
Dziecko doświadczające przemocy – część I 
 

Dziecko doświadczające przemocy lub będące świadkiem przemocy w rodzinie jest w 

szczególnie trudnej sytuacji z powodu swojej zależności od opiekunów. Doświadczanie przemocy 

w dzieciństwie grozi powielaniem nieprawidłowych wzorców relacji w rodzinie, pojawieniem się 

trudności w budowaniu trwałej, bezpiecznej, opartej na zaufaniu bliskiej relacji emocjonalnej, 

zaburza prawidłowy rozwój dziecka w różnych obszarach funkcjonowania, negatywnie wpływa 

na kształtowanie wizerunku siebie i świata oraz poziom zaufania do innych ludzi.  

 

Formy przemocy stosowanej wobec dzieci: 

 Przemoc fizyczna (to m.in. : bicie, popychanie, potrząsanie, kopanie, szczypanie, 

stosowanie kar fizycznych, dawanie klapsów, krępowanie ruchów, szarpanie np. za 

uszy, włosy, ubrania, bicie po twarzy). 

 Przemoc psychiczna (to m.in.: obrażanie się na dziecko, nieodzywanie się do dziecka, 

zawstydzanie, wyśmiewanie, grożenie, poniżanie, wyzywanie, stałe krytykowanie, 

ignorowanie, zastraszanie, nierealistyczne oczekiwania wobec dziecka). 

 Nadopiekuńczość (to m.in.: zakazywanie dziecku podejmowania jakichkolwiek 

decyzji w sprawach adekwatnych do wieku, wyręczanie dziecka, nadmierna troska 

prowadząca do obniżenia możliwości prawidłowego rozwoju dziecka, niepozwalanie 

na samodzielność). 

 Zaniedbywanie dziecka (to m.in.: narażenie dziecka na zagrożenie zdrowia lub życia, 

niezapewnienie dziecku dostępu do opieki medycznej, zaniedbanie potrzeb 

emocjonalnych dziecka, niezapewnianie odpowiednich warunków do życia, 

niedostarczanie dziecku odpowiedniego pożywienia, schronienia lub ubioru, brak 

opieki i ochrony dziecka). 

 Wykorzystywanie seksualne (to m.in.; zachowania seksualne z kontaktem 

fizycznym, zachowania seksualne bez kontaktu fizycznego – m.in. podglądanie, 

pokazywanie dziecku intymnych części ciała, uwodzenie  mające na celu 

wykorzystanie seksualne dziecka, dwuznaczne komunikaty słowne, włączanie 

dziecka w oglądanie lub produkcję materiałów pornograficznych, słowne 

molestowanie dziecka). 

Według polskiego prawa wszelkie kontakty seksualne osoby 

dorosłej z dzieckiem są przestępstwem. Nawet jeśli dziecko 

wyrazi zgodę na taki kontakt lub samo go inicjuje, nie zmienia to 

odpowiedzialności karnej i moralnej osoby dorosłej. Dziecko do 

ukończenia 15 roku życia nie jest wystarczająco dojrzałe 

fizycznie i psychicznie do kontaktów seksualnych i nie może 

wyrazić zgody w ważny prawnie sposób. 

 Komercyjne wykorzystywanie dziecka to (m.in.:  handel dziećmi, zmuszanie dziecka do 

prostytucji i tzw. sponsoring, pornografia, zmuszanie do popełniania  przestępstw, 

żebrania, pracy przymusowej oraz inne formy wykorzystywania poniżające godność 

dziecka). 
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