
PRZEMOC W RODZINIE 

Przemoc w rodzinie – zwana także potocznie przemocą domową, to jednorazowe 

albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony 

zdrowia i życia, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (małżonek, wstępny, 

zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku 

przysposobienia oraz jej małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu), a także innych 

osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, narażające te osoby w szczególności na 

niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, 

wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,     

a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 ustawy  

z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015, poz. 1390).  

Rodzaje przemocy: 

 Przemoc fizyczna - popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, 

policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie 

przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami 

żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej 

pomocy, itp.  

 Przemoc psychiczna - wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie 

własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała 

krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i 

ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie 

snu 

i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), 

stosowanie gróźb,  itp.  

 Przemoc seksualna - wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych 

pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne 

formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań 

seksualnych kobiety, itp. 

 Przemoc ekonomiczna - odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia 

pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, itp. 

PAMIĘTAJ!!! 

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z 

Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o 

pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie! 

Pomoc można uzyskać: 

- zawiadamiając Policję pod numerem 997 lub 112 lub  



- zgłaszając się osobiście lub telefonując  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Galewicach, który mieści się w Urzędzie Gminy w Galewicach ul. Wieluńska 5, 98-405 

Galewice w pokojach 101-103, Tel: 62 78 38 600 lub 62 78 38 601 

Zgłaszając przemoc w rodzinie policji lub pracownikom  pomocy społecznej zostanie 

wszczęta procedura Niebieskie Karty, którą zajmie się Zespół Interdyscyplinarny powołany 

Zarządzeniem Nr 60/2011 Wójta Gminy Galewice z dnia 26 września 2011 roku. W skład 

Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, policji, 

służby zdrowia, służby kuratorskiej, którzy podpowiadają i pomagają przebrnąć przez 

trudności związane z doznawaniem  przemocy w rodzinie. 

  


