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WPROWADZENIE 

 

Ochrona dzieci przed przemocą w Polsce jest obowiązkiem wynikającym z podpisania przez 

państwo Konwencji o prawach dziecka, oraz z międzynarodowych powiązań i zobowiązań 

Polski jako członka różnych struktur międzynarodowych takich, jak Organizacja Narodów 

Zjednoczonych, Rada Europu, Unia Europejska, które obligują nasz kraj do przestrzegania 

umów, deklaracji czy różnych rekomendacji dotyczących ochrony dzieci, ochrony ich praw 

oraz zapewniania im właściwych warunków rozwoju. Państwo swoimi regulacjami 

wewnętrznymi także wprowadza warunki realizacji ochrony dzieci przed przemocą, 

ustanawiając przepisy w odpowiednich ustawach i kodeksach, czy ustanawiając instytucję 

Rzecznika Praw Dziecka.  

Poza jednak aspektami formalnymi, działaniom ochrony dzieci przed przemocą 

powinny przyświecać pedagogiczne i psychologiczne motywy – które akcentują, iż 

doświadczanie przemocy przez dzieci to sytuacje poważnie zagrażające ich integralnemu, 

optymalnemu rozwojowi, sytuacje które pozostawiają często niezatarte traumy i powodują 

rozwój wielu problemów i dysfunkcjonalności przejawiających się w ciągu całego życia 

jednostki w różnych sferach: intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, zdrowotnej. 

Urzeczywistnianiu ochrony dzieci przed przemocą powinny też przyświecać społeczne idee 
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upowszechniania demokratyzacji oraz inkluzji i uczestnictwa społecznego, które jako 

społeczeństwo staramy się rozwijać w naszym kraju. W świetle tych idei, dzieci są 

obywatelami, którym należy się jak każdemu obywatelowi ochrona przed złym traktowaniem, 

nierównym traktowaniem czy wykorzystywaniem – także poprzez stosowanie wobec nich 

przemocy w codziennym życiu, w wychowaniu. W perspektywie tych idei ochrona dzieci 

przed przemocą ma być wdrażana także na gruncie uznania, iż dzieciom należy się szacunek i 

udział w życiu społecznym oraz poszanowanie pełni ich praw w wszystkich środowiskach 

życia – rodzinie, szkole, społeczności, społeczeństwie.  

Ochrona dzieci przed przemocą w Polsce realizowana jest w ostatnich latach w Polsce 

poprzez działania podejmowane przez podmioty państwowe, samorządowe, jak i organizacje 

pozarządowe. Działania te przybierają różną postać. Z jednej strony są to działania 

legislacyjne, których przykładem może być znowelizowanie prawa dotyczącego problemu 

przemocy domowej, czy działania administracyjne wprowadzające standardy określonych 

rozwiązań i procedury działań. Z drugiej strony, rozwijane są praktyczne programy, strategie 

czy środki, które są wprowadzane w praktykę życia społecznego (np. procedura „Niebieskie 

Karty”), odnoszące się do poprawy bezpieczeństwa dzieci i ich warunków wychowania w 

konkretnych środowiskach i konkretnych rodzinach.  

W swych założeniach i formule ochrona dzieci przed przemocą powinna być 

ukierunkowana nie tylko reaktywnie (na przypadki przemocy wobec dzieci) ale przede 

wszystkim na zasadnicze uwarunkowania tegoż zjawiska, które są dobrze zidentyfikowane 

przez współczesną naukę. Wśród nich jedną z podstawowych ról odgrywają społeczne 

przekonania na temat dziecka, stopień uznania podmiotowości dziecka oraz normy społeczno-

obyczajowe odnoszące się do sposobu traktowania i wychowania dzieci., zakresu władzy 

rodziców i możliwości nadzoru ich postaw wychowawczych. Z tego powodu diagnoza a 

następnie oddziaływania na społeczne postawy dotyczące dzieci i ich traktowania w kierunku 

rozwijania poszanowania dziecka i jego bezprzemocowego wychowywania stanowią 

niezwykle istotny element systemu ochrony dzieci przed przemocą. Diagnozy takie bowiem, 

ukazują zakres ryzyka występowania zjawiska przemocy nad dziećmi i jego przypuszczalne 

rozmiary, ale co więcej, systematyczne diagnozowanie (monitorowanie) postaw społecznych 

wobec przemocy w stosunku do dzieci pozwala także analizować skuteczność różnych 

środków wprowadzanych w celu zmniejszania zakresu występowania zjawiska przemocy w 

stosunku do dzieci, środków o charakterze ogólnospołecznym (nowelizacje prawa, kampanie 

społeczno-edukacyjne), czy lokalnym. Analiza takich diagnoz pozwala też wnioskować o 

znaczeniu różnych wydarzeń i sytuacji społecznych (a wręcz ekonomicznych) dla stopnia 
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aprobaty społecznej dla przemocy wobec dzieci, występowania problemu, czy ogólniej 

uznawania i poszanowania praw dzieci.  

Prezentowane w niniejszym raporcie badania ukazują wyniki analizy postaw społecznych 

w stosunku do przemocy stosowanej wobec dzieci oraz w stosunku do działań ochrony dzieci 

przed przemocą. Badania te stanowią trzecią już edycję monitoringu postaw społecznych 

wobec przemocy nad dziećmi, który realizowany jest przez Rzecznika Praw Dziecka. 

Pierwsza edycja ogólnopolskich badań przeprowadzona została przez TNS OBOP w 2011 

roku w ramach realizacji ustawowego zobowiązania dotyczącego przedstawienia przez 

Rzecznika Praw Dziecka sprawozdania na temat skutków obowiązywania ustawy 

nowelizującej prawo o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2010 roku
1
. Jednym z 

wniosków opracowanego wówczas raportu, który w swej treści prezentował także badania na 

ponad tysiącosobowej próbie Polaków dotyczące akceptacji bicia dzieci i środków ochrony 

dzieci przed przemocą, była rekomendacja dotycząca prowadzenia monitoringu w zakresie 

kilku aspektów występowania problemu przemocy domowej nad dziećmi, w tym zalecenie 

systematycznego diagnozowania opinii społecznej
2
. Druga edycja badań zleconych przez 

RPD zrealizowana została przez TNS OBOP w 2012 roku, na próbie tysiąca osób. Podobnie 

jak pierwsze, tak i drugie badanie opinii publicznej miało na celu zidentyfikowanie poziomu 

społecznej akceptacji dla bicia dzieci oraz dla wykorzystywania kar cielesnych w celach 

wychowawczych, jak też opinii na temat skuteczności środków ochrony dzieci przed 

przemocą. Analogicznie jak w roku 2011 roku, chodziło też o ustalenie społecznego stosunku 

do prohibicji kar fizycznych (wprowadzenia zakazu stosowania kar cielesnych przez 

rodziców) oraz o diagnozę postaw społecznych dotyczących ingerencji w rodzinę z 

problemem przemocy nad dzieckiem. Dążono też do ustalenia społecznych preferencji co do 

charakteru ingerencji społecznej w sytuacje przemocy nad dzieckiem. Dodatkowo w 

badaniach w 2012 roku podjęto też próbę ustalenia postaw społecznych w zakresie 

bezpośredniego reagowania na sytuację przemocy wobec dziecka.  

Prezentowane w tym raporcie tegoroczne badania przeprowadzone zostały w 2013 roku 

na próbie tysiąca dorosłych osób przez TNS OBOP. Metodologia badań miała spójny 

charakter pod względem treściowym (zastosowano w większości identyczne pytania, z 

                                                           
1 Badanie zrealizowane zostało przez TNS OBOP o w dniach 4-12 sierpnia 2011 roku, na reprezentatywnej 

próbie 1005 dorosłych mieszkańców Polski . Badanie i jego wyniki omawia specjalny raport Rzecznika Praw 
Dziecka pt. Dzieci ofiary przemocy w rodzinie. Raport Rzecznika Praw Dziecka: Funkcjonowanie znowelizowanej 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2012.   
2
 Ewa Jarosz, Anna Nowak, Dzieci ofiary przemocy w rodzinie. Raport Rzecznika Praw Dziecka. Funkcjonowanie 

znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 
2012. 
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częściową modyfikacją pytań dotyczących bezpośredniego reagowania w sytuacji zetknięcia 

się z przemocą wobec dziecka) i proceduralnym - aktualne badania, podobnie jak w 

poprzednich edycjach, polegały na bezpośrednich wywiadach ankieterskich. Jednakowa też 

była wielkość zastosowanej próby badawczej. Analiza rozkładów danych demograficznych 

badanych osób wykazała dużą zbieżność struktury badanej grupy pod względem płci, wieku, 

stanu cywilnego, wykształcenia, aktywności zawodowej, posiadania dzieci, miejsca i regionu 

zamieszkania, z próbami badawczymi z roku 2012 i 2011. Dane aktualne z 2013 roku 

poddano zarówno bezpośredniej analizie i opisowi, jak również odniesiono je do wyników 

poprzednich edycji badań ( z lat 2011 i 2012), tworząc zestawienia porównawcze, ukazujące 

dynamikę wyników w poszczególnych aspektach. 

 

 

SPOŁECZNA AKCEPTACJA DLA BICIA DZIECI 

 

Przeprowadzone w 2013 roku badania opinii publicznej pokazują, iż wśród Polaków nadal 

utrzymuje się wysoki poziom akceptacji dla przemocy wobec dzieci, ale też jest on 

zróżnicowany w zależności od formy przemocy. Wyższa akceptacja dotyczy „łagodnych” 

postaci przemocy wobec dziecka – tzw. „klapsów”, a niższa odnosi się do sytuacji 

„poważniejszych” określanych jako bicie, lanie. Analiza porównawcza dotycząca 

uwzględnianych w diagnozie aspektów reprezentowanych przez poszczególne pytania 

kierowane do badanych, pokazała, iż w porównaniu z badaniami zrealizowanymi w roku 

2012 i 2011 istotne zmiany wystąpiły w poziomie akceptacji dla łagodniejszych postaci 

przemocy wobec dziecka - klapsów.  

Szczegółowe dane pokazują, iż po pierwsze, jakkolwiek osób zdecydowanie 

aprobujących stosowanie wobec dziecka tzw. „klapsów” jest stosunkowo niewiele – 13% 

badanych, to jednak niemal połowa badanych – 47% wyraziła w tym względzie umiarkowaną 

aprobatę (odpowiedź „raczej tak) - Wykres 1.  
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Zestawiając osoby badane pod względem ogólnej aprobaty dla tzw. „klapsów” (suma 

odpowiedzi „tak” i „raczej tak” oraz „nie” i „raczej nie”) można stwierdzić, iż zdecydowana 

większość Polaków – 60% aprobuje łagodne postaci przemocy fizycznej (klapsy) w 

wychowaniu dziecka – wykres 2. Obraz ten należy wyraźnie oceniać jako niekorzystny.  

 

 

 

Jeśli jednak spojrzeć na uzyskane w aktualnych badaniach dane w perspektywie 

porównawczej do poprzednich edycji badań z lat 2011 i 2012, to można zauważyć pewne 

niewielkie acz korzystne zmiany, polegające na wystąpieniu kilkupunktowego spadku w 

zakresie zdecydowanej aprobaty dla klapsów (o 5 punktów) i umiarkowanej aprobaty (o 3 

punkty) – wykres 3.  

13% 

47% 

22% 

11% 
7% 

Wykres 1. Czy zgadza się Pan(i) z następującym stwierdzeniem: są 
takie sytuacje, kiedy trzeba dziecku dać klapsa? 

 zdecydowanie tak

 raczej tak

 raczej nie

 zdecydowanie nie

 trudno powiedzieć

60% 

33% 

7% 

Wykres 2. Czy zgadza się Pan(i) z następującym stwierdzeniem: są 
takie sytuacje, kiedy trzeba dziecku dać klapsa? 

 tak

 nie

 trudno powiedzieć
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Wyraźniej owa korzystna zmiana widoczna jest w obrazie ogólnym (zsumowanych 

odpowiedzi twierdzących i przeczących) ukazującym dynamikę aprobaty vs. dezaprobaty dla 

tzw. „klapsów”, który uwidacznia 8 punktowy spadek społecznej aprobaty – wykres 4. Taki 

spadek należy uznać za znaczący i korzystny w świetle odnotowanego kilkupunktowego 

wzrostu dezaprobaty dla takich zachowań. 
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Wykres 3. Czy zgadza się Pan(i) z następującym stwierdzeniem: są 
takie sytuacje, kiedy trzeba dziecku dać klapsa?  
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Wykres 4. Czy zgadza się Pan(i) z następującym stwierdzeniem: są 
takie sytuacje, kiedy trzeba dziecku dać klapsa?  

(dane % w latach 2011-2013) 
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Różnica ta wydaje się tym bardziej interesująca, iż wcześniejsze dwie edycje badań (2011 i 

2012) pokazywały poziom aprobaty dla łagodniejszych postaci przemocy wobec dzieci na 

podobnym poziomie ( 69 i 68%).  

  

Rozpatrując wyniki aktualnych badań dotyczące aprobaty społecznej dla 

poważniejszych postaci przemocy wobec dziecka jaką jest tzw. „lanie”, zauważa się 

wyraźnie, iż mają one nadal niekorzystnie wysokie parametry. Choć połowa badanych nie 

aprobuje zachowań poważniejszej przemocy w stosunku do dziecka nie zgadzając się z 

potocznym powiedzeniem, iż „lanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło”, to postawy 

zdecydowane w tym względzie prezentuje jedynie co 5 badany (20%) – wykres 5.  

 

 

 

Z kolei niekorzystnie należy interpretować fakt, iż dużo ponad jedna trzecia badanych (37%) 

nie uważa, aby tzw. „lanie” było zachowaniem szkodliwym dla dziecka, przy czym 

zdecydowaną aprobatę dla tego powiedzenia przedstawiło 7% badanych - wykres 5 i 6. 

 

7% 

30% 

31% 

20% 

12% 

Wykres 5. Czy zgadza się Pan(i) z następującym stwierdzeniem: tzw. 
„lanie” jeszcze nikomu specjalnie nie zaszkodziło? 

 zdecydowanie tak

 raczej tak

 raczej nie

 zdecydowanie nie

 trudno powiedzieć
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Odnosząc uzyskane dane do badań z roku 2011 i 2012, okazuje się, iż w zasadzie wyniki 

dotyczące społecznej aprobaty dla poważniejszej przemocy wobec dzieci (lanie) na 

przestrzeni trzech lat utrzymują się na podobnym poziomie – wykres 7.  

 

 

 

Drobne różnice procentowe, które wystąpiły w poszczególnych kategoriach mieszczą się w 

zasadzie w obszarze błędu pomiarowego (3-4 punkty). Zastanawia natomiast rozkład 

uzyskany przez zestawienie danych w kategorie ogólniejsze (Tak vs. Nie), który pokazuje 

niewielki (6 punktowy) acz widoczny spadek liczby osób które dezaprobują takie zachowanie 

wobec dziecka – wykres 8, a jednocześnie widzieć ten fakt w świetle przyrostu w grupie osób, 

37% 
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Wykres 6. Czy zgadza się Pan(i) z następującym stwierdzeniem: 
tzw. „lanie” jeszcze nikomu specjalnie nie zaszkodziło? 
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które nie potrafiły przedstawić jednoznacznej opinii na ten temat z 8 i 6 % do 12% w roku 

2013. Nie nastąpił bowiem wzrost zwolenników takiego postępowania z dzieckiem. 

 

 

 

Społeczne postawy dotyczące przemocy wobec dzieci starano się także określić 

poprzez pomiar opinii społecznej na temat wykorzystywania bicia jako skutecznej metody 

wychowawczej. Uzyskane w tym względzie dane pokazują, iż jakkolwiek 63% badanych nie 

uważa bicia za skuteczną metodę wychowawczą, a w tym niemal jedna trzecia badanych 

(28%) prezentuje zdecydowanie negatywne zdanie na ten temat – wykres 9, to jednak trzeba  
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Wykres 8. Czy zgadza się Pan(i) z następującym stwierdzeniem: tzw. 
„lanie” jeszcze nikomu specjalnie nie zaszkodziło?  

(dane % w latach 2011-2013) 
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Wykres 9. Czy zgadza się Pan(i) z następującym stwierdzeniem: bicie 
dziecka jest w niektórych sytuacjach najbardziej skuteczną metodą  
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zauważyć, iż łącznie niemal co trzeci badany (29%), wyraził aprobatę dla stosowania 

przemocy ( bicia dzieci) w celach wychowawczych – wykres 10. 

 

 

 

Analiza porównawcza tego aspektu z wynikami badań zrealizowanych w 2011 i 2012 roku, 

pokazuje, iż ogólne proporcje rozkładu w kategoriach szczegółowych odpowiedzi pozostają 

zbliżone – wykres 11, jednakowoż dostrzec można niekorzystny spadek w grupie 

zdecydowanych przeciwników uznawania bicia za metodę wychowawczą (o 6%) i niewielki 

wzrost umiarkowanych zwolenników takiego stanowiska (o 5%). 

 

 

29% 

63% 

8% 

Wykres 10. Czy zgadza się Pan(i) z następującym stwierdzeniem: 
bicie dziecka jest w niektórych sytuacjach najbardziej skuteczną 

metodą wychowawczą? 
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Wykres 11. Czy zgadza się Pan(i) z następującym stwierdzeniem: bicie 
dziecka jest w niektórych sytuacjach najbardziej skuteczną metodą 

wychowawczą? ( dane % w latach 2011-2013) 
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W obrazie ogólniejszym (zsumowanych odpowiedzi kategorii Tak i Nie) także uwidocznił się 

w konsekwencji wzrost społecznej aprobaty dla bicia jako metody wychowawczej (o 5 

punktów) oraz spadek o 8 punktów dezaprobaty w tym względzie – wykres 12.  

 

 

 

Obraz ten należy interpretować jako pojawienie się niekorzystnej różnicy oznaczającej 

niewielki wzrost akceptacji społecznej dla wykorzystywania bicia jako metody 

wychowawczej. 

 

Podsumowując, w świetle danych dotyczących trzech wyznaczonych w badaniach 

wskaźników opinii na temat bicia dzieci, obraz aprobaty społecznej dla przemocy 

wykorzystywanej w wychowaniu dziecka, wydaje się być nadal mało korzystny. Stale 

utrzymuje się stosunkowo wysoka społeczna akceptacja dla tego typu zachowań wobec 

dzieci: ponad połowa badanych (60%) akceptuje klapsy, zdecydowanie ponad jedna 

trzecia Polaków (38%) akceptuje tzw. lanie, a niemal jedna trzecia (29%) uznaje bicie za 

skuteczną metodę wychowawczą. Wyniki te ocenić należy jako zdecydowanie 

niekorzystne i niepokojące w świetle niskiej efektywności dotychczasowych działań 

podejmowanych wobec postaw społecznych dotyczących wykorzystywania przemocy w 

wychowaniu dzieci. Wskazują one na pilną potrzebę zdecydowanie bardziej intensywnej 

i zintegrowanej a wręcz systemowej społecznej edukacji w zakresie szkodliwości 

wykorzystywania bicia, w tym pozornie nieszkodliwych klapsów w wychowaniu dziecka 

oraz w kwestii kształtowania pozytywnych postaw i umiejętności rodziców (opiekunów) 
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w zakresie bezprzemocowego dyscyplinowania dziecka. Jednocześnie należy podkreślić, 

iż w analizie komparatystycznej (dynamiki) danych w ciągu kilku lat, uwidocznił się 

spadek osób akceptujących lżejsze postaci przemocy (klapsy) – z 68% do 60 %, który 

należy ocenić jako korzystną zmianę. Jako niekorzystny fakt należy interpretować 

spadek dezaprobaty społecznej dla stosowania przemocy (bicia) w wychowaniu dzieci.  

 

 

SPOŁECZNE POSTAWY DOTYCZĄCE PRAWA ZAKAZUJĄCEGO BICIA 

DZIECI 
 

W celu zdiagnozowania stosunku społeczeństwa polskiego do wprowadzonego w 2010 roku 

prawnego zakazu wykorzystywania kar cielesnych w wychowaniu dzieci
3
, analizie poddano 

zarówno społeczną wiedzę na temat istnienia tegoż zakazu, jak i ocenę jego skuteczności w 

zakresie ochrony dziecka. 

 Uzyskane wyniki pokazują, iż jedynie jedna trzecia badanych (29%) ma pewną wiedzę 

o istnieniu prawa zakazującego bicia dzieci. Ponad jedna trzecia (37%) badanych w 

ostrożniejszy sposób wypowiedziała się na temat jego istnienia. Fakt ten należy interpretować 

niekorzystnie, biorąc też pod uwagę badanych przeczących istnieniu takiego prawa - ponad 

jedna trzecia (35%) nie uważa, iż bicie dzieci jest niezgodne z prawem – wykres 13. 

 

 

 

                                                           
3
 Ustawa o nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 

125 Poz.842) 
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Wykres 13. Czy zgadza się Pan(i) z następującym stwierdzeniem: bicie 
dziecka jest niezgodne z prawem? 
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Analizując dynamikę wiedzy społeczeństwa na temat prohibicji bicia dzieci w prawie 

polskim, zwraca uwagę spadek poziomu tej wiedzy w stosunku do lat wcześniejszych 2011 i 

2012, zwłaszcza w kategorii zdecydowanego stwierdzenia istnienia takiego prawa, który 

należy uznać za znaczący (8-10 punktowy w stosunku do lat wcześniejszych) – wykres 14. 

 

 

 

W wymiarze społecznej oceny dotyczącej funkcjonalności prawa (przepisu) 

zakazującego bicia dzieci, aktualne badania uwidoczniły stosunkowo dużą jego aprobatę, 

blisko połowa badanych (45%) uznaje, iż wprowadzenie zakazu bicia dzieci jest słuszne i 

może przynieść pozytywne skutki (suma „tak” i „raczej tak”), ale jednocześnie należy 

zauważyć, iż podobna choć nieco mniejsza część badanych (39%) ma w tej mierze negatywną 

opinię– wykres 15. 
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Odnosząc tegoroczne wyniki do wcześniejszych badań z 2011 i 2012 roku, można 

spostrzec, iż w zasadzie poziom pozytywnej, jak i negatywnej oceny na temat funkcjonalności 

zakazu bicia dzieci utrzymuje się na tym samym poziomie, widoczne kilkupunktowe wahania 

mieszczą się w granicach błędu pomiarowego – wykres 16. 

 

 

 

Podsumowując, analiza społecznej wiedzy na temat regulacji prawnych dotyczących 

zakazu bicia dzieci wykazała stosunkowo niską świadomość społeczną w zakresie 

istnienia w Polsce prawa zakazującego bicia dzieci. Co gorsza wiedza ta uległa obniżeniu 

na przestrzeni kilku lat. Z pewnością związane jest to z faktem, iż w czasie pierwszej 
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Wykres 15. Czy Pana(i) zdaniem wprowadzenie całkowitego zakazu 
bicia dzieci jest słuszne i może przynieść pozytywne skutki? 
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edycji badań w 2011 w świadomości publicznej świeże jeszcze były echa burzliwej 

dyskusji publicznej jaka towarzyszyła nowelizacji prawa w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w tym szczególnie gorąco dyskutowanemu problemowi ingerencji 

w rodzinie oraz „wtrącania” się w sprawy wychowywania dzieci poprzez stanowienie 

całkowitego zakazu bicia dzieci. W ciągu ostatnich dwóch lat temat ten uległ jednak 

wyciszeniu i nie jest intensywnie eksponowany w publicznym dyskursie. Biorąc pod 

uwagę główną funkcję wprowadzenia przepisu prawnego zakazującego bicia dzieci – 

jego normotwórcze znaczenie, wydaje się, iż obraz wyników badań może być podstawą 

rekomendacji o intensywniejszym eksponowaniu publicznym stosownych regulacji 

istniejących w prawie polskim. Co do oceny efektywności takiego prawa, badania 

pokazały, iż opinia społeczna w tej mierze jest spolaryzowana - niemal tyle samo jest 

osób oceniających efektywność zakazu bicia dzieci pozytywnie, jak i negatywnie. Analiza 

dynamiki oceny w ciągu ostatnich lat pokazała, iż w zasadzie nie uległa ona zmianie. 

Także ten wynik sugeruje intensywniejsze podejmowanie w dyskursie publicznym i 

społecznej edukacji tematu prawnego zakazu bicia dzieci i jego funkcji.  

 

 

POSTAWY POLAKÓW WOBEC SPOŁECZEJ INTERWENCJI W SYTUACJE 

PRZEMOCY NAD DZIECKIEM 
 

Postawy dotyczące społecznej interwencji w sytuacjach występowania przemocy wobec 

dziecka poddano analizie w dwóch wymiarach:  

- społecznego przyzwolenia na ingerowanie w rodzinę w sytuacjach przemocy nad dzieckiem 

oraz opinii na temat charakteru działań jakie powinny być wówczas podejmowane,  

- oceny środków prawnych dotyczących działań w sytuacjach przemocy domowej, 

określanych ustawowo, tj. odebrania dziecka, nakazu opuszczenia mieszkania, oraz zakazu 

zbliżania się sprawcy.  

 

Podstawowym wskaźnikiem społecznych postaw w zakresie ochrony dzieci przed 

przemocą jest przyzwolenie na ingerowanie w sprawy wychowania dziecka. W badaniach 

ustalano więc przede wszystkim czy w sensie ogólnym badani dopuszczają możliwość 

„wtrącania się” w sposób wychowywania dziecka przez rodziców. Uzyskane dane pokazują, 

iż jakkolwiek zdecydowanych zwolenników stanowiska, iż wychowanie jest wyłącznie 
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prywatną sprawą rodziców nie jest wielu – 8%, to jednak wraz z osobami skłaniającymi się 

ku temu stanowisku, grupa ta jest już dużo większa – 35% (suma zdecydowanie tak i raczej 

tak) – wykres 17. 

 

 

 

W analizie dynamiki danych w ciągu kilku lat zastanawia, iż liczba przeciwników 

uznawania sposobu wychowywania dzieci za wyłącznie prywatną sprawą rodziców (i w 

domyśle osób aprobujących ingerowanie w tę sferę) nieco zmalała, ale jak się okazuje 

bardziej na korzyść osób niezdecydowanych niż zwolenników całkowitej prywatności 

rodziców w wychowaniu dziecka – wykres 18.  
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Wykres 17. Czy zgadza się Pan(i) z następującym stwierdzeniem: 
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Poziom aprobaty społecznej dla ingerowania w rodzinę jeśli dziecko jest w niej źle 

traktowane ukazują także wyniki uzyskane z zastosowania pytania, w którym ustalano 

preferencje co do podmiotów (osób, instytucji), które powinny podejmować działania wobec 

rodziny w sytuacji gdy dziecko jest źle traktowane. W tym obrazie (wykres 19) warto zwrócić 

uwagę na sumę odpowiedzi w dwóch kategoriach nikt nie powinien się mieszać oraz tylko 

ktoś bliski rodzinie lub krewny, które wyrażają w gruncie rzeczy dezaprobatę dla ingerowania 

w rodzinę podmiotów społecznych. Okazuje się, iż blisko jedna trzecia badanych - 26%, takie 

stanowisko zaprezentowało. Przy okazji można zwrócić uwagę, iż 8% badanych wybrało 

odpowiedź nikt, co koresponduje z wynikami w kategorii zdecydowanie tak dla uznawania 

sposobu wychowania za całkowicie prywatną sprawę rodziców. Taki obraz, gdy co trzeci 

badany nie udziela mandatu podmiotom społecznym ochraniającym dobro dziecka w rodzinie 

do ingerencji, należy ocenić jako mało korzystny, nawet jeśli cała pozostała część badanych 

(74%) aprobuje ingerencję różnych podmiotów społecznych – wykres 19. Wśród podmiotów 

obdarzonych mandatem ingerencji w sprawy traktowania dziecka w rodzinie najwyższą 

popularność uzyskała Policja (12%), pomoc społeczna (10%) oraz szkoła (10%).  
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Wykres 19. Kto Pana(i) zdaniem przede wszystkim powinien podejmować 
działania wobec rodziny, jeśli dziecko jest w niej źle traktowane? 
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W omawianych danych zwraca też uwagę kategoria każdy kto wie o takiej sytuacji, które to 

stanowisko zaprezentowała spora część bo aż ponad jedna trzecia badanych (32%). 

Jednocześnie analizując dynamikę odpowiedzi w tej kategorii a przestrzeni trzech lat, widać, 

iż utrzymuje się ona na podobnym poziomie – wykres 20.  

 

 

 

Podobnie zresztą przedstawia się dynamika pozostałych rodzajów odpowiedzi, w których 

wahania mieszczą się w granicach błędu pomiarowego a uzyskiwane wartości są w zasadzie 

bardzo zbliżone. Wyjątek stanowi kategoria tylko ktoś bliski rodzinie lub krewny w ramach 

której nastąpił widoczny spadek (z 26% do 18%) w stosunku do poprzednich lat. Podobnie 

jeśli zestawić wartości dotyczące obu kategorii oznaczających brak przyzwolenia dla 
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społecznego ingerowania w sprawy traktowania dziecka w rodzinie ( nikt nie powinien się 

wtrącać i tylko ktoś bliski rodzinie lub krewny), to również ukazuje się tu niewielki spadek 

danych ( z 31% do 26%).  

Kolejną kwestią istotną dla ustalenia społecznych postaw w zakresie interwencji w 

rodzinę z problemem przemocy nad dzieckiem są preferencje co do rodzaju działań, jakie 

powinny być podejmowane w stosunku do rodziców bijących dzieci – wykres 21. 

 

 

 

Uzyskany rozkład danych uwidacznia, iż wobec rodziców stosujących przemoc nad dziećmi 

społecznie preferowane są przede wszystkim działania nadzorujące, na które wskazała aż 

niemal jedna trzecia badanych (28%) oraz działania pomocowe w sferze psychicznej dla 

rodziców (radzenia sobie ze stresem i emocjami), na które wskazał co piąty badany (22%). 

Nieco mniejszą popularnością odznaczały się działania edukacyjne w zakresie pozytywnych 

metod wychowawczych (16%). Najmniej akceptowane społecznie okazały się działania o 

restrykcyjno - punitywnym charakterze, tj. karanie rodziców wyrokami (11%), odbieranie 

dzieci (9%) oraz przymusowa terapia dla rodziców(7%).  

Okazuje się więc, iż podobnie zresztą jak w poprzednich edycjach badań ( 2011 i 

2012), w stosunku do rodziców stosujących przemoc wobec dzieci, Polacy preferują działania 
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Wykres 21. Jakie działanie powinno się podejmować wobec rodziców, którzy 
biją swoje dzieci? 
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nadzorcze oraz tzw. „miękkie” (edukacyjne i pomocowe), nad działaniami karania i restrykcji 

wobec rodziców – wykres 22. 

 

 

 

Jednocześnie analizując dynamikę danych w ciągu trzech lat, dostrzec można (wykres 22), iż 

w obrębie poszczególnych kategorii – typów działań, w preferencjach społecznych Polaków 

nastąpiły jednak pewne niewielkie zmiany: wzrosły postawy punitywne (odbieranie dzieci, 

karanie rodziców wyrokami) łącznie o 8 punktów procentowych, a obniżyły się preferencje 

edukacyjne i pomocowe (łącznie o 8 punktów). Co oznacza iż nieco częściej niż wcześniej 

Polacy chcieliby rodziców bijących dzieci karać, niż im pomagać.  

W zakresie diagnozowania postaw wobec społecznej interwencji w sytuacje przemocy 

nad dzieckiem w rodzinie starano się nadto ustalić poziom oceny społeczeństwa na temat 

ustawowych środków ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w perspektywie dziecka jako ofiary 

przemocy, tj. na temat odebrania dziecka, nakazu opuszczenia mieszkania przez sprawcę oraz 

zakazu zbliżania się do ofiary.  
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Dane dotyczące opinii społecznej na temat odbieranie dziecka rodzicom w sytuacjach 

przemocy nad nim pokazują, iż proporcje osób oceniających takie działanie pozytywnie i 

negatywnie niemal się równoważą; prawie połowa badanych wyraża ocenę pozytywną (47% - 

suma zdecydowanie tak i raczej tak), a nieco mniej negatywną (40% - suma raczej nie i 

zdecydowanie nie) – wykres 23. 

 

 

 

Jeśli porównać dane z kilku lat, zauważa się brak istotnych wahań w tej ocenie, gdyż 

wartości poszczególnych danych są do siebie bardzo zbliżone. Zwrócić jednak można uwagę 

na pewien nieduży wzrost w roku 2012 i 2013 w stosunku do roku 2011 w grupie osób 

pozytywnie oceniających odbieranie dziecka rodzicom jako sposób poprawy jego sytuacji– 

wykres 24. 
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Wykres 23. Czy następujące działanie może faktycznie poprawić sytuację 
dziecka, które doznaje w rodzinie przemocy: odebranie dziecka rodzicom 
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Inny ustawowy środek ochrony ofiar przemocy domowej, jakim jest nakaz 

opuszczenia przez sprawcę przemocy mieszkania, uzyskał w perspektywie ochrony dziecka 

pozytywną ocenę zdecydowanej większości badanych, aż 68% z nich uważa bowiem, że takie 

działanie może poprawić sytuację dziecka, a jedynie co piąty badany (23%) ocenia to 

rozwiązanie negatywnie – wykres 25.  
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Wykres 24. Czy następujące działanie może faktycznie poprawić 
sytuację dziecka, które doznaje w rodzinie przemocy: odebranie dziecka 
rodzicom i umieszczenie go w innym bezpiecznym miejscu? (dane % w 
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Co interesujące, w stosunku do lat poprzednich pozytywna ocena nakazu opuszczenia 

mieszkania jako środka ochrony dziecka przed przemocą w rodzinie istotnie osłabła (z 40% 

do 29%), a jednocześnie przybyło osób oceniających funkcjonalność tego środka negatywnie 

(łącznie o 8%) – wykres 26. 

 

 

 

Na temat trzeciego z ustawowych środków ochrony ofiar przemocy w rodzinie, jakim jest 

zakaz zbliżania się sprawcy przemocy do ofiary, pozytywna ocena społeczna w perspektywie 

poprawy sytuacji dziecka, również okazała się wysoka. Aż dwie trzecie badanych (75%) 

wyraziło jego aprobatę, a jedynie 18% ocenę negatywną – wykres 27. 
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Wykres 26. Czy następujące działanie może faktycznie poprawić sytuację 
dziecka, które doznaje w rodzinie przemocy: nakaz opuszczenia 

mieszkania przez sprawcę przemocy w rodzinie?  
(dane % w latach 2011-2013) 
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Wykres 27. Czy następujące działanie może faktycznie poprawić 
sytuację dziecka, które doznaje w rodzinie przemocy: zakaz 

zbliżania się sprawcy przemocy do ofiary (dziecka)? 
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Także w tym przypadku, w analizie porównawczej trzech edycji badań (2011-2013), zauważa 

się istotny spadek w grupie osób oceniających pozytywnie to działania w perspektywie 

zabezpieczenia dziecka (łącznie o 10 punktów procentowych,) przy jednoczesnym wzroście 

ocen negatywnych łącznie o 9 % – wykres 28.  

 

 

 

 

Podsumowując, nadal duża część Polaków (około jedna trzecia) uważa, iż sposób 

traktowania i wychowywania dziecka jest prywatną sprawą rodziców, w którą to sferę 

nie powinno się ingerować. Jednocześnie pewnemu osłabieniu uległy postawy, iż jedynie 

to ktoś bliski rodzinie może „mieszać się” w to, jak rodzice postępują z dzieckiem. W 

działaniach wobec rodzin z problemem przemocy nad dzieckiem aprobowane są przede 

wszystkim działania nadzorujące oraz pomocowe (w radzeniu sobie przez rodziców z 

problemami psychicznymi i stresem). Metody restrykcyjne (wyroki, przymus, 

odbieranie dzieci) nadal mają zdecydowanie niższą aprobatę społeczną niż nadzorcze i 

pomocowe, choć w ciągu kilku lat poziom ich wskazań wzrósł. Zwraca też uwagę 

utrzymujący się niski poziom aprobaty dla edukowania rodziców w zakresie 

pozytywnych metod wychowawczych jako sposobu ochrony dzieci przed przemocą. 

Obraz preferencji społecznych co do działań wobec problemu przemocy nad dzieckiem 
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w rodzinie potwierdza też stosunek do istniejących środków prawnych w tym względzie. 

Wśród nich nadal odbieranie dziecka rodzicom cieszy się najmniejszą akceptacją, ale też 

pozostałe środki przymusu (nakaz opuszczenia mieszkania, zakaza zbliżania się) są 

coraz słabiej aprobowane. 

 

 

REAGOWANIE NA SYTUACJE PRZEMOCY WOBEC DZIECKA 
 

Istotnym celem badań było też określenie gotowości oraz preferencji Polaków co do rodzaju 

zachowań w zakresie ich osobistego reagowania w sytuacjach bezpośredniego stykania się z 

przemocą wobec dziecka. Z tą intencją osobom badanym przedstawiono sytuację zetknięcia 

się z przemocą wobec dziecka w miejscu zamieszkania ( przemoc u sąsiadów) oraz w miejscu 

publicznym (przemoc w sklepie), z zapytaniem o własne najbardziej prawdopodobne 

zachowanie (zareagowanie) poprzez wybór jednej z zaproponowanych odpowiedzi. 

Kierowano się założeniem, iż poziom i charakter deklarowanych reakcji może się różnić, ze 

względu na kontekst stykania się z sytuacją przemocy wobec dziecka. 

 Uzyskane dane pokazują, iż w sytuacji zetknięcia się z przemocą wobec dziecka w 

miejscu zamieszkania ( we własnym otoczeniu), badani wybierali przede wszystkim 

zachowania polegające na upewnianiu się, czy sygnalizowaniu swojej obecności (bycia 

świadkiem zdarzenia), czy też oferowania pomocy rodzicom. Najbardziej preferowanym 

typem odpowiedzi okazało pójście do sąsiadów i zapytanie co się dzieje, które to zachowanie 

wybrał częściej niż co trzeci badany (35%)- wykres 29.  
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Drugim w kolejności preferowanym zachowaniem, wybranym przez niemal jedną piątą 

badanych (19%) okazało się zapukanie w drzwi lub ścianę, aby wskazać, że się jest świadkiem 

takich zachowań. Podobne zachowanie tj. pójście i zaoferowanie pomocy wskazane zostało 

przez 12% badanych. Sumując wymienione reakcje można stwierdzić, iż łącznie dwie trzecie 
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19% 

35% 

12% 

2% 

6% 

1% 14% 

1% 0% 1% 

Wykres 29. Proszę sobie wyobrazić, że w mieszkaniu obok słychać krzyki, rozpaczliwy 
płacz dziecka oraz jego wołanie „nie bij, nie bij”. Co zrobiłaby/zrobiłby Pani/Pan w 

takiej sytuacji?" 

 Nic

 Zapukałabym/zapukałbym do drzwi albo w ścianę, żeby tamci wiedzieli, że ktoś to  słyszy

 Poszłabym/poszedłbym zapytać co się dzieje, dlaczego dziecko tak płacze

 Poszłabym/poszedłbym zapytać czy mogę jakoś pomóc

 Poleciłabym/poleciłbym rodzicom jakąś książkę, ulotkę albo stronę www z informacjami jak radzić sobie
z dzieckiem

 Poszłabym/poszedłbym zwrócić uwagę, że nie wolno bić dzieci,że to im tylko szkodzi

 Inna odpowiedź

 Zadzwoniłbym na policję

 Zgłosiłbym do pomocy / opieki społecznej

 Zgłosiłbym to do szkoły

 Nie wiem / brak odpowiedzi
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badanych (66%) zadeklarowało, iż zareagowałoby na sytuację przemocy upewniając się, lub 

sygnalizując swoją obecność. Te typ reakcji należy określić jako ostrożną ingerencję w 

sytuację przemocy nad dzieckiem. Niewielka część badanych (6%) zadeklarowała, iż 

zwróciłaby uwagę rodzicom, że takie postępowanie z dzieckiem jest szkodliwe dla niego. Ten 

rodzaj reakcji można by określić jako bardziej zdecydowaną ingerencję w sytuację 

przemocy, poprzez wyrażenie negatywnej oceny co do sposobu postępowania rodzica z 

dzieckiem. W wynikach zwraca uwagę to, iż na poinformowanie jakiejś instytucji (policji, 

pomocy społecznej, szkoły) zdecydowałaby się dużo mniejsza grupa badanych (łącznie 15%), 

w tym niemal całkowicie wskazania te dotyczyły policji (14%) , a tylko 1% pomocy 

społecznej. Należy też zaakcentować to, iż żadne wskazanie nie dotyczyło szkoły. Trzeba 

przy tym zauważyć, iż w roku 2012 (w których zastosowano podobne pytanie lecz o otwartej 

formule odpowiedzi) zdecydowanie więcej badanych zadeklarowało zgłoszenie do 

odpowiednich instytucji (razem 51%), w tym najwięcej deklarowało zgłoszenie na Policję 

lub telefon alarmowy 112 (42%). Wówczas był to najbardziej preferowany typ reakcji. Z 

kolei reakcję określoną tu jako ostrożną interwencję w sytuację przemocy, w poprzedniej 

edycji badań wybrało 40% badanych. Oznacza to, że nastąpiła wyraźna zmiana społecznych 

preferencji co do bezpośredniego reagowania na przemoc wobec dziecka występującą w 

otoczeniu badanych. 

W wynikach aktualnych badań zwraca też uwagę, iż 10% badanych wprost 

zadeklarowało brak reakcji na opisaną sytuację. Porównując tę wartość do wyników badań z 

2012 roku, widać, iż są one podobne (w 2012 roku 8% badanych zadeklarowało, że nie 

zareagowałoby w sytuacji kiedy w mieszkaniu obok słychać płacz i krzyki dziecka). Osoby 

deklarujące brak reakcji zapytano o powód takiej decyzji. Uzyskane w tym względzie dane 

(wykres 30) wskazują, iż co trzeci badany (32%) w tej grupie uważa, iż sytuacja nie wymaga 

żadnej interwencji, iż nic złego się nie dzieje.  
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Niemal co czwarty badany (23%) uznaje, iż reagowanie na takie sytuacje nie jest jego sprawą, 

iż nie należy mieszać się w sprawy wychowywania dzieci. Częściej niż co czwarty badany 

(27%) uważa, iż w ogóle nie należy wtrącać się w sprawy innych. Razem więc połowa 

badanych (50%), spośród tych którzy nie zareagowaliby na przemoc wobec dziecka w 

otoczeniu, jako powód wskazała niechęć do mieszania w sytuacje rodzinne i postępowanie z 

dzieckiem wynikające z przekonania, iż nie należy tego robić. Porównawczo w roku 2012 ten 

typ odpowiedzi (świadomą postawę niemieszania się w sprawy rodzinne) również wskazała 

niemal połowa badanych w grupie (47%). Niewielu badanych jako powód braku własnej 

reakcji na sytuację przemocy wobec dziecka w sąsiedztwie wskazało obawę przed 

nieprzyjemną reakcją rodziców (7%), przed jakimiś kłopotami (5%), czy obawę o swoje lub 

bliskich bezpieczeństwo (4%). Łącznie w tym typie odpowiedzi widać 16% badanych w tej 

grupie. W badaniach z 2012 roku było ich nieco więcej – 23%. 

 

Inny kontekst do reagowania na przemoc wobec dziecka mają sytuacje kiedy 

zachowania rodziców (opiekunów) mają charakter publiczny, odbywają się np. na ulicy w 

sklepie, w tramwaju, itp. W badaniach zamierzano więc uchwycić profil preferencji badanych 

także w takim przypadku, oczywiście zdając sobie sprawę, iż faktyczny obraz sposobu 
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Wykres 30. Dlaczego nic by Pan(i) nie zrobił(a)? dane dla N=101 

 nic takiego się nie dzieje, kilka
klapsów to żaden dramat

 to nie moja sprawa, nie należy
się mieszać w to, jak rodzice
wychowują dzieci

 w ogóle nie wtrącam się w
sprawy innych

 obawiałabym/obawiałbym się
jakiejś nieprzyjemnej reakcji
rodziców wobec mnie

 obawiałabym/obawiałbym się
jakichś kłopotów

 bałabym/bałbym się o
bezpieczeństwo swoje lub
swoich bliskich

 jak się reaguje w takich
sytuacjach, to potem dziecku jest
jeszcze gorzej



29 
 

reagowania jest w gruncie rzeczy bardzo złożony, determinowany wieloma czynnikami, w 

tym znacząco charakterem zachowania, które rodzic (opiekun) prezentuje wobec dziecka. 

Zebrane dane (wykres 31) pokazują, że najbardziej preferowaną przez badanych reakcją było 

 

 

 

zwrócenie rodzicowi uwagi, że tak nie należy z dzieckiem postępować. Na ten rodzaj 

zachowania wskazał częściej niż co trzeci badany (37%). Niewielu - 7% badanych zwróciłoby 

uwagę, że takie postępowanie szkodzi dziecku. Traktując jednak obie odpowiedzi łącznie, 

okazuje się, iż blisko połowa badanych (44%) wybrałaby sposób zareagowania polegający na 

zwróceniu uwagi rodzicowi co do niewłaściwości postępowania z dzieckiem. Zauważyć tu 

należy, iż podobna kategoria odpowiedzi określona tu jako bardziej zdecydowana 
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2% 
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Wykres 31. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że jest Pani/Pan w sklepie i widzi matkę, 
która zdenerwowana szarpie kilkuletnie dziecko, wymierza mu klapsa i grozi, że jak 

wrócą do domu to mu dopiero pokaże. Co by Pani/Pan zrobiła/zrobił? 

 nic

 spojrzałabym/spojrzałbym na matkę z wyraźną dezaprobatą

 zwróciłabym/zwróciłbym matce uwagę, że tak nie należy z dzieckiem postępować

 zapytałabym/zapytałbym czy mogę jakoś pomóc

 próbowałabym/próbowałbym wyjaśnić matce, że takie traktowanie dzieci poważnie im szkodzi

 zachęciłabym/zachęciłbym, żeby sięgnęła po jakąś książkę, poradnik..zeby dowiedzieć się, jak sobie
radzić z dzieckiem,
 inna odpowiedź

 zadzwonił po policję

 zawiadomił opiekę / pomoc społeczną

 nie wiem / brak odpowiedzi
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ingerencja w sytuację przemocy, została wskazana znacząco rzadziej wówczas, kiedy 

chodziło o przemoc wobec dziecka w sąsiedztwie (6%).  

Drugim w kolejności typem reakcji badanych w sytuacji przemocy nad dzieckiem w 

miejscu publicznym było pozawerbalne wyrażenie dezaprobaty („spojrzeniem”) dla 

takiego zachowania – 24%. Jedynie co dziesiąty badany (11%) „wtrąciłby się w sytuację” 

pytając rodzica o to, czy może jakoś pomóc. W tej kategorii zauważyć można podobną 

wartość, jak w sytuacji reagowania na przemoc wobec dziecka w sąsiedztwie. Rzadziej 

zdecydowanie niż we wcześniejszym przypadku, w sytuacji publicznego zetknięcia się z 

przemocą, pojawiły się wskazania na zawiadomienie jakiejś instytucji (policja 2%, pomoc 

społeczna 0%), co wydaje się zrozumiałe ze względu na kontekst zetknięcia się z przemocą 

(chwilowy kontakt z sytuacją, oraz brak danych do zlokalizowania przypadku i jego 

ewentualnego „przejęcia” przez służby). Zastanawia z kolei, iż w sytuacji publicznego 

zetknięcia z przemocą wobec dziecka więcej osób niż w przypadku gdy występuje ona w 

miejscu zamieszkania, zadeklarowało brak reakcji – 17%, podczas gdy spodziewać można 

by się raczej odwrotnego układu danych.  

Skupiając się ponownie na grupie badanych, którzy zadeklarowali brak reakcji, 

starano się ustalić powody takiego wyboru. Zebrane dane pokazują (wykres 32),  
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Wykres 32. Dlaczego nic by Pan(i) nie zrobił(a)? Dane dla N=171 

 nic takiego się nie dzieje, klaps to
żaden dramat

 to nie moja sprawa, nie należy się
mieszać w to, jak rodzice
wychowują dzieci

 w ogóle nie wtrącam się w
sprawy innych

 obawiałabym/obawiałbym się
jakiejś nieprzyjemnej reakcji
matki wobec mnie

 obawiałabym/obawiałbym się
jakichś kłopotów

 bałabym/bałbym się o
bezpieczeństwo swoje lub swoich
bliskich

 jak się reaguje w takich
sytuacjach, to potem dziecku jest
jeszcze gorzej

 inna odpowiedź
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iż największa część badanych, bo niemal połowa (48%), zbagatelizowałaby sytuację,  

uznając, iż nie wymaga ona ingerencji. Drugim w częstotliwości wyborów podawanym 

powodem braku reakcji była świadoma postawa, iż nie należy się mieszać w sprawy innych 

i sposób traktowania dziecka przez rodziców, którą przedstawił co trzeci badany (33%). 

Niewiele, bo 11% badanych w tej grupie obawiałoby się nieprzyjemnej reakcji rodzica.  

 

Podsumowując, preferencje społeczne Polaków w zakresie reagowania w sytuacji 

bezpośredniej styczności z sytuacjami przemocy wobec dziecka są różne w zależności od 

kontekstu występowania sytuacji. Inne są one gdy ma ona miejsce w otoczeniu, w 

którym żyjemy i znamy osoby prezentujące zachowania przemocy, a inne gdy 

zachowanie rodzice odbywa się w miejscu publicznym a sam rodzic jest osobą nam obcą, 

przypadkowo spotkaną. W pierwszym przypadku, gdy przemoc ma miejsce we własnym 

otoczeniu, Polacy zdecydowanie preferują ostrożną ingerencję w sytuacje przemocy nad 

dzieckiem, poprzez zakłócenie jej przebiegu, czy zaznaczenie swojej obecności. Niewielu 

spośród nas zdecydowałoby się w takich okolicznościach na bardziej zdecydowaną 

reakcję poprzez wyrażenie uwag dezaprobaty co do niestosowności, czy szkodliwości 

zachowania rodzica wobec dziecka. Niewiele też osób zdecydowałoby się na 

zawiadomienie o sytuacji przemocy instytucji, które są przecież ustawowo nominowane 

do reagowania na sytuacje i podejrzenia występowania przemocy nad dzieckiem w 

rodzinie (Policja, pomoc społeczna). Zastanawia przy tym brak wyboru szkoły w gronie 

tych instytucji, choć wydawałoby się, że psychologicznie jest to „najbezpieczniejszy” 

wybór. Interesująca jest ponadto wyraźna zmiana społecznych preferencji co do 

bezpośredniego reagowania na przemoc wobec dziecka występującą w otoczeniu 

badanych, w stosunku do poprzedniej edycji badań (z 2012 roku), gdzie to właśnie 

zgłoszenie do instytucji było najczęściej wskazywanym typem prawdopodobnego 

zachowania w podobnych okolicznościach, a znacznie rzadziej wybierano „osobiste 

wtrącenie się” w przebieg sytuacji. Co dziesiąty Polak zadeklarował wyraźny brak 

reakcji, a wśród powodów takiego stanowiska zdecydowanie dominowało świadome 

uznanie, iż w sytuacje rodzinne, w sposób traktowania dziecka przez rodziców nie 

należy się mieszać, jak też stanowisko, iż sytuacja nie wymaga interwencji, nie jest 

szkodliwa, czy zagrażająca dziecku.  

Jeśli natomiast rozważać reakcje Polaków na przemoc wobec dziecka dokonującą 

się w miejscu publicznym, wówczas okazuje się, iż stać nas częściej na nieco 
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odważniejsze zachowanie niż gdy przemoc występuję w naszym codziennym otoczeniu. 

Najczęstszym typem reakcji w tych okolicznościach okazało się bowiem wyrażenie 

słowne dezaprobaty dla postępowania rodzica z dzieckiem (zwrócenie uwagi) lub 

pozawerbalne okazanie dezaprobaty rodzicowi dla jego zachowania (spojrzeniem). 

Wśród osób deklarujących brak reakcji – co szósty Polak – dominowało uznanie, że 

sytuacja nie wymaga interwencji (nic takiego się nie dzieje) oraz, podobnie jak 

wcześniej, świadome stanowisko, iż nie należy się mieszać w to, jak rodzice postępują z 

dzieckiem.  

Przedstawiony obraz gotowości i charakteru reagowania Polaków na sytuacje 

przemocy nad dzieckiem skłania do wyrażenia potrzeby intensywnego oddziaływania na 

postawy społeczne zarówno w kierunku podniesienia samej gotowości do reagowania 

bardziej zdecydowanego, jak i edukacji w zakresie rodzaju zachowań jakie są wskazane 

w różnych sytuacjach występowania przemocy nad dzieckiem a jednocześnie możliwe do 

bezpiecznego zaprezentowania. Wydaje się więc, iż kontynuowanie a wręcz 

rozbudowywanie form takiego oddziaływania (np. przez długotrwałe i kilkuetapowe 

kampanie społeczne, ale też programy dla rodziców realizowane w ramach instytucji 

które mają z nimi styczność, a także włączenie problematyki ochrony dzieci przed 

przemocą w kształcenie nauczycieli, pedagogów aby i oni mogli oddziaływać na 

kształtowanie właściwych postaw reagowania na przemoc wobec innych) jest 

najbardziej bezpośrednim wnioskiem praktycznym tych badań.  

 

KONKLUZJA KOŃCOWA: 
 

Społeczna świadomość i postawy Polaków w zakresie ochrony dzieci przed przemocą 

nadal przedstawiają mało korzystny obraz. Zbyt często przemoc wobec dzieci jest 

akceptowana, uznawana za sposób efektywnego oddziaływania wychowawczego i za 

prywatną sprawę rodziców (rodziny). Choć zauważa się pewne pozytywne zmiany w 

niektórych aspektach stosunku społecznego do problemu przemocy nad dziećmi, nie 

mają jednak one wymiaru spójnego (nie występują we wszystkich wymiarach) i 

konsekwentnego. Takie zresztą zmiany mogą być odnotowywane po dłuższym czasie, nie 

zachodzą w obrębie kilku tylko lat. Jednocześnie ogólnie ich zaistnienie i tempo ich 

dokonywania się jest wyraźnie sprzęgnięte z intensywnością racjonalnego i 

systematycznego oddziaływania na postawy społeczne, na kształtowanie wiedzy, woli i 
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zachowań ukierunkowanych na przyjęcie wspólnej odpowiedzialności za ochronę dzieci, 

tak by każdy obywatel miał świadomość swojego udziału w tym obszarze.  


