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PRZEMOC DOMOWA, INACZEJ NAZYWANA PRZEMOCĄ W RODZINIE, TO ZAMIERZONE I WY-
KORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE 
JEGO GODNOŚĆ ORAZ PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.

Oznacza to, że przemoc domowa ma kilka podstawowych cech:
          

PRZEMOC DOMOWA, CZYLI CO?
Zastanów się, czym jest przemoc domowa i sprawdź czy masz rację… 

jest
INTENCJONALNA 

tzn. zamierzona 
i celowa

jej celem jest 
utrzymanie nad bliskimi 
WŁADZY i KONTROLI

narusza PRAWA 
i DOBRA OSOBISTE 

ofiary

SPRAWCA MA NAD OFIARĄ 
PRZEWAGĘ 

fizyczną, psychiczną, finansową 
i wykorzystuje ją

PRZEMOC 
DOMOWA

Istnieje mit, według którego przemoc to wyłącznie agresja 
fizyczna - gdy ktoś kogoś bije, kopie, szarpie, popycha, itd. 

UWAGA! Poza fizyczną występują też inne, równie do-
tkliwe, formy przemocy – psychiczna (emocjonalna), ekono-
miczna i seksualna. 
Często występują one razem, np. ktoś kogoś bije, ale przed-
tem i w trakcie wyzywa go i obraża.

RODZAJE PRZEMOCY DOMOWEJ
Zastanów się, jakie znasz rodzaje przemocy domowej.

Na dalszych stronach piszemy o każdym z rodzajów przemocy domowej. 

ZAPAMIĘTAJ!
NIC NIE USPRAWIEDLIWIA STOSOWANIA PRZEMOCY. 

NA PRZEMOC TRZEBA ZAWSZE REAGOWAĆ!

Z CZASEM  PRZEMOC ESKALUJE, TZN. ZDARZA SIĘ CORAZ CZĘŚCIEJ 
I JEST CORAZ BARDZIEJ BRUTALNA. 

 Jak już raz uderzył, to potem pooo
szło…

SEKSUALNA

FIZYCZNA

PSYCHICZNARODZAJE
PRZEMOCY
DOMOWEJ

EKONOMICZNA
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Badania dowodzą (m.in. zespołu naukowców z Uniwersytetu  New Hempshire w USA 
pod kierunkiem prof. Murraya Strausa), że klapsy źle działają na psychikę dziecka.

Przemocą jest nie tylko bicie (ręką, pasem, smyczą itp.), ale też: popychanie, policzkowanie, ciągnięcie za 
włosy, szarpanie, szczypanie, kopanie,  pozbawianie picia, jedzenia, snu, zmuszanie do picia alkoholu, zaży-
wania narkotyków, odmawianie koniecznej pomocy lekarskiej oraz klapsy. 

UWAGA! Przemocy fizycznej w domu najczęściej doznają kobiety (dlaczego tak jest – czytaj str. 20), 
drugą z kolei grupą ofiar są dzieci. 

Ludzie często nie radzą sobie z emocjami, ale zawsze mają wybór sposobu poradzenia sobie z nimi. Bicie 
innych jest fatalną metodą wyrażania emocji. 

ZA BICIE ZAWSZE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ TEN, 
KTO BIJE. 

ZAWSZE JEST TO SPRAWCA – NIGDY OfIARA.

  PRZEMOC fIZYCZNA
Ma miejsce wtedy gdy ktoś umyślnie sprawia komuś ból fizyczny,  

przez co zagraża jego zdrowiu lub życiu. 

Tak powinno być… 
W domu bez przemocy fizycznej wszyscy czują się bezpiecznie. 
Nikt nie boi się, że może zostać uderzony. Nikt umyślnie nie 
sprawia nikomu bólu.

CZY BICIE CZEGOŚ UCZY?

Gdy dostałem lanie za jedynkę, tak 
się bałem, 

że dostanę drugi raz, że nie mogłem
 się skupić na niczym!

Zastanów się, co czuje małe dziecko bite przez mamę lub tatę? Rodzic powinien chronić dziecko, dawać mu 
poczucie bezpieczeństwa. Bicie niszczy zaufanie dziecka do rodzica i zabiera  mu to poczucie. 

UWAGA! Dziecko pamięta ból, bezradność i strach. To zbyt destruktywne emocje, żeby się czegoś 
nauczyć. 

Dzieci wychowywane za pomocą kar cielesnych uczą się tylko jednego: silniejszego trzeba 
się bać i słuchać go. Tak traktowane dziecko, jeśli coś robi (albo nie robi), to nie dlatego,  
że ma przekonanie, że jest to słuszne. Robi to ze strachu.  

 
                 CZY KLAPS TO PRZEMOC?  

Klaps to uderzenie, a kilka klapsów to bicie, choć wiele osób uważa inaczej. 
Intencje wychowawcze rodziców (chęć nauczenia dziecka czegoś) nic tu nie zmieniają. Bicie 
jest złe niezależnie w jakim celu się bije. W momencie gdy dawany jest klaps, dziecko nie 
jest w stanie myśleć o tym, co złego zrobiło, myśli tylko o tym, że dzieje mu się krzywda.
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PRZEMOC PSYCHICZNA
 Przejawia się na wiele różnych sposobów. Oto przykłady:

nadmierne kontrolowanie – „Gdzie znowu byłeś i z kim ty się zadajesz?”,
nadopiekuńczość – „Nic nie rób, mamusia wszystko za ciebie załatwi, syneczku”,
izolowanie – „Nie będziesz się widywała z ojcem i jego rodziną, bo ja tak chcę! Twoi koledzy 
to kretyni, nie spotkasz się z nimi ani dziś, ani nigdy”,

ciągła bezpodstawna krytyka – „Ty od urodzenia do niczego się nie nadajesz!”,  
wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, grożenie – „Ty kretynie, debilu… jak ci przywalę”,
wyśmiewanie poglądów – „Co ty znowu głupiego wymyśliłeś? Tylko idiota może tak mówić!”.

Dlaczego to tak bardzo boli? 
Bo mówią to osoby najważniejsze dla nas w życiu. 

Rodzice  kształtują to jak widzimy siebie i świat. Gdy doznajemy 
od nich przemocy psychicznej zmienia to nas na całe życie. 
Zaczynamy źle myśleć o sobie, tracimy wiarę we własne siły,  
boimy się wszystkiego co niesie życie,  nie wierzymy, że cokolwiek może się nam udać…

Nigdy nie zapomnę jak T
ata powiedział, że nie 

uważa 

mnie już za córkę, bo n
ie zgodziłam się iść do

 szkoły, 

którą dla mnie wybrał.

Jest to szczególnie ważne, gdy dziecko zaczyna dorastać, chce mieć własne sprawy i przyjaciół wybranych 
przez siebie, a nie przez rodziców. 

UWAGA! Nadmierna kontrola nie ma nic wspólnego z dostosowaną do wieku opieką i życzliwym zaintere-
sowaniem sprawami nastolatka. 

Wymaganie rodziców by informować ich gdzie i z kim spędzasz czas, o której wrócisz do domu, chęć poznania 
Twoich kolegów, rozmowy o szkole, Twoich zainteresowaniach, kłopotach i planach – to rzecz normalna. Nad-
mierna kontrola – to chęć by wiedzieć wszystko o wszystkim, podszyta brakiem zaufania. Polega ona na śledze-
niu, przeglądaniu rzeczy, czytaniu listów, pamiętników, SMS-ów, natrętnym wypytywaniu, itp. NADMIERNA 
KONTROLA to potrzeba  decydowania o wszystkich sprawach nastolatka – jakie liceum ma wybrać, z kim się 
przyjaźnić, na jakie zajęcia chodzić, jaki sport uprawiać.  Rodzice–kontrolerzy nie dopuszczają kwestionowa-
nia ich autorytetu. „Masz słuchać, nie dyskutować i robić to co ci każemy, bo to dla twojego dobra”. 
Taka nadmierna kontrola zdarza się też w relacjach między dorosłymi, dotyczy podobnych spraw (poza, 
rzecz jasna,  wyborem szkoły) i podobnie się objawia. Zastanów się, jak byś się czuł/a, gdyby ktoś inny 
zawsze za Ciebie decydował i kontrolował całe Twoje życie?

Ofiary nadmiernego kontrolowania czują ZŁOŚĆ i BEZRADNOŚĆ.

NIKT NIE MA PRAWA SZPIEGOWAĆ, PODSŁUCHIWAĆ ROZMóW,  
CZYTAĆ KORESPONDENCJI DRUGIEJ OSOBY.  

ANI RODZIC/OPIEKUN DZIECKA, ANI MĄż żONY, ANI żONA MĘżA.

NADMIERNE KONTROLOWANIE
Każdy ma prawo do prywatności.
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NADOPIEKUŃCZOŚĆ
To zachowania, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak troskliwa opieka,  

ale tak naprawdę szkodzą drugiej osobie.
Tak jak małe dziecko potrzebuje pomocy by nauczyć się chodzić i mówić, tak każdy z nas, by dobrze się roz-
wijać i dorastać potrzebuje i wsparcia i wyzwań.

UWAGA! Nadmiernie opiekuńcze zachowania dorosłych nie są dla dziecka dobre. Są one raczej sposobem 
kontrolowania dziecka i jego potrzeb. Utrudniają dorastanie i osiągnięcie dojrzałości.
 
Każdy z nas dorastając stopniowo się usamodzielnia, wchodzi w bliskie związki z rówieśnikami i innymi ludź-
mi – słowem szuka swojego miejsca w świecie. Odwagi do tego uczymy się poprzez małe kroki, wiodące do 
samodzielności w załatwianiu własnych spraw, przygotowywaniu jedzenia, dbaniu o higienę, porządek wokół 
siebie, itp. 

UWAGA! Rodzic, który mądrze dba o przyszłość dziecka daje mu nie tylko wsparcie, ale też pozwala na 
coraz większą samodzielność i swobodę.

BEZ TRENINGU SAMODZIELNOŚCI  
TRUDNO BĘDZIE CI DOROSNĄĆ.

ZAMYKANIE, IZOLOWANIE
To kolejny przejaw przemocy psychicznej. Sprawcy izolują ofiary od rodziny,  

przyjaciół, znajomych lub w ogóle od świata zewnętrznego.
IZOLACJA – sprawca może wprost zabraniać ofierze spotkań z bliskimi albo „tylko” obrzydzać jej kontakt 
z nimi. Wygaduje o rodzinie ofiary niestworzone rzeczy (że głupia, podła, interesowna), wmawia jej, że przy-
jaciele chcą zniszczyć ich związek, itp. Zakazuje opuszczania domu, korzystania z telefonu, samochodu, 
komputera, zabrania pracować. Sprawca przekonuje ofiarę, że jest jedyną osobą, która o nią dba. Nad takim 
człowiekiem – osamotnionym i pozbawionym wsparcia z zewnątrz – łatwiej panować i kontrolować go.

UWAGA! Do odizolowania (dziecka czy dorosłego), często dochodzi bez użycia przemocy fizycznej. Dzie-
je się tak za pomocą manipulacji emocjonalnej.

Zdarza się, że po rozwodzie rodzic mieszkający z dzieckiem, izoluje je od drugiego rodzica i jego rodziny 
(dziadków,  ciotek, przyrodniego rodzeństwa) za pomocą szantażu emocjonalnego. Mówi do dziecka np. tak: 

Takie zachowania są szkodliwe dla rozwoju emocjonalnego młodego człowieka. 

„Jeśli tam pójdziesz będę taka samo
tna. Jak możesz widywać się 

z ojcem, który od nas odszedł. Do g
robu mnie tym wpędzisz.”  

NIKOMU NIE WOLNO POZBAWIAĆ CIĘ KONTAKTU 
Z  RODZINĄ, PRZYJACIóŁMI, KOLEGAMI. 
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Rodzice/opiekunowie powinni dbać o Twoje bezpieczeństwo, ale nigdy nie służy temu IZOLOWA-
NIE Cię od bliskich czy ZAMYKANIE  wbrew Twojej woli w pokoju, piwnicy, schowku czy łazience. 
Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, gdy kontakt z rówieśnikami czy rodziną jest dla Ciebie zagra-
żający lub demoralizujący,  np. wujkowie czy kumple namawiają Cię do picia.   

UWAGA! Czy zauważyłeś/aś, że przykładem ofiary przemocy w formie zamykania jest Harry Potter? 

ZANIEDBANIE
To forma przemocy polegająca na niezaspokojeniu podstawowych potrzeb  
fizycznych i psychicznych dziecka lub innej osoby wymagającej pomocy. 

W przeciwieństwie do innych rodzajów przemocy zaniedbanie może nie być intencjonalne, czyli zamierzone 
i celowe.

ZANIEDBANIE to brak dbałości o takie potrzeby dziecka, jak: ubranie stosowne do pory roku, właściwe 
odżywianie, edukacja, ochrona zdrowia, miłość rodzicielska, poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. 
Dzieci są bezbronne i bez pomocy dorosłych nie radzą sobie. Do prawidłowego rozwoju potrzebują opieki. 
Dlatego o tej formie przemocy domowej mówimy wówczas, gdy rodzice/opiekunowie nie wypełniając swoich 
obowiązków narażają zdrowie i życie dziecka. 

Może w Twojej  szkole też są dzieci brudne, głodne, ubrane nędznie i  niestosownie do pory roku.  
Ofiary zaniedbania często bywają  ignorowane, a same  bardzo rzadko się skarżą. Tymczasem  
np. głód i brak wsparcia, mogą powodować u dziecka długotrwały stres, niszczący jego organizm 
i psychikę i tak samo bolesny jak uderzenie.

CZY WIESZ, żE...
Zaniedbanie dotyczy nie tylko biednych rodzin, zdarza się również w rodzinch zamożnych.
CZĘSTO DOTYCZY OSóB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I STARSZYCH.
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PRZEMOC SEKSUALNA
Przemoc seksualna to zmuszanie kogoś do tego,  

żeby brał udział w niechcianych przez niego zachowaniach seksualnych. 
Przemoc seksualna to nie tylko uprawianie seksu, to także dotykanie intymnych miejsc, zmuszanie do pa-
trzenia na uprawiających seks, do oglądania zdjęć czy filmów pornograficznych, obmacywanie, seksualne 
komentarze. 

UWAGA! Przemoc ma też miejsce wtedy, gdy dorosły zmusza dorosłego do seksu, nawet gdy są oni mał-
żeństwem. Za gwałt (także małżeński) sprawca może zostać ukarany na mocy art. 197 kodeksu karnego.

Przemocą jest też wchodzenie w relacje seksualne z kimś na to zbyt młodym.
Gdy dorastamy nasza seksualność jest inna niż osoby, która ma 10 lat więcej!

ale odpowiedzialny dorosły
NIE MOżE TEGO WYKORZYSTYWAĆ!

Tak powinno być... 
W domu bez przemocy seksualnej seksualność każdego jest szanowana. Nikt nie przekracza cudzych 
granic – nie dotyka bez pozwolenia oraz nie zmusza do seksu. Rodzice akceptują rozwój seksualny 
dziecka i to, że potrzebuje przestrzeni tylko dla siebie, gdy staje się kobietą, lub mężczyzną.

Dziecko może pragnąć bliskości, 
nastolatek ma potrzeby seksualne,

 

PRZEMOC EKONOMICZNA
Sprawca podporządkowuje sobie i kontroluje ofiarę za pomocą pieniędzy,  

czyli uzależnia ją od siebie ekonomicznie.

Przykłady: 
 zabieranie zarobków i kart kredytowych, 
 odmawianie pieniędzy na utrzymanie domu (np. za karę), 
 wydzielanie pieniędzy, 
 kontrolowanie wydatków, 
 zmuszanie do proszenia o pieniądze na podstawowe potrzeby, 
 zakazywanie podjęcia pracy lub chodzenia do niej, 
 odmawianie informacji o stanie rodzinnych finansów, 
 zmuszanie do zaciągania pożyczek czy kredytów.

Tak powinno być... 
W domu bez przemocy ekonomicznej pieniądze służą zaspakajaniu potrzeb wszystkich członków rodzi-
ny. Ważne potrzeby każdego z nich są zaspokajane bezwarunkowo.  
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UWAGA! Cykl to po prostu seria zjawisk następujących po sobie w określonym porządku i powtarzająca 
się w czasie.

W przypadku przemocy ten cykl dotyczy zachowań sprawcy i ofiary niezależnie od ich płci, wieku, wykształ-
cenia, pozycji społecznej i składa się z trzech tzw. faz (czyli części, stopni, stadiów).  

faza budowania napięcia
W tej fazie między sprawcą, a ofiarą stopniowo rośnie napięcie. Sprawca jest poirytowany i rozdrażniony. 
Zaczyna dręczyć ofiarę psychicznie – upokarza ją, obraża, zastrasza, robi się potwornie zazdrosny i kontro-
lujący, ale jeszcze nie bije. Denerwuje go każdy drobiazg, „czepia się” wszystkiego i często wywołuje  awan-
tury. W miarę upływu czasu staje się coraz bardziej agresywny 
(czasem dochodzi do pojedynczych aktów przemocy fizycznej). 

UWAGA! Sprawcy uzależnieni od alkoholu lub narkotyków za-
czynają w tej fazie pić i ćpać.

Kobieta (bo – jak już wiesz – to ona najczęściej jest ofiarą) prze-
czuwając zbliżający się atak, stara się nie wchodzić mężowi/part-
nerowi w drogę. Usiłuje go uspokajać, obłaskawiać, „przeprasza, 
że żyje” – słowem robi wszystko, by go nie denerwować. 

Faza 
budowania 
napięcia

Faza 
miodowego 
miesiąca

Faza 
gwałtownej 
przemocy

CYKL PRZEMOCY
Badania związków, w których występuje przemoc fizyczna wykazały,  

że ma ona swój własny cykl. 

ZAPAMIĘTAJ! Faza miodowego miesiąca w „młodych” związkach może trwać nawet kilka miesięcy. 
W miarę upływu czasu, gdy ofiara staje się coraz bardziej zmęczona i zależna od sprawcy, ten okres 
skraca się, a następująca po nim przemoc jest coraz bardziej brutalna. 

faza gwałtownej przemocy
Sprawca wpada w szał i wyładowuje swoją złość na ofierze. Już nie tylko wyzywa i upokarza, ale 
także bije, często bardzo brutalnie. Wybuch wywołuje zwykle jakiś drobiazg - spóźniony obiad, 
„krzywe” spojrzenie, nie tak postawiony kubek. Skutki przemocy mogą być różne – od „zwykłych”

sińców po połamane kości, a nawet śmierć. Ofiara po takim ataku czuje się bezradna i bardzo wstydzi się 
tego, co ją spotkało. W tym czasie, bojąc się o życie swoje oraz bliskich i widząc realne zagrożenie, ofiary 
często zaczynają szukać pomocy.  

faza miodowego miesiąca
Na tym etapie sprawca już wie, że „przesadził” i nagle staje się inną osobą. Tłumaczy, że nie wie co się z nim 
działo, że był kompletnie pijany i nic nie pamięta – czasem tylko zaprzecza temu co się stało, czasem skru-
szony obiecuje poprawę, czasem błaga na kolanach o wybaczenie i przysięga, że to już nigdy więcej się nie 
powtórzy. Jest dla ofiary miły, czuły, troskliwy, nierzadko obsypuje ją prezentami. Zachowuje się tak jakby 
przemoc w ogóle się nie zdarzyła. Kobieta czuje się kochana, zaczyna wierzyć, że mąż/partner się zmienił 
i teraz już wszystko będzie dobrze. Ta faza, zwana też fazą skruchy, przywiązuje ofiarę do sprawcy. Nie-
stety, miodowy miesiąc prędzej czy później kończy się i cały cykl zaczyna się od początku. 

UWAGA! Miodowy miesiąc w długoletnich związkach zastępuje tzw. okres ciszy - jedynym komfortem 
ofiary jest to, że nie jest dręczona.
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JAKIE SĄ SKUTKI PRZEMOCY DOMOWEJ?
 Przemoc zostawia ślady nie tylko na ciele ofiar, ale także w ich psychice.  

I dzieci i dorosłe ofiary przemocy mają różne problemy emocjonalne, zdrowotne, a także kłopoty w rela-
cjach z innymi. Jednym ze skutków przemocy jest 

czyli zaprzestanie działania, poddanie się wynikające z przekonania, że cokolwiek się zrobi nie ma to 
żadnego znaczenia, np. kobiety po latach przemocy, nabierają przekonania, że nie mają wpływu na zmianę 
swojej sytuacji. 

Gdy wypieramy/wyrzucamy z pamięci to co złego nas spotkało, to ból brzucha, głowy i inne problemy 
zdrowotne „przypominają” nam o naszych doświadczeniach. Dlatego ofiary przemocy miewają kłopoty ze 
zdrowiem.

Osoby, które doznawały przemocy w dzieciństwie mogą się czuć mniej wartościowe, gorsze od innych. 
Czasami trudniej im rozpoznawać swoje emocje i akceptować je. Dlatego często gorzej radzą sobie w bli-
skich związkach i czują się mniej bezpiecznie w relacjach z innymi.

UWAGA! W dorosłym życiu ofiary przemocy często same stosują przemoc lub wiążą się ze sprawcami. 
Można to wyjaśniać na wiele sposobów, ale warto pamiętać, że niezależnie od złych doświadczeń KAżDY 
DOROSŁY odpowiada za swoje czyny i może zmienić swoje życie.

WYUCZONA BEZRADNOŚĆ, 

JAK REAGUJE CIAŁO?

A CO Z EMOCJAMI?

Każde dziecko chce kochać swoich rodzi-
ców. Dziecko-ofiara radzi sobie z prze-
mocą z ich strony, stosując tzw. mecha-
nizmy obronne, czyli specjalne sposoby 
umożliwiające mu przetrwanie tej strasz-
nej sytuacji.  Chronią one przed bólem, 
cierpieniem, samotnością . 

Oto niektóre z nich: zaprzeczanie temu 
co dziecko spotkało (lub co widziało) albo 
wmawianie sobie, że to wcale nie było ta-
kie straszne, racjonalizacja, czyli tłuma-
czenie, usprawiedliwianie zachowania ro-
dziców: „jeśli tata tak mnie zbił, to ja mu-
szę być zły”, minimalizacja, czyli umniej-
szanie doznanej krzywdy: „gorsze rzeczy 
się zdarzają”, tłumienie, czyli świadome 
uciekanie od strasznych wspomnień, wy-
parcie, czyli spychanie do podświadomo-
ści złych przeżyć.

 y bóle brzucha, głowy,
 y reagowanie dużym stresem 

na różne sytuacje,
 y agresja wobec siebie  

(np. kaleczenie się),
 y agresja wobec innych,
 y obwinianie się,
 y brak poczucia  

bezpieczeństwa...
 y ...i wiele innych.

 y stosowanie przemocy wobec  
własnej rodziny,

 y brak zaufania do ludzi,
 y problem z nawiązywaniem  

kontaktów,
 y lęk w wielu sytuacjach życiowych...
 y ... i wiele innych.

CO DZIEJE SIĘ Z DZIECKIEM OfIARĄ LUB ŚWIADKIEM  
PRZEMOCY DOMOWEJ?

SKUTKI TERAZ:

SKUTKI  
W PRZYSZŁOŚCI:
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SPOŁECZNO-KULTUROWE 
UWARUNKOWANIA PRZEMOCY

KOBIETY przez setki lat były DYSKRYMINOWANE. O ich losie decydowali mężczyźni – gdy dorastały, 
spod prawnej władzy ojca przechodziły pod władzę męża. Nie mogły się kształcić, prowadzić interesów, 
a o ich wyborach życiowych decydowała rodzina.
Natomiast DZIECI do końca XIX wieku były traktowane jak WŁASNOŚĆ rodziców i nie miały żadnych 
praw.  

Od tego czasu wiele się zmieniło, między innymi dzięki osobom, które walczyły o prawa swoje i innych. 
O prawa kobiet, np. wyborcze, walczyły SUfRAżYSTKI. Dziś ruch feministyczny także promuje równość 
praw obu płci w pracy, w szkole. Działa też na rzecz ofiar przemocy i dyskryminacji.
O prawa dzieci starało się wiele wspaniałych osób. W Polsce taką postacią był np. Janusz Korczak.

Ofiarami przemocy często są osoby z jakiegoś powodu słabsze, np. niepełnosprawne, starsze, czy chore. 
Ludzie zazwyczaj lekceważą takie osoby i ich uczucia, więc sprawcy czują się bezkarni.

Jak myślisz kto pada ofiarą przemocy? 
Oczywiście ten słabszy, któremu 
trudniej się obronić! W naszej kulturze 
najsłabsze są kobiety i dzieci. 

ZAPAMIĘTAJ! 
Stereotypy społeczne, czyli powszechne utarte przekonania (np. takie że kobiety powinny być zawsze 
delikatne i uległe) przyczyniają się do tego, że niektóre grupy osób częściej padają ofiarami przemocy.

Jako dziewczynki są uczone uległości.

Nasza kultura akceptuje agresję mężczy-
zny, ale nie kobiety.

Kobiety nadal są zależne finansowo  
od mężczyzn, którym daje to poczucie 
władzy nad „płcią piękną”.

... i wiele innych.

Kobiety boją się reakcji męża/partnera.

Nie wierzą, że coś w ich sytuacji może się 
zmienić. (Pamiętasz? To się nazywa wy-
uczona bezradność).

Nie wierzą, że sobie poradzą, np. że będą  
w stanie same utrzymać dzieci.

Są osamotnione, wyizolowane, brakuje im 
wsparcia.

... i wiele innych.

KOBIETA W ZWIĄZKU,  
W KTóRYM JEST PRZEMOC DOMOWA

Dlaczego to 
kobiety są 

głównie ofiarami 
przemocy?

Dlaczego  
kobiety latami 

tkwią w związku 
ze sprawcą?
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TO MOżE SPOTKAĆ KAżDEGO
W społeczeństwie funkcjonuje stereotyp, że przemoc w rodzinie dotyczy  

tylko rodzin pijackich, patologicznych, z marginesu społecznego. To nieprawda!

ZAPAMIĘTAJ! 
Przemoc może się zdarzyć w każdej rodzinie, niezależnie od poziomu 
wykształcenia, zamożności, czy ilości spożywanego alkoholu.

CZY WIESZ, żE...
OfIARAMI PRZEMOCY SĄ GŁóWNIE KOBIETY, A SPRAWCAMI ICH MĘżOWIE/PARTNERZY 
Następną najliczniejszą grupą ofiar są dzieci. 
MĘżCZYźNI, choć zdarza się to o wiele rzadziej, też bywają ofiarami. Są oni w podwójnie trudnej 
sytuacji, bo nasza kultura NIESPRAWIEDLIWIE wyśmiewa ich słabość. 
               

Pewnie by powiedzieli „
No co Ty?! Kobieta Cię 

bije?!”

Inaczej mówiąc - przemoc zdarza się również w tzw. dobrych domach. Może dotknąć każdego – Ciebie, 
Twoją koleżankę z ławki, czy kolegę z sąsiedniej klasy. Nie wiemy o tym, bo ci, którzy doznają przemocy we 
własnym domu, który powinien być pełen ciepła i miłości, a przede wszystkim bezpieczny,  wstydzą  się mówić 
o krzywdzie jaka spotyka ich od najbliższych.

PIERWSZYM KROKIEM DO PRZERWANIA PRZEMOCY 
DOMOWEJ JEST PRZERWANIE MILCZENIA! NIEPRAWDA! 

Przemoc psychiczna nie zostawia widocznych śladów na ciele, a krzywdzi 
czasem bardziej niż uderzenie. 

NIEPRAWDA! 
Dzieci, które są świadkami przemocy są poważnie skrzywdzone. Bycie 
świadkiem przemocy także rodzi lęk i złość.

NIEPRAWDA! 
Przemoc domowa jest zjawiskiem bardzo powszechnym. Często jednak 
ludzie nie wiedzą, że niektóre zachowania są przemocą. Ponadto wiele 
osób ukrywa to, że są bite i dręczone. 

NIEPRAWDA! 
Niezależnie od zachowania ofiary, decyzję o użyciu przemocy podejmuje 
sprawca. Bicie, wrzaski, itp. nie pomogą wychować dziecka,  ani nikomu nie 
ułatwią  zrozumienia, że postąpił źle. Są inne sposoby komunikacji.

 MITY O PRZEMOCY

Mit 2 
Tylko dzieci, które 
same doświadczają 
przemocy cierpią.

Mit 3
Tylko ślady na ciele 
ofiary, takie jak siniaki, 
świadczą o przemocy 
domowej.

Mit 4
Przemoc zdarza się 
rzadko. Właściwie tyl-
ko w „patologicznych” 
rodzinach.

Mit 1 
Ofiary prowokują 
sprawców, same są 
sobie winne.
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NIEPRAWDA! 
Sprawcy często usprawiedliwiają stosowanie przez siebie przemocy, 
tym że byli pijani. Alkohol, czy narkotyki mogą powodować, że przemoc 
zdarza się częściej lub że jest bardziej drastyczna, ale nie one ją powo-
dują. To nie alkohol bije dziecko, tylko np. jego ojciec.

NIEPRAWDA! 
Sprawca przemocy świadomie podejmuje decyję o jej użyciu. Robi to spe-
cjalnie po to by osiągnąć swoje cele. Sprawca jest w pełni odpowiedzialny 
za to co robi.

NIEPRAWDA! 
Przemoc domowa to wielki problem. Rozwiązując go, trzeba zwrócić się 
o pomoc do profesjonalisty spoza rodziny. Pierwszym krokiem do uzdro-
wienia sytuacji jest przerwanie milczenia. 

NIEPRAWDA! 
Zawsze gdy zdarza się przemoc, u ofiary pojawia się lęk i strach przed 
następnym razem. Taka sytuacja jest bardzo krzywdząca i ma poważne 
skutki.

Mit 6
Przemoc to tajemnica 
rodzinna, której nie 
należy ujawniać.

Mit 7
Przemoc domowa wy-
nika z chwilowej utraty 
panowania nad sobą.

Mit 8
To alkohol i narkotyki 
są przyczyną przemocy 
w rodzinie.

Mit 5
Gdy przemoc w domu 
zdarza się rzadko,  
to sytuacja nie jest 
poważna.

 A CO NA TO PRAWO?
Twoje prawa zostały zapisane w Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez  

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (ONZ). 
UWAGA! Prawa te są takie same dla wszystkich dzieci na całym świecie – niezależnie od tego gdzie 
mieszkają, ile mają lat i kim są ich rodzice.

Ponadto w Polsce od 1995 roku obowiązuje Polska deklaracja w sprawie przeciwdziałania przemocy, w któ-
rej zapisano: „Każda osoba ma prawo do życia w rodzinie bez przemocy”. Jest to zgodne z podstawowymi 
prawami człowieka.

CZY WIESZ, żE…  
Przemoc w rodzinie jest uznawano za tak wielkie zło, że Sejm RP uchwalił osobną ustawę, która mówi 
jak skutecznie jej zapobiegać i walczyć z nią. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zawiera 
prawa, które przysługują osobom doświadczającym przemocy oraz jej świadkom.

W ustawie jest mowa o formach pomocy dla ofiar oraz o obowiązkach państwa i różnych instytucji wobec 
nich, a także o karach dla sprawców przemocy. Obowiązuje ona od ponad czterech lat (od lipca 2005 roku). 
Teraz Sejm poprawia ją tak, żeby jeszcze lepiej pomagała tym, którzy doznają przemocy.
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ZAPAMIĘTAJ! 
Kodeks to zbiór wszystkich przepisów z danej dziedziny prawa. Mamy więc kodeks karny (kk), kodeks 
cywilny (kc) oraz rodzinny i opiekuńczy (krio). „Małoletni” zaś to po prostu ktoś, kto nie skończył 18 lat.

UWAGA! Niezależnie od tej ustawy polskie prawo karne ściga jako przestępstwo większość 
czynów składających się na przemoc domową: bicie, znęcanie się, groźby, gwałt, ubliżanie, pozba-
wianie wolności, brak niezbędnej opieki, niełożenie na utrzymanie.

Najważniejszym i najczęściej wykorzystywanym przepisem prawa karnego, który stosuje się wobec spraw-
ców przemocy w rodzinie i który opisuje trwające przez jakiś czas agresywne zachowanie członka rodziny 
wobec najbliższych jest art. 207. § 1. kodeksu karnego. 
Brzmi on tak: „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.”

AGRESYWNE ZACHOWANIE, o którym mówi art. 207. kk nie oznacza tylko bicia czy innych form fizycz-
nej przemocy. Może to być także dręczenie psychiczne, wyzywanie, nadmierne i nieuzasadnione kontrolo-
wanie, pozbawianie jedzenia czy pieniędzy, zamykanie, itd. Słowem to te formy przemocy, które opisaliśmy  
w pierwszej części poradnika.

Jeśli ktoś kogoś bił i spowodował u niego poważne skaleczenia, złamania, zwich-
nięcia, wstrząśnienie mózgu, jeśli bicie skończyło się utratą zdrowia, kalectwem, 
urazem psychicznym, to może trafić za kratki na kilka lat.  
Art. 156. kk – przestępstwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Jeżeli bicie lub inne rodzaje fizycznej przemocy nie były bardzo dotkliwe i nie  spowodowały poważnej 
choroby to sprawca też będzie ukarany. 
Art. 157. kk - przestępstwo lekkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Jeżeli ktoś grozi drugiemu, że go pobije, zabije albo w inny sposób zrobi krzywdę i ta osoba czuje się 
zagrożona i myśli, że to może się zdarzyć naprawdę, to  prawo ją chroni.  
Art. 190. kk – przestępstwo groźby bezprawnej. 

Jeśli ktoś grożąc pobiciem lub zabiciem albo podstępnie (pod pretekstem), odbywa z drugą  osobą bez 
jej zgody stosunek seksualny to popełnia przestępstwo. 
Art. 197. kk - przestępstwo zgwałcenia.

Przestępstwem jest także stosunek seksualny z osobą,  która nie skończyła 15 lat, dotykanie jej 
w miejscach intymnych, pokazywanie jej pornograficznych fotografii lub filmów nawet, jeśli się na to 
zgodziła. 
Art. 200. kk – przestępstwo nadużycia seksualnego małoletniego.

UWAGA! W kodeksie karnym opisano także inne czyny domowego agresora, 
które są przestępstwem ściganym przez prawo karne.
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CZY WIESZ, żE...
Prawa i obowiązki  rodziców i dzieci spisane są  w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (podobnie jak, pra-
wa i obowiązki  męża i żony wobec siebie). Zgodnie z nim rodzice muszą opiekować się swoimi dziećmi 
- kupować im jedzenie, ubrania, książki, zabawki, itp., interesować się nimi, ich rozwojem, stworzyć im 
bezpieczny dom, pomagać w trudnych chwilach. 

ZAPAMIĘTAJ! 
W sytuacjach, gdy rodzice lub opiekunowie nie są dobrzy dla swoich dzieci, kiedy je zaniedbują, dręczą 
psychicznie, biją albo nie radzą sobie z opieką nad nimi, pomocy może udzielić sąd rodzinny w miejscu 
zamieszkania dziecka

UWAGA! Rodzice/opiekunowie popełniają przestępstwo, gdy:
nie dają pieniędzy na utrzymanie swego dziecka, a ono bez ich finansowej opieki nie może się normalnie 
rozwijać (Art. 209. kk – przestępstwo uchylania się od alimentacji),

zostawiają dziecko bez opieki – na ulicy, w domu (małe dzieci), nie interesują się nim (Art. 210. kk – 
przestępstwo niedopełnienia opieki nad małoletnim).

Jeśli ktoś z rodziny (mama, tata,  brat, siostra,  dziadek,  babcia, itp.) wykonuje tzw.  „seksualne czynności” 
- dotykanie, pieszczoty miejsc intymnych lub odbył stosunek seksualny z krewnym, zostanie za to ukarany. 
Art. 201. kk – przestępstwo kazirodztwa.

Jeśli dorosły daje dziecku alkohol lub choćby namawia je do picia,  popełnia przestępstwo. 
Art. 208. kk – przestępstwo rozpijania małoletniego.

ZAPAMIĘTAJ!  
Ty sam/a też możesz szukać pomocy - zadzwonić do telefonu zaufania lub do którejś z organizacji 
walczących z przemocą w rodzinie (numery znajdziesz na końcu poradnika). Tam powiedzą Ci, co mo-
żesz zrobić niezależnie od tego czy jesteś ofiarą , świadkiem,  czy szukasz pomocy dla kolegi.

DO KOGO PO POMOC? 
Jeśli doznajesz przemocy od najbliższych pamiętaj, że to nie Twoja wina.  

Ty nie zrobiłeś/łaś nic złego! Nie bój się i nie wstydź mówić o tym.  

Oczywiście  rozmawiaj z kimś zaufanym – z rodzicem przyjaciela, wychowawcą, nauczycielem, pedagogiem 
szkolnym, kimś z rodziny czy życzliwym sąsiadem. 

Osoby, które ZAWODOWO zajmują się przeciwdziałaniem przemocy domowej (np. pracownicy so-
cjalni), a także pedagodzy i psychologowie (np. szkolni, czy z poradni psychologiczno-pedagogicznych) 
MUSZĄ ZAREAGOWAĆ na informację, że dziecko jest bite, zaniedbywane, dręczone psychicznie. 
Powinni zawiadomić o tym PRZESTĘPSTWIE policję, prokuraturę lub sąd rodzinny.

Gdy w Twoim domu odbywa się awantura i ktoś zabiera się do bicia - dzwoń na policję pod numer 112 
(z komórki) lub 997 (z telefonu stacjonarnego) lub bezpośrednio do dzielnicowego komisariatu. Podaj 
swoje nazwisko, adres i postaraj się opisać krótko, co się dzieje. 
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Policjanci, którzy przyjadą na interwencję powinni:
zapewnić ofiarom bezpieczeństwo. Mogą zatrzymać agresora, który zagraża ich życiu lub zdrowiu 
(np. pijanego zabiorą do izby wytrzeźwień; zwykle sama obecność patrolu interwencyjnego uspa-
kaja takiego osobnika), 

przedstawić się, podać swoje stopnie, numery identyfikacyjne (z reguły w patrolu jest dwóch po-
licjantów) oraz na którym komisariacie pracują  (na interwencję domową jedzie zwykle ten patrol, 
który był najbliżej). Jeśli policjanci nie podają swoich danych trzeba 
koniecznie o nie spytać i zanotować je. To ważne, bo mając te dane 
można ich zgłosić jako świadków w sprawie karnej,   

wesprzeć ofiarę - udzielić pierwszej pomocy lub wezwać pogo-
towie, przekazać informację o miejscach w których można znaleźć 
pomoc, a jeśli trzeba, zawiadomić od razu odpowiednie instytucje,  

ustalić przebieg zdarzeń – porozmawiać z ofiarą i ze świadkami 
oraz, jeśli to możliwe, ze sprawcą (czasem nie da się tego zrobić, bo 
sprawca jest np. zbyt pijany),  

założyć rodzinie tzw. NIEBIESKĄ KARTĘ, tzn. wypełnić specjalny 
formularz (co to dokładnie jest, przeczytasz na następnej stronie). 
Jeśli nie mogą tego zrobić od razu, to muszą sporządzić służbową 
notatkę, która będzie podstawą do założenia Karty następnego dnia 
na komisariacie. 

ZAPAMIĘTAJ!
Założenie Niebieskiej Karty uruchamia specjalną  procedurę, czyli sposób działania w sytuacji przemocy 
w rodzinie.  Oznacza to, że przemoc przestała być tajemnicą i problemem rodziny, i że teraz walką z nią 
zajmą się policja, prokuratura, sądy oraz inni specjaliści (jeżeli ofiara zechce skorzystać z ich pomocy). 

DO CZEGO SŁUżY NIEBIESKA KARTA?
Niebieska Karta to dokument, który potwierdza, że w danej rodzinie  

doszło do przemocy. 
W części A jest szczegółowo opisane co się wydarzyło, co zrobili interweniujący policjanci oraz jakie dzia-
łania podejmuje dzielnicowy. Część B (dostaje ją ofiara przemocy) zawiera spis pomocowych instytucji oraz 
praw przysługujących ofierze. 

UWAGA! Niebieska Karta może być dowodem popełnionego przestępstwa, ale jej założenie nie oznacza 
zawiadomienia o przestępstwie. Do złożenia takiego zawiadomienia, a może to zrobić każdy, niepotrzebna jest 
zgoda ofiary, bo PRZESTĘPSTWO ZNĘCANIA SIĘ NAD RODZINĄ jest w Polsce ścigane z URZĘDU tzn. 
przez powołaną do tego policję i prokuraturę.  

Przemoc w rodzinie zgłosić może KAżDY, także sama ofiara. Osoby postronne (np. sąsiedzi) nie mają 
takiego obowiązku prawnego, ale obowiązek moralny – tak! 

Co to oznacza? Od tej pory rodzinę dotkniętą przemocą będzie, przynajmniej raz w miesiącu, odwiedzał 
dzielnicowy i sprawdzał czy nie dochodzi do kolejnych aktów przemocy, czy sprawca podjął  np. terapię 
alkoholową, czy ofiara sięgnęła po pomoc (jeśli nie – będzie ją do tego namawiał), czy dzieci są otoczone 
psychologiczną opieką. 
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Dzielnicowy powinien powiadomić o stwierdzonej przemocy ośrodek pomocy społecznej. Pracownik 
socjalny skontaktuje się z ofiarą i dopyta, co jest potrzebne: może grupa wsparcia, może po-
moc terapeutyczna, a później np. kurs aktywności zawodowej. Jeśli ofiara zdecyduje się zwrócić  
o pomoc np. do pracownika socjalnego, to ten nawiąże kontakt z innymi „pomagaczami” i razem będą 
się zastanawiać jak najlepiej pomóc tej rodzinie. Otoczą ją tzw. SIECIĄ  WSPARCIA. 

UWAGA! W wychodzeniu z przemocy takie WSPARCIE ma ogromne znaczenie, bo ofiary są przeważnie 
osamotnione i odcięte przez sprawcę od świata i ludzi. Nawet od rodziny, która nierzadko nie miała świado-
mości co się działo. 

Od strony prawnej dalsze losy rodziny wyglądają następująco: 
Prokuratura (po zawiadomieniu przez osobę lub instytucję) zaczyna zajmować się sprawą (czyli wszczy-
na postępowanie). Po kilku miesiącach – sprawa o znęcanie się nad rodziną trafia do sądu. Ofiara, sprawca 
i świadkowie będą o tym powiadomieni specjalnymi pismami.  

W sądzie, na rozprawie trzeba przedstawić dowody doznawanej przemocy (Niebieską Kartę przekaże 
sądowi policja) – obdukcje lekarskie lub zaświadczenia, zeznania osób, które wiedzą co się w rodzinie 
działo (nie muszą być one naocznymi świadkami bicia, wystarczy, że opowiedzą, że widzieli sińce, słyszeli 
wyzwiska albo zrelacjonują zwierzenia ofiary). 

Na rozprawie będą przesłuchiwani świadkowie, sama ofiara, oraz sprawca. 

CZY WIESZ, żE...
Ofiara przemocy ma prawo odmówić zeznań przeciw bliskiej osobie (mamie, tacie, mężowi, 
bratu). To trudna decyzja, warto porozmawiać o tym z kimś zaufanym. Osoby, które nie 
skończyły 15 lat można przesłuchać tylko raz, w obecności psychologa i sędziego, nie na sali 
rozpraw, ale w specjalnie urządzonym przyjaznym i bezpiecznym pokoju.

UWAGA! W wyrwaniu się z przemocy najważniejsza jest wytrwałość w dążeniu do zmiany swojej sytu-
acji. Trzeba dać sobie szansę i sięgnąć po odpowiednią  pomoc. Z reguły już sam taki ruch powstrzymuje 
sprawcę. 
 
Pomocy można szukać w centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach udzielają-
cych wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie. Oferują one pomoc medyczną, prawną, terapeu-
tyczną, socjalną (nocleg, jedzenie). Telefony do takich miejsc znajdziesz na okładce.
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Bardzo ważne jest to, byś wybrał/a takiego psychologa, który wzbudza Twoje zaufanie i z którym czujesz 
się bezpiecznie. Będziecie przecież rozmawiać o trudnych sprawach.

UWAGA! W czasie rozmowy masz prawo czuć różne emocje: złość, strach, wściekłość i smutek. Możesz 
czuć wstyd i bać się tego co się stanie.Te emocje są tym trudniejsze, im bliższych Ci ludzi dotyczą Warto  
porozmawiać właśnie o tych uczuciach.

Gdy Twój psycholog nie jest psychologiem szkolnym na spotkanie musi się zgodzić rodzic/opiekun.

Podczas spotkania dbaj o siebie: powiedz o czym chcesz pogadać, o  swoich emocjach i o tym, czego potrze-
bujesz, żeby czuć się bezpiecznie!

Poufność
Psycholog jest zobowiązany do zachowania tajemnicy i nie powtórzy nikomu tego, co usłyszy. Jest jednak 
kilka wyjątków od tej zasady: jeśli sąd/prokuratura będzie tego wymagać, lub gdy istnieje poważne zagro-
żenie dla Ciebie lub kogoś innego. Takim zagrożeniem jest sytuacja, gdy doznajesz przemocy. Psycholog jest 
zobowiązany do powiadomienia o tym odpowiedniej instytucji (sądu rodzinnego, policji, prokuratury, itp.).

JAK WYGLĄDA ROZMOWA Z PSYCHOLOGIEM?
Jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem,  

sięgnij po specjalistyczną pomoc.

PSYCHOLOG NIGDY NIE OCENIA - A ZAWSZE CIĘ WSPIERA!
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