
Czy wiesz, że przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił, 
działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające jego prawa i dobra osobiste 

powodujące cierpienie i szkody.

Pamiętaj!

Aby można było mówić o przemocy w rodzinie, która zainicjuje postępowanie karne musi być wykazane, że sprawca:
działa celowo tzn. chce podporządkować sobie i kontrolować inną osobę (osoby) z kręgu rodziny,
ma przewagę fi zyczną lub psychiczną nad inną osobą (osobami) z kręgu rodziny,
postępuje tak, że narusza godność i prawo do nietykalności fi zycznej innej osoby (osób) z kręgu rodziny,
w wyniku jego postępowania osoby doświadczające przemocy doznają cierpienia (psychicznego, fi zycznego) żyjąc niekie-
dy w sytuacji nieustannego zagrożenia życia lub zdrowia.

Przerwij przemoc!

Uderzanie pięściami, wyrywanie włosów, rzucanie o ścianę, szczypanie. bicie po twarzy, popychanie,niszczenie rzeczy, obelgi, 
groźby – to coś więcej niż kłótnia czy nieporozumienie w małżeństwie 

Kto może zgłosić przemoc w rodzinie?

Każdy: osoba pokrzywdzona, inny członek rodziny, sąsiad, koleżanka z pracy, pracownik socjalny, kurator społeczny, pedagog 
szkolny itd.

Jak można zgłosić przemoc w rodzinie?

Można to uczynić pisząc pisemnie zawiadomienie do Prokuratury właściwej dla miejsca popełnienia przestępstwa lub zgłasza-
jąc się osobiście w jednostce Policji właściwej dla miejsca popełnienia przestępstwa. 

Pamiętaj!

Zgłaszając przemoc w rodzinie należy dysponować jak najdokładniejszymi informacjami na temat ujawnianej przemocy tzn.: 
kiedy i gdzie ona miała miejsce,
kto był jej świadkiem,
czy na skutek przemocy fi zycznej u osoby pokrzywdzonej powstały obrażenia ciała,
czy pokrzywdzona osoba dysponuje zaświadczeniem lekarskim (obdukcja lekarska) potwierdzającym dowody przemocy 
fi zycznej.

Ważne!

W przypadku bezspornych dowodów przemocy fi zycznej należy niezwłocznie udać się chociażby do lekarza pierwszego kontaktu, 
który w karcie zdrowia pacjenta opisze widoczne ślady przemocy na ciele pokrzywdzonego

Jeśli sprawca przemocy zostanie ujawniony:

można wobec sprawcy przemocy zastosować dozór policji połączony z nałożeniem obowiązków takich, jak zgłaszanie się 
do wyznaczonej jednostki policji np. raz w tygodniu,
można nakazać sprawcy opuścić lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzoną osobą - maksymalnie na okres 6 miesięcy,
można zakazać sprawcy zbliżania się do osoby pokrzywdzonej,
można nakazać sprawcy uczestniczenie w programie korekcyjno- edukacyjnym, który nauczy go powstrzymywać agresję.

Pamiętaj!
Nic nie usprawiedliwia przemocy!

Wszystkim nam powinno zależeć aby zło i patologia nie stały się powszechnie akceptowalne
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Katalog przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie 

Art. 207 kk – Znęcanie się
§1. Kto znęca się fi zycznie 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 fi zyczny, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§2. Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10.

Art. 208 kk – Rozpijanie
Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia 
takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 209 kk – Uchylanie się od alimentów 
§1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki 

przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podsta-
wowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Art. 210 kk – Porzucenie
§1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan 

psychiczny lub fi zyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 211 kk – Uprowadzenie
Kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę 
nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fi zyczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 197 kk – Zgwałcenie
§1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozba-

wienia wolności od lat 2 do 12.  […]

Art. 198 kk – Wykorzystanie bezradności, upośledzenia
Kto, wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikający z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej brak zdol-
ności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza ją do obcowania 
płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 200 kk – Obcowanie płciowe z małoletnim
§1. 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. 

§2. Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czyn-
ności seksualnej.

Art. 201 kk – Kazirodztwo
Kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata 
lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

TU MOŻESZ SZUKAĆ POMOCY

MOPR w Szczecinie
Dział Interwencji Kryzysowej 
Sekcja Interwencji Kryzysowej 
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3
 telefony całodobowe:1 9289, 91 46 46 333

MOPR w Szczecinie
Dział Interwencji Kryzysowej 
Sekcja Terapii i Profi laktyki 
al. Papieża Jana Pawła II 42
tel. 91 46 46 334

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
w Szczecinie 
ul. Gryfi ńska 151
tel. 91 48 80 010, 91 48 80 005

Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, 
Współuzależnienia w Szczecinie
ul. Żołnierska 55
tel. 91 48 76 070

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofi ar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
tel. 0801 12 00 02

Policyjny telefon zaufania
0800-156-032

Policyjny telefon alarmowy
112 lub 997

Druk fi nansowany ze środków „Gminnego Programu Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 
przyjętego na 2010 rok Uchwałą Nr XLVI/1/1179/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010 r.


