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Cztery etapy uzależnienia 
od pornografii 

Etap 1 – Uzależnienie: ciągłe myśli o seksie, fantazjowanie, 
poszukiwanie coraz to nowych materiałów, bardzo częsta 
masturbacja. Nieprawdziwe postrzeganie seksualności 
i współżycia seksualnego.

Etap 2 – Eskalacja (pogłębianie): coraz mocniejsza, 
bardziej perwersyjna pornografia, aby utrzymać poziom 
doznawanych bodźców.

Związek małżeński czy czasowy związek seksualny nie 
rozwiązuje problemu, bowiem w centrum pożądania 
mężczyzny pozostają sugestywne wizje seksualne 
wypełniające wyobraźnię. Mężczyźni często wolą 
pozostać ze swoją wyobraźnią i dokonywać masturbacji 
niż współżyć z kobietą.
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Cztery etapy uzależnienia  
od pornografii 

Etap 3 – Utrata wrażliwości: to, co kiedyś szokowało, teraz 
staje się czymś zwyczajnym. Seksualne zachowania, jakim się 
w tych materiałach przyglądają (antyspołeczne i zaburzone), 
stają się uprawnione. 

Wzrasta przeświadczenie, że wszyscy tak robią, więc oni też 
mogą, nawet jeśli byłoby to wbrew prawu lub kłóciłoby się 
się z dotychczasowymi przekonaniami.

Etap 4 – Wcielenie ryzykownych zachowań w życie: 
próba praktykowania tego, co pokazuje pornografia. 
Podejmując te zachowania mężczyźni często popadają 
w stan zależności, z którego nie potrafią się wydostać. 
Bywa, że dochodzi do czynów przestępczych na tle 
seksualnym. 
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Pornografia a osobowość 

• Kontakt z pornografią często prowadzi 
do uzależnienia od procesów fizjologicznych 
i emocjonalnych (rozładowanie napięć,  
przeżycie przyjemności). 

• Utrudnia rozwój osobowy człowieka; utrwala 
egoizm, obojętność i postawę antyspołeczną 
(inne osoby są mi niepotrzebne). 

• Narusza osobową godność (człowiek traci 
zdolność podejmowania decyzji, osłabiona 
wola).
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Pornografia a osobowość 

• Erotyzacja psychiki (jego myśli koncentrują się 
wokół seksu). 

• Narasta przymus systematycznego zwiększania 
dawki coraz mocniejszych bodźców (filmowa 
eskalacja zachowań seksualnych; obrazy coraz 
bardziej brutalne, wulgarne, obsceniczne). 

• Bezsilność wobec nałogu i utrata kontroli nad 
swoimi zachowaniami; bywa że aż do kontaktów 
pedofilnych (aktów przestępczych).
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Kodeks karny o pornografii  
(stan prawny: wrzesień 2015 r.)

Art. 202

§ 1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki 
sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego 
sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, 
utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada 
albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści 
pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści 
pornograficzne związane z prezentowaniem 
przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, 
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
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Kodeks karny o pornografii  
(stan prawny: wrzesień 2015 r.)

§ 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem 
małoletniego, podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10. 

§ 4a. Kto przechowuje, posiada lub uzyskuje 
dostęp do treści pornograficznych z udziałem 
małoletniego, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
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Kodeks karny o pornografii  
(stan prawny: wrzesień 2015 r.)

§ 4b. Kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, 
przechowuje lub posiada treści pornograficzne 
przedstawiające wytworzony albo przetworzony 
wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności 
seksualnej podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4c. Karze określonej w § 4b podlega, kto w celu 
zaspokojenia seksualnego uczestniczy w prezentacji 
treści pornograficznych z udziałem małoletniego. 
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