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Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie 

skierowane przeciw członkom rodziny naruszające prawa i dobra osobiste, 

powodujące cierpienia i szkody. Znęcanie się nad rodziną jest przestępstwem (art. 

207 K.K.).  

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie 

 Przemoc fizyczna: bicie, popychanie, kopanie, duszenie, policzkowanie, 

parzenie, bicie przedmiotami 

 Przemoc psychiczna: wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, karanie przez odmowę 

uczuć, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie 

i ograniczanie kontaktu z bliskimi 

 

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie? 

 współmałżonkowie 

 dzieci 

 osoby starsze 

 osoby niepełnosprawne 

 



Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo i podlega karze 

Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od 

poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej 

Przemoc w rodzinie rzadko bywa jednorazowym incydentem – jeżeli nie zostanie 

podjęte stanowcze działanie wobec sprawcy, przemoc się powtórzy 

Dzieci wzrastające w domu przepełnionym przemocą są jej ofiarami.  

W rodzinach, w których dochodzi do przemocy między dorosłymi, cierpią również 

dzieci. Przemoc domowa wyrządza dzieciom wiele poważnych szkód zarówno 

fizycznych, jak i psychicznych.  

Co dzieje się z dzieckiem, gdy jest świadkiem przemocy w rodzinie? 

 przeżywają strach i niepokój o zdrowie i życie swoje i rodziców 

 czują się odpowiedzialne za przemoc, myśląc że to przez nich źle dzieje się  

w domu 

 żyją w chaosie emocjonalnym, raz doświadczają miłość a raz nienawiść 

 nie potrafią nikomu zaufać, maja trudności w nawiązaniu bliskich relacji  

z innymi ludźmi 

 wiele dzieci odreagowuje agresją to co się dzieje w domu, przemocą 

rozwiązują swoje konflikty 

 ulegają wpływom i namowom otoczenia dlatego mogą robić rzeczy które są 

dla nich niebezpieczne albo niezgodne z prawem 

 dzieci pozbawione są dzieciństwa 

 mają kłopoty w szkole, opuszczają się w nauce, wagarują 



 czują się bezradne myślą, że ich sytuacja jest bez wyjścia dlatego często 

pojawiają się myśli samobójcze 

 dzieci bez należytej opieki gorzej rozwijają się, mogą mieć zaburzenia 

koncentracji, mowy,  trudności w uczeniu się 

 powstają dolegliwości związane ze stresem tj. bóle głowy, żołądka, moczenie 

nocne 

 w wyniku przemocy dzieci doznają poważnych urazów fizycznych 

Ofiara lub świadek przemocy w rodzinie może zgłosić się do 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Radom ul. Malczewskiego 20b tel: 3622745 

 Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Domowe ognisko” ul. Główna 16 tel: 383 

66 52 

 Ośrodek wsparcia dla ofiar Przemocy Caritas Diecezji Radomskiej ul. 

Kościelna 5 

 Centrum Psychoterapii Rodzin ul. Śniadeckich 1 tel: 366 93 78 

 Sąd Rodzinny i Nieletnich 

 Policja 

 www.niebieskalinia.info 

 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia” 0 801 12 00 02 

 Linia Braterskich Serc 800 311 800 

 

 

http://www.niebieskalinia.info/


Opracowanie: Iwona Wontorska – psycholog  - na podstawie społecznej kampanii 

„Szkoła bez przemocy” 


