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HISTORIA KRZYWDZENIA DZIECI

Historia krzywdzenia dzieci jest bardzo długa i zajmuje ok. 95% czasu naszej cywilizacji.
Dzieci prawie zawsze uważano za słabsze, traktowano jak przedmioty, przez stulecia były
zabijane, kaleczone, gwałcone, wykorzystywane. Dzieci uważano za własność, której nie
szanowano wychodząc z założenia, że łatwo ją można mieć i łatwo stracić. Ostatnie sto lat to
czas stopniowego dostrzegania zła czynionego dzieciom i dostrzegania wpływu krzywdzenia
ich na losy szeroko rozumianego społeczeństwa. Konsekwencje krzywdzenia dzieci
dostrzega się bowiem nie tylko w skali mikro, ale również w skali makro. Konsekwencjami
negatywnych zjawisk związanych z krzywdzeniem dzieci mających wpływ na losy naszej
cywilizacji są wojny, ubóstwo, prześladowania, nietolerancja. Dowodzą tego badania
naukowe oraz indywidualne przypadki, których koszty ponoszone w skali makro mają swoje
początki w dramatycznych przeżyciach wieku dziecięcego.



HISTORIA KRZYWDZENIA DZIECI

Ważne punkty w drodze do zmiany perspektywy w zakresie spojrzenia na krzywdzenie dzieci:

• 1946 r. - pediatra - radiolog J. Caffey udowadnia nieprzypadkowy charakter współwystępowania
urazów złamania kości długich u niemowląt z chronicznymi krwiakami podoponowymi - pierwszy
krok w kierunku dostrzeżenia problemu krzywdzenia dzieci.

• 1961 r. – podczas medycznej konferencji poruszenie problemu dziecka bitego.

• Na przestrzeni lat zauważenie zachowań nie tylko o charakterze przemocy fizycznej wobec dzieci.

• 1979 r. – wyodrębnienie i opisanie przemocy seksualnej wobec dzieci.

• 1980 r. – zwrócenie uwagi na psychologicznie (emocjonalnie) maltretowane dzieci.

• 1981 r. - Komitet Ochrony Praw Dziecka, założony w Polsce przez Marię Łopatkową.

• Na przestrzeni lat wprowadzano w życie terminy: dziecko bite, dziecko maltretowane,
nadużywanie dziecka, dziecko krzywdzone.



MITY, STEREOTYPY I PRZEKONANIA NA TEMAT 
PRZEMOCY WOBEC DZIECI

Po dzień dzisiejszy panują jednak w naszym społeczeństwie mity, stereotypy i
przekonania pomniejszające i usprawiedliwiające przemoc wobec dzieci:
• Bicie dziecka jest oznaką miłości rodzicielskiej, ponieważ uczy je dyscypliny i

kształtuje jego charakter.
• Są takie sytuacje, kiedy trzeba dziecku dać klapsa.
• Lanie jeszcze nikomu specjalnie nie zaszkodziło.
• Bicie dziecka jest w niektórych sytuacjach najbardziej skuteczną metodą

wychowania.
• Sposób postępowania rodziców z dzieckiem, w tym posługiwanie się karami

fizycznymi jest wyłącznie ich prywatną sprawą.
• Chłopcy częściej niż dziewczynki zasługują na to, aby dostać w skórę.
• Dzieci i ryby głosu nie mają.



ZAPAMIĘTAJ!

Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca.
• Wobec dzieci nie należy stosować żadnych kar fizycznych i w żadnych

okolicznościach.
• Wobec dzieci nie należy stosować żadnych form przemocy i żadne okoliczności jej

nie usprawiedliwiają.
• Bicie dziecka jest niezgodne z prawem: osobom wykonującym władzę

rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się
stosowania kar cielesnych – art. 96 (1) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

• W sytuacjach dotyczących podejrzenia przemocy wobec dzieci każdorazowo
mówimy o nierównowadze sił. Dziecko z uwagi na wiek, możliwości poznawcze i
pozycję w rodzinie nie może być traktowane jako partner, a więc nie możemy
mówić o równoważnych pozycjach z osobą dorosłą.

• Dziecko, które jest świadkiem przemocy, samo doświadcza przemocy psychicznej.



CHARAKTERYSTYKA DZIECKA KRZYWDZONEGO

• Istnieją sklasyfikowane i opisane grupy symptomów krzywdzenia
dziecka, jednak tylko niektóre z nich są specyficzne, mierzalne i
weryfikowalne.

• Sporządzając portret psychologiczny dziecka krzywdzonego rzadko
można opierać się na sprawdzonej liście objawów.

• Objawy krzywdzenia możemy podzielić na takie, które
obserwujemy na ciele dziecka, w zachowaniu dziecka, w jego
relacjach z otoczeniem oraz w stosunku dziecka do samego siebie.



CHARAKTERYSTYKA DZIECKA KRZYWDZONEGO

Fizyczne symptomy krzywdzenia to ślady na ciele dziecka powstałe głównie w wyniku przemocy fizycznej,
seksualnej oraz zaniedbywania. Często trudne jest ustalenie, czy uraz jest wynikiem wypadku, czy efektem
maltretowania. Wymaga to pogłębionej wiedzy, dodatkowych badań, a często także rozmów z dzieckiem.
Ślady, które powinny budzić niepokój:
• siniaki na ciele dziecka (szczególnie na plecach, ramionach i udach) na różnym etapie gojenia, duże

otarcia naskórka,
• specyficzne ślady na skórze przypominające blizny po ospie, a będące pozostałościami po parzeniu

dziecka papierosem,
• naderwane małżowiny uszne, tzw. uszy zapaśnika (zniekształcone małżowiny od uderzania dziecka w

uszy),
• pozbawione włosów miejsca na głowie,
• złamania palców dłoni,
• wylewy krwawe do gałek ocznych,
• odparzenia na skórze wynikające z zaniedbań higienicznych,
• niezaopatrzone rany,
• ślady ugryzień przez człowieka, ślady duszenia, krępowania,
• oparzenia rękawiczkowo-skarpetkowe oraz zlokalizowane na pośladkach i w dolnej części pleców.



CHARAKTERYSTYKA DZIECKA KRZYWDZONEGO

Objawy psychosomatyczne krzywdzenia:
U dzieci krzywdzonych mogą pojawić się objawy psychosomatyczne, np.: bóle brzucha, bóle
głowy, omdlenia, duszności, egzemy, biegunki. Charakterystycznym symptomem
występującym u dzieci krzywdzonych są tzw. bóle wędrujące, najbardziej podobne w opisie
do bólów fantomowych, a często rozpoznawane jako hipochondria lub rodzaj manipulacji
stosowanej przez dziecko w niekomfortowych dla niego sytuacjach. Można je interpretować
jako efekt tego, że dziecko gromadzi w sobie ból, którego doznaje w trakcie maltretowania,
a którego nie może ujawnić wobec oprawcy. A nawet, jeśli go ujawnia, to nie znajduje
pociechy u najbliższych. Dolegliwości są przez dziecko realnie odczuwane, mają charakter
falowy i mogą zmieniać umiejscowienie. Bóle wędrujące są specyficznym objawem
krzywdzenia. Należy je odróżnić od bólów napięciowych związanych z wysokim poziomem
lęku.



CHARAKTERYSTYKA DZIECKA KRZYWDZONEGO

Wykorzystanie seksualne:
Dzieci mają duże trudności z ujawnieniem faktu wykorzystania seksualnego. Powodem jest: lęk, wstyd,
konieczność przekroczenia tabu społecznego i religijnego. Dzieci podejmują jednak próby powiedzenia o tym
komuś. Często robią to nie wprost, wycofują się, sprawdzają reakcję otoczenia, poszukują osoby zaufanej, która
skupi na nich uwagę i przyjmie tę informację. Niektóre dzieci powierzają swoją tajemnicę pielęgniarce szkolnej czy
szpitalnej. Gabinet wydaje się nieraz dzieciom miejscem bezpieczniejszym niż korytarz szkolny czy pokój
pedagoga.
Objawami budzącymi niepokój mogą być:
• nadmierna koncentracja dziecka na tematach związanych z płciowością,
• domaganie się nietypowych pieszczot od osób dorosłych,
• nadmierna wstydliwość dotycząca ciała,
• lęk przed rozbieraniem u lekarza,
• lęk przed dotykiem,
• dotykanie innych osób w miejsca intymne,
• publiczne masturbowanie się,
• u młodszych dzieci: obsesyjne rysowanie postaci ludzkich z zaznaczonymi genitaliami.



DEFINICJA I FORMY PRZEMOCY WOBEC DZIECKA

Krzywdzenie dziecka: 
Oprócz ogólnej definicji przemocy w rodzinie posługujemy się także
definicją krzywdzenia dziecka, która mówi, iż Krzywdzenie dziecka to
każde działanie lub bezczynność jednostek, instytucji lub
społeczeństwa jako całości i każdy rezultat takiego działania lub
bezczynności, który deprawuje równe prawa i swobody dzieci i/lub
zakłóca ich optymalny rozwój.

Definicja ta wskazuje na kilka aspektów zjawiska krzywdzenia dzieci:



DEFINICJA I FORMY PRZEMOCY WOBEC DZIECKA

• Pokazuje, iż sprawcami krzywdzenia mogą być zarówno osoby (np. matka, ojciec), jak
instytucje (np. dom dziecka, szkoła), czy nawet społeczeństwo jako całość (a więc np.
obowiązujący system prawny, czy system opieki i pomocy dziecku);

• Odróżnia działanie od jego efektów nie podnosząc kwestii intencjonalności "aktu
krzywdzenia" oraz odczuwania krzywdy przez ofiarę - wskazując, że postępowanie,
które obiektywnie postrzegać możemy jako krzywdzące, nie musi za takie być
uważane zarówno przez sprawcę, jak i ofiarę, a swoistym punktem odniesienia jest tu
ogólna kategoria "równych praw i swobód dzieci" oraz "optymalnego rozwoju
dziecka";

• Wskazuje na aktywny oraz bierny wymiar zjawiska - przykładowo, dziecko traktować
można jako krzywdzone zarówno w danym momencie - gdy jest przedmiotem aktu
przemocy, jak również później - gdy nie są wobec tego dziecka podejmowane
niezbędne działania, np. o charakterze terapeutycznym czy profilaktycznym.



FORMY PRZEMOCY WOBEC DZIECKA

Przemoc fizyczna to wszelkie celowe, intencjonalne działania
wobec dziecka powodujące urazy na jego ciele np.: bicie,
szarpanie, popychanie, rzucanie przedmiotami, itp.
Przemocą będzie również bicie dziecka „dla jego dobra", „żeby
się lepiej uczył", „żeby się słuchał", „żeby posprzątał". To znaczy,
że nawet, jeśli za zadaniem bólu kryje się intencja wsparcia lub
przyspieszenia rozwoju dziecka mamy do czynienia z przemocą
(istnieją bardziej skuteczne, nie krzywdzące metody, niż np.
bicie, do zachęcenia dziecka by sprzątnęło pokój).



FORMY PRZEMOCY WOBEC DZIECKA

Przemoc emocjonalna to intencjonalne, nie zawierające aktów przemocy fizycznej
zachowania dorosłych wobec dzieci, które powodują znaczące obniżenie możliwości
prawidłowego rozwoju dziecka np.: wyzwiska, groźby, szantaż, straszenie, emocjonalne
odrzucenie, nadmierne wymagania nieadekwatne do wieku i możliwości dziecka,
niszczenie ważnych dla niego rzeczy lub zwierząt, nieposzanowanie granic prywatności,
itp.

Szczególnie trwałe ślady pozostawia po sobie przemoc ze strony osób ważnych dla
rozwoju dziecka, zwłaszcza rodziców.

O ile dzieci dość szybko zdają sobie sprawę z odrębności fizycznej od rodziców, o tyle
emocjonalnie są z nimi tożsame przez wiele lat. Krzywda płynąca z ich strony ma więc
wielki wpływ na utrudnione formowanie się jego relacji z innymi ludźmi, obrazu siebie i
wreszcie osobowości.



FORMY PRZEMOCY WOBEC DZIECKA

Wykorzystanie seksualne to każde zachowanie osoby starszej i silniejszej,
które prowadzi do jej seksualnego podniecenia i zaspokojenia kosztem
dziecka np.: ekshibicjonizm, uwodzenie, świadome czynienie dziecka
świadkiem aktów płciowych, zachęcanie do rozbierania się i do oglądania
pornografii, dotykanie miejsc intymnych lub zachęcanie do dotykania
sprawcy, różne formy stosunku seksualnego, itp.
Ważna jest tu zwłaszcza intencja zaspokojenia własnych potrzeb sprawcy
bez uwzględniania potrzeb i możliwości ofiary.



FORMY PRZEMOCY WOBEC DZIECKA

Zaniedbywanie to niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka
zarówno fizycznych, takich jak właściwe odżywianie, ubieranie,
ochrona zdrowia, edukacja, jak i psychicznych jak poczucie
bezpieczeństwa, doświadczania miłości i troski.
Dziecko zaniedbywane nie odbierając od ważnych dla siebie ludzi
dostatecznej ilości sygnałów o ważności swoich potrzeb uczy się, że
nie jest ważne i cenne.
W ślad za tym mogą iść dwojakie strategie zaradcze: wiara, że tak jest
naprawdę i stopniowe wycofywanie się z wszelkiej aktywności lub
uciążliwa dla otoczenia walka o dostrzeżenie (tzw. „lepkość",
agresywność lub „dziwność").



MECHANIZMY PRZYSTOSOWAWCZE

• Dziecko krzywdzone chroniąc się przed przemocą, często przybiera maskę „osoby
niewidzialnej”, bo tylko wtedy może czuć się bezpieczne. Kontakt z innymi wydaje mu się
ryzykowny, zagrażający, W przekonaniu krzywdzonego dziecka, inni ludzie sprawiają ból.

• Lęki i napięcia dziecko krzywdzone rozładowuje za pomocą samouszkodzeń. Dzieci bite i
wykorzystywane seksualnie często są przekonane o swojej winie i karzą swoje ciało, gdyż
czują się odpowiedzialne za agresję sprawcy.

• Postawa agresora. Dziecko zachowuje się tak, jakby chciało powiedzieć: „Nie dam się
skrzywdzić, uprzedzę wasze złe zamiary, zaatakuję”. Bycie agresorem wydaje się
bezpieczne, gdyż to on dyktuje warunki. Takie dziecko ma zwiększoną czujność na
zagrożenie, redukuje lęk za pomocą agresji, ataku na potencjalnego wroga.
Charakteryzuje się też nad reaktywnością na bodźce, nieufnością i trudnością w regulacji
emocji.

• Dzieci krzywdzone na ogół mają niskie poczucie własnej wartości, są przepełnione
poczuciem winy, gniewu, złości i lęku. Starając się ukryć swoją sytuację, raczej kłamią, że
nic złego w ich życiu się nie dzieje niż obwiniają najbliższych. Sądzą, że nie zasługują na
pomoc. Nie wierzą także w możliwość zmiany swojej sytuacji.



CZYNNIKI RYZYKA WYSTĘPOWANIA PRZEMOCY 
WOBEC DZIECKA

Krzywdzenie dzieci jest problemem złożonym, wynikającym z interakcji wielu czynników ryzyka, często
wzajemnie ze sobą powiązanych.
• brak świadomości i wiedzy dotyczącej opieki nad dzieckiem, jego rozwoju, wpływu zachowań rodziców na

jego rozwój,
• własne traumatyczne doświadczenia rodziców i opiekunów: nieprzepracowane traumy z okresu swojego

dzieciństwa, które odtwarzają się w dorosłym życiu, przekazy pokoleniowe, przejmowane wzorce, często
wyzwalane wraz z pojawieniem się dziecka i wejściem w rolę rodzica,

• kontekst rodzinny: konflikty pomiędzy małżonkami, sytuacje separacji, rozwodu, sytuacja materialna,
• kontekst społeczno-kulturowy: funkcjonujące w kulturze wzorce i mity dotyczące wychowania i opieki

nad dziećmi („dzieci i ryby głosu nie mają”, „bije znaczy kocha” itp.),
• sposób zajścia w ciążę i przebieg ciąży: sytuacja gwałtu, przemocy, ale też wieloletnie próby zajścia w

ciążę, poronienia (skrajna nadopiekuńczość to też forma przemocy), ciąża zagrożona, rozważana aborcja,
• doświadczenie porodu: traumatyczny poród, zagrożenie życia matki i/lub dziecka,
• depresja poporodowa,
• aborcja: dokonanie aborcji osłabia naturalny instynkt chronienia dzieci, zwiększając ryzyko krzywdzenia

pozostałego przy życiu potomstwa,
• ciężka choroba członka rodziny/rodzeństwa, szczególnie we wczesnym dzieciństwie: konieczność opieki

nad chorym członkiem rodziny może prowadzić do zaniedbania rodzeństwa, ale też do zachowań
nadopiekuńczych/wiążących, utrudniających rozwój zdrowego dziecka.



SKUTKI PRZEMOCY WOBEC DZIECI

Dzieci doświadczające przemocy fizycznej noszą widoczne konsekwencje
swojego cierpienia w postaci siniaków, stłuczeń, złamań. Jednak zarówno
przemoc jak i zaniedbanie często mają długofalowe konsekwencje dla
zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka. Przeżycie stresu i doświadczanie
przemocy we wczesnym dzieciństwie wywołują falę procesów
neurobiologicznych zaburzających rozwój centralnego układu nerwowego.
Badania wykazały, że traumatyczne zdarzenia z wczesnego okresu życia, takie
jak zaniedbanie, wykorzystywanie seksualne, przemoc fizyczna,
nieprawidłowy proces formowania się przywiązania czy indywidualne
zdarzenia traumatyczne takie jak pobyt w szpitalu, wypadek, śmierć rodzica
mogą zwiększać prawdopodobieństwo występowania w późniejszym życiu
zaburzeń psychicznych, osłabiają zdolność regulowania stresu, zwiększają
podatność na doświadczenie PTSD w reakcji na późniejsze traumy.



SKUTKI PRZEMOCY WOBEC DZIECI

Doświadczenie przemocy seksualnej, poza natychmiastowymi urazami, może prowadzić
do zaburzonego obrazu swojego ciała, trudności w identyfikacji seksualnej, depresji,
występowania problemów z łaknieniem (anoreksja/bulimia). U dzieci doświadczających
tego rodzaju przemocy pojawiają się często psychosomatyczne bóle głowy, wymioty, bóle
brzucha, nudności, zaburzenia snu, zaburzenia miesiączkowania. A to tylko część
konsekwencji, z jakimi dziecko może zmagać się później w okresie dorastania i w
dorosłości.
Dzieci poważnie zaniedbywane i doświadczające przemocy we wczesnym okresie życia
mogą cierpieć z powodu zaburzeń wzrostu, opóźnień rozwojowych, gorzej rozwijają się
intelektualnie, językowo, mogą mieć niższą odporność na infekcje (zwiększone wydzielanie
kortyzolu osłabia reakcje odpornościowe), częściej zapadać na choroby (które mogą też
pełnić funkcję mechanizmu obronnego).



SKUTKI PRZEMOCY WOBEC DZIECI

Doświadczenie przemocy czy zaniedbania, szczególnie ze strony osób najbliższych, wytrąca
dziecko z naturalnego rytmu rozwoju i zaburza funkcjonowanie nawet skromnego
repertuaru reakcji obronnych.
Naturalne w sytuacji zagrożenia przemocą tendencje walki lub ucieczki zostają
zablokowane. Cios (fizyczny czy emocjonalny) nadchodzi od osoby, z którą nie sposób
wygrać (choćby ze względu na jej fizyczną przewagę) i od której nie sposób uciec, nie
pozbawiając się jednocześnie podstawowego źródła przetrwania.
Mechanizmy obronne, stosowane w dzieciństwie, by przetrwać w trudnej lub wprost
wrogiej rzeczywistości, zamiast dostosowywać się do zmieniającej się z biegiem lat sytuacji,
usztywniają się i utrudniają nawiązywanie i utrzymywanie bliskich relacji. Nieświadome
tłumienie emocji, w dorosłości może prowadzić do emocjonalnego odcięcia, trudności w
odczytywaniu emocji innych ludzi i adekwatnego reagowania na nie czy rozpoznawania i
wyrażania własnych emocji. Osoby doświadczające przemocy czy zaniedbania w
dzieciństwie często nie potrafią otworzyć się przed innymi, wyrazić swoich potrzeb i
oczekiwań, marzeń, lęków, uczuć



SPOŁECZEŃSTWO A PRZEMOC WOBEC DZIECI

• Osoby starsze częściej aprobują klapsy.
• Im wyższe wykształcenie, tym częściej osoby nie aprobują klapsów.
• Im gorsza ocena własnej sytuacji materialnej, tym częstsza aprobata klapsów.
• Posiadanie dzieci oraz ich większa liczba w rodzinie zwiększają aprobatę klapsów.
• Im częściej dorośli osobiście doświadczali klapsów, tym częściej je aprobują.
• Wiedza o tym, iż bicie dziecka jest niezgodne z prawem nie zmniejsza aprobaty

klapsów, co oznacza przede wszystkim, iż klapsy nie są spostrzegane jako bicie
dziecka.

• Kobiety częściej są przeciwne tzw. laniu.
• Częściej przeciwne tzw. laniu są osoby lepiej wykształcone.
• Lanie aprobują częściej dorośli oceniający swoją sytuację materialną jako złą, oraz

osoby starsze.
• Im częściej dorośli doświadczali tzw. lania, tym częściej to zachowanie wobec

dziecka aprobują.



SPOŁECZEŃSTWO A PRZEMOC WOBEC DZIECI

Wnioski:
• Poziom społecznej akceptacji zachowań przemocy wobec dzieci wśród Polaków

powoli spada: dynamiczniej w stosunku do form lżejszych (klapsy), wolniej
wobec poważniejszych (lanie).

• Na przestrzeni lat w Polsce powoli spada ogólna aprobata wykorzystywania kar
fizycznych w wychowaniu, jednak nadal prezentuje ją około 1/3 społeczeństwa.

• Około jedna czwarta Polaków uznaje bicie za właściwą metodę wychowawczą,
liczba się nie zmniejsza, a wręcz nieznacznie wzrasta.

• Jedynie co trzeci Polak wie o prawnym zakazie bicia dzieci, a poziom społecznej
wiedzy zmalał nieznacznie od 2011 r.

• Zachowania przemocy w wychowaniu występują w Polsce stosunkowo często:
większość rodziców krzyczy na dzieci, ponad połowa przyznaje się do
stosowania klapsów, co dziesiąty choć raz zastosował lanie, co dziesiąty ujawnia
agresję werbalną wobec dziecka.

• Chłopcy częściej niż dziewczynki doznają przemocy fizycznej.
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Rozmowa z dzieckiem:
Podczas rozmowy z dzieckiem pokrzywdzonym przemocą powinno dowiedzieć się ono, że:
• To, co się stało, nie jest jego winą.
• Żaden dorosły nie ma prawa go krzywdzić.
• Takie zachowanie dorosłych nie jest w porządku.
• To, co się stało jest złem, ale można to zmienić.
• Wierzymy mu i potrafimy pomóc.
Rozmowę z dzieckiem objętym procedurą :Niebieskie Karty” reguluje Rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska
Karta”, które zaleca prowadzenie rozmowy z dzieckiem z udziałem osoby najbliższej lub
psychologa. Intencja jest tu czytelna – chodzi o stworzenie dziecku jak najbardziej
komfortowych warunków.
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Dążąc do stworzenia dziecku takich warunków, warto rozważyć kilka kwestii:
• Udział kogoś z rodziny może nie zapewniać dziecku spodziewanego komfortu,

a wręcz utrudniać swobodną i szczerą wypowiedź.
• Może tak się zdarzyć, że dziecko nie będzie chciało zmartwić tej osoby lub nie

będzie chciało lub potrafiło naruszyć „tabu” obowiązującego w danej
rodzinie.

• Może być zastraszone przez sprawcę, że spotka je jakaś kara.
• Warto również mieć na uwadze, że z faktu, iż ktoś jest psychologiem nie musi

wynikać, że osoba ta wzbudzi w dziecku zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.
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Najlepiej więc byłoby, gdyby dziecku w ramach procedury mogła towarzyszyć
osoba, którą ono zna, której ufa i z którą czuje się swobodnie. Autorzy
rozporządzenia dopuszczają takie rozwiązanie, wymieniając „opiekuna
faktycznego” (obok rodzica i opiekuna prawnego) jako tego, w obecności
którego można uruchomić i prowadzić procedurę. Za opiekuna faktycznego
przyjmuje się osobę, pod której bezpośrednią opieką aktualnie znajduje się
dziecko (np. pracownika szkoły, przedszkola, świetlicy itp.) Zgodnie z
obowiązującymi w Polsce przepisami, rodzice odpowiadają za dziecko do
osiągnięcia przez nie pełnoletniości. Do tego czasu rodzice mają wgląd we
wszystkie sprawy, które dotyczą dziecka. Wprowadzenie do przepisów
„opiekuna faktycznego” daje szansę zarówno dziecku, jak i dorosłym spoza
rodziny na podjęcie działań pomocnych dziecku w sytuacji, gdy jest
krzywdzone przez jednego lub oboje rodziców.
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Istnieje również możliwość zawnioskowania do Sądu o wyznaczenie
dla dziecka kuratora procesowego, który będzie reprezentował
interesy dziecka podczas prowadzonej procedury NK. Wnioskując do
Sądu można wskazać kandydata na kuratora procesowego. Za zgodą
tej osoby może to być pracownik socjalny, policjant, przedstawiciel
oświaty, kurator sądowy.
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Szukając odpowiedzi na pytania, czy pracownik socjalny może rozmawiać z
dzieckiem, czy pracownik socjalny powinien rozmawiać z dzieckiem, należy
uwzględnić kilka czynników:
1. Postawić sobie pytanie w jakim celu pracownik socjalny będzie rozmawiać z

dzieckiem?
• Jeżeli celem tej rozmowy będzie tylko uzyskanie informacji dotyczących

sytuacji rodziny – taka rozmowa nie ma zasadności. Z dzieckiem rozmawia w
tej sprawie przedstawiciel oświaty (szkoły, przedszkola, żłobka) i przekazuje
uzyskane informacje pozostałym członkom GR lub ZI.

• Jeżeli celem tej rozmowy jest udzielenie dziecku pomocy – to rozmowa ta
znajduje uzasadnianie (możemy spotkać się z różnymi sytuacjami, w których
będziemy udzielać dziecku pomocy).

• Jeżeli chęć rozmowy wychodzi z inicjatywy dziecka – w takiej sytuacji
pracownik socjalny podejmuje rozmowę, np. za zgodą rodziców/opiekunów.
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Cele, które możemy realizować podczas rozmowy z dzieckiem:
• Wesprzeć dziecko emocjonalnie, pomóc w wyrażeniu trudnych uczuć i

zrozumieniu sytuacji, w jakiej się znalazło.
• Zebrać informacje, które pomogą w zaplanowaniu interwencji i pomocy

dziecku, a także mogą być dowodem w sprawie karnej lub opiekuńczej
(przed sądem rodzinnym).

• Zaoferować dziecku konkretną pomoc.
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Jak prowadzić rozmowę z dzieckiem krzywdzonym?
1. Stwórz odpowiednie warunki do rozmowy. Rozmawiaj w miejscu, w którym dziecko

może czuć się bezpiecznie - tam, gdzie nie ma innych osób, można zamknąć drzwi.
2. Usiądź w takiej odległości, która sprzyja nawiązaniu dobrego kontaktu na jednym

poziomie z dzieckiem. Bądź jednak uważny na to, w jakiej odległości chce ono
siedzieć. Jeśli to możliwe, zaproponuj dziecku, by usiadło tak, żeby mogło dotykać
stopami podłogi.

3. Skoncentruj się na kontakcie z dzieckiem:
• wysłuchaj, co dziecko ma do powiedzenia - jeśli tego nie zrobisz, może drugi raz nie

zdecyduje się mówić, nie spiesz się, nie „poganiaj dziecka",
• utrzymuj naturalny kontakt wzrokowy,
• bądź uważny na pozawerbalne przejawy uczuć dziecka - zażenowanie, skrępowanie,

wstyd, lęk, przerażenie, smutek, poczucie winy, reaguj na te uczucia pomagając
dziecku poradzić sobie z nimi: „widzę, że jesteś skrępowana, to naturalne w takiej
sytuacji”, „ludzie zazwyczaj wstydzą się, kiedy mówią o takich przeżyciach”, „nie
powstrzymuj płaczu, płacz pomaga”.
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4. Nie przytulaj dziecka, nie dotykaj go, chyba , że o to prosi- kontakt fizyczny może je przestraszyć i
„zamknąć”.
5. Panuj nad swoimi uczuciami- nadmierna ekspresja może dziecko wystraszyć.
6. Zapewnij dziecko, że mu wierzysz. Nie pytaj - czy na pewno to się zdarzyło. W czasie rozmowy

przyjmuj wszystko co mówi „za dobrą monetę”. Jeżeli będziesz mieć wątpliwości co do
prawdziwości jego relacji, potem będzie czas na zweryfikowanie faktów.

7. Nie zaczynaj pytania od „dlaczego", (np. Dlaczego tata cię uderzył? Dlaczego nie uciekłeś?) to z
reguły wzbudza poczucie winy u dziecka, a także wprawia je w zakłopotanie, ponieważ nie rozumie
przyczyn zachowań własnych i innych osób.

8. Podczas rozmowy staraj się ustalić podstawowe fakty (w miarę gotowości dziecka), np. miejsce
zdarzenia, opis zdarzenia, świadkowie.

9. Słuchaj aktywnie, unikaj pytań zamkniętych, na które można odpowiedzieć „tak" lub „nie” oraz
sugerujących, dopytuj o konkrety związane ze zdarzeniem, zadając pytania otwarte np.: jak się
zachowywał? co robił?

10. Staraj się ustalić jak najwięcej faktów, ale nie naciskaj na dziecko. Wyznanie całej prawdy może się
łączyć z lękiem, wstydem, upokorzeniem.

11. Ustal z dzieckiem, że może powiedzieć „nie wiem” jeżeli nie będzie potrafiło udzielić odpowiedzi
na pytanie. Dziecko często chce zadowolić dorosłego, zdarza się więc że czując się zakłopotane
pytaniem, podaje nieprawdziwe odpowiedzi.
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Jak reagować na to, co powiedziało nam dziecko?
• Zapewnij je, że dobrze zrobiło mówiąc ci o tym, co się stało, że nie musi być lojalne i

dochowywać tajemnicy wobec sprawcy.
• Powiedz mu, że nikt, nawet bardzo bliska osoba, nie ma prawa tak się zachowywać

wobec niego.
• Nie oburzaj się na sprawcę, nie mów – „to drań” itp. Pamiętaj, że dziecko może żywić

ambiwalentne uczucia wobec sprawcy. Może być z nim uczuciowo związane. Nie mów,
że sprawca musi ponieść karę. To może dziecko przestraszyć i wzbudzić poczucie winy.
Uszanuj wszystkie uczucia, jakie dziecko wyrazi wobec sprawcy.

• Powiedz dziecku, że ma prawo się bronić wszelkimi możliwymi sposobami.
• Zapewnij je, że to nie jest jego wina (powiedz: to nigdy nie jest wina dziecka).
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Jak porozmawiać z dzieckiem o pomocy?
• Zapytaj je, czy komuś o tym powiedziało i jak ta osoba zareagowała.
• Nie obiecuj dziecku, że zatrzymasz w tajemnicy to, co ci powiedziało. Wyjaśnij, że czasami trzeba poprosić

jeszcze innych ludzi o pomoc. Zapewnij je, że powiesz mu, kogo poprosisz o pomoc.
• Ustal, jakie dziecko ma oczekiwania wobec ciebie. Zapewnij je, że postarasz się mu pomóc.
• Sprawdź, czy bezpieczeństwo dziecka jest zagrożone. Jeśli tak, musisz działać natychmiast. Oznacza to, że

musisz rozmawiać z którymś z rodziców lub opiekunów dziecka. Przygotuj dziecko do tego. Jeżeli dziecko
prosi, aby nie mówić rodzicom, sprawdź czego się obawia. W przypadku starszych dzieci i młodzieży dobrze
jest dać możliwość ograniczonego wyboru: W jaki sposób powiemy o tym mamie? Czy wolisz żebyśmy
porozmawiali o tym razem, czy ja sama mam się z nią spotkać?

• W sytuacji kiedy oboje rodzice stanowią zagrożenie dla dziecka, istnieje konieczność zawiadomienia sądu
rodzinnego, a niekiedy też natychmiastowego umieszczenia dziecka w placówce. Jeżeli zamierzasz podjąć
takie działania, wytłumacz dziecku, co dokładnie będzie się dalej działo, postaraj się odpowiedzieć na jego
pytania i obawy. Pamiętaj, że w takich sytuacjach trzeba mówić dziecku prawdę, nigdy nie można obiecać,
czegoś, czego nie jesteśmy pewni lub co nie jest możliwe.

• Sprawdź, czy dziecko zaakceptowało Twój pomysł na pomaganie mu i skończ rozmowę, kiedy będzie
uspokojone.

• Jeśli nie masz na razie pomysłu jak pomóc dziecku, powiedz, że się zastanowisz i umów się na następną
rozmowę -tak szybko, jak będzie to możliwe.
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Współpraca między służbami w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych:
W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że przemoc w rodzinie dotyczy dziecka, należy
wszcząć procedurę „Niebieskie Karty”. Decydując o rozpoczęciu procedury NK w przypadku
dziecka, profesjonalista powinien brać pod uwagę następujące czynniki:
• występowanie w danym przypadku zagrożenia dobra dziecka;
• ustawową definicję przemocy;
• wskazany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zakaz stosowania kar cielesnych.
Ponadto powinien opierać sią na:
• wiedzy na temat rozwoju dziecka oraz zjawiska przemocy w rodzinie;
• doświadczeniu zawodowym oraz intuicji.
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Trudnością w wypełnianiu NK−A w przypadku dziecka jest konieczność realizacji
warunków określonych w rozporządzeniu. Oczywiste jest, że dziecko nieposiadające
zdolności do samodzielnego działania w swoim imieniu, potrzebuje reprezentacji rodzica,
który ma pełnię władzy rodzicielskiej. Tę więź prawną instytucje muszą respektować.
Jednakże w obszarze przemocy w rodzinie władza rodzicielska nie może być przeszkodą
dla podjęcia działań w celu zatrzymania przemocy wobec dziecka. Działania w ramach
procedury NK nie wymagają zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie Zatem zgoda
dziecka czy też jego przedstawiciela ustawowego nie jest konieczna.
Psycholog szkolny lub pedagog powinien zostać powołany do Grupy Roboczej, on może
porozmawiać z dzieckiem i przekazywać informacje o sytuacji dziecka GR, w celu ustalenia
indywidualnego planu pomocy. Dziecko – ofiara przemocy w rodzinie nie jest aktywnym
uczestnikiem procedury „Niebieskie Karty”. Nie może być wzywane na posiedzenia ZI/GR,
a tym samym nie może wypowiedzieć się w swojej sprawie na forum grupy. To
rozwiązanie ma na celu ochronę dziecka przed wielokrotnym opowiadaniem o doznanej
przemocy, w trakcie toczących się procedur prawnych.
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Członkowie ZI/GR podejmują działania w przypadku dziecka, opierając się na
informacjach z NK–A i przede wszystkim na spotkaniach z rodzicami dziecka. Rodzice
mogą być osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy wobec dziecka lub
reprezentować dziecko, gdy sprawcą przemocy jest inna osoba najbliższa. Rodzice
często mają łatwość w usprawiedliwianiu swoich zachowań: problemy z
nastolatkiem, problemy w szkole, niewłaściwe zachowanie dziecka, bagatelizowanie
zachowań przemocowych lub tłumaczenie przemocy psychicznej. Te wyjaśnienia
dorosłych mogą zmienić postrzeganie sytuacji przez profesjonalistów. Niezwykle
ważny jest więc dobór członków GR do pracy nad indywidualnym przypadkiem
dziecka. Powinny to być osoby mające styczność z dzieckiem oraz osoby, które mogą
z poziomu GR monitorować sytuację dziecka w jego miejscu zamieszkania/pobytu.
Powinny również posiadać wiedzę nie tylko na temat samego zjawiska przemocy i
jego mechanizmów, ale również na temat rozwoju i funkcjonowania psychiki dziecka.
Niewątpliwie członkiem takiej grupy powinien być dzielnicowy, pracownik OPS − te
osoby mogą regularnie odwiedzać dziecko. Najważniejszym członkiem GR jest
psycholog/pedagog szkolny. On reprezentuje dziecko w trakcie procedury, może z
nim na bieżąco rozmawiać i oceniać skuteczność pracy grupy. Ważnym członkiem GR
może być kurator, jeżeli został powołany przez Sąd Rodzinny i Nieletnich do nadzoru
nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej przez rodziców.
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Właściwy dobór członków ZI/GR służy temu, by dzięki ich wiedzy zawodowej oraz wiedzy
o rodzinie podjąć optymalne działania w celu zatrzymania przemocy wobec dziecka.
Elementem pracy grupy powinno być uzyskanie pełnych informacji o funkcjonowaniu
dziecka, jego rodzinie, zasobach. GR może powołać do pracy w niej każdego specjalistę,
który w ocenie członków grupy mógłby poszerzyć wiedzę o dziecku.
Należy zwrócić uwagę na możliwość powiadomienia Sądu Rodzinnego i Nieletnich o
wszczęciu procedury NK. W przypadku uzasadnionego podejrzenia przemocy wobec
dziecka, należy rozważyć możliwość złożenia wniosku o wgląd w sytuację dziecka, gdyż
niewątpliwie dochodzi do zagrożenia dobra dziecka. Jest to zasadne jedynie w tych
przypadkach, kiedy osobą podejrzaną o stosowanie przemocy jest rodzic lub opiekun
prawny dziecka. Sąd jest ważnym sojusznikiem w procesie przeciwdziałania przemocy
wobec dziecka, może wzmocnić działania Grupy Roboczej, ponieważ może rodziców
dziecka zobowiązać do określonych zachowań, np.: terapii lub też ustalić nadzór kuratora
nad wykonywaniem przez nich władzy rodzicielskiej.
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ZI/GR powinna bardzo dokładnie zdiagnozować sytuację dziecka, ocenić jego potrzeby
oraz potrzeby rodziny i na tej podstawie realizować cel pracy grupy, czyli zatrzymanie
przemocy wobec dziecka.
Efektem pracy ZI/GR powinien być indywidualny plan pomocy rodzinie, który będzie
jasny, konkretny i wykonalny.
Plan powinien odpowiadać na pytania: kiedy, gdzie i w jaki sposób ma działać każdy
członek grupy, by w konstruktywny sposób zmienić sytuację dziecka.
Należy pamiętać, że ZI/GR nie ma nadanych ustawą specjalnych kompetencji, jest to byt
silny kompetencjami swoich członków. Zatem zadania dla poszczególnych członków GR
muszą być tworzone w oparciu o ich zadania ustawowe. Od tego, jaki jest skład GR,
zależy skuteczność pracy grupy i osiągniecie efektów.
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Rola oświaty
Procedura precyzuje następujące zadania pracownika oświaty w sytuacji przemocy
w rodzinie wobec dziecka:
• Wypełnienie NK−A w przypadku uzasadnionego podejrzenia przemocy wobec
dziecka w rodzinie;
• Dokonanie diagnozy sytuacji i potrzeb dziecka;
• Udzielenie informacji o formach pomocy dzieciom doznającym przemocy;
• Udzielenie informacji o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc;
• Prowadzenie rozmów z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują
przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji jej stosowania;
• Poinformowanie osób stosujących przemoc w rodzinie o możliwościach podjęcia
leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.
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Rola ochrony zdrowia

Procedura precyzuje następujące zadania pracownika ochrony zdrowia w sytuacji przemocy w rodzinie wobec
dziecka:

• Wypełnienie NK−A w przypadku uzasadnionego podejrzenia przemocy wobec dziecka w rodzinie;

• Wystawienie bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z
użyciem przemocy w rodzinie;

• Udzielenie dziecku, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie, informacji o
możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia.

Rola przedstawicieli ochrony zdrowia jest szczególnie ważna w sytuacji ujawniania przemocy w rodzinie wobec
dziecka w wieku 0−3 lata i wszczynania procedury, ze względu na fakt, że jest to w przypadku dzieci w tym
obszarze wiekowym często jedyna instytucja mająca kontakt z dzieckiem.



INTERWENCJA W SYTUACJI BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA 
ŻYCIA LUB ZDROWIA DZIECKA 

Zgodnie z art. 12 a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w
rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z
rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej (w rozumieniu art.
115 § 11– Kodeksu karnego), w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-
wychowawczej.

art. 115 § 11– Kodeksu karnego mówi, że osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny,
rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku
przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.



INTERWENCJA W SYTUACJI BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA 
LUB ZDROWIA DZIECKA 

• Decyzję o interwencyjnym odebraniu dziecka podejmuje pracownik socjalny wspólnie z
uczestniczącymi w podejmowanych działaniach funkcjonariuszami Policji, a także lekarzem
lub ratownikiem medycznym lub pielęgniarką.

• Pracownik socjalny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia sądu opiekuńczego, nie
później niż w ciągu 24 godzin, o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u
niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w placówce
opiekuńczo-wychowawczej.



INTERWENCJA W SYTUACJI BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB 
ZDROWIA DZIECKA 

• W związku z art. 12 a ustawy art. 12b.–12c wskazuje, że rodzicom, opiekunom prawnym
lub faktycznym przysługuje zażalenie do sądu opiekuńczego na odebranie dziecka.

• W zażaleniu można domagać się zbadania zasadności i legalności odebrania dziecka oraz
prawidłowości jego dokonania.

• Zażalenie może być wniesione za pośrednictwem pracownika socjalnego lub
funkcjonariusza Policji, którzy dokonali odebrania dziecka. W takim przypadku zażalenie
podlega niezwłocznemu przekazaniu do sądu opiekuńczego. Sąd rozpatruje zażalenie
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin.

• W razie uznania bezzasadności lub nielegalności odebrania dziecka sąd zarządza
natychmiastowe przekazanie dziecka rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym, od
których dziecko zostało odebrane.

• W przypadku stwierdzenia bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości odebrania
dziecka sąd zawiadamia o tym przełożonych osób, które dokonały odebrania. O prawie
do złożenia zażalenia, wraz ze wskazaniem sądu opiekuńczego właściwego miejscowo do
jego rozpatrzenia, pracownik socjalny lub funkcjonariusz Policji poucza rodziców,
opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka. Pouczenie to należy wręczyć na piśmie.
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