
Agresja i przemoc jako czyn karalny z Kodeksu Karnego 

 umyślne uderzenia lub naruszenie nietykalności cielesnej w inny 
sposób (popchnięcia, kopnięcia, szarpania, oplucia) - to 
przestępstwa z art. 217 Kodeksu karnego - ścigane z oskarżenia 
prywatnego, 

 znieważanie (werbalne lub niewerbalne zachowania mające na celu 
obrażenie, poniżenie, godzące w godność) - to przestępstwa z art. 
216 Kodeksu karnego - ścigane z oskarżenia prywatnego, 

 spowodowania umyślnego naruszenia czynności ciała lub rozstroju 
zdrowia (na skutek pobicia, kopania, uderzania przedmiotami) - to 
przestępstwa z art. 157 Kodeksu karnego - ścigane z urzędu, jeżeli 
naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwał dłużej 

niż 7 dni, a z oskarżenia prywatnego, 
jeżeli do 7 dni. 
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PRZEMOC I AGRESJA W SZKOLE 
 
   Agresja i przemoc w szkole przejawia się 
głównie w różnych formach napastliwości czy 
dokuczliwości jednych uczniów wobec innych 
(impulsywnym uderzeniu, zwymyślaniu, 
złośliwym podstawieniu nogi itp.) bądź w 
używaniu przez jakąś grupę dzieci siły czy 
pośredniej przemocy wobec słabszych, aby ich zastraszyć, podporządkować, 
uzyskać od nich pożądane "usługi" i dobra (np. pieniądze, atrakcyjne 
przedmioty ). Nie istnieje jedna prosta recepta na zapobieganie i usuwanie 
agresji i przemocy w szkole. Tylko działania na różnych płaszczyznach i w 
różnych zakresach funkcjonowania szkoły i pedagogów dają możliwość 
ograniczenia tego problemu.  

 
Szkody wyrządzone przedmiotowi agresji mogą mieć charakter szkód 

materialnych (np. uszkodzenie ciała, zniszczenie bądź uszkodzenie 
przedmiotów materialnych) oraz szkód moralnych (np. poniżenie godności 
osoby będącej przedmiotem agresji, wzbudzenie w niej poczucia lęku, 
zagrożenia, poczucia niższości, utrudnienie wykonywania określonych 
działań przez osobę stanowiącą przedmiot agresji, zakłócenie jej stosunków 
z otoczeniem społecznym ).  

 
W badaniach przemoc (agresja) definiowana jest jako przemoc fizyczna 

i przemoc psychiczna. Pojęcie przemocy fizycznej obejmuje naruszenie 
nietykalności cielesnej drugiej osoby. Może być skierowana także przeciwko 
rzeczom (wandalizm). 

Przemoc fizyczna wobec osoby  

Pojęcie przemocy w tym rozumieniu obejmuje przede wszystkim 
zamierzone, tzn. świadome i celowe, powodowanie obrażeń cielesnych. 
Działania te mogą mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Obejmują 
takie zachowania jak np. popychanie i poszturchiwanie, aż do ciężkiego 
pobicia 



Wandalizm - to przemoc skierowana na przedmioty. 

Tym pojęciem określa się zachowania skierowane - w sposób celowy i 
świadomy - na niszczenie przedmiotów albo cudzej własności. W pojęciu 
"niszczenie" zawiera się zarówno uszkodzenie jak i całkowita 
dewastacja. 

Na agresję fizyczną składają się pojedyncze zachowania, np.: 

 Uderzeni 

 Potrącenie 

 podstawianie nogi  

 wyrywanie przedmiotów 

 szarpanie 

 kopanie 

 reakcje mimiczne: wykrzywianie się, przedrzeźnianie,  

 posługiwanie się w toku agresji przedmiotami: rzucanie, 
uderzanie, kłucie 

 
Przemoc psychiczna /agresja słowna/ 
 
Pod tym pojęciem kryją się następujące zachowania: 

 agresja werbalna, np. obrażanie, znieważanie, ironizowanie, 
kompromitowanie; 

 groźby, powiązane z przemocą skierowaną przeciwko 
osobom i przedmiotom, stosowanie presji i szantażu celem 
wymuszenia konkretnych zachowań; 

 dyskryminacja (poniżanie, naruszanie cudzej godności). 

Na agresję słowną składać się mogą: 

 grożenie 
 straszenie będące zapowiedzią przykrych konsekwencji, jakie 

oczekują daną osobę, jeśli nie zachowa się zgodnie z wolą agresora 

 odbieranie lub ograniczanie swobody i uprawnień przysługujących 
danej osobie, np. odsuwanie od pewnych czynności, zabranianie 
uczestnictwa w niektórych pracach czy zabawach 

 podawanie fałszywych informacji w celu wprowadzenia w błąd, np. 
błędne podpowiadanie w czasie lekcji 

 wyśmiewanie 
 kpiny 
 złośliwe uwagi połączone z naśladowaniem gestów, mimiki, wyglądu, 

sposobu zachowania drugiej 
 osoby, przezwiska 
 obmawianie 
 plotkowanie 
 skarżenie 
 donoszenie 

Zachowanie agresywne pojawić się może jako następstwo stanu, który 
określa się mianem frustracji.  

Frustracja ma miejsce wtedy, gdy jednostka dążąc do zaspokojenia 
swoich potrzeb biologicznych lub psychicznych i osiągnięcia określonych 
celów, napotyka w toku działania na trudne do pokonania przeszkody. 
Przeszkoda wywołać może gniew, który zostaje skierowany na określone 
osoby lub rzeczy, przybierając postać ataku fizycznego lub werbalnego. 

 
Przyczyną frustracji może być: 

 brak poczucia bezpieczeństwa 
 brak zdobycia uznania, sukcesu 
 brak kontaktów z rodzicami, rówieśnikami, nauczycielem 
 potrzeba samodzielności, aktywności 
 potrzeba uznania społecznego 
 niesprawiedliwa ocena 


