
Prawo wobec przemocy 



PRZEMOC DOMOWA wg roboczej wersji 

przyjmowanej przez polskich specjalistów to: 

• działanie lub zaniechanie  dokonywane w ramach 
rodziny przez jednego i/lub więcej z jej członków 
przeciwko pozostałym; 

• z wykorzystaniem istniejącej lub stworzonej przez 
okoliczności przewagi siły lub władzy; 

• godzące w ich prawa lub dobra osobiste (zdrowie, 
wolność, cześć – godność, dobre imię, swobodę 
sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, 
tajemnicę korespondencji, nietykalność mieszkania, 
twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i 
racjonalizatorską), a w szczególności w ich życie lub 
zdrowie (fizyczne i psychiczne) 

• powodujące u nich szkody lub cierpienie 



Art. 207.kk 

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad 

inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku 

zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze 

względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 

Jeżeli czyn  połączony jest ze stosowaniem szczególnego 

okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku 

do lat 10. 

 

Jeżeli następstwem czynu jest targnięcie się pokrzywdzonego 

na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 

2 do 12. 



ZNĘCANIE SIĘ 

art. 207 k.k. 

Zachowanie sprawcy 

polega na znęcaniu 

się 

psychicznym fizycznym 

nad jedną z niżej wymienionych kategorii osób: 

małoletnim osobą najbliższą 

osobą pozostającą w stałym lub 

przemijającym stosunku  zależności od 

sprawcy 

psychiczny 
osobą nieporadną 

ze względu na 

stan: 
fizyczny 



PRZEMOC DOMOWA  

WOBEC DZIECI  

  to nie tylko:  

 fizyczne karanie, to także przemoc 

psychiczna, wykorzystywanie seksualne, 

niezaspokajanie podstawowych potrzeb 

dziecka 

 



W OBSZARZE PRZEMOCY DOMOWEJ 

STOSOWANEJ WOBEC DZIECI 

WYRÓŻNIAMY CZTERY WYMIARY TEGO 

ZJAWISKA:  

1. Przemoc fizyczną 

2. Przemoc emocjonalną 

3. Zaniedbanie 

4. Wykorzystywanie seksualne 

 



1. PRZEMOC FIZYCZNA  

 to wszelkiego 

rodzaju działanie 

dorosłych (rodzice,  

opiekunowie) 

wobec dziecka 

powodujące 

nieprzypadkowe 

urazy/stłuczenia, 

złamania, zasinienia 

itp.   



- są poranione w miejscach zakrytych ubraniem, 

- często posiadają:  
• blizny 

• siniaki 

• powyrywane włosy 

• ślady uderzeń i skaleczeń 

• otarcia skóry na klatce piersiowej, plecach pośladkach, 
tylnich częściach nóg, w okolicy genitaliów 

• małe ślady oparzeń papierosowych na podeszwach stóp, 
dłoniach, pośladkach 

• rany twarzy u niemowląt i małych dzieci 

• złamania i zwichnięcia 

• niewidoczne, ale dolegliwe obrażenia wewnętrzne 

• nietypowe dla danego wieku obrażenia wskazujące, że były 
rzucane i potrząsane (rozległe ogniska krwotoczne w 
siatkówce oka) 

 

 

Objawy u dzieci dotkniętych 

przemocą fizyczną: 



2. PRZEMOC EMOCJONALNA  

 to rozmyślne, nie zawierające 
aktów przemocy fizycznej 
zachowania dorosłych 
(rodziców, prawnych 
opiekunów)  wobec dzieci, które 
powodują znaczące obniżenie 
możliwości prawidłowego 
rozwoju dziecka.  

Prowadzi do zniszczenia 
pozytywnego obrazu 
własnej osoby. Typowe 
zachowania dorosłych 
wobec dzieci to: 
wyzwiska, groźby, 
szantaż, straszenie, 
emocjonalne odrzucenie, 
nadmierne wymagania 
nieadekwatne do wieku i 
możliwości 
psychofizycznych dziecka. 

 



Objawy u dzieci dotkniętych 

przemocą emocjonalną: 

• Ciągłe nerwowe napięcie 

• Zaburzenia mowy 

• Zaburzenia snu 

• Bóle głowy i brzucha 

• Moczenie się 

• Rozdrażnienie 

• Stałe poczucie winy 

• Tiki 

• Lęki 

• Depresja 

• Częste kłamstwa 

• Zamknięcie się w sobie 

• Ugrzecznione zachowanie 



3. ZANIEDBANIE  

 to niezaspokajanie przez dorosłych (rodziców, 
prawnych opiekunów)   podstawowych potrzeb 
dziecka zarówno fizycznych (właściwe 
odżywianie, ubieranie, ochrona zdrowia, 
edukacja itp.), jak i psychicznych (troska, 
poczucie bezpieczeństwa, miłość rodzicielska, 
itp.) 

 



Objawy u dzieci  

dotkniętych zaniedbaniem:  

• Ciągły głód 

• Niedożywienie 

• Niska waga 

• Brudne włosy 

• Niewłaściwe i/lub brudne ubranie 

• Objawy braku opieki medycznej 

• Brak uwagi ze strony rodziców i/lub 
opiekunów 



4. WYKORZYSTYWANIE 

SEKSUALNE  
 to każde zachowanie 

osoby dorosłej, silniejszej 
i/lub starszej, które 
prowadzi do seksualnego 
zaspokojenia kosztem 
dziecka. W tym 
rozumieniu nadużycia 
seksualne obejmują 
zachowania 
ekshibicjonistyczne, 
uwodzenie, świadome 
czynienie z dziecka 
świadka aktów płciowych, 
zachęcanie do 
rozbierania się czy 
oglądania pornografii, 
dotykaniem narządów 
płciowych. Ofiarami 
wykorzystywania 
seksualnego padają 
zarówno dziewczynki, jak 
i chłopcy.  



Art. 199. 

Kto, przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie 

krytycznego położenia, doprowadza inną osobę do obcowania 

płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do 

wykonania takiej czynności podlega karze pozbawienia wolności do  

lat 3. 

 

Jeżeli czyn określony w paragrafie poprzednim został popełniony na  

szkodę małoletniego sprawca podlega karze pozbawienia wolności  

od 3 miesięcy do lat 5. 

 

Karze określonej w paragrafie poprzednim podlega ten  kto  

doprowadza małoletniego do obcowania płciowego lub poddania się 

 innej czynności seksualnej. 

Albo do wykonania takiej czynności, nadużywając zaufania lub 

udzielając mu korzyści majątkowej lub osobistej, albo jej obietnicy. 



art. 200 kk 

Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza 

się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub 

doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich 

wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego 

prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności 

seksualnej. 



CZYNNOŚCI SEKSUALNE                 

Z MAŁOLETNIM 

 art. 200 k.k. 

 SPRAWCA PODEJMUJE JAKĄKOLWIEK 

CZYNNOŚĆ, KTÓREJ SKUTKIEM BĘDZIE: 

 

DOPROWADZENIE MAŁOLETNIEGO DO LAT 15 DO: 

OBCOWANIA 

PŁCIOWEGO  

PODDANIA SIĘ INNEJ 

CZYNNOŚCI 

SEKSUALNEJ 

WYKONANIA INNEJ 

CZYNNOŚCI 

SEKSUALNEJ 

ZGODA POKRZYWDZONEGO NIE WYŁĄCZA PRZESTĘPNOŚCI CZYNU 



PRZEMOC 

Procedury postępowania instytucji. 



 

 

    Art. 304 § 2 kpk 

 

 Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą 

działalnością dowiedziały się o popełnieniu  przestępstwa ściganego z 

urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora 

lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu 

przybycia organu powołanego dościgania przestępstw lub do czasu 

wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić 

do  zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. 

 

 

 
 



    Art.12 uppr 

     

 Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków 
służbowych powzięły podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z 
użyciem przemocy wobec członków rodziny ( w rozumieniu art. 2 ) 
powinny niezwłocznie powiadomić o tym Policje lub prokuratora 



Art. 572. kpc 

 

§ 1. Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie 
postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd 
opiekuńczy. 

 

§ 2.  Obowiązek wymieniony w § 1 ciąży przede wszystkim na 
urzędach stanu cywilnego, sądach, prokuratorach, notariuszach, 
komornikach, organach samorządu i administracji rządowej, 
organach Policji, placówkach oświatowych, opiekunach społecznych 
oraz organizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi 
lub osobami psychicznie chorymi. 

 

 



    Art. 231.kk 

      

     Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub 

nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego 

lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 

Skutkiem zaniechania czynności jest min.:  



P A M I Ę T A J ! ! ! 

• Przemoc, wykorzystywanie, bicie, krzywdzenie 
osób bliskich jest przestępstwem, tak samo 
groźnym i podlegającym karze jak przemoc 
stosowana wobec obcych ! 

• Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich 
grupach społecznych, niezależnie od poziomu 
wykształcenia czy sytuacji materialnej. 

• Przemoc, to nie tylko działanie pozostawiające 
siniaki, złamania czy oparzenia, to także 
poniżanie, obelgi, zmuszanie do określonych 
zachowań, grożenie , zastraszanie ! 



• Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, 
maltretowanie bez względu na to co zrobił, 
czy powiedział. Nikt nie ma prawa znęcać się, 
poniżać, bić innych ! 

• Przemoc domowa nie jest sprawą rodzinną, 
jest przestępstwem ściganym przez prawo. 
Policja jest powołana do ochrony 
bezpieczeństwa osób, zapobieganiu 
popełnianiu przestępstw i ścigania sprawców 
bez względu na to czy ofiara należy do 
rodziny sprawcy czy nie. 

• Przemoc domowa rzadko bywa 
jednorazowym incydentem. Jeżeli nie 
zostaną podjęte stanowcze działania wobec 
sprawcy – przemoc się powtórzy! 
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asp. Barbara Morawiec 


