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PORADNIK DLA RODZICÓW O PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ WOBEC DZIECI 

ПОСІБНИК ДЛЯ БАТЬКІВ ПРО ФІЗИЧНЕ ТА ПСИХОЛОГІЧНЕ НАСИЛЬСТВО ДІТЕЙ 

 

Fundacja Dzieci Niczyje z Warszawy, która zajmuje się szeroko 

rozumianą pomocą dziecku krzywdzonemu, przyjmuje następującą 

definicję krzywdzenia dzieci za D. Gil: 

„Krzywdzenie dzieci to każde działanie lub bezczynność jednostki, 

instytucji lub społeczeństwa jako całości i każdy rezultat takiego 

działania lub bezczynności, który deprywuje równe prawa i 

swobody dzieci i/lub zakłóca ich optymalny rozwój”. 

Z krzywdzeniem dziecka mamy do czynienia wtedy, gdy doświadcza 

ono: 

- przemocy fizycznej, 

- przemocy psychicznej (emocjonalnej), 

- przemocy seksualnej (wykorzystywania seksualnego), 

- zaniedbywania. 

W wymienionych powyżej sytuacjach może dojść do zakłócenia 

optymalnego rozwoju dziecka, a nawet do jego zatrzymania. 

 

 

 

 

Фундація “Dzieci Niczyje z Warszawy”, яка займається широкою 

метою допомоги дітям, які зазнали насильства, приймає наступні 

критерії жорстокого поводження з дитиною за Д. Гілом:  

«Жорстоке поводження з дитиною — це будь-яка дія чи 

бездіяльність особи в цілому, а також будь-який результат такої 

дії чи бездіяльності, позбавляє рівних прав і свобод дітей та 

перешкоджає їх оптимальному розвитку». 

Ми маємо справу з жорстоким поводженням з дітьми, коли 

дитина відчуває: 

- фізичне насильство,  

- психічне або емоційне насилля,  

- сексуальне насилля (сексуальне зловживання),  

- занедбаність. 

У вищезазначених ситуаціях оптимальний розвиток дитини може 

бути порушений або навіть дійти до його затримання. 

 

 

 



2 
 

RODZAJE PRZEMOCY I SKUTKI PRAWNE W POLSCE: 

PRZEMOC FIZYCZNA: 

A. PRZEMOC FIZYCZNA CZYNNA: to wszelkie formy bicia (także 

klapsy i policzkowanie), kopanie, szarpanie, uderzanie 

dzieckiem o ściany lub inne przedmioty, ciąganie za włosy, 

przypalanie papierosami, żelazkiem, duszenie, podtapianie, 

bicie z użyciem przedmiotów (pasa, sznura, kabla, kija, 

przedmiotów użytku domowego), trucie i wywoływanie 

chorób u dziecka (tj. zespół Münchhausena), próba lub 

dokonanie zabójstwa.  

B. PRZEMOC FIZYCZNA BIERNA: to wymuszenia z użyciem siły 

fizycznej lub grożeniem nią, a więc ograniczanie swobody 

ruchu (np. krępowanie, przywiązywanie dziecka do np. do 

łóżeczka, areszt domowy, uniemożliwianie dziecku 

zaspokajania potrzeb fizjologicznych, takich jak sen, 

zaspokajanie głodu, korzystanie z toalety, odmawianie 

koniecznej pomocy medycznej.) 

W Polsce stosowanie przemocy fizycznej w stosunku do dzieci jest 

Karalne:  

Kodeks Karny, rozdział XXVI, art. 207: 
§ 1 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. 
 

 

 

ВИДИ НАСИЛЬСТВА ТА ПРАВОВІ НАСЛІДКИ В ПОЛЬЩІ: 

ФІЗИЧНЕ НАСИЛЬСТВО: 

A. АКТИВНЕ ФІЗИЧНЕ НАСИЛЬСТВО - усі форми побиття 

(включаючи лупцювання та ляпаси), ногами, ривками, ударами 

дитини об стіни чи інші предмети, смиканням волосся, 

припікання цигарками, прасування, душіння, побиття з 

використанням предметів таких як - (ремінь, мотузка, трос, 

палиця, предмети побуту), отрута та примусовий виклик хвороби 

(тобто синдром Мюнхгаузена), знущання чи виконання 

вбивстам. 

B. ПАСИВНЕ ФІЗИЧНЕ НАСИЛЬСТВО - це вимагання із 

застосування фізичної сили або погроз і таким чином обмеження 

свободи пересування дитини. Наприклад домашній арешт, 

перешкоджання дитині задовольнити свої фізіологічні потреби 

такі як сон, вгамування голоду, використання туалету, відмова у 

необхідній медичній допомозі. 

У Польщі застосування фізичного насильства до дітей карається: 

 

Кримінальним кодексом, глава XXVI, ст. 207: 
§ 1 Будь-хто, хто фізично чи психічно жорстоко чинить близьку 
чи іншу особу перебування в постійних або тимчасових 
стосунках залежно від злочинця або більше підлягає 
неповнолітня або особа, яка знаходиться в безпорадному 
стані за своїм психічним або фізичним станом караються 
позбавленням волі на строк від 3 місяців до 5 років. 
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§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem 
szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10. 
 
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest 
targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega 
karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

 

PRZEMOC PSYCHICZNA: to wyzwiska i inwektywy obrażające, 

upokarzające i ośmieszające dziecko, umniejszanie wartości dziecka, 

straszenie, grożenie, szantażowanie, wykorzystywanie dziecka do 

sporów pomiędzy rodzicami, odrzucenie, izolowanie od rówieśników 

czy członków rodziny, stawianie nadmiernych wymagań, 

przekraczanie bariery prywatności dziecka, niszczenie jego rzeczy, 

czynienie dziecka świadkiem przemocy wobec ludzi i zwierząt, 

cyberprzemoc – przemoc emocjonalna doznawana od innych osób za 

pośrednictwem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.  

Przemoc psychiczna szkody wyrządzone przez stosowanie przemocy 

psychicznej w psychice dziecka bywają trudniejsze do zaleczenia niż 

rany na ciele, a blizny mogą zostać na całe życie. 

W Polsce stosowanie przemocy psychicznej w stosunku do dzieci jest 

Karalne tak samo jak stosowanie przemocy fizycznej wobec dziecka:  

Kodeks karny, rozdział XXVI, art. 207: 
§1 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. 

 

§ 2. Якщо дія, зазначена в § 1, пов'язана із застосуванням 
особливої жорстокості, зловмиснику загрожує покарання у 
вигляді позбавлення волі на строк від одного до 10 років. 
§ 3. Якщо наслідком діяння, зазначеного в § 1 або § 2, є 
насильство над життям дитини, зловмиснику загрожує 
покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 12 
років. 

 

ПСИХІЧНЕ НАСИЛЬСТВО: образи, які ображають, принижують і 

висміюють дитину, підрив цінності дитини, погрози, шантаж, 

використання дитини в суперечках між батьками, відторгнення, 

ізоляція від однолітків або членів сім'ї, пред'явлення надмірних 

вимог, подолання бар'єрів, недоторканність приватного життя 

дитини, знищення її речей, створення дитини свідком насильства 

над нею, людей і тварин, кібербулінг. 

Психологічне насильство - пошкодження психіки внаслідок 

застосування психологічного насильства немовлят буває важче 

загоїти, ніж рани на тілі, а шрами можуть залишитися на все 

життя.  

У Польщі застосування психологічного насильства до дітей 

карається так само, як застосування фізичного насильства до 

дитини: 

Кримінальний кодекс, глава XXVI, ст. 207: 
§1 Будь-хто, хто фізично чи психічно жорстоко чинить близьку 
чи іншу особу перебування в постійних або тимчасових 
стосунках залежно від злочинця або більше підлягає 
неповнолітня або особа, яка знаходиться в безпорадному 
стані за своїм психічним або фізичним станом караються 
позбавленням волі на строк від 3 місяців до 5 років. 
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§2 Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem 
szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10. 

 

WYKORZYSTANIE SEKSUALNE WOBEC DZIECKA (zaspokajanie 

potrzeb seksualnych osoby dorosłej kosztem dziecka, w przypadku 

osób spokrewnionych nazywane kazirodztwem) to zmuszanie 

dziecka do aktywności seksualnej nieadekwatnej do etapu jego 

rozwoju, i naruszającej normy prawne i społeczne, czyli dotykanie i 

pobudzanie intymnych części ciała dziecka, zmuszanie dziecka do 

stosunku seksualnego, także oralnego lub analnego, obsceniczne 

rozmowy, ekshibicjonizm, masturbowanie się w obecności dziecka, 

podglądanie dziecka podczas kąpieli, przebierania się, 

prezentowanie dziecku pornografii, robienie dziecku 

pornograficznych zdjęć, werbowanie w Internecie do kontaktów 

seksualnych. 

Kodeks karny Rozdział XXV Przestępstwa przeciwko wolności 
seksualnej i obyczajności.Art. 197. [Zgwałcenie i wymuszenie 
czynności seksualnej] 
§ 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem 
doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze 
pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 
§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną 
osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania 
takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8. 
 
 

 

 

§ 2. Якщо дія, зазначена в § 1, пов'язана із застосуванням 
особливої жорстокості, зловмиснику загрожує покарання у 
вигляді позбавлення волі на строк від одного до десяти років. 

 

ЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО СТОСОВНО ДИТИНИ (задоволення 

сексуальних потреб дорослої людини за рахунок дитини, у 

випадку пов'язаних осіб це називається інцест) примушування 

дитини до сексуальної активності, яка не відповідає її стадії 

розвитку, i порушення правових і соціальних норм, тобто 

доторкання та стимулювання інтимних частин тіла дитина, 

примушуючи дитину до статевого акту, також орального або 

анального, нецензурні розмови, ексгібіціонізм, мастурбація в 

присутності дитини, вуайєризм, перевдягання, презентування 

дитині порнографію, знімати дитячі порнографічні фотографії, 

онлайн вербування для статевих контактів. 

 

Розділ XXV Кримінального кодексу «Злочини проти 
статевої свободи та пристойності». Стаття 197. 
[Зґвалтування та вимагання статевого життя]  
§ 1. Хто силою, протиправною погрозою чи обманом 
доводить іншу особу до статевого акту статеві зносини, 
карається позбавленням волі на строк від 2 до 12 років. 
§ 2. Якщо злочинець у спосіб, визначений у § 1, змушує 
іншу особу підкорятися іншій статевий акт або 
вчинення такого акту караються позбавленням волі від 
6 місяців до 8 років. 
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§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia: 1) wspólnie z inną 
osobą, 2) wobec małoletniego poniżej lat 15, 3) wobec 
wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, 
brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od lat 3. 
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-3 działa ze 
szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia 
wolności na czas nie krótszy od lat 5. 
art. 198 [Seksualne wykorzystanie niepoczytalności lub 
bezradności] Kto, wykorzystując bezradność innej osoby lub 
wynikający z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej 
brak zdolności 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. 199.[Seksualne wykorzystanie stosunku zależności lub 
krytycznego położenia] 
§ 1. 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. § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 został popełniony na 
szkodę małoletniego, sprawca podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto obcuje płciowo z 
małoletnim lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności 
seksualnej albo doprowadza ją do poddania się takim 
czynnościom albo do ich wykonania, nadużywając zaufania lub 
udzielając w zamian korzyści majątkowej lub osobistej albo jej 
obietnicy. 

 

§ 3. Якщо злочинець вчиняє зґвалтування: 1) разом з іншою 
особою, 2) проти неповнолітнього у віці до 15 років, 3) по лінії 
брат чи сестра, караються позбавленням волі на строк менше 
3 років.  
 
§ 4. Якщо виконавець діяння, зазначеного в § 1-3, діє з 
особливою жорстокістю, він підлягає позбавленню волі на 
строк не менше 5 років. 
ст. 198 [Сексуальне використання божевілля або 
безпорадності] Хто, скориставшись чужого безсилля або 
внаслідок розумової відсталості чи психічної хвороби 
нездатність особи розпізнати сенс вчинку або керувати своїм 
діє, спонукає її до статевого акту або підкорятися іншому 
статеві дії або здійснення такої діяльності караються 
позбавленням волі свобода від 6 місяців до 8 років. 
ст. 199. [Сексуальне використання залежності або 
критичного становища]  
§ 1. Хто, зловживаючи відносинами залежності або 
використовуючи критичне становище, воно спонукає іншу 
особу до статевого акту або підпорядковується іншій 
діяльності статеві дії або вчинення такої діяльності караються 
позбавленням волі на строк до 3 років. § 2. Якщо діяння, 
зазначене в § 1, було вчинено на шкоду неповнолітньому, 
винний підлягає караються позбавленням волі на строк від 3 
місяців до 5 років. 
§ 3. Покарання, визначене в § 2, накладається на кожного, хто 
вступає в статеві зносини з неповнолітньою або вчиняє проти 
такої особи або спонукає її до іншого статевого акту діяльності 
або здійснювати їх, зловживаючи довірою або надаючи 
вигоди у відповідь власність або особиста або її обіцянка. 
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art. 200. [Seksualne wykorzystanie małoletniego] 
§ 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. 
§ 3. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści 
pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki 
charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób 
umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega, kto w celu swojego 
zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej 
osoby prezentuje mało-letniemu poniżej lat 15 wykonanie 
czynności seksualnej. 
§ 5. Karze określonej w § 3 podlega, kto prowadzi reklamę lub 
promocję działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści 
pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi 
małoletniemu poniżej lat. 
 

 

ZANIEDBYWANIE, czyli niezaspokajanie podstawowych potrzeb 

osoby zależnej (zaniedbywanie dziecka może być działaniem 

niezamierzonym), niedostarczanie dziecku wartościowego 

pożywienia, ubrania, opieki medycznej (w tym nieszczepienie, 

nierobienie bilansów), wyrzucanie z domu, niedbanie o higienę 

dziecka, ignorowanie, brak nadzoru nad obowiązkiem szkolnym, 

przyzwalanie na alkohol, papierosy, narkotyki, łobuzerkę. Czasami 

zaniedbywanie dziecka bywa działaniem nieintencjonalnym 

wynikającym z nieporadności rodzicielskiej lub niedobory dziecka 

spowodowane są biedą.  

 

ст. 200. [Сексуальне розбещення неповнолітнього]  
§ 1. Хто вступає в статеві зносини з неповнолітньою особою, 
яка не досягла 15 років, або з такою особою інші сексуальні дії 
або змушує її підкорятися таким діям або їм розстрілу, 
карається позбавленням волі на строк від 2 до 12 років.  
§ 3. Хто молодше 15 років представляє порнографічний вміст 
або робить його доступним предмети, що мають такий 
характер або поширюють у спосіб порнографічний зміст 
надання можливості такому неповнолітньому 
познайомитися з ними, карається позбавленням волі свобода 
до 3 років.  
§ 4. Покарання, визначене в § 3, накладається на кожного, хто 
з метою свого сексуального задоволення або сексуального 
задоволення іншої людини виконує підліток віком до 15 років 
статева активність.  
§ 5. Покарання, зазначене в § 3, накладається на тих, хто 
рекламує або сприяє діяльності що полягає в розповсюдженні 
порнографічного вмісту у сприятливий спосіб ознайомлення з 
ними неповнолітніх віком до років. 

 

Занедбаність, тобто незадоволення основних потреб залежної 

особи (недогляд за дитиною може бути ненавмисним), 

ненадання дитині пологів ,цінні продукти харчування, одяг, 

медичне обслуговування (в т. ч. не вакцинувати), викидання з 

дому, нехтування гігієною дитини, ігнорування, відсутність 

нагляду шкільний обов'язок, дозволений алкоголь, сигарети, 

наркотики, хуліган. іноді Нехтування дитиною може бути 

ненавмисним вчинком, спричиненим незручністю батьківство чи 

нестача дітей викликана бідністю. 
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Wtedy powiadomiony lokalny ośrodek pomocy społecznej obejmuje 

rodzinę pomocą materialną, a gdy sytuacja tego wymaga – także 

pomocą i wsparciem organizacyjno-wychowawczym. Kodeks 

Rodzinny i Opiekuńczy wyklucza możliwość odebrania dziecka z 

powodu biedy rodziców - to jeden ze społecznych mitów nie mający 

umocowania w rzeczywistości. 

W Polsce Zaniedbywanie dziecka jest karalne: 

Kodeks karny art. 160  
§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3 
§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną 
na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5. 
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa 
nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku. 
§ 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 
sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo. 
§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na 
wniosek pokrzywdzonego. 
Art. 210 
§ 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego 
poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan 
psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć osoby określonej w § 1, 
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 
8.  

 

Потім сповістили місцевих центр соціального захисту надає сім'ї 

матеріальну допомогу, а коли ситуація це робить потребує - 

також організаційно-виховної допомоги та підтримки. Сімейний 

кодекс І Турботлива людина виключає можливість забрати 

дитину через бідність батьків - це одна з них соціальні міфи, не 

засновані на реальності.  

У Польщі бездоглядність за дитиною карається: 

Кримінальний кодекс ст. 160  
§ 1. Хто наражає людину на безпосередню небезпеку втрати 
життя або важкого життя шкоди здоров'ю, карається 
позбавленням волі на строк до 3 років  
§ 2. Якщо злочинець зобов’язаний піклуватися про особу, яка 
піддається небезпеці, карається позбавленням волі на строк 
від 3 місяців до 5 років.  
§ 3. Якщо виконавець діяння, зазначеного в § 1 або 2, діє 
ненавмисно, він підлягає штрафу, покарання у вигляді 
обмеження волі або позбавлення волі на строк до одного 
року. § 4. Не підлягає покаранню за злочин, зазначений у § 1-
3, правопорушник, який добровільно відмінив неминуча 
небезпека.  
§ 5. Переслідування правопорушення, зазначеного в § 3, 
відбувається на прохання потерпілої сторони. 
 Стаття 210  
§ 1. Хто всупереч обов’язку піклуватися про малолітнього 
віком до 15 років або про особу покидає особу, яка за 
психічним або фізичним станом є недієздатною, підлягає 
покаранню позбавлення волі на строк до 3 років.  
§ 2. Якщо вчинок є смертю особи, зазначеної в § 1, винуватець 
карається позбавлення волі на строк від 6 місяців до 8 років. 

 


