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} § 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. 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.



} § 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem 
przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby 
najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w 
zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie 
spełniona, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2.

}

} § 2. Ściganie następuje na wniosek 
pokrzywdzonego.



} § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój 
zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1,

} podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
} § 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój 

zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni,
} podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 2.
} § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie,
} podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do roku.
} § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie 

czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, 
odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba że pokrzywdzonym jest 
osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą.

} § 5. Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa 
określonego w § 3 następuje na jej wniosek.



} § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby 
pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby 
zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo 
karze ograniczenia wolności.

} § 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków 
masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

} § 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się 
pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział 
naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą 
wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

} § 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 
sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, 
Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny 
wskazany przez pokrzywdzonego.

} § 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.



} § 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób 
narusza jego nietykalność cielesną, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku.

} § 2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało 
wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego 
albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział 
naruszeniem nietykalności, sąd może 
odstąpić od wymierzenia kary.

} § 3. Ściganie odbywa się z oskarżenia 
prywatnego.



} § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę 
bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do 
określonego działania, zaniechania lub znoszenia, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

} § 1a. Tej samej karze podlega, kto w celu 
określonym w § 1 stosuje przemoc innego rodzaju 
uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej 
osobie korzystanie z zajmowanego lokalu 
mieszkalnego.

} § 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 
w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

} § 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1a 
następuje na wniosek pokrzywdzonego.



} § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby 
jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione 
okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza 
jej prywatność,

} podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
} § 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod 

inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane 
osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub 
osobistej.

} § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 
jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, 
sprawca

} podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
} § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 

następuje na wniosek pokrzywdzonego.



Art.  12. 
1. Osoby, które w związku z wykonywaniem 

swoich obowiązków służbowych lub 
zawodowych powzięły podejrzenie o 
popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z 
użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie 
zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora.

2. Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie 
powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora 
lub inny podmiot działający na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


