
1

INFORMATOR  
DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

SYGNAŁY WSKAZUJĄCE  
NA PRZEMOC WOBEC  
DZIECKA

STOP  
PRZEMOCY  

WOBEC DZIECI!
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Skala problemu
krzywdzenia dzieci w Polsce

Chłopcy    561
Dziewczynki 
 

597
W 2015 r. na podstawie 
Ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie 
w sytuacji zagrożenia 
życia lub zdrowia 
odebrano rodzicom  
1158 DZIECI

Według danych policji, w 2016 r. ponad 14 tys. dzieci doznało przemocy domowej. 
Raport Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” mówi o 4 tys. dzieci rocznie, które są ofiarami 
znęcania się przez najbliższych, ale ostrzega, że nawet co trzecie dziecko może być 
ofiarą krzywdzenia. 

W żadnym z przepisów prawa karnego lub rodzinnego nie używa się określenia 
„krzywdzenie”. W polskim prawie osobno zdefiniowano pojęcie przemocy  
w rodzinie, osobno zaś zdefiniowano przypadki, kiedy przemoc jest przestępstwem. 

Próba oszacowania ogólnej liczby dzieci, które są krzywdzone, wymaga 
połączenia różnych statystyk i wielu danych. Trzeba też wziąć pod uwagę,  
że statystyki policyjne, sądowe oraz sporządzane przez instytucje pomocy społecznej 
zawierają wyłącznie dane o ujawnionych przypadkach. Nie wiadomo, ile jest 
przypadków krzywdzenia, które nie zostały nigdzie zgłoszone. 

Kompleksowym źródłem wiedzy statystycznej w zakresie przemocy w rodzinie 
w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia (a zatem również częściowo krzywdzenia 
dzieci) jest sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie na lata 2014-2020, wydawane co roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Jak wynika z danych statystycznych, w 2015 roku na podstawie  
art. 12a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie odebrano 
rodzicom 1158 dzieci: 561 chłopców i 597 dziewczynek.

Ile dzieci jest krzywdzonych?
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ZAPAMIĘTAJ

Zwracaj  
uwagę na czynniki 

ryzyka krzywdzenia dzieci. 
Nie bagatelizuj 

nawet najdrobniejszych 
sygnałów, które mogą 

świadczyć 
o tym, że w rodzinie  

jest przemoc.

Sprawcami przemocy są najczęściej osoby bliskie dziecku: rodzice lub opiekunowie.  
Powszechnie uważa się, że sprawy rodzinne to sfera prywatności, a to sprzyja 
zachowaniu tajemnicy, potęguje bezradność ofiar i wzmacnia silną pozycję sprawcy. 
Przemocą wobec dziecka jest nie tylko stosowanie kar cielesnych, ale także zadawanie 
cierpień psychicznych oraz inne formy poniżania. Dziecko może być ofiarą przemocy 
fizycznej, psychicznej, seksualnej i zaniedbania.

Narusza prawa i dobra 
osobiste dziecka.

Zagraża zdrowiu 
(fizycznemu, 
psychicznemu), a nawet 
życiu dziecka.

Powoduje szkody 
i cierpienie dziecka.PRZEMOC  

WOBEC 
DZIECKA 

Kto może dopuścić się  
krzywdzenia dziecka?
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Krzywdzenie dzieci jest problemem złożonym, wynikającym z interakcji wielu czynników 
ryzyka, często wzajemnie ze sobą powiązanych. 
Częściej krzywdzone są dzieci najsłabsze: poniżej 4. roku życia, niepełnosprawne 
(lub rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego), przewlekle chore, z ciąży „niechcianej”, 
a także te, które częściej płaczą, sprawiają problemy wychowawcze. Na dzieci z takich 
rodzin powinno się zwrócić szczególną uwagę (ogromna rola położnych i pielęgniarek).

Wśród czynników ryzyka leżących po stronie rodziców/ opiekunów można 
wymienić: młody wiek (zwłaszcza matki), samotne rodzicielstwo, doświadczenia 
krzywdzenia w dzieciństwie, niski poziom wykształcenia, zaburzenia psychiczne, 
nadużywanie substancji psychoaktywnych, trudności finansowe, bezrobocie, stres, 
niskie komptetencje wychowawcze.

Czynnikami ryzyka krzywdzenia są też nieprawidłowe relacje w rodzinie:  
rozpad rodziny, konflikty, niestabilna sytuacja rodzinna (zmieniający się partnerzy/ 
opiekunowie), izolacja społeczna. Krzywdzenie dzieci występuje częściej w środowisku, 
gdzie jest przyzwolenie na stosowanie przemocy, negatywne wzorce kulturowe  
(np. postrzeganie dzieci jako własność rodziców).

Czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

Kategorie przemocy wobec dzieci
Rzadko się zdarza, aby dziecko było dotknięte tylko jednym rodzajem przemocy. Każdej 
formie krzywdzenia towarzyszy przemoc emocjonalna. Na ogół symptomy krzywdzenia 
nie są oczywiste, ich wychwycenie może być trudne. 

Krzywdzenie dzieci 
jest zjawiskiem 

wielowymiarowym 
i złożonym.  

Zostało podzielone  
na cztery kategorie:

krzywdzenie fizyczne

psychiczne

seksualne

zaniedbywanie

ZAPAMIĘTAJ

Ryzyko krzywdzenia rośnie tym bardziej, im więcej czynników ryzyka 
współwystępuje w rodzinie. Jednakże nie należy bagatelizować  
nawet pojedynczych sygnałów mogących świadczyć o przemocy.
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Trudno sporządzić listę objawów, która umożliwiłaby rzetelną, trafną diagnostykę 
przypadków przemocy wobec dziecka. Istnieją sklasyfikowane i opisane grupy 
symptomów krzywdzenia dziecka, jednak tylko niektóre z nich są specyficzne, mierzalne 
i łatwo 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.

Stwierdzenie  
występowania 

czynników ryzyka 
powinno wzmóc czujność,  

gdyż taka rodzina  
może potrzebować 

pomocy. 

Objawy alarmowe

Dwunastoletni Olaf ma w  szkole fatalną opinię. Agresywny, za-
czepny, skonfliktowany z większością rówieśników. Potrafi wyjść 
w  połowie lekcji, trzaskając drzwiami, a  nawet wulgarnie odzy-
wać się do nauczycieli.

Piętnastoletnia Agata siedziała sama w  ostatniej ławce pod 
oknem. Głośno manifestowała, że nie zależy jej na żadnym sąsie-
dzie. Ręce dziewczyny były pokryte bliznami po nacięciach. Czę-
sto wydawała się nieobecna na lekcjach, pogrążona we własnych 
myślach. Właściwie nie sprawiała kłopotu swoją osobą. Robiła 
wrażenie wycofanej, cichej, nieważnej dla żadnej z  koleżanek. 
Kiedy trafiła na blisko miesiąc do szpitala, nikt w klasie nie prze-
jął się jej nieobecnością.

PRZYKŁADOWE ZACHOWANIA
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Wykorzystywanie 
seksualne to nie tylko 
kontakty fizyczne, 
ale także np. pokazywanie 

dzieciom materiałów 
pornograficznych, 
podglądanie ich. 

Fizyczne symptomy krzywdzenia
Ślady na ciele dziecka powstają 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.

ZAPAMIĘTAJ

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.
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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. 

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.

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.

ZAPAMIĘTAJ



Strategie dziecka  
krzywdzonego

Dziecko krzywdzone fizycznie i emocjonalnie oraz długotrwale zaniedbywane, 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.

Nierzadko 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. 

Inną strategią dziecka krzywdzonego jest 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 nadreaktywnością na bodźce, 
nieufnością i trudnością w regulacji emocji.

ZAPAMIĘTAJ

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. 

Strategią  
dziecka 

krzywdzonego  
może być postawa agresji  

wobec rówieśników  
i osób dorosłych.

Opracowanie na podstawie: Stop przemocy! Pielęgniarki i położne w obronie krzywdzonych dzieci, PARPA 2017

„Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020”


