
Korzyści jakie możesz osiągnąć :  

 

 polepszenie relacji w rodzinie 

 poszerzenie świadomości  

 rozwój samoświadomości emocjonalnej  

 zdobycie umiejętności rozpoznawania, nazywania uczuć i wyrażania ich w sposób korzystny dla siebie i dla innych osób, 

 nauka mówienia jasno i wprost o swoich potrzebach ] 

 umiejętność realizowania swoich celów i zamiarów w sposób nie krzywdzący nikogo.  
 

 

KKaattaalloogg  pprrzzeessttęęppssttww  ddoottyycczząąccyycchh  pprrzzeemmooccyy  ww  rrooddzziinniiee  
 

Art. 207 kk - Znęcanie się 

§1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku 

zależności od sprawcy albo małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, 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 10 lat. 

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 do 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 ja na niemożliwość zaspokojenia podstawowych 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 osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub 

fizyczny 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 fizyczny, 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 pozbawienia wolności 

od lat 2 do 12 [ . . . ]  

 

Art. 198 kk – Wykorzystywanie bezradności, upośledzenia 

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. 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 wykonywanie czynności seksualnej.  

 

Art. 201 kk – Kazirodztwo 

kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  

MMoożżeesszz  zzmmiieenniićć  sswwoojjee  ppoossttęęppoowwaanniiee  zzggłłoośś  ssiięę  ddoo  lluuddzzii,,  iinnssttyyttuuccjjii,,  oorrggaanniizzaaccjjii  mmooggąąccyycchh  ccii  ppoommóócc  ww  zzmmiiaanniiee    

ZZRRÓÓBB  TTOO  DDLLAA  SSIIEEBBIIEE  II  SSWWOOJJEEJJ  RROODDZZIINNYY  

 

                                                               Zwróć się o pomoc do:  

   
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy                                                                                      Komisariat Policji w Głogowie Małopolskim  

    36-072 Świlcza                                                                                                                                ul. Witos 10A,  36-060 Głogów Małopolski       

            tel. (17) 8670 144, (17)8670 143                                                                                                 tel. (17)  8583 374            

                    www.swilcza.com.pl                    www.podkarpacka.policja.gov.pl 
             gops.wilk@swilcza.com.pl                                                                                                

          

Psycholog , Psychoterapeuta                                                                                               Gminna Komisja  Rozwiązywania 
          Punkt  Konsultacyjno – Informacyjny                                                                                                                          Problemów Alkoholowych  

         w Świlczy                     w Świlczy 
            tel; (17) 8670 144, (17) 8670 143                                                       tel; 17 8670 100 

 

      Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie                                                                                     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie 

            ul. Rzeszowska 5 , 36-060 Górno                     ul. Stefana Batorego 9, 35-005 Rzeszów            

tel. 518 736 839,    tel. Interwencyjny 885696640            tel. (17) 859 48 23, 519 585 388 

  pomoc bezpłatna, całodobowo,              
              

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 

          tel.  22 668-70-00   Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" 
    www.niebieskalinia.pl  

http://www.swilcza.com.pl/

