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„Przemoc wobec dziecka w rodzinie” 

  

Komitet Ochrony Praw Dziecka to organizacja powołana w 1981 roku, 22 marca 2004 

uzyskała status organizacji pożytku publicznego. 

KOPD: 

• prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną  

• upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia ich naruszanie w życiu rodzinnym 

 i społecznym  

• podejmuje inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka  

• broni praw indywidualnych i zbiorowych dziecka  

• dba o prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa  

• podejmuje wszelkie inne działania zmierzające do ochrony interesów dziecka  

Obecnie skupia kilkuset ludzi dobrej woli, działających w 42 oddziałach terenowych. Jednym 

z takich oddziałów jest Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka W Toruniu, który  

w obecnym kształcie po ponad dwu letniej przerwie. 

Działa od 2002 roku. 

Organizacja nasza niesie pomoc dzieciom w sytuacjach łamania ich praw. Uparcie  

i konsekwentnie dopomina się respektowania praw dziecka w rodzinie, placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych, w przedszkolu, szkole.  

Komitet udziela kompleksowej pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej dzieciom, 

ich rodzicom i opiekunom.  

Pomoc ta jest udzielana w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Toruniu 

przy ulicy Szpitalnej nr 8 tel.652-27-55.  

Wszystkie wymienione formy pomocy udzielane są bezpłatnie.  

Toruński oddział liczy 34 członków, będących przedstawicielami różnych zawodów,  

w większości związanych z oświatą i prawem. Współpracuje z nami szereg wolontariuszy 

wywodzących się z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika głównie z Instytutu Pedagogiki  

i Instytutu Socjologii. Wolontariusze są przed nawiązaniem z nami współpracy szczegółowo 

przeszkoleni przez wyspecjalizowanych członków Komitetu. Podczas cotygodniowych 

dyżurów w okresie dotychczasowej działalności podjęliśmy szereg interwencji, głównie  
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w sprawach rodzinnych. Nasza praca opiera się na podejmowaniu interwencji na rzecz dzieci, 

którym dzieje się krzywda. Jednak bardzo często zgłaszają się do nas rodzice lub 

opiekunowie, którzy mają tzw. problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi. Przychodząc do 

nas oczekują rady, wyjaśnienia różnorodnych wątpliwości. Ta „poradnicza” działalność pełni 

również ważną rolę w naszej pracy. Członkowie regularnie podnoszą kwalifikacje, szkolą się, 

aby profesjonalnie podołać wielu wyzwaniom. Klasyfikując naszą działalność interwencyjną 

mamy najczęściej do czynienia z przemocą fizyczną wobec dzieci niejednokrotnie połączoną 

z przemocą psychiczną, problemy materialno-bytowe rodziny, niezaradnością rodziców oraz 

szereg spraw związanych z uwikłaniem dzieci w sprawy rozwodowe rodziców lub 

okołorozwodowe, utrudnianie widzenia dziecka  z jednym z rodziców, oraz występujący  

w rodzinie problem alkoholowy. Oczywiście w naszych działaniach nie jesteśmy 

osamotnieni, gdyż współpracujemy z Policją, Sądem, konsultujemy się z Kuratorium, 

Wydziałem Edukacji i Sportu w Toruniu. Dokonujemy diagnozy sytuacji rodzinnej po 

rozwodzie, podejmujemy próby mediacji pomiędzy zwaśnionymi małżonkami, kontaktujemy 

się ze szkołami, prowadzimy rozmowy terapeutyczne, wyjaśniające i ukierunkowujące dalsze 

postępowanie w sprawach dotyczących relacji rodzina – dziecko, pomagamy w formułowaniu 

pism urzędowych, prowadzimy działalność edukacyjną podczas spotkań z rodzicami 

najmłodszych dzieci w toruńskich przedszkolach. 

 Przy udziale dotacji Urzędu Miasta Torunia przeprowadziliśmy projekt badawczy pt.: 

Diagnoza kręgów wychowawczych dzieci (dom-szkoła) pod kątem zaniedbań 

środowiskowych, dostępności dzieci do środków uzależniających”.  

Podjęliśmy się tego działania wierząc, że punktem wyjścia do działań na rzecz dziecka jest 

rzetelna diagnoza warunków jego rozwoju; po to, by podjąć dyskusję nad zorganizowanym 

systemem działań kompensujących ( tam gdzie dostrzec można niedomagania)  

i stymulujących (tam gdzie rzeczy mają się dobrze).Efektem podjętego projektu jest 

publikacja „Dzieci o problemach w domu i szkole” dr Pawła Sobierajskiego i dr Jacka 

Szczepkowskiego z Zakładu Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki UMK  

w Toruniu.  

Jednym z badanych obszarów była rodzina jako środowisko wychowawcze. To funkcje 

rodziny, styl kierowania wychowawczego, postawy rodzicielskie, atmosfera wychowawcza 

wpływają na ukształtowanie się sylwetki moralnej, rozwój emocjonalny, społeczny  
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i osobowości młodego człowieka. Niejednokrotnie trudno jest dotrzeć do dziecka, któremu  

w rodzinie dzieje się krzywda. Można zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź nie 

jest prosta, można doszukiwać się jej w pewnego rodzaju lojalności rodzinnej, która nie 

pozwala mówić o własnej rodzinie źle, wszystkie informacje dotyczące spraw rodzinnych 

powinno pozostawiać się w czterech ścianach własnego domu a tej zasadzie odpowiada 

kolokwialny odpowiednik który wszyscy znamy - „własnego gniazda się nie kala”. To też nie 

ma się co dziwić, że na stwierdzenie które zostało sformułowane w ankiecie, którą wypełniali 

uczniowie niemalże wszystkich szkół podstawowych w Toruniu a brzmiące następująco: 

„Jeśli dziecko jest źle traktowane przez rodziców nie powinno nikomu o tym mówić. To 

wyłącznie sprawa rodzinna” - 25% toruńskich szóstoklasistów odpowiedziało – 

zdecydowanie tak i raczej tak, a prawie 11 % - trudno powiedzieć lub nie udzielili w ogóle 

odpowiedzi. 

Krzywdzenie dzieci przez wiele lat nie zostawało przez opinię społeczną rozpoznawane, jako 

społeczne zło i w związku z tym stanowiło ukryty problem społeczny. Znęcania się nad 

dziećmi jest to bardzo bolesny temat i wbrew panującej opinii nie występuje tylko  

w rodzinach patologicznych. Obecne doniesienia mediów, obserwacje kliniczne, badania 

lekarskie spowodowały wzrost świadomości społecznej. Zaczęto dostrzegać, że nie jest to 

tylko problem marginalny, a co jakiś czas jesteśmy wstrząśnięci nowymi informacjami na 

temat stosowania przemocy wobec dzieci a nawet bestialskiego, nieludzkiego traktowania 

małego człowieka.  

W tym miejscu należałoby zwrócić uwagę na cztery kategorie krzywdzenia dzieci: 

• Przemoc fizyczna, która wiąże się z użyciem siły wobec dziecka-potrząsanie, 

popychanie, bicie a rezultatem są siniaki, guzy, otarcia, skaleczenia ust, warg, dziąseł, 

oczu, rany, pręgi po uderzeniach w różnych stadiach gojenia, ślady po oparzeniach, 

złamania, skręcenia niezgodne z opisywanym wypadkiem  

• Seksualne wykorzystywanie dzieci to nadużycie przewagi fizycznej lub emocjonalnej 

wobec dziecka w celach seksualnych; dziecko często skarży się na różnego rodzaju 

dolegliwości, bóle w okolicach narządów płciowych, krzyża dołu brzucha, występuje 

duża absencja w szkole, w domu natomiast występuje nieadekwatna kontrola  

• Przemoc emocjonalna polega na nie zaspokajaniu takich potrzeb jak akceptacji, 

przynależności, miłości; przejawami tego rodzaju przemocy jest emocjonalne 
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odrzucenie dziecka, porzucenie, ignorowanie jego potrzeb, upokarzanie, ośmieszanie, 

czytanie listów, pamiętników, ale także zmuszanie do aktywności wbrew woli dziecka 

jak również ograniczanie lub pozbawianie kontaktów osobistych takich jak np. 

przytulanie.  

• Zaniedbywanie dziecka wyraża się chronicznym niezaspokajaniem potrzeb 

biologicznych ( niedożywienie, zaniedbanie higieny osobistej i codziennej pielęgnacji 

dziecka, brak opieki medycznej w chorobie) i potrzeb emocjonalnych (brak 

zainteresowania dzieckiem, chłód emocjonalny).  

Bardzo często rodzice, którzy stosują przemoc wobec dzieci sami w dzieciństwie byli 

krzywdzeni i wzorce wyniesione z własnych rodzin przenoszą na następne pokolenie. 

Innymi czynnikami, które predysponują do wystąpienia przemocy jest alkoholizm lub 

używanie narkotyków przez jednego lub obojga rodziców, zaburzenia psychiczne rodziców, 

posiadanie dzieci z różnych związków, czynniki ekonomiczno-bytowe (przeludnienie, 

bezrobocie, bieda) oraz marginalizacja społeczna i zaburzone interakcje społeczne (ze 

środowiskiem rodzinnym, sąsiedzkim, zawodowym). 

Przemoc wobec dziecka może być uwarunkowana jednym lub wieloma czynnikami. 

Nie każde dziecko, które zaczyna zachowywać się inaczej niż byliśmy przyzwyczajeni,  

u którego obserwujemy zmiany w nastroju jest dzieckiem krzywdzonym. Jednak, gdy taki 

stan się pogłębia, a podobne obserwacje mają inne osoby z otoczenia dziecka może pojawić 

się świadomość, że dziecko potrzebuje profesjonalnej pomocy.  

Należy zaniepokoić się, kiedy małe dziecko dotychczas dobrze uczące się zaczyna mieć 

trudności w nauce, stale jest smutne, zalęknione i stosuje różne wybiegi, aby nie pójść do 

szkoły, lub odwrotnie jest nadaktywne, staje się coraz bardziej nieposłuszne, agresywne  

w stosunku do rówieśników i dorosłych, zachowuje się prowokująco, ma częste napady 

złości, zachowuje się nieadekwatnie do danej sytuacji i sytuacja taka trwa dłuższy okres – 

ponad pół roku. 

W przypadku nastolatka należy się zaniepokoić, gdy sięga po alkohol lub narkotyki, ma 

wyraźnie gorsze wyniki w nauce, wzrasta jego absencja w szkole, nie potrafi poradzić sobie  

z normalnymi problemami, z którymi dotychczas nie miał kłopotów, nie respektuje praw 
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innych osób i staje się coraz bardziej agresywny, nie uznaje żadnych autorytetów, wchodzi w 

kolizję z prawem. Ale również cierpi na depresję, przez długi czas ma obniżony nastrój, 

skarży się na brak apetytu, cierpi na bezsenność, ma częste napady złości i występują u niego 

myśli samobójcze. 

Należy wtedy niezwłocznie skontaktować się z psychiatrą dziecięco-młodzieżowym, 

psychologiem, którzy udzielą profesjonalnej porady jak postępować z takim dzieckiem.  

Oto konkretny zgłoszony przypadek do Terenowego Komitetu Ochrony Praw 

Dziecka w Toruniu: 

      Sprawa – dziewczynki 11 letniej 

Rodzice dziecka po rozwodzie, sąd powierza opiekę nad nieletnią matce, ogranicza prawa 

rodzicielskie ojca i zasądza alimenty do rąk matki./ tak stanowi sentencja wyroku/ 

Ojciec zgłaszając sprawę do TKOPD zarzuca matce nie zapewnianie córce podstawowych 

potrzeb, znęcanie się psychiczne i fizyczne nad dzieckiem włącznie z zagrożeniem życia. 

Relacje potwierdzają świadkowie którymi są dawne sąsiadki byłej żony. 

Ojciec dziewczynki bez stałego miejsca zamieszkania, mieszka u byłej sąsiadki. Okresowo  

u sąsiadki mieszka również dziewczynka, na co wyraziła zgodę matka tłumacząc się 

trudnościami finansowymi. Według relacji ojca dziewczynka emocjonalnie jest związana  

z sąsiadką, natomiast szczerze nienawidzi rodzoną matkę. Dziecko jest manipulowane, 

wykorzystywane do rozwiązania spraw dorosłych. Uczestniczy w rozmowach mających na 

celu przekonanie dziecka o złych intencjach matki, o braku miłości do dziecka. Z czasem 

narodził się pomysł, aby ustanowić rodzinę zastępczą dla swojej córki, dziewczynkę 

wychowywałaby zamężna, bezdzietna córka sąsiadki. Ojciec z chęcią wyraził zgodę, matka 

się nie zgodziła. To jednak nie przeszkodziło ojcu i sąsiadce podjąć działania mające na celu 

odebrania matce dziewczynki. 

Przestraszona matka zażądała powrotu córki do domu. Ojciec wyraził zgodę na nocowanie 

dziewczynki u matki, odbierał córkę rano, zawoził do szkoły i po lekcjach zabierał dziecko do 

pracy (ojciec pracuje na dworcu w barze). Dziecko w tym czasie spędzało czas na dworcu 

gdzie zjadało obiad i kolację, również lekcje odrabiało przy stoliku w barze. Około godziny 

20,00 ojciec zawoził dziewczynkę do domu matki.  

Matka spotyka się z coraz większymi problemami wychowawczymi córki, która 

zdecydowanie woli spędzać czas u nowej „cioci” i ojca.  
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Dziewczynka własnoręcznie napisała prośbę o pozbawienie praw rodzicielskich nad sobą 

swojej matki. Tekst prośby jest porażający, manipulacja dzieckiem jest widoczna gołym 

okiem. 

Dziecko 11 letnie stosuje następujące wyrażenia, cytuję: 

„oskarżam moją matkę o znęcanie się nade mną fizyczne i psychiczne; matka twierdzi, że 

mam urojenia a to jest choroba psychiczna i powinna dostać rentę socjalną; jak sięgam 

pamięcią w domu była zawsze bieda, nędza, głód i kłótnie; bardzo boję się jej i jej otoczenia 

ponieważ jest niezrównoważona psychicznie, każde spotkanie z matką kończy się dla mnie 

odmiennymi skutkami; tylko dzięki XX / małżeństwo, które chce zostać rodziną zastępczą/ 

wiem, że można być kochanym, szanowanym i żyć normalnie …” 

Jest to wyraźny przykład na wyrachowany, nikczemny stosunek dorosłych do małego 

dziecka, a patologiczny charakter środowiska rodzinnego nieletniej świadczy o narastającym 

zagrożeniu rozwoju społecznego, emocjonalnego i moralnego dziecka.  

Dzięki zaangażowaniu Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Toruniu i MOPR, pedagogów, 

psychologa i prawnika sprawa znalazła swój finał w Sądzie Rejonowym Wydział Rodzinny  

i Nieletnich w Toruniu. 

Różne zachowania sprawców przemocy w rodzinie, które naruszają podstawowe prawa 

członków rodziny mogą być i są ścigane przez prawo. 

Tak naprawdę dopiero w XX w. dziecko stało się podmiotem przysługujących mu praw. 

Istotnym krokiem w ewolucji praw przyznawanych dzieciom było jednogłośne przyjęcie w r. 

1959 przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych –Deklaracji Praw Dziecka. 

Dokument ten zawierał dziesięć zasad. Zasady zapewniały, że ludzkość powinna dać dziecku 

to, co może dać najlepszego. Deklaracja wyznacza ramy moralnych zobowiązań wobec 

dzieci. Konwencja o Prawach Dzieci przyjęta w 1989 r, określa odpowiedzialność prawną 

za realizację podjętych zobowiązań. Konwencja to zbiór przepisów, które określają jakie 

dzieci mają prawa i jak powinny być przez dorosłych traktowane.  

Ustanawia ona status dziecka oparty na następujących założeniach: 

• Dziecko jest samodzielnym podmiotem ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną 

i fizyczną, wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej 
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• Dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego godności i prywatności 

• Rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka 

• Państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach. 

Katalog praw przyznanych dziecku w Konwencji obejmuje prawa cywilne, socjalne, 

kulturalne i polityczne. 

Ponadto Konwencja przyznaje szczególne prawa do ochrony w przypadku upośledzenia, 

niepełnosprawności. W przypadku pozbawienia dziecka środowiska rodzinnego przewidziane 

jest zabezpieczenie środowiska zastępczego, w tym umożliwienie adopcji. 

Jak prawo polskie realizuje założenia Konwencji, jaka jest sytuacja w prawie polskim?  

Podstawowym źródłem kształtowania przepisów prawa dotyczących ochrony dziecka i jego 

praw w Polsce jest: 

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polski. Zawiera ona postanowienia odnoszące się do 

zapewnienia przez państwo ochrony małżeństwa, macierzyństwa i rodziny. 

Konstytucja przewiduje obowiązek państwa do otaczania szczególnie troskliwą opieką 

wychowanie młodzieży, bezpłatne szkolnictwo, powszechne i obowiązkowe 

kształcenie w szkole podstawowej i gimnazjum, z kolei na rodziców nakłada 

obowiązek wychowania dzieci na świadomych swych obowiązków obywateli. 

Konkretyzacja ogólnych postanowień Konstytucji dotyczących praw dziecka zawarta 

jest w wielu aktach ustawodawczych.  

Do najważniejszych należy: 

1. Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka  

2. Kodeks Cywilny  

3. Ustawa o systemie oświaty  

4. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy  

5. Ustawa o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich  

6. Kodeks Pracy  

Niezależnie od skali zjawiska przemocy wobec dziecka oraz prawnych zabezpieczeń przed 

deprawacją, są one sygnałem do podjęcia działań profilaktycznych. Pierwszoplanowe miejsce 

zajmują działania promujące istotę praw dziecka, jako jednostki wymagającej szczególnej 

ochrony ze względu na specyficzne potrzeby rozwojowe i odmienny status prawny dziecka. 

Głównym celem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa dorosłych, czyli rodziców, 
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opiekunów i wychowawców jak i samych dzieci, które mają prawo bronić się przed 

wszelkimi formami przemocy ich deprawującej. Inną formą działań jest tworzenie  

i popularyzowanie informacji o sieci instytucji społecznych niosących pomoc rodzinom 

problemowym, jak i samym ofiarom przemocy.  

W Toruniu instytucjami, które udzielają pomocy są: 

1. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Szpitalna 8  

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dział Interwencji Kryzysowej na ul. Konstytucji 3 

Maja 40c  

3. Rzecznik Praw Ofiar ul. Targowa 13/15  

4. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul Batorego 38/40  

5. Poradnia Terapii Odwykowej Uzależnień, Sz. Bydgoska 1  

6. Niebieska Linia 0-800-154-030  

7. Pomarańczowa Linia 0-801-140-068  

8. Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”, ul. Poznańska 63  

9. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, ul Szeroka 21/3  

10. Powrót z „U” ul. Strumykowa 4  

11. Izba Wytrzeźwień, ul. Kasztanowa 16  

12. Telefon Zaufania dla Osób z Problemem Narkotykowym i Pomoc Rodzinie: 0 801 109 

696  

13. Policyjny Telefon Zaufania 96 67  

14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, ul Szosa Bydgoska 1  

15. Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień „Zdrowa Rodzina”, ul Kościuszki 23  

16. Rzecznik Praw Ofiar – Urząd Marszałkowski, ul Targowa 13/15  

17. Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży, ul Mickiewicza 24/26  

18. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul Prosta 4  

 
Referat przedstawiłam podczas Konferencji w Ciechocinku 3.11.2005 poświęconej 

przemocy w rodzinie, adresowanej w szczególności do pracowników samorządowych, 
członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pedagogów, 
pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, kościołów. 
Celem konferencji było zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
inicjowanie i wspieranie działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w tym 
zakresie. 


