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Wstęp

Polska literatura przedmiotu najczęściej koncentruje się na nieletnim 
jako sprawcy przestępstw oraz jako podmiocie oddziaływań resocja-
lizacyjnych. Rozważania na temat dziecka stawiają je natomiast naj-
częściej w roli ofiary przemocy. Nie oznacza to bynajmniej, że w śro-
dowisku pedagogów (nauczycieli, profilaktyków-praktyków), wśród 
psychologów, socjologów nie pojawiła się dotąd refleksja nad dzie-
ckiem w obszarze zaburzeń zachowania i niedostosowania społecz-
nego. Chodzi bowiem o dobro dziecka, które jest podstawową za-
sadą jakiejkolwiek interwencji wychowawczej czy resocjalizacyjnej. 
Co prawda w polskim prawie młody człowiek poniżej 17. roku ży-
cia nie podlega odpowiedzialności karnej, jednak wczesne przejawy 
zaburzeń zachowania dziecka, demoralizacji oraz wyraźnych oznak 
niedostosowania społecznego i przestępczości zmuszają do całościo-
wego ujęcia problemu dziecka zagrożonego wykluczeniem społecz-
nym tak w perspektywie teoretycznej, jak i praktycznej. Idea, któ-
ra przyświeca redaktorom niniejszej publikacji, koncentruje się na 
możliwości jak najwcześniejszego zdiagnozowania problemów dzie-
cka w jego funkcjonowaniu indywidualnym i społecznym i podjęcia 
działań prewencyjno-profilaktycznych, obejmujących zarówno dzie-
cko, jak i jego bezpośrednie otoczenie. Pedagodzy resocjalizacji, któ-
rzy podjęli próbę zmierzenia się z tym zagadnieniem, postawili więc 
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sobie cele poznawcze i praktyczne. Celem poznawczym jest wielo-
aspektowe, interdyscyplinarne przestawienie stanu badań polskich 
i zagranicznych, których przedmiotem jest dziecko – osoba zaburzo-
na w zachowaniu lub już niedostosowana społecznie, określana też 
jako „jednostka w zagrożeniu”. Służy temu podjęcie takich zagad-
nień, jak: fazy rozwoju dziecka i podatność na zaburzenia w różnych 
fazach rozwoju, rozwój agresji u dzieci, zaburzenia emocjonalne i za-
chowania ujmowane w kontekście rodziny, prawne aspekty oddzia-
ływań wobec dziecka niedostosowanego, rozmiary i uwarunkowania 
przestępczości dzieci, zjawisko „dzieci ulicy”, praca z dziećmi uli-
cy w środowisku otwartym, diagnoza dziecka niedostosowanego, 
wczesna interwencja wobec dziecka niedostosowanego, dziecko wo-
bec instytucji pomocowych czy podejście instytucjonalne do dziecka 
w krajach europejskich.
 Celem praktycznym jest próba diagnozy zjawiska niedostoso-
wania społecznego dzieci i zarysowania modelowego ujęcia nowo-
czesnych, uwzględniających aktualny dorobek nauk o wychowaniu, 
nauk medycznych i społecznych, oddziaływań pomocowych, profi-
laktycznych i wychowawczych nakierowanych na osoby najmłodsze, 
prezentujące różne formy zachowań dewiacyjnych.
 Charakterystyczną cechą niniejszego tomu jest interdyscyplinar-
ne ujęcie problematyki dziecka. Redaktorzy zaprosili do współpra-
cy psychologów, pedagogów, socjologów i prawników. Ich rozwa-
żania teoretyczne (analiza aktualnego stanu badań nad dzieckiem, 
rozwojem, etiologią zaburzeń w zachowaniu) podkreślają ewolu-
cyjny charakter problemu. Podstawowym przejawem tego inter-
dyscyplinarnego podejścia jest język, który choć wydaje się niespój-
ny i różny w opisie tych samych właściwie zagadnień, tu jednak ma 
swoje uzasadnienie. Pojęcia dewiacji, patologii, niedostosowania czy 
marginalizacji współegzystują w niniejszych tekstach, co jest przeja-
wem wzbogacania się języka opisu, którym posługują się różne gru-
py zawodowe, których refleksja i praca koncentruje się na dziecku. 
Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby wyjaśnić pojęcia, na których 
budują swoje wypowiedzi, tak aby zachować ich oryginalność oraz 
jasność przekazu.
 Interdyscyplinarne ujęcie pozwala patrzeć na dziecko (mło-
dego człowieka) jako na jednostkę autonomiczną z perspektywy 
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rozwojowej, tak aby nadać odpowiednie znaczenie dotykającym jego 
rozwój dysfunkcjom i czynnikom ryzyka, ale przy założeniu, że owa 
autonomiczność jest zalążkiem potencjału rozwojowego. Pozwala, 
wykorzystując dorobek nauki, widzieć dziecko jako centrum plano-
wanych oddziaływań pomocowych, profilaktycznych czy resocjaliza-
cyjnych, nie tracąc jednak perspektywy szerszej: kontekstu rodzinne-
go, rówieśniczego, szkolnego czy środowiska lokalnego.
 Struktura pracy zawiera następujące po sobie zagadnienia etiolo-
gii zaburzeń w zachowaniu u dzieci, fenomenologię przejawów spo-
łecznego niedostosowania dzieci, prezentowanego jako wynik ewo-
lucji od zaburzenia po utrwalone przejawy niedostosowania, oraz 
zagadnienie instytucjonalnej pomocy, wsparcia i profilaktyki nakie-
rowanych na dziecko.
 Pierwszy prezentowany artykuł autorstwa Marii Kujawy akcen-
tuje indywidualny wymiar rozwoju dziecka w kierunku społecznego 
niedostosowania. Autorka wnikliwie opisuje współczesne psycholo-
giczne koncepcje rozwojowe, formułując cel rozwoju jako afirma-
cję życia, wskazuje na rolę rodziny, szkoły, rówieśników w tworze-
niu warunków, aby jednostka mogła ciągle aktywnie, samodzielnie 
i w zgodzie z własnymi predyspozycjami potwierdzać i udoskonalać 
swoje wybory.
 Przedmiotem rozważań Iwony Sikorskiej są psychologiczne 
aspekty zaburzeń zachowania u dzieci. Autorka przechodzi od etio-
logii zaburzeń zachowania poprzez fenomenologię najpopularniej-
szych jego form, szeroko akcentuje zmienne temperamentalne i ich 
rolę w przejawianiu się zaburzeń. Dokonuje też próby modelowe-
go dookreślenia form terapii zaburzeń, a za najbardziej skutecz-
ną (zgodnie ze stanem badań) uważa terapię opartą na podstawach 
kognitywno-behawioralnych. 
 Artykuł Krzysztofa Biela stanowi analizę badań dotyczących spe-
cyfiki rozwoju agresji u dzieci. Celem jest ukazanie rozwoju kon-
kretnych przejawów agresji dzieci w różnym okresie życia, zwróce-
nie uwagi na występujące różnice zachowań agresywnych dziewcząt 
i chłopców, określenie społecznych czynników agresji u dzieci i kon-
sekwencji zachowań agresywnych w późniejszych latach życia oraz 
przedstawienie propozycji działań profilaktycznych wobec agresyw-
nych dzieci.
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 Bożena Grochmal-Bach opisuje czynniki rozwojowe i środo-
wiskowe, których skutkiem jest dezadaptacja dziecka, akcentując 
dezorganizację życia rodzinnego jako główną przyczynę zaburzeń 
u dzieci. Według autorki niezwykle ważnym elementem w zapobie-
ganiu i likwidowaniu zachowań agresywnych, do których docho-
dzi u dzieci i młodzieży, jest pozyskiwanie do współpracy rodziców 
tych dzieci. Stąd tak ważna jest pomoc pedagogiczna. Pedagog musi 
umieć rozmawiać z rodzicami, uświadamiać im wpływ stosowania 
surowych kar, oziębłości i braku zainteresowania na rozwój agresyw-
ności u dzieci. 
 Krzysztof Biel podejmuje próbę określenia czynników ryzyka, 
które mają związek z generowaniem zachowań przestępczych dzieci, 
będących najbardziej spektakularną formą niedostosowania społecz-
nego. Autor wskazuje na stopniowy rozwój zachowań przestępczych, 
który wiąże się z kumulacją czynników ryzyka począwszy od pierw-
szych miesięcy życia dziecka. Na podstawie swoich analiz wyprowa-
dza wnioski dla profilaktyki obejmujące zarówno dziecko, jak i śro-
dowiska jego życia.
 Krystyna Kowalska w tekście Zaburzenia przystosowania społecz-
nego wywołane brakiem sukcesu szkolnego poddaje analizie szkołę jako 
instytucje wychowawczą, akcentując niepożądane postawy nauczy-
cieli wobec uczniów. Prowadzić to może do nadania stygmatu ucz-
nia niesfornego, niezdolnego, a w konsekwencji do nieodwracalnych 
skutków w postaci zachowań dewiacyjnych czy nawet przestępczości. 
 Joanna Sztuka przedstawia raport z badań empirycznych prze-
prowadzonych w szkole masowej, których przedmiotem były po-
stawy uczniów klas I gimnazjum wobec zjawiska „ściągania”. Tekst 
niniejszy to próba określenia, czy w percepcji badanych ściąganie 
rzutuje na świat ich wartości rozumiany jako samopoczucie czy też 
zgodność z samym sobą w kontekście emocjonalno-wartościującym. 
Według autorki wprowadzenie bardziej innowacyjnych i praktycz-
nych programów w połączeniu z konsekwentnym działaniem na-
uczycieli i jednorodnym oraz sprawiedliwym systemem oceniania 
może dać wymierne rezultaty w postaci uczciwego podejścia do obo-
wiązków szkolnych przez uczniów.
 Opracowanie Barbary Adamczyk pod tytułem Niedostosowanie 
społeczne dzieci ulicy w genezie zachowań dewiacyjnych i przestępczych 
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ma na celu identyfikację najczęściej występujących przyczyn, które 
zmuszają niektóre dzieci do uczestnictwa w procesie wychowania, 
jaki proponuje ulica. Autorka przedstawia jednocześnie styl życia, 
strategie przetrwania na ulicy oraz rozwój zachowań dewiacyjnych 
dokonujący się w wyniku uczestnictwa dzieci w życiu ulicy.
 Według Mariusza Gajewskiego, autora artykułu pod tytułem 
Dzieci i młodzież w sektach z perspektywy pedagogicznej i społecznej, 
dzieci stanowią grupę społeczną, która w sposób szczególny narażo-
na jest na niebezpieczeństwo psychomanipulacji i przemocy ze stro-
ny kontrowersyjnych grup kultowych, nazywanych często zamiennie 
sektami. Autor przestawia liczne przykłady destrukcyjnego wpływu 
sekt na dzieci. Przykłady te służą ukazaniu problemu i wskazaniu 
możliwych sposobów rozwiązywania sytuacji zagrożenia, jakie stwa-
rzają sekty. 
 Status prawny dziecka w prawie cywilnym, prawie karnym i ad-
ministracyjnym próbuje określić Justyna Kusztal, wskazując na nie-
jednolitość i niespójność w traktowaniu dziecka przez prawo pol-
skie. Autorka kładzie nacisk na prawo nieletnich, pojęcie, którym 
można określić regulacje ustawy o postępowaniu w sprawach nie-
letnich, i już w samej ustawie wskazuje na pewne niejasności i ich 
wpływ na traktowanie dziecka przez wymiar sprawiedliwości i insty-
tucje pomocowe, profilaktyczne i resocjalizacyjne.
 Uczestnictwo dziecka w procedurach prawnych, czyli występo-
wanie dziecka jako świadka, ofiary czy sprawcy przed wymiarem 
sprawiedliwości, opisuje Karolina Dukała. Podkreśla ona leżący po 
stronie instytucji i osób prawnych obowiązek zapewnienia mu naj-
lepszych warunków do składania zeznań, a także podjęcia wszelkich 
kroków służących ochronie go przed powtórną wiktymizacją.
 Ewa Dybowska w artykule o roli instytucji w profilaktyce rodzin-
nych uwarunkowań niedostosowania społecznego dzieci dokonuje 
identyfikacji rodzinnych czynników ryzyka i czynników chroniących 
przed niedostosowaniem społecznym dzieci. Wskazuje ponadto naj-
skuteczniejsze jej zdaniem innowacyjne metody pracy środowisko-
wej z rodzinami, nakierowane na zmniejszanie wpływu tkwiących 
w rodzinie czynników ryzyka niedostosowania społecznego dzieci. 
 Zawarte w niniejszym tomie rozważania teoretyczne uzupełniają 
głosy praktyków. Dotykają one obszaru pracy z dziećmi w szkole, jak 
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u Renaty Bylicy, która akcentuje innowacyjną wciąż jeszcze metodę 
mediacji w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych. Monika Borkow-
ska i Justyna Kusztal opisują, zachowując perspektywę porównaw-
czą, innowacyjną metodę pracy profilaktycznej i socjalnej z dziećmi, 
jaką są zespoły interdyscyplinarne. Autorki opisują tę metodę w per-
spektywie porównawczej, wskazując na jej zachodnioeuropejski ro-
dowód, po czym podkreślają jej specyfikę w rodzimych warunkach 
formalnych i praktycznych.
 Niniejsze opracowane skierowane jest przede wszystkim do śro-
dowisk naukowych i do praktyków, dla których celem pracy jest po-
moc i wsparcie dzieci i ich dobro, a także do studentów kierunków 
pedagogicznych, psychologów i socjologów.
 Redaktorzy pracy kierują serdeczne podziękowania do wszyst-
kich, którzy wspierali ich w realizacji tego przedsięwzięcia wydawni-
czego, szczególnie do Pana Profesora zw. dra hab. Bronisława Urba-
na, którego są uczniami.

Krzysztof Biel
Justyna Kusztal

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2011 
DZIECKO ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM, Redakcja Krzysztof Biel i Justyna Kusztal



13

Maria Kujawa

Rozwój w kierunku zachowań 
sprzyjających nieprzystosowaniu 
społecznemu

1.
Wprowadzenie

Słowo „rozwój” ma pozytywne zabarwienie, ale nie zawsze rozwój 
indywidualny prowadzi do twórczej adaptacji w społeczeństwie. Za-
gadnienie to jest skomplikowane i wymaga szerszej analizy. Wyjaś-
niając zjawiska niedostosowania społecznego, warto wykorzystać 
współczesne teorie rozwoju. Trudności w realizowaniu indywidual-
nych potrzeb rozwojowych na każdym etapie ontogenezy mogą bo-
wiem prowadzić do poczucia izolacji, braku satysfakcji, utraty rado-
ści życia. Równocześnie nadmierna koncentracja na własnej osobie 
może powodować niemożność zrozumienia innych, postawy rosz-
czeniowe, frustracje. Każde takie zjawisko samo w sobie jest bardzo 
niekorzystne, a nasilenie ich, lub trwanie przez dłuższy czas, może 
prowadzić do zaburzeń i patologii społecznej.
 Nie ma bezpośredniej zależności przyczynowo-skutkowej między 
nieuzyskaniem na danym etapie rozwoju kompetencji poznawczych, 
emocjonalnych czy społecznych a niedostosowaniem, ale rozwijanie 
tychże zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami jednostki i opa-
nowanie ich zdecydowanie kieruje rozwój ku przystosowaniu spo-
łecznemu. Odpowiedź na pytanie, jakie czynniki i mechanizmy 
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powodują, że rozwój zmierza w kierunku zachowań sprzyjających 
nieprzystosowaniu społecznemu, nie może być jednoznaczna. Za-
chowania takie mają bowiem wielorakie podłoże. Ich wystąpienie 
nie jest łatwe do przewidzenia. Proces rozwoju „ku nieprzystosowa-
niu” przebiega czasem długo i w ukryciu. Ujawnia się także u osób, 
u których raczej byśmy go nie oczekiwali – u dzieci zdolnych czy 
dzieci niepochodzących z rodzin borykających się z problemami 
społecznymi. 
 Efekty wychowawczych oddziaływań rodziców oraz zamierzo-
ne skutki edukacyjne szkoły są często bardzo odległe od spodzie-
wanych. Działo się tak zawsze (Przetacznik-Gierowska, 1992), ale 
współcześnie problem ten jest bardziej wyrazisty. Ocena czynników 
genetycznych, biologicznych oraz oddziaływań najważniejszych śro-
dowisk: rodziny, szkoły, grupy rówieśniczej, mediów może pozwolić 
na prognozowanie szans i zagrożeń dla rozwoju. Właściwa profilak-
tyka i skuteczna terapia wymaga zawsze rzetelnej diagnozy, uwzględ-
niającej problem, zasoby jednostki, jej indywidualny rozwój oraz 
diagnozę środowisk, w których żyje.
 W niniejszych rozważaniach uzasadniana będzie teza, że warun-
kiem koniecznym jest tworzenie takich sytuacji edukacyjnych i spo-
łecznych, w których jednostka będzie mogła się rozwijać, tak by dzia-
łała zarówno na rzecz własnego rozwoju, jak również środowiska, 
w którym żyje. Wszelkie czynniki, sytuacje, osoby, a także rodzina 
i instytucje, takie jak szkoła czy środowisko pracy, które uniemożli-
wiają jej rozwój, mogą – choć oczywiście nie muszą – sprzyjać nie-
przystosowaniu. Patrzenie na zjawisko nieprzystosowania społeczne-
go poprzez pryzmat procesu rozwoju jest ważne przede wszystkim 
z tego powodu, że pozwala docenić wpływ sytuacji i środowisk, któ-
re nie są z definicji zagrażające (na przykład systemu szkolnego) na 
mechanizm patologizacji jednostki wciśniętej w ramy działań – niei-
stotne czy wąskie, czy szerokie – nieuwzględniających jej możliwości 
samorealizacji, a przede wszystkim samego autonomicznego procesu 
rozwojowego.
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2.
Rozwój a samorealizacja

Samorealizacja stanowi istotny element myślenia o człowieku. Jest 
ważną wartością na indywidualnej drodze życiowej jednostki. Roz-
wój jest czasem utożsamiany z pojęciem samorealizacji. Wiąże się 
wtedy pojęcie rozwoju z realizacją potencjału rozwojowego, we-
wnętrznych naturalnych predyspozycji jednostki. Myśli się przede 
wszystkim o realizacji siebie, własnych predyspozycji osobowych. Sa-
morealizacja to pojęcie, które pojawia się w różnych ujęciach filozo-
ficznych starożytności, w myśli europejskiej takich filozofów, jak Spi-
noza, Leibniz, Rousseau, Schopenhauer czy Nietzsche, oraz w wielu 
teoriach psychologicznych. Sam termin „samorealizacja” wprowadził 
Kurt Goldstein w 1939 roku. Odpowiedniki tego pojęcia można 
spotkać wcześniej w pracach Carla Rogersa, w rozważaniach Ericha 
Fromma, a najpełniejsze jego rozwinięcie znajdujemy przede wszyst-
kim w kolejnych pracach Abrahama Maslowa.
 Erich Fromm buduje teorię etyki humanistycznej. Dobrem jest afir-
macja życia, rozwijanie mocy człowieka, cnotą – odpowiedzialność za 
swoją własną egzystencję. Zło jest sparaliżowaniem sił człowieka, wystę-
pek to brak odpowiedzialności za siebie. Z samej natury nie wynika jesz-
cze, jakie działania człowiek podejmie – zależy to od sytuacji, w jakiej 
rodzi się i działa. Fromm dokonuje rozróżnienia między potencjalnoś-
cią pierwotną i wtórną. To, co jest dane każdej potencjalnie realizującej 
swe zadania istocie, zostaje zaktualizowane, w zależności od warunków, 
w sposób właściwy lub niewłaściwy. Stosując metaforę rośliny, można 
stwierdzić, że tak jak roślina w niesprzyjających warunkach może się 
rozwijać, ale nie będzie rośliną zdrową, rosłą i owocującą, tak i człowiek 
nie może zrealizować w niesprzyjających warunkach wszystkich swoich 
możliwości. Normalną jednostkę cechuje wewnętrzna tendencja do roz-
woju, do wzrostu i do życia produktywnego. Aby człowiek mógł znaleźć 
swoje właściwe miejsce w świecie, musi stawać się jednostką kochają-
cą, twórczą, akceptującą siebie i innych. Podobnie jak Sokrates i Platon, 
Fromm sądzi, że jedynie pozytywne cechy natury pozwolą człowiekowi 
na życie szczęśliwe, choć inaczej niż uważali myśliciele starożytni, to nie 
intelekt wskaże właściwą drogę, ale mądrość nieświadomości spowodu-
je pozytywną przemianę.
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 Człowiek jest wyposażony w pewien rodzaj agresji służącej mu 
w warunkach zagrożenia do reakcji obronnych. Ale w normalnych 
warunkach agresja ta nie przyjmuje formy niszczenia innych i same-
go siebie. Natomiast w warunkach niesprzyjających człowiek przeja-
wia destruktywność, będącą jego „potencjalnością wtórną”, aktuali-
zującą się wówczas, gdy warunki kulturowe i społeczne, w jakich 
żyje, uniemożliwiają mu realizację potencjalności pierwotnej. Moż-
na więc przyjąć, że agresja i zachowania destrukcyjne są produktem 
„złej” kultury, a nie cechą wrodzoną.
 Abraham Maslow rozwija koncepcję „spontanicznych wyborów” 
dokonywanych przez człowieka, który uzyskuje samorealizację. Ten 
wątek jego koncepcji jest podobny do rozważań, które prowadził 
Nietzsche (Szymańska, 1997). Przy odmiennych założeniach dotyczą-
cych natury człowieka obydwaj autorzy zakładają, że sposób, w jaki 
człowiek będzie rozwijał i uzewnętrzniał swoją naturę, będzie także – 
co ważne w perspektywie naszych rozważań – ze społecznego punktu 
widzenia właściwy. Oprócz innych samoaktualizujących się cech ludzi 
Maslow zwraca uwagę na takie, jak: koncentracja na problemie, akcep-
tacja siebie i innych, poczucie wspólnoty z innymi, głębokie związki 
interpersonalne, demokratyczna struktura charakteru. Człowiek musi 
być tym, czym może być. Maslow akcentuje fakt, że człowiek, aby się 
rozwijać, musi mieć zaspokojone podstawowe potrzeby: bezpieczeń-
stwa, przynależności, miłości, szacunku. Jeśli takie potrzeby nie są za-
spokojone, zarówno dziecko, jak człowiek dorosły nie może ukierun-
kować się na rozwój. Ukierunkowuje zazwyczaj swe zachowanie na 
poradzenie sobie z tym, czego mu przede wszystkim brakuje. Przeży-
wa frustrację, podejmuje działania nastawione na obronę swojego „ja”. 
Są to często obronne zachowania agresywne czy autoagresywne. 
 Maslow wyróżnił dwa rodzaje motywacji: motywację braku 
i motywację wzrostu. Motywacja wzrostu jest wynikiem zaspoko-
jenia w znacznym stopniu wymienionych wcześniej potrzeb pod-
stawowych. Potrzeby wzrostu to tak zwane potrzeby wyższe: pięk-
na, doskonałości, wiedzy i sprawiedliwości. Z punktu widzenia 
prowadzonych tu rozważań ważne są ostatnie prace autora, w któ-
rych podkreślał, że pojawienie się potrzeb wyższych nie zachodzi – 
jak pierwotnie przypuszczał – automatycznie. Chociaż potencjal-
ne możliwości człowieka są czymś, co jest mu dane niezależnie od 
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warunków zewnętrznych, środowisko kulturowo-społeczne jest po-
mocne, a może nawet niezbędne w ich realizacji.
 W intensywnie zmieniającej się rzeczywistości ukierunkowanie 
na rozwój indywidualny na każdym etapie ontogenezy musi stano-
wić podstawę kompetentnego działania jednostki na rzecz innych 
i własnego rozwoju. Granica między przystosowaniem się do wyma-
gań społecznych a zachowaniem swej niepowtarzalnej indywidual-
ności jest łatwa do przekroczenia. Trudne jest także harmonizowanie 
działań ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb indywidualnych 
z działaniami uwzględniającymi potrzeby innych. Proporcja takich 
działań jest różna na poszczególnych etapach ontogenezy, różna 
w indywidualnym dla jednostki czasie. Nigdy w dłuższym okresie 
rozwoju nie może być całkowicie zaburzona, bo albo wzmacnia ten-
dencje egocentryczne, narcystyczne i prowadzi w konsekwencji do 
zachowań dominująco-agresywnych, albo powoduje poczucie nie-
docenienia, frustracji, rozczarowania.
 Pojęcie samorealizacji może być ujmowane w sposób wąski i ro-
zumiane jako realizacja wewnętrznego potencjału i możliwości jed-
nostki. Tak rozumiana realizacja siebie jest ważnym narzędziem 
sprzyjającym satysfakcji z działań zgodnych z własnymi predyspozy-
cjami, zdolnościami, zainteresowaniami. Brak w otoczeniu warun-
ków do samorealizacji jednostki, blokowanie jej naturalnych zdol-
ności, oczekiwanie bardziej lub mniej wyraźne, że będzie realizować 
cele narzucone przez społeczeństwo (rodziców, nauczycieli, przeło-
żonych) niejako wbrew swojej naturze, nie może sprzyjać przysto-
sowaniu społecznemu. Od najwcześniejszych momentów rozwoju 
ważne jest więc stwarzanie warunków do rozwoju zachowań moty-
wowanych wewnętrznie (intrinsic motivation).
 Samorealizacja rozumiana w sposób szeroki zakłada zawsze, że re-
alizacja indywidualnego potencjału rozwojowego możliwa jest tylko 
przy rozumieniu i akceptowaniu potrzeb innych i harmonizowaniu 
działań ukierunkowanych na dobro wspólne z zaspokajaniem po-
trzeb własnych. 
 Rodzi się pytanie o samorealizację związaną z realizacją wartości 
negatywnych. Ekspresja agresji i żądzy władzy nigdy nie jest właści-
wą drogą realizacji istoty człowieka. W pracach wymienionych auto-
rów jest nią przede wszystkim umiejętność tworzenia.

Dziecko...2 
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 Autonomia, samoaktualizacja nie tylko nie utrudnia, ale ułatwia 
współpracę z otoczeniem. W sposób etyczny i efektywny postępu-
je człowiek żyjący w zgodzie ze sobą. Taki człowiek szanuje to samo 
prawo u innych ludzi. Korzenie takiej umiejętności sięgają wczesne-
go dzieciństwa, kiedy dziecko rozwija umiejętność wyrażania włas-
nej woli i uczy się akceptować autonomię innych.

3.
Aktywność własna jednostki jako wyznacznik 
rozwoju

Wszystkie tradycyjne i współczesne koncepcje psychologii rozwo-
jowej podkreślają rolę aktywności własnej jednostki w toku życia. 
Jest ona podstawowym wyznacznikiem rozwoju zarówno dziecka, 
jak i człowieka dorosłego na każdym etapie jego życia. Aktywność 
jest stanem i podstawową cechą każdego organizmu, która powo-
duje, że jednostka reguluje czynnie swoje stosunki ze środowiskiem. 
Nie tylko przystosowuje się do niego, lecz także wywołuje zmiany 
w swym otoczeniu. Aktywność jest procesem przejawiającym się 
w formie czynności i działań od najwcześniejszych okresów ontoge-
nezy do ostatnich etapów życia. To właśnie aktywność determinuje 
rozwój. Już od pierwszych chwil życia dziecko aktywnie reaguje na 
bodźce płynące z zewnętrznego środowiska. Ruchy dziecka, odczu-
wane przez matkę, są przez nią akceptowane i modyfikowane po-
przez dotyk czy zmianę pozycji ciała. Psychologia przeszła ogromny 
przełom w ujmowaniu rozwoju do pierwszego roku życia. Od pa-
trzenia na niemowlę – mającego źródło w poglądach Wiliama Jame-
sa – jako na istotę bierną do podkreślania jego aktywności, kompe-
tencji i autonomii od pierwszych chwil życia. Aktywność dziecka na 
podłożu nowych doświadczeń sama się kształtuje i doskonali. Aby 
oddziaływanie dorosłego na dziecko było skuteczne, musi być ono 
wtopione w jego własną aktywność. Dorosły musi dostrzegać auto-
nomię dziecka, jego potrzebę wolności, swobody, twórczości. Rów-
nocześnie służy mu życzliwą pomocą w porządkowaniu chaosu. Sty-
mulowanie rozwoju poznawczego i odwoływanie się do woli i chęci 
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dziecka powoduje, że pragnie ono podążać za autorytetem osoby do-
rosłej. To dorosły tworzy rozsądnie elastyczne ramy dnia i pomaga 
w ukierunkowywaniu aktywności.
 Nasilenie aktywności może być zbyt wysokie lub zbyt słabe w sto-
sunku do sytuacji, w której znajduje się dziecko i człowiek dorosły. 
Zaburzenie rozwoju dotyczy nasilenia aktywności, zbyt intensywnej 
lub mało intensywnej. 
 Poziom aktywności jest w znacznym stopniu uwarunkowany 
cechami temperamentu. Dla każdego dziecka i człowieka dorosłe-
go istnieje optymalny poziom aktywności. Osoba o słabym syste-
mie nerwowym potrzebuje odpoczynku w ciszy, mniejszego nasile-
nia różnorodnych bodźców. Osoby mało reaktywne są wyposażone 
w mechanizm tłumiący stymulację. Ich aktywność ma na celu do-
starczenie odpowiedniej stymulacji w celu utrzymania optimum po-
budzenia lub doprowadzenia do tego poziomu. U podstaw bierno-
ści zachowania leży mechanizm wzmacniający stymulację, który jest 
charakterystyczny dla jednostek silnie reaktywnych. Aby otrzymać 
optimum pobudzenia, osoby silnie reaktywne wymagają ogranicze-
nia aktywności – zarówno zmniejszenia liczby i intensywności dzia-
łań, jak i unikania sytuacji i otoczenia bogatego w bodźce. Bierność 
może przybierać różną formę i treść, a jej podstawową funkcją – 
z punktu widzenia koncepcji optimum pobudzenia – jest zmniej-
szenie stymulacji. Takie właściwości stymulacyjne sytuacji, jak ko-
nieczność reagowania na bodźce podprogowe czy też bodźce zbyt 
intensywne, czyli zbyt słaba stymulacja, jak i przeciążenie stymu-
lacyjne, a więc stymulacja zbyt intensywna, mogą prowadzić do 
bierności.
 Bierność jest różnie definiowana w psychologii, na przykład nie 
tylko jako obniżona aktywność (Strelau, 1975), ale też jako pod-
porządkowywanie się zdarzeniom i ludziom (Łukaszewski, 1984) 
lub brak dążności do oddziaływania na otoczenie (Gurycka, 1976). 
Może być doraźną reakcją sytuacyjną lub też mniej lub bardziej stałą 
właściwością człowieka. Osoba cechująca się biernością jest niezdol-
na do zmiany lub wywarcia wpływu na istniejącą sytuację, sama ule-
ga jej wpływom, jest obezwładniona przez siły zewnętrzne.
 Rodzice od pierwszych momentów życia dziecka powinni do-
stosować swoje oddziaływania do potrzeb jego systemu nerwowego. 

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2011 
DZIECKO ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM, Redakcja Krzysztof Biel i Justyna Kusztal



20 Maria Kujawa

Zarówno nadmiar bodźców, jak też ich niedostatek może u niektó-
rych prowadzić do zaburzeń rozwojowych. Wychowawcy i nauczy-
ciele, szczególnie w pierwszych latach ontogenezy, mogą w znacz-
nym stopniu przyczyniać się do powstawania wyuczonej bierności 
i bezradności. Takim osobom trudno jest w dorosłym życiu podej-
mować decyzje, są zależne od innych, podatne na manipulacje. Czę-
sto opisuje się ich zachowania w kategoriach zewnątrzsterowności 
(Rotter, 1966), zwracając uwagę, że nie widzą one związku mię-
dzy swoim zachowaniem i aktywnością a tym, co się zdarza. Dzie-
ci i osoby z zewnętrzną kontrolą wzmocnień są szczególnie narażo-
ne na zagrożenia płynące z zewnętrznego środowiska, na przykład na 
manipulacje sekt. Wiara w kontrolę zewnętrzną ma związek z wy-
chowaniem autokratycznym, rygoryzmem, zmiennością wymagań. 
Przekonanie o sobie samym i własnych zachowaniach jako kontrolo-
wanych z zewnątrz wiąże się zazwyczaj z brakiem wiary w możliwość 
samodzielnego kontrolowania tego, co dzieje się w określonych sytu-
acjach, oraz przekonaniem, że angażowanie się w jakieś działania nie 
ma większego sensu, ponieważ to, co się zdarza, nie zależy od owych 
działań. Osoby z poczuciem kontroli zewnętrznej są też bierne dlate-
go, że częściej pojawia się u nich napięcie i depresja niż poczucie siły 
i energia.
 Bierność i bezradność może być także związana z zaburzenia-
mi poznawczymi, mającymi swe źródło w deficytach poznawczych 
(spostrzeganie, uwaga, myślenie), które powodują trudności w wy-
krywaniu związków między zachowaniem a zdarzeniami. Może wy-
nikać z przeciążenia, konfliktowości, niejasności sytuacji, nadmiaru 
obowiązków i nasilenia długotrwałego stresu. 

4.
Temperament jako czynnik regulujący 
powstawanie wzorców adaptacyjnych

W trakcie rozwoju cechy uwarunkowane biologicznie uwidacznia-
ją się od najwcześniejszych momentów, sprzyjając, bądź nie, kształ-
towaniu się zachowań akceptowanych społecznie. W poziomie ak-
tywności dziecka uwidaczniają się biologicznie uwarunkowane 
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cechy temperamentu: jego reaktywność emocjonalna, gotowość do 
łagodzenia własnych stanów emocjonalnych, impulsywność, prze-
żywanie emocji negatywnych. Najistotniejszymi wymiarami tem-
peramentu ze względu na możliwe zagrożenia rozwojowe są impul-
sywność i niestabilność. Cechy te wpływają na gotowość dziecka do 
stawiania oporu wobec kontroli rodziców i wychowawców i ich żą-
dań zmiany zachowania.
 We współczesnych podręcznikach psychologii rozwojowej przed-
stawiana jest typologia temperamentu, którą opracowali Alexander 
Thomas i Stella Chess (za Brzezińska, 2005). Wyróżnili oni dziecko 
łatwe, trudne i wolno rozgrzewające się. Dziecko opisywane przez 
nich jako łatwe to dziecko dobrze przystosowujące się, pozytywne, 
o umiarkowanym nastroju, przyjmujące frustrację z niewielkim za-
mieszaniem. Dziecko wolno rozgrzewające się charakteryzują jako 
dziecko nieufne i nieśmiałe w nowych sytuacjach, z czasem coraz 
bardziej pozytywne i lepiej przystosowane. Dziecko trudne to dzie-
cko, które nie posiada umiejętności adaptacyjnych, ma intensywne 
nastroje, często negatywne. Dzieci trudne są częściej kontrolowane 
przez opiekunów i częściej mają do czynienia z restrykcyjnymi prak-
tykami wychowawczymi niż dzieci łatwe i wolno rozgrzewające się.
 Charakteryzowanie dzieci przy pomocy określeń „łatwy” lub 
„trudny” budzi wiele zastrzeżeń. Zasada samospełniającej się prze-
powiedni dobrze udokumentowana w naukach społecznych pokazu-
je, że zarówno dzieci, jak i ludzie dorośli łatwo „stają” się takimi, za 
jakich ich uważamy. Ważne są przede wszystkim umiejętności osoby 
dorosłej, która potrafi adekwatnie odczytać komunikaty płynące od 
dziecka o danym typie temperamentu i odpowiedzieć na nie w spo-
sób sprzyjający jego rozwojowi.
 Arnold Buss i Robert Plomin (Brzezińska, 2005) klasyfikują tem-
perament według trzech cech: emocjonalności, aktywności i towa-
rzyskości. Emocjonalność odnosi się do poziomu pobudzenia pod 
wpływem stymulacji, przejawiającego się w zaniepokojeniu, lęku 
i gniewie. Aktywność odnosi się do szybkości ruchów i wigoru (już 
nawet małe dzieci wykazują spójne zmiany w tym względzie). Towa-
rzyskość to zakres, w którym jednostka woli towarzystwo innej oso-
by wobec perspektywy samotności (dzieci różnią się, na przykład, 
poziomem poszukiwania uwagi i inicjowania kontaktu).
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 Nadmierna aktywność, szczególnie połączona z trudnościami 
w koordynacji ruchów, sprzyja częstemu wchodzeniu dzieci w kon-
flikty z otoczeniem. Dzieci takie często popychają rówieśników, któ-
rzy ich zachowanie interpretują jako atak, co w konsekwencji prowa-
dzi do agresji.
 Wymiarem temperamentu ważnym dla rozwoju zachowań adap-
tacyjnych jest zdolność do angażowania się w określoną działalność 
(Posner, Rothbart, 2000). Zdolność dziecka do bycia kierowanym 
lub skłonność do stawiania oporu to ważne czynniki związane z re-
gulacją zachowania.

5.
Wzorce przywiązania a rozwój i zaburzenia 
zachowania

Cechom temperamentu przypisuje się znaczenie w rozwoju przywią-
zania. Wrodzone stałe cechy temperamentu niemowlęcia mogą mieć 
wpływ na rozwój przywiązania. Przede wszystkim ważne jest zwró-
cenie uwagi na konstytucjonalną skłonność do reagowania emocjo-
nalnego, szczególnie w nowych sytuacjach, emocjami pozytywnymi 
lub negatywnymi. Ale to przede wszystkim kompetencja opiekunów 
decyduje o jakości przywiązania.
 Obecna wiedza na temat rozwoju człowieka wskazuje na silne związ-
ki między jakością przywiązania, a więc i jakością opieki sprawowanej 
nad niemowlęciem, a późniejszym rozwojem dziecka i jego funkcjono-
waniem w dorosłości. Wczesne doświadczenia w kontakcie z opiekunem 
zostają uwewnętrznione i stają się dynamicznymi operacyjnymi mode-
lami self i figury przywiązania. Modele te służą do regulacji, interpreta-
cji i przewidywania zachowań, myśli i uczuć zarówno figury przywiąza-
nia, jak i self. Na podstawie tych Wewnętrznych Modeli Operacyjnych 
dziecko zaczyna interpretować otaczający świat i budować przekonania 
na temat tego świata i samego siebie. Kształtują one ocenę samego siebie 
i mają znaczenie dla płynności kontroli emocjonalnej.
 Poza bezpiecznym wzorcem przywiązania sprzyjającym rozwo-
jowi opisuje się trzy główne wzorce przywiązania: ambiwalentny, 
unikający i dezorganizujący. Wszystkie one wiążą się z zagrożeniem 

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2011 
DZIECKO ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM, Redakcja Krzysztof Biel i Justyna Kusztal



23Rozwój w kierunku zachowań 

bezpieczeństwa u dziecka, wzrostem niepokoju, brakiem spójności 
zachowań.
 Na podstawie wielu badań dotyczących czynników ryzyka po-
jawienia się dezorganizacji przywiązania udowodniono ich związki 
z takimi wskaźnikami, jak: niski status socjoekonomiczny rodziny, 
maltretowanie dzieci, depresja i dwubiegunowe zaburzenia afektyw-
ne u rodziców oraz alkoholizm. Stwierdzono również istotny związek 
między występowaniem u dzieci dezorganizacji przywiązania a wy-
stępowaniem w historii życia opiekuna doświadczeń maltretowania.
 Wyniki badań dotyczących konsekwencji wystąpienia dezorgani-
zacji przywiązania w niemowlęctwie wskazują na silne związki tego 
wzorca z różnego rodzaju zakłóceniami w adaptacji w późniejszych 
okresach życia, jak nieprawidłowe relacje z opiekunem, na przykład 
przejmowanie kontroli i dominacja, agresja wobec rówieśników czy 
brak emocjonalnego kontaktu z nimi. Stwierdzono również związ-
ki z występowaniem zaburzeń psychicznych, takich jak: zaburzenia 
opozycyjno-buntownicze, symptomy dysocjacyjne oraz objawy lęku 
i reakcje dysocjacyjne (Brzezińska, 2005).
 Wszystkie wyniki badań potwierdzają przypuszczenie, że poziom 
zdrowia psychicznego i poziom psychicznego dobrostanu opiekuna 
ma istotny wpływ na przebieg rozwoju psychicznego dziecka. Ogól-
na kondycja psychiczna dorosłego wpływa na sposób sprawowa-
nia opieki i jakość relacji z dzieckiem, co jest głównym czynnikiem 
warunkującym postęp procesów rozwojowych w pierwszych latach 
ontogenezy.

6.
Pojęcie rozwoju z perspektywy zjawisk 
nieprzystosowania

Pojęcie rozwoju jest pojęciem teoretycznym, empiryczne są wskaźni-
ki rozwoju. Czasem o rozwoju autorzy piszą w taki sposób, że odnosi 
się wrażenie, iż pojęcie to ma swój status ontologiczny. Jest to ważne 
ze względu na znaczenie pojęcia rozwoju sensu stricto w teorii i prak-
tyce wychowawczej i edukacji. 
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 W psychologii rozwojowej nie tylko cel rozwoju, ale także sam 
proces rozwoju rozumiany jest różnie. Sposób rozumienia zarów-
no celu rozwoju, jak również rozwoju jako procesu wpływa w spo-
sób zasadniczy na teoretyczne wyjaśnianie zagadnień nieprzystoso-
wania. Ma też znaczenie w tworzeniu programów profilaktycznych 
i terapeutycznych. Programy te często albo w ogóle nie odnoszą się 
do zagadnień rozwoju, albo zawierają mniej lub bardziej ukryte jego 
ujęcia, niesprzyjające ani rozwijającemu się dziecku, ani dorosłemu. 
W efekcie proces określany mianem resocjalizacji może przynosić 
skutki krótkotrwałe lub żadne. Dla pełniejszego wyjaśnienia oma-
wianych tu zagadnień przedstawię najważniejsze sposoby rozumienia 
rozwoju i ich implikacje dla powstawania zaburzeń w zachowaniu.
 Psychologia rozwojowa odpowiada na pytania: Co się rozwija? 
W jakim kierunku zmierza rozwój? Co jest celem rozwoju? Z punktu 
widzenia naszych rozważań można wyróżnić rozmaite perspektywy 
analizy rozwoju jednostki. Jest to – między innymi – perspektywa:
–  holistyczna – zakładająca ogólny potencjał rozwojowy, który re-

alizuje się w rozmaity sposób w różnych sferach stanowiących 
składniki przestrzeni życiowej (na przykład w sferze fizycznej, 
umysłowej i społecznej);

–  parcjalna – nastawiona na poszczególne dziedziny życia albo na 
analizę jego komponentów fizyczno-motorycznych, albo śledze-
nie osiągnięć intelektualnych i poznawczych, albo strefy społecz-
no-emocjonalnej i osobowościowej;

–  generatywna – skierowana na rozwój samoświadomości, na zro-
zumienie własnych i cudzych doświadczeń i przekazywanie ich 
innym ludziom, na dokonywanie wyborów spośród różnych al-
ternatywnych rozwiązań;

–  interakcyjna – przedstawiciele tej perspektywy różnie rozumieją 
relacje między jednostką a środowiskiem w ciągu życia: po pierw-
sze opisują ją bardziej jednostronnie, podkreślając przede wszyst-
kim rolę jednostki aktywnie kształtującej swoje środowisko lub 
głównie wpływ środowiska na jednostkę. Inne ujęcia traktują te 
relacje jako bardziej całościowe lub tylko częściowe oddziaływa-
nia, konkretne lub symboliczne interakcje. 

 Metaforycznie można tę perspektywę ukazać jako bieg rzeki. Pły-
nie ona jakby własną mocą i rozpędem, wywierając wpływ na teren, 
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przez który przepływa, lecz jednocześnie właściwości tego terenu od-
działują na jej bieg. Rzeka, wraz z ukształtowaniem jej łożyska i ob-
szaru, stanowi więc niepodzielną całość (Przetacznik-Gierowska, 
1993). 
 Dialektyczne modele psychologii rozwojowej traktują indywi-
dualny rozwój dziecka i człowieka dorosłego jako wynik zdarzeń 
społecznych i historycznych, typowych dla danej generacji, ale też 
losowych, a więc przypadkowych. Modele takie pozwalają na wielo-
znaczną możliwość interpretacji życia jednostki, wyznaczając okre-
ślone miejsce i rolę jednostce, doświadczeniom, sytuacji, zdarze-
niom, otoczeniu, środowisku.
 Pojęcie rozwoju wiąże się często z zabarwionym pozytywnie po-
jęciem wzrostu. W taki sposób zmiany rozwojowe ujmuje psycho-
logia tradycyjna, która charakteryzuje je jako zmiany progresywne. 
W wypływających z poznawczych teorii psychologicznych ujęciach 
rozwoju jego cechy sprowadza się do jakościowych przemian w or-
ganizacji poznawczej, spełniającej takie kryteria, jak sekwencyjność, 
jednokierunkowość, uniwersalność, ukierunkowanie na cel lub stan 
końcowy. Powoduje to, że zarówno w ujęciach teoretycznych, jak 
i praktycznych posiadamy niezachwianą pewność, iż wiemy, ku cze-
mu rozwój zmierza oraz jaki powinien być jego efekt końcowy. Wy-
pływająca z takiego podejścia koncepcja stymulowania rozwoju za-
kłada przede wszystkim jego przyspieszenie. Czasem także pisze się 
nie tyle o przyspieszeniu rozwoju, co o jego doskonaleniu, ale za-
wiera się tu przekonanie, że doskonalimy coś, usprawniamy po to, 
aby dana funkcja psychiczna czy umiejętność dostosowała się do 
społecznego wzoru dobrej czy najlepszej. Wiąże się to z mechani-
stycznym podejściem do rozwoju, założeniem, że dziecko lub młodą 
osobę trzeba przede wszystkim doskonalić i że otoczenie wie dokład-
nie, jak to robić. Przy takim ujęciu nie uwzględnia się podmioto-
wości człowieka, który czuje się sterowany, poprawiany. Powoduje 
to mniej lub bardziej uświadomione uczucie zewnątrzsterowności, 
w wielu przypadkach wiąże się z obniżeniem motywacji wewnętrznej 
do działania, w skrajnych – z brakiem wewnętrznej kontroli wzmoc-
nień. Rozbudzanie zbyt wysokiej motywacji ambicyjnej, ciągłe po-
równywanie się z rówieśnikami, system bardzo częstych sprawdzia-
nów i ocen nie zawsze sprzyja indywidualnemu rozwojowi. Również 
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w wielu programach terapeutycznych gubi się podmiotowość dzie-
cka. W zajęciach hipoterapeutycznych nie docenia się na przykład 
tego, jak ważne jest dla dziecka poczucie zharmonizowania się ze 
zwierzęciem, zwracając uwagę tylko na inne jej efekty, jak na przy-
kład poprawę sprawności fizycznej. 
 Podejście proponowane przez badaczy w dziedzinie live span psy-
chology zwraca uwagę na wielowymiarowość, wielokierunkowość, 
interindywidualną zmienność oraz intraindywidualną plastyczność 
zmian w toku życia. Podejście takie pojawiło się w związku z tym, 
że coraz większą uwagę zaczęto koncentrować na zmianach w okresie 
dorosłości. Zwrócenie uwagi na to, że rozwój może zmierzać w wielu 
kierunkach, posiada wiele różnych wymiarów, stanowi niewątpliwie 
przełom w myśleniu o rozwoju i w większym stopniu pozwala doce-
niać indywidualność rozwijającego się człowieka.
 Teoretyczne ujęcia rozwoju można charakteryzować, biorąc pod 
uwagę odpowiedź na pytanie, na ile rozwój jest wyznaczony czynni-
kami wewnętrznymi, na ile zewnętrznymi, a na ile wzajemną inter-
akcją tych czynników. W pewnym uproszczeniu można te stanowi-
ska scharakteryzować jako:
–  deterministyczne,
–  niedeterministyczne,
–  interakcyjne.
 Stanowisko deterministyczne przyznaje decydującą rolę w rozwo-
ju czynnikom tkwiącym w samej jednostce, a więc czynnikom we-
wnętrznym, wrodzonym, genetycznym, lub czynnikom zewnętrz-
nym społeczno-kulturowym.
 Przyznanie decydującej roli czynnikom wewnętrznym zakłada 
rozumienie rozwoju jako realizacji wewnętrznych możliwości jed-
nostki, potencjału rozwojowego, realizacji z góry narzuconego pla-
nu. Przyjmuje się, że ogólny potencjał rozwojowy realizuje się w roz-
maity sposób w różnych sferach, stanowiących składniki przestrzeni 
życiowej jednostki, na przykład, jak wspomniałam wyżej, w sferze fi-
zycznej, umysłowej, społecznej. Przy takim ujęciu rozwoju rolą rodzi-
ców, wychowawców, psychologów jest jak najlepsze wczesne zdiag-
nozowanie możliwości rozwojowych, aby ten potencjał wydobyć 
i rozwijać. Powstaje pytanie, czy we wczesnych okresach ontogene-
zy, w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym doskonalić całokształt 
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możliwości rozwojowych, czy już koncentrować się przede wszyst-
kim na doskonaleniu parcjalnych zdolności, które ujawniają się cza-
sem we wczesnym okresie, a które rozwijamy szczególnie, bo wy-
stępowały u rodziców lub dziadków. Jak kilkanaście lat temu pisała 
Maria Przetacznik-Gierowska (1993), przy takim ujęciu problemu 
nasuwa się stwierdzenie ogólne, że idea wszechstronnego rozwoju, 
skądinąd bardzo piękna, ma często znamiona utopii. Równocześ-
nie pojawia się pytanie o to, czy rozwijanie jakichkolwiek zdolności 
i sprawności nie odbywa się z reguły kosztem innych, może bardziej 
przydatnych w przystosowaniu do świata, które można by w tym sa-
mym czasie wyćwiczyć. Powstaje problem prognozy rozwoju. Często 
zakłada się zdecydowanie liniowy i progresywny jego przebieg. Za-
wiera się tu ukryte przekonanie, że ujawniony potencjał w zakłada-
nych dziedzinach będzie się powiększał, osiągnie kumulację w wieku 
dojrzewania i umożliwi sukcesy w dorosłości.
 Przyznanie decydującej roli czynnikom zewnętrznym powodu-
je planowanie rozwoju dziecka zgodnie z aktualnymi tendencjami 
i wzorami kulturowo-społecznymi. Rodzice i wychowawcy narzuca-
ją wiele wyborów, kierując się zewnętrznymi normami, oczekiwania-
mi społecznymi, naciskami kulturowymi. Precyzuje się bardzo kon-
kretnie, jakie rezultaty i sukcesy rozwojowe powinno się mieć na 
danym etapie, aby osiągnąć finalny cel rozwoju.
 W tej perspektywie patrzy się na rozwój od strony osiągnięć roz-
wojowych, jakich społeczeństwo oczekuje od jednostki w danym 
okresie rozwojowym, oraz celów, które człowiek od urodzenia reali-
zuje w sposób mniej lub bardziej skuteczny.
 Najbardziej znana jest teoria zadań rozwojowych Roberta Ha-
vighursta. Jest to koncepcja obejmująca cały bieg życia ludzkiego. 
Opracowana została dawno, bo w 1948 roku, ale odwołują się do 
niej współcześni badacze i omawia się ją w najnowszych podręcz-
nikach psychologii. Zgodnie z ideą zadań rozwojowych człowiek 
przechodzi od jednego stadium rozwojowego do następnego, roz-
wiązując problemy typowe dla danego okresu. Zadanie rozwojowe 
wyłania się w pewnym okresie życia jednostki. Pomyślne rozwiąza-
nie go prowadzi do zadowolenia oraz sukcesu przy podejmowaniu 
zadań późniejszych, natomiast niepowodzenie czyni jednostkę nie-
szczęśliwą, nieaprobowaną przez otoczenie i powoduje trudności 
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w wywiązywaniu się z następnych zadań. Zadania rozwojowe wy-
wodzą się z trzech źródeł: dojrzewania somatycznego, nacisku kul-
turowego oraz indywidualnych aspiracji i wartości. Indywidualne 
aspiracje i wartości kształtują się głównie poprzez wpływy społeczne 
i kulturowe. Przekaz społeczny jest „mapą” świata podsuwaną przez 
innych ludzi (Stemplewska-Żakowicz, 1994). Wszelkie takie wzorce 
mówią dokładnie, do czego należy dążyć i jakimi drogami. Zawie-
rają mniej lub bardziej ukrytą informację, że niesprostanie im grozi 
porażką życiową. Koncentracja na realizacji zewnętrznych wymagań 
i ideałów może stać się poważnym zagrożeniem dla rozwoju. Indy-
widualny rozwój jest podporządkowany programom edukacyjnym, 
oczekiwaniom społecznym. Rodzice budują oczekiwania idealnego 
dziecka, szkoła tworzy sylwetki pożądanych uczniów, a społeczne in-
stytucje  – wzorce dopasowania się do ich oczekiwań. Tworzone są 
systemy kategoryzacji dzieci, młodzieży, ludzi dorosłych i starszych 
ze względu na ich lepiej lub gorzej zdiagnozowane wyposażenie we-
wnętrzne (zdolny), cechy osobowości (pracowity) czy osiągnięcia 
społeczne (kariera, rodzina). Wzorce społeczne, etykietkowanie i za-
sada samospełniającej się przepowiedni powodują dostosowywanie 
się do wymagań często kosztem ogromnych wyrzeczeń. W konse-
kwencji może to prowadzić do braku poczucia sensu życia.
 W wychowaniu, edukacji, programach terapeutycznych i  rehabi-
litacyjnych takie koncepcje rozwoju powodują selektywność związa-
ną z przedmiotowym traktowaniem jednostki, arbitralność w per-
cepcji jej potrzeb i kontrolę zewnętrzną.

7.
Autonomia rozwoju

W powyżej zarysowanych koncepcjach indywidualny rozwój czło-
wieka staje się procesem podporządkowanym procesom wewnętrz-
nym, a więc wrodzonym, biologicznym, lub zewnętrznym, społecz-
nym. Adam Niemczyński (1994) ujmuje rozwój indywidualny jako 
proces autonomiczny, niezdeterminowany czynnikami zewnętrzny-
mi. Proces rozwoju tworzy własny wewnętrzny model normatywny, 
według którego dokonuje się regulacja jego przebiegu. Wewnętrzne 
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i zewnętrzne czynniki traktowane są tutaj jako warunki, w jakich 
proces rozwoju przebiega, warunki wpływające na jego przebieg, lecz 
niedeterminujące tego, jak i w jakim kierunku będzie się on doko-
nywał. Rozwoju indywidualnego nie da się wyjaśnić przez odwoły-
wanie się do jakichkolwiek innych procesów: ani organicznych, ani 
społecznych, kulturowych czy historycznych. W tym sensie jest on 
autonomiczny, nieredukowalny do innych procesów. Rządzi się włas-
nymi prawami, a wewnętrzna logika rozwoju, choć daje się uogól-
nić na podstawie badań poszczególnych jednostek, jest zawsze logiką 
rozwoju konkretnej osoby i na tym polega indywidualność tego pro-
cesu. Rozwój indywidualny jest procesem wewnątrznormatywnym. 
Normy rozwoju są wytwarzane w ramach jego przebiegu i są właści-
we dla konkretnej osoby.
 Autonomiczny proces przebiegu rozwoju rozgrywa się w cyklach 
rozciągających się na całe życie jednostkowe. Teoria autonomiczne-
go rozwoju zakłada, że rozwijająca się jednostka spotyka się na „ob-
szarze rozwoju” z innymi ludźmi i bierze udział w zdarzeniach i pro-
cesach społecznych. Jej indywidualne doświadczenie musi być przez 
nią interpretowane w kierunku nadania mu sensu.
 Takie ujmowanie rozwoju jako procesu autonomicznego pozwa-
la na tworzenie warunków w rodzinie, szkole i całym świecie spo-
łeczno-kulturowym, które sprzyjają kształtowaniu się autonomicz-
nej jednostki, dokonującej wyborów w toku życia. Rozwój jest więc 
procesem podmiotowym, o kierunku jego przebiegu decyduje roz-
wijająca się osoba.
 Chociaż rozwój nie jest zdeterminowany organicznie ani środo-
wiskowo, to te czynniki (organiczne i środowiskowe) stwarzają wa-
runki (sprzyjające lub nie) do jego przebiegu.
 Autonomiczny rozwój zakłada wspólny świat społeczny z jego 
normami i spotkanie się jednostki na tym terenie z innymi ludź-
mi, czyli jej udział w zdarzeniach i procesach tego wspólnego świa-
ta społecznego. W efekcie udziału w tym świecie jednostka tworzy 
swoje własne wewnętrzne doświadczenie. Swobodna eksploracja 
tego doświadczenia pozwala jednostce na jego interpretację i nada-
nie mu sensu. Jest to, zdaniem twórcy koncepcji, związane z afirma-
cją tego doświadczenia i związków z innymi we wspólnym świecie 
społecznym.
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 Adam Niemczyński proponuje, aby przyjąć swoistą postawę do-
tyczącą działań wychowawczych. Składnikami tej postawy działanio-
wo-poznawczej są: 1) niewyłączanie żadnej formy życia osobowości 
z kręgu życia wspólnego, 2) aktywna życzliwość i zbliżenie do każ-
dej formy życia osobowości w celu, 3) poznania, lecz nie dla zawład-
nięcia nią, a dla próby zrozumienia jej w jej własnej perspektywie, 
4)  szacunek, a nawet pokorę wobec życia osobowości oraz 5) rów-
ność i wzajemność oddziaływania. 

8.
Autonomia człowieka 

Już od najwcześniejszych momentów rozwoju szacunek dorosłych 
dla autonomii indywidualnego rozwoju dziecka może w znacznym 
stopniu przyczyniać się do jego dobrego przystosowania do środo-
wiska lub do występowania zaburzeń. Życzliwe ukierunkowanie 
na zrozumienie niemowlęcia w całokształcie jego funkcjonowania 
sprzyja rozwojowi jego autonomii, chociaż wielu psychologów uwa-
ża, że o autonomii można mówić dopiero w okresie adolescencji czy 
dorosłości (Obuchowski, 1977). W stosunku do dzieci proponują 
posługiwanie się terminem odrębności. Warto podkreślić, że coraz 
częściej termin „autonomia” pojawia się już przy charakteryzowa-
niu dziecka w wieku płodowym i niemowlęcym. Dziecko w wieku 
płodowym zaznacza swoją obecność lub dyskomfort i może wpły-
wać na zachowanie matki. Drugie półrocze życia dziecka i konso-
lidacja przywiązania wpływają na powstanie autonomicznego „Ja” 
oraz zdolności do samodzielnego regulowania własnych stanów 
emocjonalnych (Brzezińska, 2005). Poczucie bezpieczeństwa, za-
ufanie do siebie i świata powodują, że dziecko odważnie podejmu-
je trud zdobywania świata, urzeczywistnia swoje pragnienia. Eksplo-
rując i eksperymentując, dzieci poszukują granic własnej autonomii. 
Wyznaczają je sobie, współdziałając z dorosłymi. Dorosły w toku ak-
tywności z dzieckiem pomaga mu zrozumieć reguły i zasady współ-
działania z innymi. Reguły po pierwsze ułatwiają współistnienie 
z innymi i pozwalają dziecku z sukcesem pełnić społeczną funkcję 
jego zachowania. Po drugie reguły są potrzebne dzieciom dla nich 
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samych, by czynić świat miejscem bezpiecznym, uporządkowanym, 
zrozumiałym. Stanowią dla dzieci pomoc w trudnym procesie opa-
nowywania własnej impulsywności, porywczości. Reguły i rytuały 
dzieciństwa stanowią podstawę do poszanowania prawa i porządku. 
Nauka różnych czynności potęguje poczucie własnej odrębności. Po-
jawia się też pożądana rozwojowo funkcja napięcia pomiędzy poczu-
ciem autonomii a poczuciem zwątpienia i wstydu. Wstyd ma swoje 
źródło w doświadczanym poczuciu niedoskonałości. Zadaniem dzie-
cka jest także przyswojenie sobie frustracji jako rzeczywistości ży-
cia, by móc je w przyszłości traktować jako naturalną część zdarzeń, 
a nie jako życiowe zagrożenie. Jeśli epizody wstydu są krótkotrwałe, 
to dziecko ma szansę odebrać go jako prawidłowy sygnał społecznej 
nieadekwatności własnych zachowań i uczyć się traktowania w przy-
szłości tych negatywnych doświadczeń jako bodźca do podjęcia re-
fleksji nad własnym zachowaniem. To, czy doświadczenie wstydu 
będzie stanowić potencjał dziecka, zależy od intensywności i często-
tliwości tych doświadczeń oraz tego, czy dziecko w relacji z dorosły-
mi uczy się akceptować te doświadczenia i radzić sobie z nimi w kon-
struktywny sposób.
 Wewnętrzny mechanizm wstydu można uznać za pierwotną for-
mę sumienia, które pełniej rozwinie się w wieku przedszkolnym. 
Dziecko hamuje niektóre swoje impulsy, antycypując budzące wstyd 
reakcje opiekuna. Na dalszych etapach rozwoju zostaną one uwe-
wnętrznione jako własne standardy dziecka.
 Pozytywne doświadczenia wyniesione z własnej aktywności, 
wzmocnione przez pozytywne informacje zwrotne z otoczenia, pro-
wadzą do wzrostu pewności siebie. Naturalna dla dziecka aktywność 
nie zostaje zahamowana, ale rozwija się w postawę: chcę to zrobić, 
a nie tylko muszę to zrobić. W dziecku rozwija się poczucie, że może 
dokonywać wyborów i kierować własną przyszłością.
 Po okresie niemowlęcym, którego celem było stworzenie bliskie-
go związku z opiekunami, procesy rozwojowe koncentrują się wokół 
dążenia do niezależności, by w rezultacie człowiek osiągnął względ-
ną równowagę miedzy zależnością a niezależnością i potrafił łączyć 
własną autonomię z bliskimi relacjami z innymi ludźmi.
 W zachowaniach negatywistycznych wieku poniemowlęcego 
dziecko sygnalizuje znaczenie swojej osoby, a osiąganie zamierzonych 
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celów wzmacnia jego zapał do działania, a więc motywację we-
wnętrzną i poczucie kompetencji. Dziecko zdobywa coraz większe 
doświadczenie w rozpoznawaniu swoich potrzeb i uczuć oraz ra-
dzeniu sobie z napięciem. Zaczyna uczyć się hamowania impulsów 
i dostosowywania do otoczenia. W ten sposób zapoczątkowuje się 
proces samodzielnego orientowania się we własnych stanach emo-
cjonalnych oraz przyswajania reguł społecznych prowadzących do 
rozwoju coraz bardziej autonomicznego Ja.
 Istotnym zagrożeniem dla późniejszego przystosowania jest nie-
zrozumienie intencji dziecka i ograniczanie jego swobody lub nie-
umiejętność stawiania granic jego zachowaniom. Stawianie granic 
nie może być rozumiane jako zakaz, kontrola czy inne formy domi-
nacji nad dzieckiem, ale jako życzliwe współdziałanie z nim. Wtedy 
dorosły pomoże dziecku w samodzielnym i właściwym tylko dla nie-
go działaniu w świecie. Każda nowa sytuacja, w której znajduje się 
dziecko, stymuluje jego aktywność. Na tle nowej orientacji w środo-
wisku wytwarza skuteczne sposoby działania. Stanowi to podstawę 
kształtowania się procesów myślowych. Dziecko uczy się poznawać 
świat i w sposób rozumny i celowy go przekształca. Dość wcześnie 
usiłuje urzeczywistnić zamiary, pragnie osiągnąć cel. Owa nadzie-
ja na osiągnięcie celu jest zaczątkiem uzasadnionej nadziei w wie-
ku dorosłym, nadziei związanej z oczekiwaniem na zmiany, które 
usiłujemy rzeczywiście przeprowadzić w nas samych i na zewnątrz 
nas. Dziecku potrzebna jest jego własna racja działania. Kształtuje 
się ona w toku zabaw z rówieśnikami i stanowić będzie podstawę do 
formowania się własnych zadań. Dziecko w wieku przedszkolnym 
samo decyduje o tym, co je interesuje, co jest dla niego niejasne, co 
wymaga wyjaśnień. Nie chce być bezradne w sytuacji, gdy czegoś 
nie wie. Deficyty w zakresie praktycznych doświadczeń lub umie-
jętności ich zapamiętania, podejmowania refleksji nad nimi, korzy-
stania z nich prowadzą dziecko do błędnych intuicji, stąd ciągle ko-
nieczna wrażliwa pomoc dorosłego. Przyjemne przeżycia związane 
z wysiłkiem zrozumienia stają się podstawą do dalszych działań. Po-
trzeba samodecydowania o sobie staje się stopniowo coraz ważniej-
sza w życiu dziecka, a później dorosłego człowieka. Wymagania ro-
dziców i nauczycieli mogą stać się własnymi zadaniami jednostki. 
Rozwijające się w dzieciństwie zaczątki motywacji zadaniowej stają 
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się podstawą stawiania przed sobą zadań przez człowieka dorosłe-
go w jego dojrzałym życiu. Jak podkreśla Kazimierz Obuchowski, 
autonomiczna jednostka podejmuje zadania dalekie, prospołeczne 
i powiązane z naczelnymi wartościami przyjętymi przez człowieka. 
Aby to nastąpiło, nastolatek musi określić siebie. To najważniejsze 
zadanie w adolescencji. Budowanie własnej tożsamości jest procesem 
długim. Wymaga przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, jaki nie 
chcę być, aby stworzyć wizję siebie i własnego życia oraz skonfronto-
wać ją z wizją innych.
 Pierwszym krokiem w procesie formowania się tożsamości jest 
eksploracja, czyli aktywne poszukiwanie, eksperymentowanie, testo-
wanie swoich możliwości oraz relacji łączących jednostkę z innymi 
ludźmi. W drugim kroku jednostka podejmuje zobowiązanie, do-
konuje wyboru i przyjmuje na siebie odpowiedzialność za bliskie 
i dalekie konsekwencje swej decyzji. W tym okresie przyzwolenie 
otoczenia i danie młodemu człowiekowi czasu na samodzielną reali-
zację ma szczególne znaczenie. Erik Erikson czas taki nazywa mora-
torium. Jest to okres wpisany w schemat rozwoju i w jego społecz-
no-kulturowe uwarunkowania. Młody człowiek musi mieć czas, aby 
połączyć w całość często sprzeczne aspekty rzeczywistości społecznej 
i sprzeczne doświadczenia. Każdy młody człowiek w rożnym stopniu 
korzysta z eksploracji i wykazuje różną gotowość do podjęcia zobo-
wiązania. Efektem tego może być na przykład zatrzymanie się na ja-
kimś etapie formowania tożsamości.
 Często proces formowania się tożsamości rozpoczyna się od eta-
pu tożsamości rozproszonej. Młody człowiek musi poradzić sobie 
z emocjami związanymi przede wszystkim ze spostrzeganiem siebie 
jako innego niż się było do tej pory. Trudność związana z poczuciem 
rozproszenia powoduje łatwość w przybraniu czyichś standardów 
czy przekonań lub ucieczkę w narkotyki czy alkohol. Poszukiwanie 
własnej tożsamości powoduje częste zmiany decyzji. Na każdym eta-
pie rozwoju potrzeba wyjątkowej wrażliwości otoczenia w stosunku 
do indywidualnego procesu kształtowania się tożsamości. Na eta-
pie tożsamości rozproszonej potrzeba dorosłych, którzy są ostoją re-
guł, porządku, autorytetu. Aby przejść z etapu tożsamości lustrzanej 
na etap moratoryjny, młody człowiek potrzebuje dorosłego – do-
radcy, zabezpieczającego przed zagrożeniami. Przechodząc z etapu 

Dziecko...3 
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tożsamości moratoryjnej na etap tożsamości dojrzałej, młody czło-
wiek potrzebuje konsultanta, który pozwoli na samodzielny wybór 
obszaru zaangażowania i umożliwi samodzielne analizowanie korzy-
ści i zagrożeń, wynikających z podjętych decyzji. Będzie to możliwe, 
gdy dorosły będzie w stanie zaakceptować dokonane przez dorasta-
jącego wybory. Dorastający nie potrzebuje bowiem dorosłego, któ-
ry ocenia i krytykuje, ale dorosłego, który uszanuje decyzje, udzie-
li wsparcia i uczciwie wyrazi swoje obiekcje. Potrzebuje otoczenia 
wspierającego jego autonomiczny proces rozwoju.

9.
Rozwój ku afirmacji życia i realizacji 
uniwersalnych wartości

Celem wychowania i nauczania jest tworzenie warunków umożli-
wiających rozwój zarówno dziecka, jak i dorosłego. Cel indywidu-
alnego rozwoju określa się różnie. Może to być realizacja potencja-
łu rozwojowego albo wniesienie własnego wkładu w życie innych. 
Może to być nabycie umiejętności troszczenia się o swoje warunki 
wewnętrzne, a także budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi 
ludźmi, ze zmieniającym się światem. 
 W przedstawionych rozważaniach prezentowana jest teza, że ce-
lem rozwoju jest afirmacja życia, odnajdywanie jego głębi i sensu. 
W praktyce jest to możliwe, gdy ujmujemy rozwój jako proces auto-
nomiczny, a rozwijającego się człowieka od pierwszych do ostatnich 
dni jego życia jako autonomiczną jednostkę.
 Poszukiwanie sensu stanowi zdaniem Viktora E. Frankla, twórcy 
logoterapii, podstawową motywację w życiu człowieka. Sens ów jest 
unikatowy i wyjątkowy, ponieważ człowiek sam jeden tylko może 
i musi go wypełnić, jedynie w ten sposób zrealizowana zostanie jego 
wola sensu (Frankl, 2009). Troska czy wręcz lęk człowieka dotyczą-
cy sensu życia jest wyrazem niepokoju egzystencjalnego i człowiek 
może sam lub przy pomocy terapeuty znaleźć drogi rozwoju.
 Aby człowiek mógł wypełnić sens swojego życia, musi poznać sa-
mego siebie. Gdyby ktoś znał wszystkie języki i dostosował się do 
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zwyczajów wszystkich narodów, gdyby podróżował dalej niż inni wę-
drowcy, czuł się swojsko we wszystkich krainach i skłonił Sfinksa, 
aby ten roztrzaskał sobie głowę o kamień, nawet wtedy powinien być 
posłuszny przykazaniom starego filozofa i poznać samego siebie. Po-
trzeba do tego wytrwałości i odwagi (Thoreau, 1991).
 Szacunek dla procesu autonomicznego rozwoju pozwoli czło-
wiekowi ciągle dochodzić do odpowiedzi, kim jest, i wypełniać sens 
własnego życia.
 W sposób szczególnie pełny afirmacja życia ukazana została 
w pracach Stefana Szumana (Kujawa, 2009). Autor rozróżnia trzy 
drogi odnalezienia sensu życia:
–  emocjonalna – oceniamy życie jako dar wartościowy oraz rozum-

ny, jeśli zaspokaja nas emocjonalnie, cieszy i wzmacnia, oraz gdy 
stwierdzamy refleksyjnie, że sama radość życia jest pozytywną 
wartością,

–  umiłowanie celu i zadania, które w życiu zamierzamy wykonać,
–  transcendentalna – szukanie sensu życia poza życiem indywidual-

nym, realizowanie wartości ogólnoludzkich, społecznych.
 Stefan Szuman podkreśla, że celem rozwoju jest afirmacja życia. 
Wychowanie w rodzinie i szkole oraz wszelkie oddziaływania spo-
łeczne powinny pomagać jednostce w odnajdywaniu własnych dróg 
afirmacji życia.
 Brak pierwotnej radości z życia, trudności z angażowaniem się 
w ciągłe poznawanie świata i działanie w nim są poważnymi przeszko-
dami w twórczej adaptacji do otoczenia społecznego. Nieumiejętność 
stawiania przed sobą celów, wywiązywania się z obowiązków, realizo-
wania zadań, które są zgodne z wartościami ogólnoludzkimi, stanowią 
główne ograniczenia w odnajdywaniu głębi i sensu życia ludzkiego.

10.
Podsumowanie

Przyczyny różnorodnych przejawów nieprzystosowania są bardzo 
złożone. U każdej jednostki zawsze mają swój charakterystyczny 
dla niej obraz, jej tylko specyficzne czynniki i mechanizmy. Zarów-
no u podstaw zjawisk nieprzystosowania, jak i na każdym etapie 
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tego procesu można znaleźć takie oddziaływania osób znaczących 
i sy tuacji społecznych, które nie są nastawione na afirmację ży-
cia ludzkiego. Od najwcześniejszych momentów ontogenezy ro-
dzina, szkoła, instytucje społeczne powinny tworzyć warunki, aby 
jednostka mogła ciągle aktywnie, samodzielnie i w zgodzie z włas-
nymi predyspozycjami potwierdzać i udoskonalać swoje wybory. 
Z perspektywy psychologii rozwojowej jest to możliwe pod wa-
runkiem, że dziecko, młody człowiek i osoba dorosła traktowani są 
jako autonomiczne jednostki, kiedy uwzględniana jest podmioto-
wość każdego członka interakcji społecznej. Nie znaczy to, że dzie-
ci i uczniowie nie potrzebują wzorców, wskazówek i reguł postę-
powania ze strony społeczeństwa. Dorośli zawsze muszą stanowić 
„społeczne rusztowanie” dla dzieci (Bruner, 1986). Proponowane 
programy działania w zakresie wspomagania deficytów rozwojo-
wych także powinny mieć, jak to podkreślają David Wood, Jerome 
Bruner i H. Rudolph Schaffer, charakter rusztowania (Brzezińska, 
2005). Sam proces rozwoju ujmować należy jako proces autono-
miczny, kierujący się własnymi wewnętrznymi normami konstru-
owanymi wedle uniwersalnego modelu. Szacunek dla procesu au-
tonomicznego rozwoju pozwoli człowiekowi ciągle dochodzić do 
odpowiedzi, kim jest, i wypełniać sens swojego życia. Wtedy roz-
wój indywidualny umożliwia sprawne, efektywne i satysfakcjonu-
jące jednostkę funkcjonowanie społeczne.
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Iwona Sikorska 

Psychologiczne aspekty zaburzeń 
zachowania u dzieci

1.
Definicja, potrzeba zajęcia się problemem

Zaburzenia zachowania, niedostosowanie społeczne, agresja i prze-
moc są tematami, które zajmują wiele uwagi opinii publicznej na ca-
łym świecie. Są również przedmiotem badań i rozważań gremiów fa-
chowców koncentrujących się na procesach społecznych. Zjawiska 
niedostosowania dzieci i młodzieży niepokoją tym bardziej, że stano-
wią czynniki zagrażające prawidłowemu rozwojowi młodych ludzi, 
są silnym predyktorem zaburzeń w dorosłym życiu (Urban, 2000; 
Clarke, 2005; Gierowski, 2009; Radochoński, 2010). Ponadto pora-
dzenie sobie z wczesnymi symptomami nieprawidłowego zachowa-
nia wymaga współpracy rodziny dziecka, często też przedszkola czy 
szkoły, co w wielu przypadkach dodatkowo komplikuje postępowa-
nie terapeutyczne.
 Najczęstszymi problemami dzieci wymagającymi pomocy psy-
chologicznej są zachowania niedostatecznie kontrolowane, posiada-
jące charakter eksternalizacyjnych problemów psychicznych (Ken-
dall, 2004; Clarke, 2005; Fröhlich-Gildhoff, 2006). Należy jednak 
odróżnić zachowania w niewielkim tylko stopniu nieprawidłowe 
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i  o małej uciążliwości dla otoczenia od przejawów celowego, utrwa-
lonego okrutnego zachowania wobec innych i intencjonalnego ła-
mania norm. Tak więc można spróbować uszeregować „niegrzeczne” 
zachowania dziecka na continuum:
–  epizodyczność – trwałość danej formy zachowania,
–  niewielka uciążliwość i szkodliwość – znaczne ich nasilenie.
 Pierwszą formą, posiadającą charakter sporadyczny, będzie za-
burzone zachowanie młodego człowieka, czyli zdarzające się każde-
mu dziecku nieposłuszeństwo, wystąpienie przeciw normom spo-
łecznym, zasadom współżycia czy regulaminom. Przykładami takich 
nieaprobowanych społecznie zachowań mogą być wyrywanie zabaw-
ki koledze i przezywanie go przez przedszkolaka czy kłótnie z rodzi-
cami o fryzurę u nastolatka. Dziecięce kłamstwa czy przejawy agresji 
instrumentalnej występują w rozwoju wielu dzieci, ale też zanikają 
dzięki odpowiedniemu postępowaniu rodziców i nauczycieli. Czyn-
nikami ryzyka dla wystąpienia zachowań antyspołecznych u dzieci są 
według Ireny Obuchowskiej (2007): wybuchowy temperament, ob-
jawy nadaktywności połączone z zakłóceniami uwagi, niższy poziom 
rozwoju intelektualnego, poczucie niskiej wartości, niezrównowa-
żenie emocjonalne oraz niezdolność do przyjmowania perspektywy 
drugiego człowieka, odbieranie świata jako zagrażającego i trudności 
w radzeniu sobie w sytuacjach złożonych. 
 Mieczysław Radochoński (2010) wskazuje na postać przejścio-
wą zaburzeń antyspołecznych, dla której typowy jest brak ciągło-
ści tendencji antyspołecznych oraz zanikanie tych zachowań w toku 
rozwoju. Jako wyjaśnienie tego zjawiska, czyli pojawiania się formy 
przejściowej zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży, autor przyj-
muje koncepcję mimikry społecznej, a więc chęci upodobnienia się 
młodych ludzi do grupy, której styl bycia i wartości stanowią obiekt 
aspiracji i pożądania. Forma przejściowa uważana jest również za zja-
wisko często towarzyszące normatywnemu kryzysowi adolescencyj-
nemu. Czynnikiem wskazującym na dalszy rozwój młodego czło-
wieka w kierunku dobrej adaptacji społecznej jest, w porównaniu 
z rówieśnikami przejawiającymi stabilną postać zaburzeń antyspo-
łecznych, wyższy poziom intelektualny oraz poziom kompetencji 
społecznych i samokontroli, lepsze wyniki w nauce, mniej zaburzeń 
zdrowia psychicznego oraz głębsze relacje społeczne.
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 Kolejną formą, wykazującą większą trwałość i uciążliwość spo-
łeczną, są zachowania opozycyjno-buntownicze (oppositional deviant 
disorder – ODD), których głównym rysem jest negatywizm, wro-
gość i bunt. Są one przejawem sprzeciwu wobec autorytetu rodzica, 
nauczyciela czy instytucji, nie charakteryzują się jednak okrucień-
stwem (Obuchowska, 2006; Rosenhan, Seligman, 2001; Kendall, 
2004). Dzieci z tymi zaburzeniami wykazują niski próg tolerancji 
na frustrację, bunt o charakterze prowokacyjnym, niechęć do współ-
pracy i opór wobec dorosłych. Zachowania opozycyjno-buntowni-
cze występują najczęściej w okresie dojrzewania, ale mogą pojawiać 
się już u przedszkolaków, w okresie średniego dzieciństwa (Fröhlich-
-Gildhoff, 2006). Kryteria diagnostyczne obejmują osiem typowych 
dla zaburzenia zachowań, takich jak kłótliwość, łatwa utrata panowa-
nia nad sobą, częste łamanie norm i irytowanie innych, drażliwość, 
gniewliwość, złośliwość lub mściwość. Dla potwierdzenia hipotezy 
o występowaniu u dziecka zachowań opozycyjno-buntowniczych 
ważne jest stwierdzenie utrzymywania się czterech objawów przez 
okres 6 miesięcy (Kendall, 2004; Kołakowski i in., 2006; Fröhlich-
-Gildhoff, 2006). Wzór nieposłusznych, wrogich i buntowniczych 
zachowań powinien być odróżniany od zaburzeń psychotycznych 
oraz zaburzeń nastroju. Ponieważ jest to zaburzenie charakterystycz-
ne dla dzieci i młodzieży, analogiczne objawy zaobserwowane dopie-
ro u osoby 18-letniej lub starszej nie uprawniają do zdiagnozowania 
ODD, ale raczej już osobowości antyspołecznej. Zaburzenia opozy-
cyjno-buntownicze pojawiają się często w rozwoju dziecka z zespo-
łem nadpobudliwości i zaburzeniami uwagi jako kolejny etap za-
kłóconego zachowania. Są również łączone z kolejną formą, jaką są 
zaburzenia kontroli zachowania (CD) (Radochoński, 2010). 
 Najpoważniejszą formą zachowania nieprawidłowego o cechach 
niedostosowania społecznego jest zaburzenie zachowania (conduct 
disorder – CD): 

[...] główne cechy zaburzenia zachowania to powtarzający się i trwały wzór 
zachowania obejmujący łamanie podstawowych praw innych i ważnych 
norm społecznych dla danego wieku. Problem nie ogranicza się do jedne-
go typu sytuacji: zaburzenia zachowania przejawiają się w szkole, w domu, 
w społeczności i w otoczeniu rówieśników (Kendall, 2004, s. 64). 
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 Zaburzenia zachowania obejmują takie formy, jak agresja w sto-
sunku do ludzi i zwierząt, a więc znęcanie się, wymuszenia, fizyczne 
okrucieństwo, bójki, użycie broni. Należy tutaj również niszczenie cu-
dzego mienia, podpalenia, oszustwa i kradzieże, włamania oraz po-
ważne naruszenia przepisów: zakazów rodzicielskich czy regulaminów 
szkolnych. Przejawami, które brane są pod uwagę przy rozpoznawaniu 
zaburzeń zachowania, są pojawiające się przed 13. rokiem życia waga-
rowanie, częste niewracanie na noc lub nocne ucieczki z domu. Dla 
postawienia diagnozy istotne jest stwierdzenie utrzymywania się trzech 
z piętnastu objawów przez okres 12 miesięcy. Rozpoznaje się dwa typy 
zaburzeń zachowania: pierwszy z początkiem przed 10. rokiem życia 
dziecka, a drugi z początkiem w okresie adolescencji. Symptomy kwa-
lifikowane są do jednostki chorobowej na podstawie podręczników 
diagnostycznych: DSM-IV wydanego przez Amerykańskie Towarzy-
stwo Psychiatryczne (American Psychiatric Association, 1994) oraz 
ICD-10 wydanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO, 
1996). Druga z kolei klasyfikacja proponuje podział powyższych za-
burzeń na trzy grupy: zaburzenia zachowania ograniczone do środowi-
ska rodzinnego, zaburzenia zachowania z nieprawidłowym procesem 
socjalizacji oraz przebiegające przy prawidłowej socjalizacji. 
 Radochoński (2010) proponuje dla powyższych przejawów rozwo-
ju dezadaptacyjnego nazwę zaburzenia kontroli zachowania, jako bar-
dziej adekwatną i szczegółową. Podaje również inne nieprawidłowo-
ści towarzyszące powyższym zaburzeniom u dzieci i młodzieży. Są to: 
trudności w kontaktach społecznych, trudności w nauce szkolnej oraz 
zakłócenia procesów poznawczych. Wśród cech rodziny dziecka z za-
burzeniami kontroli zachowania wymieniane są zaburzenia psychicz-
ne, alkoholizm i przestępczość rodziców, wroga, napięta atmosfera do-
mowa, surowe kary fizyczne stosowane przez ojca przy bierności matki 
oraz brak wsparcia emocjonalnego i nadzoru nad dziećmi. 
 Zaburzenia kontroli zachowania uważane są za niezwykle sta-
łe cechy charakterystyczne w dzieciństwie i młodości. Jeśli pojawi 
się wyraźna skłonność do zachowań antyspołecznych, ma ona ten-
dencję do utrzymywania się (Rosenhan, Seligman, 1994; Clarke, 
2005). Bronisław Urban (2000), przedstawiając sylwetkę młodego 
człowieka z zaburzeniami zachowania, zwraca uwagę na współwy-
stępujące u niego zaburzenia emocjonalne. Przytaczając za Denisem 
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H. Stottem kryterium cierpienia oraz za Thomasem M. Achenba-
chem poczucie nieszczęśliwości, wskazuje na niezwykle ważny ob-
szar funkcjonowania człowieka, który nie pozostaje bez wpływu na 
relacje społeczne dziecka z otoczeniem. 
 Obie wymienione formy nieprawidłowych zachowań należą do za-
burzeń eksternalizacyjnych, czyli przejawianych na zewnątrz. Do za-
chowań o symptomach niszczycielskich należy również zespół nad-
pobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji ( Attention 
deficit hyperactivity dysfunction – ADHD). Jest to zaburzenie o pod-
łożu organicznym. Oznacza to, iż przyczyną trudności dziecka prze-
jawiających się w jego funkcjonowaniu są odmienne właściwości bu-
dowy mózgu (wyniki neuroobrazowania wykazują zmianę wielkości 
niektórych struktur oraz ich asymetrię w porównaniu z wynikami 
dzieci zdrowych) oraz deficyty w równowadze neurochemicznej (nie-
równowaga dwóch neurotransmiterów – dopaminy i noradrenali-
ny) (Kendall, 2004; Borkowska, Domańska, 2006; Wolańczyk i in., 
2006). Powyższe nieprawidłowości czyni się odpowiedzialnymi za de-
ficyt hamowania reakcji, zaburzenia pamięci operacyjnej, zakłóce-
nia samoregulacji procesów emocjonalno-motywacyjnych, trudności 
w planowaniu i celowym działaniu, jak i brak samokontroli. 
 ADHD występuje nawet cztery razy częściej u chłopców niż 
u dziewcząt, we wszystkich rasach i kulturach. Diagnostyka zespo-
łu wymaga stwierdzenia pierwszych objawów przed 7. rokiem życia 
dziecka, wykluczenia głębszych, całościowych zaburzeń rozwoju (au-
tyzm, zespół genetyczny, upośledzenie umysłowe) oraz utrzymywa-
nia się objawów zakłócających w stopniu znacznym funkcjonowanie 
dziecka co najmniej przez okres 6 miesięcy (Kendall, 2004; Wolań-
czyk i in., 2006; Borkowska, Domańska, 2006). Diagnozę stawia 
neurolog lub psychiatra dziecięcy we współpracy z rodzicami, na-
uczycielem, psychologiem klinicznym i pediatrą. Trudności w samo-
kontroli powodują powstawanie nieporozumień, sprzeczek, nawet 
bójek. Trudności uwagowe nie ułatwiają rozwoju empatii koniecznej 
do przyjęcia punktu widzenia innej osoby, wytworzenia się umiejęt-
ności współodczuwania. Przedłużony egocentryzm może być powo-
dem odsuwania czy nawet odrzucania dziecka przez grupę klasową. 
Przekraczanie norm i reakcje agresywne są często przyczyną niechę-
ci ze strony dorosłych. Dzieci, które nie otrzymają odpowiedniej 
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pomocy, mogą w okresie dojrzewania prezentować zaburzenia za-
chowania: kłamstwa, wagary, przemoc. Badania wykazały większą 
niż u dzieci zdrowych podatność młodzieży z ADHD na wszelkie 
uzależnienia i tendencję do wchodzenia w konflikty z prawem (Ro-
senhan, Seligmann, 1994; Kendall, 2004).
 We wszystkich wymienionych formach dezadaptacyjnego zacho-
wania mamy do czynienia z agresją dziecka. Jest ona interpretowa-
na jako celowe zachowanie ukierunkowane na zadanie cierpienia, fi-
zycznego lub psychicznego, drugiemu człowiekowi. Są to działania, 
które realizowane w sposób umyślny, prowadzą do wyrządzenia ko-
muś krzywdy lub zniszczenia jakiegoś przedmiotu. Przejawy agresji 
uporządkowane według określonych kryteriów pozwalają na opisa-
nie różnych jej rodzajów. Tak więc z uwagi na ekspresję zachowań 
można mówić o agresji wrogiej – instrumentalnej, otwartej – ukry-
tej, aktywnej – reaktywnej, fizycznej – pośredniej, afektywnej – roz-
bójniczej (Clarke, 2005; Frohlich-Gildhoff, 2006). 

2.
Epidemiologia zachowań agresywnych 

Dane na temat występowania zaburzeń zachowania wśród dzieci 
i młodzieży z  różnych krajów przynoszą zróżnicowany obraz, co pre-
zentuje poniższe zestawienie. 

Tabela 1. Występowanie zaburzeń zachowania oraz zachowań agresywnych i aspołecznych 

(za: Fröhlich-Gildhoff, 2006, s. 21).

Badania dokonane przez Występowanie Źródło danych

Amerykańskie Towarzystwo 
Psychiatryczne, 1996

8% wszystkich dzieci 
i młodzieży (6-16% chłopców, 
2-9% dziewcząt)

Petermann, Dopfer, Schmidt, 
2001

Badania Dzieci 
Ryzyka  – Mannheim

14,5 % dzieci w wieku 
szkolnym (70% chłopców, 
30% dziewcząt)

Laucht, 2003

Romano i in., 2001 4,2% młodzieży w wieku od 
14 do 17 lat (5,5% chłopców, 
2,9% dziewcząt)

Essau, Conradt, 2004

Lathey i in., 1998 0-11,9 % młodych ludzi 
w wieku od 4 do 18 lat

Scheithauer, Petermann, 2004
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 Proporcja pomiędzy chłopcami a dziewczętami wykazującymi ce-
chy zaburzeń zachowania wynosi od 3:1 do 7:1, a różnica ta jest wy-
jaśniana odmiennościami biologicznymi i psychologicznymi. Bada-
cze wskazują również na inny najczęstszy wiek ujawniania się tych 
zaburzeń: u większości chłopców ma to miejsce przed 10. rokiem ży-
cia, natomiast u dziewcząt zwykle w wieku 13-16 lat. 

Zauważa się także pewne różnice płciowe pod względem symptomów: na 
przykład kradzieże są bardziej powszechne wśród chłopców, a niewłaści-
we zachowania seksualne są częstsze u dziewcząt (Werry, 1997 za: Ken-
dall, 2004, s. 67).

 Również formy agresji wobec rówieśników są odmienne: dziew-
częta częściej przejawiają agresję fizyczną wobec chłopców, zaś wer-
balną i pośrednią wobec innych dziewcząt. Chłopcy z kolei są agre-
sywni głównie wobec innych chłopców, znacznie mniej wobec 
dziewcząt (Scheithauer, 2003, za: Fröhlich-Gildhoff, 2006). 
 Józef K. Gierowski (2009) przeprowadził badania nad relacjami 
pomiędzy płcią psychologiczną a agresywnością dziewcząt i chłopców 
będących nieletnimi sprawcami przemocy. Stwierdzono, iż szczegól-
nie poziom męskości odgrywa znaczącą rolę w mechanizmach psy-
chologicznych leżących u podstaw zachowań agresywnych zarówno 
chłopców, jak i dziewcząt i pozostaje w związku z prawie wszystkimi 
wymiarami agresywności. 
 Próby stworzenia modelu przestępczych zachowań dziewcząt 
i chłopców przyniosły informacje o różnicach motywacyjno-oso-
bowościowych mechanizmów tkwiących u podstaw tych zachowań. 
Istotnym czynnikiem modyfikującym owe różnice jest płeć biolo-
giczna: w obu przypadkach wyodrębniono, drogą analizy skupień, 
grupy nieletnich „totalnie niedostosowanych”, „socjopatycznych” 
oraz „zaburzonych osobowościowo”, jednak tylko chłopcy znaleźli 
się w podgrupie „nieznacznie niedostosowanych”. Tak więc czynniki 
ryzyka przemocy w świetle analizy skupień układają się w nieco od-
mienne konfiguracje dla populacji dziewcząt i chłopców (Gierowski 
i in., 2009). 
 Częstym zjawiskiem jest występowanie u jednego dziecka obok 
zachowań o charakterze agresywnym również innych zaburzeń to-
warzyszących. Wyniki badań nad współwystępowaniem różnych 
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trudności natury poznawczej, emocjonalnej i społecznej wraz z za-
burzeniami zachowania obrazuje tabela 2. 

Tabela 2. Zaburzenia współwystępujące z zachowaniami agresywnymi (na podstawie 

Kendall, 2004; Fröhlich-Gildhoff, 2006).

Zaburzenia współwystępujące 
Procent 

współwystępowania

Zachowania agresywne i zachowania aspołeczne 28%-45%*

Zaburzenia zachowania i zespół nadpobudliwości psychoruchowej 
z zaburzeniami koncentracji ADHD

20%-90%*

Zaburzenia zachowania i depresja 22%-45%*

Zaburzenia zachowania i stosowanie substancji psychoaktywnych 40%

Zaburzenia zachowania i zaburzenia lękowe 36%-62%*

*niższy wskaźnik to dane z badań populacyjnych, drugi to efekt badań klinicznych

3.
Rozwój zaburzeń – przyczyny

Przyczyną powstania trwałych agresywnych zachowań o charakte-
rze antyspołecznym rozumianych jako utrwalony wzór zachowania 
jest stabilna struktura Ja, która ukształtowała się w toku historii ży-
cia. Struktura ta w postaci wewnętrznych, kierujących zachowaniem 
schematów tworzy trwałą dyspozycję do określonego sposobu za-
chowania. Dyspozycja ta z kolei staje się podstawą interakcji społecz-
nych i sposobów rozwiązywania tak problemów dnia codziennego, 
jak i sytuacji kryzysowych oraz podejmowania zadań rozwojowych 
przez jednostkę. 
 Z kolei czynnik wyzwalający zachowania agresywne (mecha-
nizm spustowy) ma charakter raczej zdarzenia aktualnego, zależne-
go od sytuacji, w której jednostka się obecnie znajduje. Wyzwalacza-
mi mogą być powtarzające się wzory sytuacji lub sposoby interakcji, 
które napotykają na określone obszary struktury Ja i uruchamiają za-
chowania agresywne. 
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3.1.
Uwarunkowania biologiczne

Jednym z czynników wpływających na możliwość pojawienia się 
w życiu jednostki zachowań agresywnych są uwarunkowania natu-
ry biologicznej. 
 Często dyskutowanym obszarem jest związek męskiego hormo-
nu testosteronu z występowaniem zaburzeń zachowania. Wyniki ba-
dań w tym zakresie wskazują na istnienie korelacji pomiędzy oboma 
czynnikami, brak jest jednak jednoznacznych danych na temat kie-
runku i siły związku. 
 Większe znaczenie dla genezy nieprawidłowych zachowań wydają 
się mieć wszelkie zaburzenia neurologiczne, których doznała jednost-
ka w okresie swojego pre-, peri- i postnatalnego rozwoju. Uszkodzenia 
systemu nerwowego mają bowiem znaczny negatywny wpływ na pro-
cesy spostrzegania, przetwarzania informacji oraz regulacji emocji. 
 Obszarem mającym zdecydowane znaczenie jest temperament 
oraz dyspozycje do regulowania własnych emocji, takie jak: aktyw-
ność, reaktywność, samokontrola. Uwarunkowanie temperamental-
ne obrazuje równowagę lub jej brak pomiędzy procesami pobudzenia 
i hamowania. Zaburzenie tej równowagi może prowadzić do pod-
wyższenia lub zahamowania reakcji w obszarze pobudzenia, afektu, 
uwagi i aktywności (4xA = Arousal, Affekt, Aufmersamkeit, Aktivität) 
(Scheithauer, Petermann, 2004; Papousek, 2004 za: Fröhlich-Gild-
hoff, 2006). 
 Powiązania pomiędzy nasilonymi cechami temperamentu a za-
kłóceniami w kontroli zachowania dostrzegło wielu badaczy (Tho-
mas, Chess,1989; Strelau, 1998; Miklewska, 2000). Biorąc pod uwa-
gę klasyfikację trzech wzorów temperamentu zaproponowaną przez 
Alexandra Thomasa i Stellę Chess, można wyróżnić: dziecko o ła-
twym temperamencie, funkcjonujące regularnie i dobrze adaptują-
ce się do nowych sytuacji – easy child, dziecko trudne, o braku regu-
larności w biologicznym funkcjonowaniu, trudno dostosowujące się 
do nowości, zahamowane z nadmierną kontrolą – difficult child oraz 
dziecko „wolno się rozgrzewające” z początkowym dystansem wo-
bec nowości, z możliwością adaptacji do nowych sytuacji po wielo-
krotnym powtórzeniu, dziecko o silnym Ja – slow-to-warm-up child. 
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Związki pomiędzy cechami temperamentu a zachowaniem agresyw-
nym przedstawiają się następująco:
–  trudny temperament małego dziecka jest czynnikiem ryzyka dla 

pojawienia się zachowań eksternalizacyjnych,
–  trudny temperament pozostaje w silnym związku raczej z zacho-

waniami agresywnymi niż aspołecznymi,
–  związek temperamentu z zachowaniami agresywnymi jest wyraź-

ny w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w tym zakresie 
przed 10. rokiem życia (ale już nie w wieku późniejszym),

–  trudny temperament dziecka traktowany przez rodziców jako 
uciążliwy (jego odbiór wpływa na wzajemne interakcje) może na-
silić ryzyko wystąpienia zaburzeń zachowania.

 Badania nad dziećmi adoptowanymi, których rodzice biologiczni 
wykazywali tendencje antyspołeczne, dostarczają dowodów na zna-
czenie czynników genetycznych w powstawaniu zaburzeń zachowa-
nia. Pozytywna korelacja pomiędzy czynnikami genetycznymi a za-
chowaniem antyspołecznym dzieci i ich rodziców może przemawiać 
za związkiem genów z pojawianiem się wzorca zaburzeń w zachowa-
niu (Mofitt, 1987 za Radochoński, 2010).
 Aspekt ten może być traktowany jako predyktor agresji i zabu-
rzeń zachowania u nastolatków w okresie dojrzewania (Urban, 2000; 
Kendall, 2004; Oniszczenko, 2010).
 Duży obszar badań nad uwarunkowaniami biologicznymi w etio-
logii nieprawidłowych zachowań dzieci i młodzieży stanowią stu-
dia nad deficytami psychoneurologicznymi. Ich znaczenie dla for-
mowania się antyspołecznych wzorów zachowania dotyczy przede 
wszystkim ewentualnego wpływu teratogenów we wczesnej ontoge-
nezie na rozwój intelektualny dziecka oraz rozwój jego funkcji wy-
konawczych, takich jak pamięć, uwaga, spostrzegawczość, regulacja 
własnych zachowań. Szczególnie niższy od przeciętnego poziom in-
teligencji słownej utrudniać może dzieciom internalizację słownych 
nakazów i zakazów rodzicielskich, a co za tym idzie formowanie we-
wnętrznych mechanizmów samokontroli. Z kolei spośród funk-
cji wykonawczych niezwykle ważna jest osłabiona umiejętność po-
wściągania, a wiec intencjonalnego, kierowanego wolą odroczenia 
reakcji czy też powstrzymania się od niepożądanych działań (Bor-
kowska, Domańska, 2006; Radochoński, 2010).
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3.2.
Wczesnodziecięce doświadczenia 

Ze względu na naturalną niedojrzałość i bezradność dziecko zdane 
jest na opiekę i pomoc ze strony bliskiej osoby dorosłej. Od charak-
teru tej relacji zależy, jak kształtować się będą zawiązki osobowości 
młodej istoty, w jakim kierunku podążać będzie jej rozwój. Wyniki 
badań nad stałością relacji interpersonalnych dziecka a jego zacho-
waniami antyspołecznymi ujawniły szereg niekorzystnych zjawisk, 
które pozostają w związku z zaburzeniami zachowania u dzieci. Są to 
szkodliwy rodzicielski styl wychowawczy czy odrzucenie przez gru-
pę rówieśniczą.
 Interakcje dziecka z otoczeniem społecznym od pierwszych mi-
nut jego życia stają się bazą dla tworzenia się więzi. Bliska relacja 
z opiekunem jest podstawą kształtowania się wewnątrzpsychicznej 
reprezentacji, struktury Ja, odgrywającej kluczową rolę w kierowa-
niu własną aktywnością. Jako istotne doświadczenia z okresu naj-
wcześniejszego dzieciństwa wymienia się:
–  wspieranie przez rodziców dziecięcej regulacji emocji oraz uzgad-

nianie afektu,
–  doświadczenie bezpiecznego przywiązania,
–  doświadczenia sprawstwa i kontroli.

3.2.1.
Wspieranie przez rodziców dziecięcej regulacji 

emocji oraz uzgadnianie afektu

W trakcie badań nad zaburzeniami zachowania Chess i Thomas 
(1989) zauważyli także, że nie zachodzi prosta zależność między za-
burzeniami a posiadanym przez jednostkę temperamentem, okre-
ślanym w kategoriach łatwy – trudny. Stwierdzono natomiast zwią-
zek między zgodnością temperamentu z oczekiwaniami środowiska 
a pojawieniem się zaburzeń w przystosowaniu. Z tego  powodu 
 auto rzy wprowadzili pojęcie „dobroci dopasowania” (goodness of 
fit). Odnosi się ono do zgodności między charakterystyką jednostki 

Dziecko...4 
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(jej temperamentem, możliwościami oraz innymi cechami indywi-
dualnymi) a oczekiwaniami i wymaganiami stawianymi jej przez 
środowisko (Chess, Thomas, 1989). W relacjach dziecko – rodzice 
dochodzi do wzajemnej regulacji emocji: 

Podczas gdy noworodek jest jeszcze całkowicie zależny w procesach regu-
lacji swoich emocji od osoby opiekuna, starsze niemowlęta i małe dzieci 
w coraz większym zakresie potrafią samodzielnie regulować mniejsze ob-
ciążenia emocjonalne, jednak podczas przeżywania negatywnych emocji 
zdane są na pomoc ze strony rodziców (Peterman, Wiederbusch, 2003 za: 
Fröhlich-Gildhoff, 2006). 

 Ważnym zjawiskiem, którego konsekwencje pozostają w związku 
z dalszym pomyślnym rozwojem dziecka, jest uzgadnianie emocji (af-
fect attunement) (Miklewska, 2000). W tych właśnie procesach, już 
pod koniec pierwszego roku życia dziecka, badacze upatrują korzeni 
empatii oraz emocjonalnego przyjmowania cudzej perspektywy. 

Tabela 3. Rozwój zdolności regulacji emocji na podstawie: Friedlmeier, 1999; Peterman, 

Wiederbusch, 2003; Fröhlich-Gildhoff, 2006.

1-2 miesiąc życia dziecka Matka/opiekun reguluje poziom pobudzenia niemowlęcia, 
chroniąc je przed nadmiernym pobudzeniem oraz uspokajając 
w sytuacji przeżywania przez nie emocji negatywnych

3-6 miesiąc życia dziecka Niemowlę toleruje już wyższe stany pobudzenia i wykształca cykl 
stres – odpoczynek, potrafi dzięki kierowaniu swoją kontrolą 
wizualną odwracać wzrok od źródła pobudzenia

6-12 miesiąc życia dziecka Strategie regulacji niemowlęcia doskonalą się: dzięki kontaktowi 
wzrokowemu potrafi korzystać ze wskazówek płynących 
z zachowań rodziców, dzięki postępom w rozwoju ruchowym może 
wycofać się z sytuacji pobudzających emocjonalnie

2-5 rok życia W tym wieku następuje przejście na wewnętrzny poziom regulacji 
emocji, dziecko stosuje w coraz większym stopniu własne strategie 
radzenia sobie, jednak przy silniejszym pobudzeniu w dalszym 
ciągu poszukuje wsparcia osoby dorosłej

Od 5. roku życia Dziecko potrafi regulować własne emocje samodzielnie i już bez 
wsparcia społecznego

 Procesy regulacji emocji oraz uzgadniania emocji uważane są za 
obszary istotne dla powstawania zaburzeń rozwoju. Nieadekwat-
na pomoc dorosłego przy regulowaniu napięcia przez dziecko może 
prowadzić do dysfunkcji w tym zakresie, a w praktyce do wytworze-
nia się błędnego koła:
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Kiedy dziecko doświadcza, że jego pobudzenie nie jest zmniejszane przez 
matkę/opiekuna, pozostaje w stanie ciągłego napięcia, które podtrzymy-
wane jest poprzez takie aktywności jak choćby krzyk. Wywołuje to z kolei 
wzrost napięcia u przeciążonego opiekuna, pojawiają się negatywne emo-
cje, które w konsekwencji nasilają niepokój dziecka (Fröhlich-Gildhoff, 
2006, s. 41). 

 Potrzeba przywiązania do bliskiej osoby dorosłej jest w tej sytu-
acji wystawiona na poważną próbę: dziecko przeżywa ustawicznie 
skutki niedopasowania emocjonalnego. Tym, co wpływa niekorzyst-
nie na kształtowanie się bezpiecznego przywiązania i tworzy podsta-
wy dysfunkcjonalnej regulacji emocji u dziecka, jest pełna napięcia 
atmosfera rodzinna oraz negatywny sposób odnoszenia się rodziców 
do dziecka. Konsekwencjami takich przeżyć są niedostatecznie roz-
winięta empatia i kontrola własnych emocji, co z kolei znajduje się 
w ścisłym związku z występowaniem trwałych zachowań agresyw-
nych. Brak możliwości regulowania własnych emocji prowadzi do 
pozostawania przez dziecko w sytuacji długotrwałego stresu z per-
manentnym napięciem i pobudzeniem oraz przeżywaniem rozbież-
ności pomiędzy wymaganiami a własnymi możliwościami, jak i bra-
kiem poczucia sprawstwa i kontroli. 

3.2.2.
Bezpieczne przywiązanie 

Ponieważ przywiązanie bezpieczne jest warunkiem uzyskania przez 
dziecko podstawowej ufności do innych, świata i siebie samego, moż-
na uznać, że jego brak jest czynnikiem ryzyka zaburzającym prawidło-
wy rozwój psychiczny dziecka (Erikson, 2004; Obuchowska, 2006). 
Obserwowanymi w dalszej drodze życiowej dziecka konsekwencjami 
mogą być lękliwość, nadmierny dystans, tendencja do wycofywania 
się, ale też nadmierna drażliwość czy słaba kontrola impulsów.
 Wiele badań potwierdza związek pomiędzy wzorem przywiązania 
pozabezpiecznego a pojawiającymi się w wieku późniejszym zacho-
waniami agresywnymi (Bee, 2004; Clarke, 2005). 
 Brak bezpiecznego przywiązania we wczesnym dzieciństwie może 
owocować negatywnym nastawieniem do rówieśników, gorszym 

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2011 
DZIECKO ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM, Redakcja Krzysztof Biel i Justyna Kusztal



52 Iwona Sikorska 

regulowaniem własnych emocji oraz trwałym zachowaniem agre-
sywnym od wieku przedszkolnego aż do szkolnego. Przywiązanie 
pozabezpieczne może spowodować nasilenie zachowań agresywnych 
dziecka oraz wpłynąć na uformowanie się wzoru zachowania cha-
rakteryzującego się złością, nieufnością i chaosem. Już u trzylatków, 
pozostających w relacji przywiązania unikowego czy dezorganiza-
cji przywiązania, obserwuje się mniejsze kompetencje emocjonalne 
i społeczne w porównaniu z prawidłowo rozwijającymi się rówieśni-
kami. Zachowanie agresywne u dzieci niepewnych w relacjach z ro-
dzicami może być używane w celu przyciągnięcia ich uwagi. 
 Magdalena Stawicka i Magdalena Polaszewska-Nicke (2009), 
analizując jakość przywiązania w etiologii zachowań agresywnych, 
wskazały na, podkreślane przez wielu badaczy, fundamentalne zna-
czenie zdarzeń w pierwszych trzech latach życia dziecka dla rozwo-
ju ewentualnej sekwencji zaburzeń zachowania. Szczególnie wzorzec 
unikowy przywiązania pozabezpiecznego prowadzić może do kształ-
towania się egocentryzmu, tłumienia syntonii i empatii głównie 
u chłopców. Powyższy nieprawidłowy kształt więzi rodzic – dziecko 
wiązał się z występowaniem nieposłuszeństwa, wrogości, mściwo-
ści oraz nasilonej agresywności już u dzieci przedszkolnych. W gru-
pie z wczesnym początkiem zachowań antyspołecznych odnoto-
wano również wzorzec unikania w 12. i 18. miesiącu życia dziecka 
( Aquilar i in. 2000 za: Stawicka, Polaszewska-Nicke, 2009).

Wyniki badań wskazujących na związek pomiędzy wzorcem unikania 
i dezorganizacją w niemowlęctwie a nasiloną agresywnością dowodzą wagi 
jakości przywiązania w rozwoju zaburzeń funkcjonowania, jednak dopie-
ro znajomość dynamiki obu tych typów przywiązania pozwala wykroczyć 
poza sferę zależności statystycznych i zrozumieć, jak dochodzi do sytuacji, 
w której dzieciom trudno jest przyswajać i korzystać z alternatywnych dla 
agresji form regulacji własnego pobudzenia oraz kontaktów społecznych 
(Stawicka, Polaszewska-Nicke, 2009, s. 152). 

 Przywiązanie bezpieczne jest podstawowym czynnikiem ochronnym 
w rozwoju dziecka, ułatwia doskonalenie się jego kompetencji w sferze 
regulacji emocji, otwartości na nowe doświadczenia oraz zdolności adap-
tacji do wyzwań dnia codziennego. W badaniach nad zjawiskiem pręż-
ności psychicznej, resilience, badacze zajmujący się określaniem zasobów 
indywidualnych chroniących dziecko przed negatywnymi skutkami 
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niepomyślności losu wskazują na znaczenie prawidłowej więzi pomię-
dzy dzieckiem a stałym opiekunem szczególnie w pierwszym roku życia 
(Richardson, 2002; Werner, 2000; Benard, 2002).

3.2.3.
Sprawstwo i kontrola

Pierwsze doświadczenia związane z możliwością autonomicznych 
działań i wyborów mają dla rozwoju psychospołecznego dziecka 
ogromne znaczenie. Tworzą one zręby osobowości, w której kształtu-
je się wiara we własne możliwości, zaufanie do siebie i swoich kom-
petencji (Erikson, 2004). Poczucie sprawstwa (self-efficiency) jest nie 
tylko podstawą podejmowania autonomicznych działań przez dzie-
cko, ale przede wszystkim umożliwia podejmowanie prób rozwią-
zywania problemów stających na drodze rozwoju. Radzenie sobie 
z trudnościami, podejmowanie wyzwań i szukanie rozwiązań jest 
możliwe wówczas, gdy młody człowiek ufa, że jest w stanie temu 
podołać. Przekonanie o własnym sprawstwie u dziecka wywodzi się 
przede wszystkim z doświadczenia własnych konkretnych działań, 
które zakończyły się w przeszłości sukcesem. 
 Z badań nad odpornością psychiczną i radzeniem sobie przez dzie-
ci i młodzież ze stresem wynika, iż możliwość podejmowania decy-
zji, inicjowania i przeprowadzania działań jest czynnikiem budującym 
i wzmacniającym jednostkę. Kształtowanie się zasobów odpornościo-
wych dobrze obrazuje zaproponowana przez Normana Constantine’a 
i współpracowników zależność pomiędzy aktywami wewnętrznymi 
jednostki oraz wpływającymi na nie aktywami zewnętrznymi (Con-
stantine, Benard, Diaz, 1999). Wśród zasobów własnych oprócz kom-
petencji społecznej, poczucia sensu i celu wymieniana jest również 
autonomia i poczucie ja. Zasób ten rozumiany jest jako poczucie oso-
bistej tożsamości i siły, na które składają się osobiste przekonania, po-
czucie skuteczności i samoświadomość. Jest więc miarą wiedzy o sobie 
samym oraz wiary we własne siły. Zewnętrznymi czynnikami wpływa-
jącymi na ukształtowanie się tego zasobu są wysokie oczekiwania ze 
strony dorosłych i rówieśników. Oznacza to, że wiara innych, iż dzie-
cko jest w stanie poradzić sobie z określonymi wyzwaniami, posiada 
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charakter stymulujący rozwój wewnętrznej siły i poczucia własnej war-
tości (Opora, 2005; Ostaszewski, 2006).
 Niemożność doświadczenia własnego sprawstwa oraz możliwo-
ści sprawowania kontroli nad jakimś obszarem własnego życia jest 
stresem prowadzącym do zmniejszenia się poczucia własnej wartości 
oraz zgeneralizowanej niemożności działania. Badania nad umiejsco-
wieniem poczucia kontroli (locus of control) wskazują na znaczenie 
poczucia kontroli wewnętrznej pozytywnie korelującego z niezależ-
nością sądów i potrzebą osiągnięć oraz niezależnością od pola per-
cepcyjnego, a więc mniejszą zależnością społeczną i podatnością na 
naciski z tej strony (Popek, 2001; Szmigielska, 1995). Przyzwalający 
sposób wychowania, akceptacja, chwalenie i ochranianie, elastycz-
ne postawy i zachowania rodziców oraz wychowawców wpływają na 
kształtowanie się wczesnej niezależności dziecka. Dopuszczanie sa-
modzielności w działaniach dzieci, udzielanie wskazówek i nagra-
dzanie wpływa na możliwość pojawienia się poczucia, iż efekty ich 
aktywności mogą zależeć od nich samych, co zdaje się wpływać na 
nonkonformizm, samosterowność i większą kreatywność dzieci.
 W sytuacji braku doświadczeń konstruktywnych w zakresie bu-
dowania poczucia sprawstwa często zachowania ekspansywne, agre-
sywne czy impulsywne dostarczają dziecku brakujących dotąd do-
świadczeń własnej skuteczności w działaniu, choćby o charakterze 
krótkotrwałym. Ponadto wiele badań wykazało znaczną zależność, 
podatność na sugestię i podleganie presji u dzieci z zaburzeniami 
w zachowaniu. Ta często agresywna zależność od innych jest prze-
jawem ograniczeń w rozwoju niezależności młodego człowieka 
( Urban, 2000; Clarke, 2005).

3.3.
Indywidualna struktura Ja

Wzajemny wpływ czynników biologicznych i wczesnych doświad-
czeń dziecięcych daje w efekcie podstawy tworzącej się u dziecka 
struktury Ja. Nieprawidłowości pojawiające się w rozwoju mogą 
podwyższać ryzyko wystąpienia u dziecka utrwalonych wzorów agre-
sywnego zachowania. 
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3.3.1.
Podstawowa nieufność

Jeśli dziecko nie doświadcza bezpiecznego przywiązania do osoby 
bliskiej, wykształca się w nim przekonanie o zagrażającym świecie, 
w którym nie można oczekiwać wsparcia i pomocy w potrzebie. Nie-
ufność z relacji z rodzicami przenosi się na innych ludzi i dalsze oto-
czenie i staje się zgeneralizowanym oczekiwaniem. Dziecko może 
prezentować zachowania związane z wycofaniem się, ambiwalen-
cją lub agresją. Ze względu na kolorystykę emocjonalną jego świata 
może wykazywać również tendencję do tego, że w sytuacjach dwu-
znacznych zachowuje się częściej agresywnie niż inne dzieci, co sta-
nowi odpowiedź na wstępne założenie o możliwym niebezpieczeń-
stwie (Kendall, 2004; Frohlich-Gildhoff, 2006). 
 Jako główne konsekwencje związane z nieprawidłowym wzorcem 
przywiązania wskazuje się na następujące tendencje w obszarze regu-
lacji emocji:

Tabela 4. Zakłócenia w rozwoju społeczno-emocjonalnym dzieci z pozabezpiecznym 

przywiązaniem (na podst. Stawicka, Polaszewska-Nicke, 2009).

Typ przywiązania Powstały mechanizm

Przywiązanie unikowe Tłumienie ekspresji, odcinanie się od doświadczanych 
emocji (szczególnie negatywnych)

Przywiązanie ambiwalentne Nadmierna ekspresja doświadczanych emocji

Przywiązanie zdezorganizowane Brak wykształcenia spójności w funkcjonowaniu 
emocjonalnym

 Jako wynik niezaspokojonego poczucia bezpieczeństwa mogą 
kształtować się u dzieci strategie zaradcze o charakterze nieprzystoso-
wawczym. Ponieważ opiekun nie odpowiada na sygnalizowaną przez 
dziecko potrzebę bliskości, zaczyna ono stosować strategie o zabar-
wieniu agresywnym. Może to być próba podporządkowania sobie 
rodzica w „strategii zniewalania” poprzez agresywne i zastraszające 
zachowania lub też hamowanie negatywnych emocji w kontakcie 
z rodzicem, lecz przenoszenie ich w postaci zachowań agresywnych 
na relacje z innymi w „strategii obronnej”. 

...w obszarze teorii przywiązania zachowania trudne czy agresywne po-
strzegane są w głównej mierze jako przejawy prób regulacji negatywnego 
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pobudzenia wynikającego z zakłóceń relacyjnych oraz poszukiwania bli-
skości w obliczu interakcji z opiekunem niezaspokajającym tej podstawo-
wej potrzeby (Stawicka, Polaszewska-Nicke, 2009, s.153).

3.3.2.
Specyfika przetwarzania informacji

Jako kolejne konsekwencje niezaspokojonego poczucia bezpieczeń-
stwa we wczesnym okresie życia wymieniane są zakłócenia w zakre-
sie adekwatnej atrybucji przyczyn zachowań własnych i innych osób. 
Przetwarzanie napływających informacji wiąże się z procesem nada-
wania znaczenia temu, co dzieje się w otoczeniu. Specyfika funkcjo-
nowania poznawczego dzieci agresywnych jest czynnikiem sprzyja-
jącym pojawieniu się aspołecznych zachowań. Analiza ich sposobów 
myślenia obrazuje częste deficyty poznawcze, takie jak: niska umie-
jętność rozwiązywania problemów (podawane rozwiązania mają 
charakter często niewłaściwy społecznie), trudności w proponowa-
niu wyjścia z konfliktów interpersonalnych. 
 Częstym problemem dzieci agresywnych są zniekształcenia w pro-
cesie poznawczym, których przykładem może być błąd atrybucji, 
polegający na częstym przypisywaniu wrogich intencji ludziom 
w sytuacjach niejednoznacznych. Przebieg takiego procesu przedsta-
wia tabela  5. 

Tabela 5. Przetwarzanie informacji – zniekształcenia poznawcze u dzieci agresywnych 

(na  podstawie Crick, Dodge, 1994).

Etap 1.
Dekodowanie

Wykorzystywanie mniejszej ilości wskazówek przed podjęciem 
decyzji. Mniejsze przewidywanie konsekwencji własnych 
zachowań podczas definiowania i rozwiązywania problemów 
interpersonalnych

Etap 2.
Interpretowanie

W sytuacjach wieloznacznych przypisywanie występującym 
zjawiskom charakteru wrogiego 

Etap 3.
Poszukiwanie sposobu 
zareagowania

Wytwarzanie mniejszej ilości możliwych sposobów zareagowania; 
pomysły wytworzone przeważnie zabarwione agresywnie; mała 
wiedza o możliwościach rozwiązywania problemów społecznych

Etap 4.
Wybór sposobu zareagowania

Tendencja do wyboru reakcji agresywnej

Etap 5.
Zastosowanie

Rzadsza komunikacja werbalna, częstsze stosowanie przemocy 
fizycznej 
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Agresywne dzieci wykazują tendencję do atrybucji, która utrzymuje i na-
sila dysfunkcjonalną agresję. Mają one skłonność do przypisywania agre-
sji sytuacjom dwuznacznym. Na przykład, jeśli pokażemy im oraz grupie 
mniej agresywnych równolatków zdjęcia lub filmy, na których a) jedno 
dziecko rani celowo inne, b) czyni to nieumyślnie, c) sytuacja jest nie jed-
noznaczna – dzieci agresywne istotnie częściej interpretują sytuację dwu-
znaczną jako związaną z celową agresją […]. Ujmując to psychoanalitycz-
nie, można mówić o projektowaniu agresji na neutralne sytuacje (Dodge, 
1991, s. 274). 

 Zniekształcenia poznawcze interpretowane są jako deficyty 
w mentalizacji, czyli niezdolność do prawidłowego reflektowania 
przyczyn działań własnych i innych osób w kategoriach ich potrzeb, 
pragnień, przekonań. Adekwatna atrybucja intencji innych, rozu-
mienie ich stanów psychicznych ułatwia orientację społeczną i po-
zwala na uruchamianie prawidłowych reakcji. Przy braku możliwo-
ści mentalizacji pojawia się błędne nadawanie znaczeń niosące ze 
sobą niezrozumienie intencji w zachowaniach innych i możliwość 
reagowania na nie agresją. Ponieważ procesy mentalizacji mają cha-
rakter nieświadomy i automatyczny, są trudne do kontrolowania 
(Fonagy, 2003 za: Stawicka, Polaszewska-Nicke, 2009).
 Przypisywanie innym wrogich intencji może być mechanizmem 
odpowiedzialnym w znacznej mierze za podejmowanie działań od-
wetowych i eskalacji zachowań nieprzystosowawczych (Kendall, 
2004; Stawicka, Polaszewska-Nicke, 2009).

3.3.3.
Niskie poczucie sprawstwa i kontroli

Jako wynik niedostatecznej ilości doświadczeń autonomicznych dzia-
łań i decyzji kształtuje się u dzieci agresywnych tendencja do przeko-
nania o własnych małych możliwościach działania i kontrolowania 
samego siebie. Emocjonalna specyfika tej grupy zawiera nasilenie ta-
kich uczuć, jak niezadowolenie, niepewność, bezradność, podatność 
na zranienie. Permanentne niezadowolenie z siebie stanowić może 
bazę dla problemów emocjonalnych współwystępujących z zaburze-
niami zachowania (Urban, 2000). Zachowania agresywne są często 
pierwszymi samodzielnie podejmowanymi przez dzieci działaniami, 
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które przynoszą wyraźny oddźwięk w otoczeniu i potwierdzają sku-
teczność własną. Powodują podniesienie poczucia własnej wartości 
i paradoksalnie stają się wzmocnieniem pozytywnym w zakresie sa-
mooceny (Peterman, Wiederbusch, 2003). 
 Niedostateczne umiejętności w zakresie samokontroli i regulowa-
nia pobudzenia manifestują się w mniejszej ilości strategii radzenia 
sobie z przeciążeniem emocjonalnym u dzieci agresywnych. Doty-
czy to nieumiejętności zrelaksowania się i wyciszenia, intencjonal-
nego odwrócenia uwagi od nadmiernie emocjonujących bodźców, 
stosowania zastępczych strategii odreagowania ruchowego. Typowa 
dla dzieci przejawiających zaburzenia zachowania jest tendencja do 
podwyższonej drażliwości, reagowania impulsywnego i konfliktowe-
go nawet przy błahych nieporozumieniach (Scheithauer, Petermann, 
2004 za: Frohlich-Gildhoff, 2006).
 Analizując mechanizm uruchamiania przez dzieci zachowań 
agresywnych, badacze powołują się na koncepcję „frustracji-agresji” 
(Clarke, 2005; Stawicka, Polaszewska-Nicke, 2009). Pozwala ona 
zrozumieć stan dziecka znajdującego się w długotrwałym dystresie 
z powodu braku własnej autonomii, niskiej samooceny, niezaspoko-
jonej potrzeby bezpieczeństwa i szacunku oraz swojej niezaradności. 
Z uwagi na deficyty w zakresie samokontroli oraz mentalizacji po-
jawia się u nich łatwość reagowania agresją nie tylko w błahych, ale 
i  w całkowicie neutralnych sytuacjach. 

3.4.
Zadania rozwojowe

Podejmowanie i rozwiązywanie zadań rozwojowych jest kolejnym 
obszarem, który ma duże znaczenie dla powstawania zaburzeń zacho-
wania. Podejmowanie zadań rozwojowych można uznać za wypad-
kową indywidualnych procesów dojrzewania, celów i zadań społecz-
nych oraz celów własnych. Realizowanie kolejnych zadań wpływa na 
postępy rozwojowe oraz dojrzewanie struktury Ja. Zestawienie naj-
ważniejszych zadań, z uwagi na związek z możliwością powstania za-
burzeń zachowania, przedstawia tabela 6. 
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Tabela 6. Zadania rozwojowe mające znaczenie dla powstawania zaburzeń zachowania 

(na  postawie Frohlich-Gildhoff, 2006, s. 54).

Wiek Zadanie rozwojowe

1-2 rok życia dziecka Regulacja emocji
Początki tworzenia się poczucia sprawstwa i kontroli
Budowa relacji bezpiecznego przywiązania

3-5 rok życia dziecka Akceptacja granic stawianych szczególnie zachowaniom agresywnym
Budowa empatii i zachowania prospołecznego
Początki tworzenia się umiejętności rozwiązywania konfliktów
Początki moralności
Początki realistycznego spostrzegania siebie i innych

6-7 rok życia dziecka Rozpoczęcie nauki w szkole, postępowanie zgodne z normami i rolami
Wypełnianie obowiązków szkolnych
Budowanie relacji rówieśniczych

8-12 rok życia dziecka Tworzenie się umiejętności pracy w grupie
Doskonalenie się adekwatnych do wieku umiejętności rozwiązywania 
konfliktów, zanik werbalnie agresywnych form kłótni
Nauka radzenia sobie z porażką

13-20 rok życia Radzenie sobie ze zmianami własnej fizyczności i procesami dojrzewania
Zbudowanie adekwatnego obrazu siebie/własnego ciała
Separacja od rodziców
Określenie własnej tożsamości płciowej
Tworzenie stabilnych relacji z rówieśnikami
Nabycie stabilnych wartości etycznych
Decyzja o wyborze zawodu

 Zadania rozwojowe podlegają również wpływom kulturowym 
i społecznym, tworzą jednak pewną matrycę wskazującą kierunki 
normatywnego rozwoju młodego człowieka. Niezrealizowanie ich 
w określonym czasie może tworzyć lukę w procesie dojrzewania jed-
nostki, może też nasilać istniejące już dezadaptacyjne zachowanie. 
 Analizując wymagania rozwojowe, stojące przed dzieckiem i ado-
le scentem, można zauważyć, ile trudności w ich realizacji będzie 
pojawiać się w życiu jednostki prezentującej tendencje antyspo-
łeczne. Skuteczna realizacja zadań pierwszych lat życia jest w znacz-
nym stopniu uzależniona od wsparcia otoczenia i prawidłowych re-
lacji interpersonalnych dziecka. Bazą dla pomyślnego rozwoju jest, 
o czym już wspominano, bezpieczne przywiązanie dziecka do opie-
kuna umożliwiające naukę regulacji własnych emocji, kontroli po-
budzenia, kształtowanie się wewnętrznych mechanizmów kontroli 
i planowania działań. Konsekwencją braku pomyślnej realizacji za-
dań pierwszych lat życia może stać się brak kompetencji dziecka do 
podejmowania i kończenia z sukcesem kolejnych wyzwań. Tak więc 
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zjawiska owe stanowić mogą swego rodzaju błędne koło, gdyż brak 
odpowiednich kompetencji adekwatnych do wieku owocuje nie-
możnością doskonalenia i nabywania kolejnych umiejętności, co ro-
dzić może frustrację i poczucie wykluczenia u dziecka. 

3.5.
Czynniki ryzyka 

Czynniki ryzyka znajdujące się p o  s t r o n i e  j e d n o s t k i  zo-
stały przedstawione już częściowo w rozdziale 1.1. Do uwarunko-
wania biologicznego należy jeszcze dodać niski poziom pobudzenia 
oraz idące za tym wysokie zapotrzebowanie na stymulację (sensation-
-seeking) u dzieci przejawiających zaburzenia zachowania. Kolejnym 
aspektem stanowiącym ryzyko pojawienia się zachowań agresyw-
nych jest niższy iloraz inteligencji oraz mniejsze zdolności poznaw-
cze (Rosenhan, Seligman,1994; Kendall, 2004). 
 Czynniki ryzyka mogą mieć również charakter rozwojowy, czy-
li być związane z normatywnymi procesami i tendencjami typowy-
mi dla danego okresu w życiu młodego człowieka, jak np. konfor-
mizm rówieśniczy u nastolatków. Ryzykiem będzie więc zwiększona 
podatność na presję grupy i łatwość podporządkowania się liderowi 
w podejmowaniu zachowań ryzykownych (np. inicjacje alkoholowe, 
narkotykowe). Niespecyficzne czynniki ryzyka mogą prowadzić do 
wielu różnych nieprawidłowości, tak jak efektem niepełnosprawno-
ści dziecka może być pojawienie się w jego zachowaniu symptomów 
agresji czy też depresji (Opora, 2005; Ostaszewski, 2005, 2006; Si-
korska, 2008).
 Aspekty niekorzystne dla rozwoju dzieci i młodzieży dotyczą rów-
nież ś r o d o w i s k a  d o m o w e g o, w którym spędzają oni pierwsze 
lata swojego życia. Tak więc mogą to być środowiska o niepomyśl-
nych dla dziecka cechach – rodziny o niskich dochodach, zagrożo-
ne bezrobociem, przestępczością, przemocą itd. Również rodziny, 
w których obecny jest alkohol (szczególnie alkoholizm ojca), narko-
tyki, zaburzenia psychiczne (szczególnie depresja matki) oraz anty-
społeczne zaburzenia osobowości rodziców. Niekorzystną sytuację 
dla rozwoju dziecka może stwarzać też rodzina w stadium konfliktu, 
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destabilizacji czy już rozbicia, gdy rodzice wyjeżdżają lub rozwo-
dzą się. Czynnikiem ryzyka jest również traumatyczne doświadcze-
nie dziecka związane z byciem wykorzystywanym, zranionym. Trud-
ną sytuacją jest ponadto status dziecka osieroconego, odtrąconego 
czy porzuconego. Dzieci wychowujące się w placówkach opiekuń-
czych mają mniejszą szansę na doświadczenie działania czynników 
zewnętrznych stymulujących rozwój siły i odporności wewnętrznej, 
takich jak bliskie, pozytywne relacje opiekuńcze, akceptujące przy-
zwolenie czy bezpieczne wsparcie (Rotter, 1995; Richardson, 2002; 
Sikorska i in., 2009).

Cztery różne wzory powszechnie występują w rodzinach dzieci z zabu-
rzeniami zachowania: dewiacja u rodziców, odrzucenie dziecka i stosowa-
nie środków represji przez rodziców, brak kontroli zachowań dzieci lub 
brak nadzoru oraz konflikty w małżeństwie i rozwód (Hetherington, Law, 
O’Connor, 1993 za: Kendall, 2004, s. 70).

 Rodzice dzieci agresywnych często sami prezentują zachowania 
przestępcze, nadmierną impulsywność i niedostosowanie społeczne. 
Szczególnie ojcowskie negatywne wzorce zachowania mogą stanowić 
silny predykator wystąpienia zaburzeń zachowania u dziecka. Opi-
sane zostały cechy postępowania wychowawczego rodziców, które 
wysoko korelują z wystąpieniem zachowania agresywnego u dziecka 
(Scheithauer, Petermann, 2004 za: Frohlich-Gildhoff, 2007). Cechy 
te to:
–  brak zainteresowania dzieckiem,
–  duża ilość negatywnych informacji zwrotnych (negatywna ocena 

dziecka),
–  brak konsekwencji w ustalaniu norm i stawianiu granic,
–  brak akceptacji dziecka i emocjonalnego wspierania go,
–  surowy, karzący styl wychowania połączony z biciem, maltreto-

waniem fizycznym dziecka.
 Sytuacje rodzinne, w których dziecko obserwuje przemoc domo-
wą, konflikty pomiędzy rodzicami z użyciem siły czy broni, mogą 
nasilić problemy w zachowaniu dzieci. Niekorzystnym czynnikiem 
jest również rozpad małżeństwa rodziców, gdyż staje się on stresem 
i obciążeniem dla dziecka oraz wpływa znacząco na zaburzenie jego 
poczucia bezpieczeństwa. Czynniki ryzyka wystąpienia zachowań 
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problemowych czy ryzykownych u dziecka często ulegają kumulacji 
w przypadku rodzin dysfunkcjonalnych. Niekorzystne warunki oraz 
relacje wpływają tak na dziecko, jak i na całą rodzinną złożoną kon-
stelację interakcji (Ostaszewski, 2008).
 Kolejnym obszarem, który może nieść zagrożenia dla prawid-
łowego rozwoju dziecka, jest s z k o ł a  i  d a l s z e  o t o c z e n i e 
s p o ł e c z n e. Ze względu na swoje mniejsze kompetencje społecz-
ne, trudności w samokontroli oraz symptomy zaburzonego zacho-
wania dziecko może być wykluczane przez rówieśników ze wspól-
nych zabaw i niezapraszane do grupowych aktywności. Odsuwanie 
przez kolegów z najbliższego otoczenia może powodować poszuki-
wanie przez dziecko grup o podobnych do jego sposobach funkcjo-
nowania. Wśród agresywnych nastolatków wyraźna jest tendencja 
do przyłączania się do grup prezentujących aspołeczny, dewiacyjny, 
czasem nawet przestępczy styl bycia. 
 Problemy w integracji społecznej dziecka o cechach agresywnych 
i aspołecznych widoczne są również w szkole. Dochodzi tutaj do 
spiętrzenia trudności w postaci mniejszej sprawności intelektualnej, 
wolniejszego tempa uczenia się, zaburzeń zachowania oraz wyklu-
czenia społecznego. Wpływa to na nasilenie się u dziecka trudno-
ści w zachowaniu, zmniejszenie jego motywacji do uczestniczenia 
w procesie edukacyjnym, co w efekcie prowadzi do kolejnych pora-
żek szkolnych wiodących z kolei do zamknięcia błędnego koła. 

4.
Rozwój zaburzeń – mechanizmy spustowe

Model p o d a t n o ś ć – s t r e s  zakłada, że występuje interakcja mię-
dzy genetycznymi i biologicznymi predyspozycjami jednostki a stre-
sującymi wpływami środowiska. Stres jest tu traktowany jako wy-
zwalacz, który może, choć nie musi, przyczynić się do rozwoju 
nieprawidłowego zachowania. Zgodnie z tym modelem predyspozy-
cje i doznawany stres są komplementarne, czyli żaden z tych czynni-
ków działający oddzielnie nie wystarcza, aby wywołać patologiczne 
zachowanie. Najważniejsze czynniki wyzwalające manifestację za-
chowania nieprawidłowego zostały przedstawione poniżej. 
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 N i e j a s n e  (d w u z n a c z n e) s y t u a c j e  s p o ł e c z n e  – po-
strzegane są przez dzieci wykazujące tendencje agresywne jako zagra-
żające i prowokujące. Interpretacja ta wynika z opisanych wcześniej 
zniekształceń poznawczych w procesach przetwarzania informacji. 
Agresywne zachowanie stosowane jest w funkcji samoobrony, rozu-
miane jednak przez innych jako atak prowadzi do takich reakcji oto-
czenia, które tylko wzmacniają przekonanie agresywnego dziecka 
o wrogości świata. Zniekształcona atrybucja staje się mechanizmem 
odpowiedzialnym za powstanie swego rodzaju błędnego koła (Ken-
dall, 2004; Stawicka, Polaszewska-Nicke, 2009).
 P r z e c i ą ż e n i e  c z y  t e ż  k o n f r o n t a c j a  b e z  m o ż l i -
w o ś c i  u n i k n i ę c i a – są sytuacjami, które nasilają trudności w re-
gulowaniu własnych emocji przez dzieci z zaburzeniami zachowania. 
Zbyt wysokie wymagania lub poniesione porażki mogą prowadzić 
do istotnego nadszarpnięcia i tak już niskiego poczucia własnej war-
tości. Z uwagi na niewielki repertuar środków zaradczych dzieci te 
wybierają złość i agresję jako moderatory powstałych silnych emocji 
negatywnych. Formy te pełnią rolę reakcji obronnych, podobnie jak 
w przypadku sytuacji niejednoznacznych. Tym, co istotnie utrudnia 
dzieciom o tendencjach agresywnych poradzenie sobie z opisany-
mi trudnościami, jest ich większa drażliwość, małe poczucie spraw-
stwa, zewnętrzne umiejscowienie kontroli, deficyty w zakresie regu-
lacji emocji (Miklewska, 2000).
 K l i m a t  s p o ł e c z n y  n a s i l a j ą c y  p r z e m o c  – dotyczy 
środowisk, w których zachowanie agresywne i stosowanie przemocy 
należą do standardowego sposobu traktowania drugiego człowieka. 
Może się to wiązać z typowym językiem danej grupy oraz strategia-
mi rozwiązywania konfliktów. Przemoc werbalna i fizyczna jest tole-
rowana i staje się wzorem zachowania przejmowanym przez dziecko 
znajdujące się w danym środowisku. Oprócz patologicznego środo-
wiska rodzinnego należy wspomnieć również o przemocy i prześla-
dowaniu w szkole czy na podwórku. Doniesienia na temat bullyingu 
wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wskazują 
na niebezpieczeństwo modelowania zachowań agresywnych w gru-
pie rówieśniczej (Guerin, Honnessy, 2008; Dembach, 2008).
 A l k o h o l  i  n a r k o t y k i  – ze względu na chemiczny wpływ na 
organizm, a szczególnie na system nerwowy, mogą być czynnikami 
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wyzwalającymi zachowania agresywne. Zniekształcenia percepcji oraz 
zmniejszenie możliwości samokontroli i kierowania sobą stają się do-
datkowym ryzykiem pojawienia się reakcji impulsywnych i agresyw-
nych. Badania nad polskimi piętnastolatkami podejmującymi zacho-
wania ryzykowne, w tym kontakty z substancjami psychoaktywnymi, 
wskazują, iż tym, co pełni funkcję ochronną dla dziecka, jest: 
–  małe rozpowszechnienie zachowań ryzykownych wśród kolegów,
–  zainteresowanie nauką,
–  zaangażowanie w konstruktywną działalność,
–  dobre relacje rodzinne nastolatka (Mazur i in., 2008).
 J e d n o z n a c z n e  w s k a z ó w k i  – pewne bodźce pojawiające 
się w otoczeniu odczytywane są przez młodego człowieka jako wy-
raźna prowokacja i traktowane jako zagrożenie. Opisywany przez 
badaczy zaburzeń zachowania „efekt broni” (weapons effect) wyjaś-
nia rolę bodźców neutralnych, ale posiadających dla osoby o ten-
dencjach agresywnych pewne konotacje czynników prowokujących. 
Należeć do nich może określony ubiór czy sposób bycia, slangowe 
słownictwo, czy wreszcie posiadanie broni przez inną osobę, która 
pojawia się w najbliższym otoczeniu. Dzieci i młodzież o opisywa-
nych tendencjach traktują te bodźce jako jednoznaczne wskazówki, 
iż ktoś chce wystąpić z napaścią, jest ich wrogiem. Założenie takie 
łatwo uruchamia decyzję o ataku, który pełni funkcję obrony siebie 
(Clarke, 2005; Frohlich-Gildhoff, 2007).
 F r u s t r a c j a  – jest czynnikiem wielokrotnie wymienianym 
w charakterze wyzwalacza agresji. Wyniki badań pokazują jednak, 
że nie każde niepowodzenie, rozczarowanie czy ograniczenie prowa-
dzi do reakcji agresywnej. Dotyczy to przede wszystkim tych dzieci, 
które już nauczyły się takiego sposobu reagowania w sytuacji prze-
żywanej frustracji. Pierwsze reakcje agresywne pojawiają się u dzie-
cka w odpowiedzi na brak zaspokojenia jego podstawowych potrzeb, 
w tym bezpieczeństwa, przez opiekuna (Stawicka, Polaszewska-
-Nicke, 2009).
 Teoria transferu emocjonalnego wskazuje na możliwość prze-
niesienia powstałego i utrzymującego się pobudzenia związanego 
ze sfrustrowaniem określonej potrzeby na inny obiekt (Zillmann, 
1988 za: Clarke, 2005). Mocne pobudzenie zaburza klarowne roze-
znanie i ocenienie sytuacji, wpływa na niewłaściwe decyzje. Przede 
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wszystkim zaś powoduje, iż agresywne odreagowanie może dokonać 
się w relacji z obiektem (przedmiotem lub osobą) całkowicie nie-
związanym z przyczyną frustracji. 
 Z n a c z e n i e  m e d i ó w  – regularny kontakt z przemocą oglą-
daną w mediach wpływa modyfikująco na skrypty poznawcze jed-
nostki. Dzieci stają się mniej wrażliwe w odbiorze zachowań agre-
sywnych, traktują takie formy jako akceptowalne. Szczególnie gdy 
przemoc jest na ekranie nagradzana, może to prowadzić do wzmoc-
nienia tendencji agresywnych posiadanych już przez dziecko. Wie-
le badań dotyczących wpływu filmów na zachowanie człowieka 
wskazuje, że treści obrazujące przemoc i agresję mogą nasilać takie 
(już istniejące) tendencje u dzieci i młodzieży, nie mogą jednak ich 
wywoływać.
 Badania Małgorzaty Toeplitz-Winiewskiej nad relacjami pomię-
dzy grami komputerowymi a agresywnością młodzieży testowały hi-
potezy katharsis, desensytyzacji oraz społecznego uczenia się w sy-
tuacji ekspozycji na przemoc w grach (Toeplitz-Winiewska, 2009). 
Otrzymane wyniki potwierdziły modelujący wpływ agresywnych 
gier komputerowych na poziom agresji graczy. Niepokojący był rów-
nież wniosek na temat wzmocnienia kontaktu z treściami agresyw-
nymi poprzez zaangażowanie się młodzieży w kreowanie akcji. Tak 
więc nie jedynie obserwacja brutalnych scen na ekranie, ale i po-
dejmowanie takiej aktywności jak zabijanie i niszczenie podczas gry 
stwarza więcej okazji do uczenia się agresji. 

5.
Prognoza

Analiza wyników badań nad rozwojem tendencji antyspołecznych 
pozwoliła na wyodrębnienie szeregu wskaźników ujawniających się 
w zachowaniu dzieci juz w okresie przedszkolnym. Są to cechy, które 
można uznać za predyktory późniejszych trudności. Należą do nich 
nadpobudliwość psychoruchowa, niezdolność do odroczenia graty-
fikacji określonej potrzeby, problemy z samokontrolą. Również zgła-
szane przez rodziców i nauczycieli nieposłuszeństwo dziecka, jego 
impulsywność, chwiejność emocjonalna i niepokój ruchowy mogą 

Dziecko...5 
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być symptomami zaburzeń w zachowaniu w okresie późniejszym 
(Radochoński, 2010). Jako najtrafniejsze wskaźniki długotrwałych 
nieprawidłowości w zachowaniach wskazywane są cechy tempera-
mentalne: kombinacja hiperaktywności i agresywności przejawia-
ne w okresie dzieciństwa (Farrington, Loeber, Van Kammen, 1990; 
Moffitt, 1990 za: Radochoński, 2010). 
 Zachowania, w których pojawiają się agresja i tendencje niszczyciel-
skie, według badaczy problemu mogą rozwijać się według trzech wzo-
rów. Rolf Loeber i współpracownicy opisują ścieżki rozwojowe pro-
wadzące do utrwalenia się nieprawidłowych, antyspołecznych form 
u młodych ludzi. Jedna z nich to droga zachowań jawnych (overt beha-
viors pathway), w której widoczne są napady złości, bójki oraz wszelkie 
zachowania o charakterze konfrontacyjnym. Druga droga rozwoju to 
zachowania ukryte (covert behaviors pathway) z dominującymi forma-
mi działań skrytych, takich jak kradzieże, kłamstwa, wagary. Kolej-
na droga to wczesny konflikt z autorytetem – opór, bunt (authority 
conflict pathway) (Loeber, Van Krammen, Maugan, 1993 za: Kendall, 
2004, Urban, 2000; Radochoński, 2010). Zanotowano pewne ko-
relacje pomiędzy wzorem rozwoju zachowań niszczycielskich a prze-
stępczością u chłopców. Najniższy stopień przestępczości stwierdzono 
w przypadku chłopców, których działania należały do nurtu zacho-
wań jawnych i wczesnego konfliktu z autorytetem. Najwyższy poziom 
przestępczości wiązał się z wzorem rozwoju obejmującym wszystkie 
trzy drogi nieprawidłowego rozwoju. 

[...] agresja na przestrzeni 22 lat wykazuje cechy stabilności. Dzieci, któ-
re były określane jako najbardziej agresywne w wieku 8 lat, pozostają czę-
sto takimi osobami również jako dorośli w wieku 30 lat (Dornes, 1997 za: 
Fröhlich-Gildhoff, 2006, s. 27).

 Na powiązania wczesnych zachowań antyspołecznych z prze-
stępczością wskazują badacze problematyki niedostosowania spo-
łecznego (Olweus, 1979; Urban, 2000; Clarke, 2005; Radochoń-
ski, 2010). W analizach ewolucji tego zjawiska podkreśla się rozwój 
nieprawidłowości od zaburzeń emocjonalnych poprzez zaburze-
nia zachowania aż do przestępczości. Bronisław Urban, powołując 
się również na innych badaczy (L.N. Robins., R. Loeber), wskazu-
je, iż zwiastunami późniejszych konfliktów z prawem były zwykle 
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powtarzające się zachowania agresywne w dzieciństwie. Akty anty-
społeczne o znacznej ekstremalności w takich zakresach, jak spoi-
stość zachowania antyspołecznego, występowanie tego zachowania 
w większej ilości środowisk, różnorodność form tych zachowań oraz 
wiek dziecka, u którego się one pojawiły, uważane są za znaczący pre-
dyktor późniejszej przestępczości (Urban, 2000). 

6.
Profilaktyka, terapia

Specjalistyczna pomoc dzieciom z zaburzeniami zachowania i ich ro-
dzinom obejmuje wiele form oddziaływań. Optymalnym modelem 
jest współpraca medyczno-psychologiczno-pedagogiczna. W przy-
padku zaburzeń eksternalizacyjnych, do jakich należą opisywane za-
chowania, największą efektywność terapeutyczną stwierdzono w sto-
sowaniu terapii poznawczo-behawioralnej (Kazdin, Weisz, 2006). 
Do najczęstszych form proponowanych w tym podejściu należą te-
rapia interakcji rodzic – dziecko, trening rozwiązywania problemów 
i warsztaty umiejętności rodzicielskich czy trening kontroli gniewu 
dla agresywnej młodzieży. 
 Jako przykład kompleksowego podejścia terapeutycznego prag-
nę przytoczyć terapię poznawczo-behavioralną, która uzyskała bardzo 
wysoką ocenę efektywności w kolejnych ewaluacjach. Wczesną po-
mocą terapeutyczną jest amerykański program Niewiarygodne Lata 
(Incredible Years) przeznaczony dla dzieci w wieku 3-8 lat (Webster-
-Stratton, Reid, 2006). Program składa się z trzech obszarów oddzia-
ływań: terapii szkoleniowej dla rodziców, pomocy dla nauczycieli oraz 
terapii i szkolenia dzieci. Założenia programu wskazują na zasadność 
stosowania interwencji terapeutycznej już wobec tak małych dzieci:
–  zaburzenia zachowania wraz z wiekiem dziecka stają się coraz 

mniej podatne na zmiany, należy więc rozpocząć interwencję 
możliwie wcześnie,

–  interwencja we wczesnym okresie życia jest ważna w celu zapo-
bieżenia lub zmniejszenia rozwoju zaburzeń zachowania (conduct 
disorders), nadużywania środków uzależniających, przestępczości 
w okresie późniejszym,
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–  moment przejścia pomiędzy przedszkolem a szkołą jest dużym 
wyzwaniem dla dziecka; pierwsze sukcesy i porażki szkolne wpły-
wają na przyszłe zachowania i relacje dziecka z nauczycielami,

–  większość dzieci w wieku przedszkolnym pozostawionych jest sa-
mym sobie; dorośli oczekują, że agresywne dzieci wyrosną z „nie-
grzeczności” i „zmądrzeją”.

6.1.
Rodzice

Moduł programu adresowany do rodziców dzieci z zachowaniami 
problemowymi opiera się na prezentacji scenek filmowych z udzia-
łem dzieci i dorosłych, dyskusji i rozwiązywaniu sytuacji problemo-
wych oraz wspólnej nauce w grupie. Obejmuje trzy stopnie: pod-
stawowy (Basic), zaawansowany (Advanced) oraz dotyczący szkoły 
(School). Celem jest tutaj rozwój umiejętności, wzmocnienie pew-
ności siebie rodziców w ich rolach, wzrost pozytywnych zachowań 
rodzicielskich, doskonalenie ich umiejętności rozwiązywania proble-
mów i komunikacji oraz kontrola gniewu. 

Tabela 7. Cele terapii szkoleniowej dla rodziców (na podstawie Webster-Stratton, Reid, 

2006).

Zmniejszenie zachowań niepożądanych Nauka skutecznych form oddziaływań

Zmniejszenie wątpliwości co do bycia dobrym 
rodzicem

Wzrost pozytywnego zachowania rodzicielskiego 
i opiekuńczego, wzrost pewności siebie jako 
rodzica

Wycofanie stosowania przemocy fizycznej 
i innych form krytycznej dyscypliny

Wprowadzenie nowych form: ignorowanie, 
wyciąganie logicznych konsekwencji, obserwacja, 
rozwiązywanie problemów

Kontrola własnego gniewu Poprawa komunikacji i radzenia sobie 
z problemami, większe panowanie nad sobą 

Przełamanie dystansu wobec instytucji 
pedagogicznych

Zwiększenie zainteresowania i zaangażowania 
w sprawy szkolne dziecka, wspieranie dziecka 
w roli ucznia

Przełamanie oporu wobec przedstawiania 
problemu swojego dziecka innym

Umiejętność rozmawiania o problemach dziecka, 
poszukiwanie pomocy, ale też udzielanie jej innym
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6.2.
Nauczyciele 

Część programu skierowana do nauczycieli mających kontakt 
z dziećmi z zaburzeniami zachowania koncentruje się przede wszyst-
kim na wzmocnieniu wzajemnych relacji szkoły i domu rodzinnego 
dla zintensyfikowania i uzgodnienia wysiłku korekcyjnego. Cele te-
rapii szkoleniowej dla nauczycieli obejmują również naukę umiejęt-
ności pomocnych w pracy z uczniami. Najważniejsze z nich to:
–  umiejętność redukowania poziomu agresji w klasie,
–  wzmocnienie pozytywnych związków klasa – nauczyciel,
–  wzmocnienie efektywności strategii kierowania klasą: utrzymy-

wanie dyscypliny, kontrola gniewu, rozwiązywanie problemów.
 Nauczyciele są uczeni zapobiegania wykluczaniu uczniów przez 
klasę i udzielania pomocy dzieciom z trudnościami w opanowaniu 
własnych zachowań agresywnych. Program promuje postawy na-
uczycielskie związane z wrażliwością na różnice indywidualne po-
między uczniami, deficyty w różnych obszarach ich funkcjonowania, 
akceptację ucznia i konsekwencję w postępowaniu pedagogicznym. 

6.3.
Uczniowie

Moduł terapii szkoleniowej dla dzieci DINOSAUR dopełniany jest 
przez treści opracowywane z rodzicami. Jego celem jest rozwój em-
patii, uczenie przyjaźni, kontrola gniewu, umiejętność rozwiązy-
wania problemów, wskazanie drogi do sukcesów szkolnych. Dzięki 
uczestnictwu w sesjach bazujących na oglądaniu i omawianiu fil-
mów video dzieci poprawiają swoje funkcjonowanie w sferach istot-
nych dla prawidłowego zachowania. Są to:
–  nauka odpowiednich form kontaktów społecznych w zabawie 

i  życiu codziennym,
–  nauka strategii samokontroli (panowanie nad gniewem, rozwią-

zywanie problemów),
–  rozwój inteligencji emocjonalnej i umiejętność przyjmowania cu-

dzego punktu widzenia,
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–  zmniejszenie zachowań negatywnych, takich jak nieposłuszeń-
stwo, opór, agresja,

–  wzmocnienie samooceny i pewności siebie,
–  osłabienie tendencji do myślenia o sobie w kategoriach 

negatywnych.

 Przedstawiony skrótowo program jest jednym z wielu stosowa-
nych wobec dzieci przejawiających zaburzenia zachowania. Oprócz 
propozycji terapeutycznych można przytoczyć szereg programów 
o charakterze prewencyjnym, należących do profilaktyki pierwszo-
rzędowej powszechnie stosowanej w szkołach. Oto kilka z nich: 
–  Zippi’s Friends, polska wersja Przyjaciele Zippiego (2005) – pro-

gram dla dzieci w wieku 5-7 lat,
–  Spójrz inaczej (1999) autorstwa Andrzeja Kołodziejczyka, To-

masza Kołodziejczyka i Ewy Czemierowskiej w wersji dla dzieci 
6-letnich i starszych,

–  Opowiastki familijne (2005) Beaty Andrzejczuk dla dzieci w wie-
ku przedszkolnym,

–  Program Zastępowania Agresji ART (Aggression Replacement 
 Training) – autorami są Arnold P. Goldstein, Barry Glick i John 
C. Gibbs (2004),

–  Faustlos (Bez użycia pięści, 1996) Manfreda Cierpki – program 
dla młodzieży,

–  Freiburger Anti-Gewalt-Training (Program przeciwdziałania prze-
mocy, 2006) Klausa Frohlicha-Gildhoffa dla dzieci w wieku 9-17 
lat.

 Stosując programy profilaktyczne i terapeutyczne dotyczące za-
kresu nieprawidłowych, aspołecznych zachowań, należy pamiętać, 
że czynniki chroniące nie usuwają negatywnych doświadczeń lub 
niekorzystnych okoliczności z życia dorastającego człowieka, lecz 
pozwalają mu z lepszym skutkiem się z nimi zmagać.
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Krzysztof Biel

Rozwój agresji u dzieci w kierunku 
niedostosowania społecznego

Z przejawami agresji człowiek styka się bardzo często. Z jednej stro-
ny jest on widzem, obserwującym poczynania bohaterów agresyw-
nych scen filmowych lub świadkiem bójek, kłótni w środowisku, 
w którym żyje. Z drugiej zaś strony sam staje się sprawcą agresji, 
zarówno w świecie wirtualnym, jak i w życiu codziennym, lub też 
jest ofiarą zachowań agresywnych. Niektóre przejawy agresji budzą 
w nas podziw (np. wyczyny bohaterów filmowych), inne powodu-
ją śmiech (np. sceny z kreskówek dla dzieci), jeszcze inne wywołują 
przerażenie i sprzeciw (przestępstwa agresywne). 
 O agresji napisano już wiele. Literatura przedmiotu jest imponu-
jąca. Większość badań dotyczy młodzieży lub osób dorosłych. Ostat-
nio dużym zainteresowaniem badaczy cieszy się zjawisko agresji 
i przemocy w szkole, bo tam widoczna jest spektakularna eskalacja 
zachowań agresywnych. Nieco mniej uwagi poświęca się rozwojo-
wi agresji u dzieci, od wczesnego dzieciństwa aż do wieku szkolne-
go i adolescencji. Agresja dzieci nie stanowi bowiem tak wyraźnego 
problemu społecznego, jak np. agresja wśród młodzieży. Tak zwane 
przestępstwa gwałtowne (z udziałem przemocy) wymagają zdecydo-
wanej reakcji społecznej, podczas gdy agresja wśród dzieci może być 
traktowana jako niegroźna lub jako przejaw dziecięcych zabaw.
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 Obserwacja życia codziennego pokazuje, że stosowanie agresji 
jest zachowaniem właściwym dla młodzieży czy dorosłych. Istnie-
je powszechne przekonanie, że najwyższy poziom agresji przejawia-
ją ludzie młodzi i dorośli, co przekłada się na wysoki wskaźnik staty-
styk dotyczących przestępstw agresywnych. Tymczasem już u nawet 
bardzo małych dzieci można dostrzec objawy i zachowania świadczą-
ce o wysokim nasileniu agresji. Nieraz jesteśmy świadkami scen, gdy 
dzieci, którym rodzice odmówili np. zakupu nowej zabawki, tupią, 
krzyczą, atakują rodziców czy zanoszą się spazmatycznym płaczem, 
by w ten sposób wymóc spełnienie pragnień. Wczesne przejawy agre-
sji u dzieci mogą prowadzić do poważnych zaburzeń w zachowaniu 
i skutkować niedostosowaniem społecznym. Stąd istnieje ogromna 
potrzeba badania agresji od najmłodszych lat życia dziecka i wpro-
wadzania zabiegów mających na celu ograniczanie rozwoju postaw 
i zachowań agresywnych dzieci.
 Niniejszy artykuł stanowi analizę badań dotyczących specyfiki 
rozwoju agresji u dzieci. Celem jest ukazanie rozwoju konkretnych 
przejawów agresji dzieci w różnym okresie życia, zwrócenie uwagi na 
występujące różnice zachowań agresywnych dziewcząt i chłopców, 
określenie społecznych czynników agresji u dzieci i konsekwencji za-
chowań agresywnych w późniejszych latach życia oraz przedstawie-
nie propozycji działań profilaktycznych wobec agresywnych dzieci.

1.
Definicja agresji i podejścia badawcze

Terminem „agresja” posługujemy się najczęściej do określenia za-
chowań, których celem jest zadawanie bólu, powodowanie krzywdy 
lub cierpienia drugiego człowieka. W literaturze przedmiotu moż-
na spotkać ponad dwieście różnych definicji agresji. Różnią się one 
pod względem przyjętych kryteriów i obszaru badawczego, niemniej 
jednak można stwierdzić, że wspólną cechą wszystkich definicji jest 
wskazanie, że zachowanie musi zmierzać do wyrządzenia szkody oraz 
że ofiara musi czuć się pokrzywdzona. 
 Przy definiowaniu agresji konieczne więc staje się wyodrębnie-
nie kryteriów, które umożliwią zaliczenie konkretnego zachowania 
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do klasy zachowań agresywnych. Na podstawie analizy literatury 
przedmiotu Jolanta M. Wolińska (2000, s. 14) podaje cztery takie 
kryteria: 1) występowanie komponenty emocjonalnej w zachowa-
niu, np. złość, gniew; 2) intencjonalność czynienia szkody, kierowa-
nie się motywem czynienia zła, wyrządzanie krzywdy przedmioto-
wi działań; 3) spowodowanie konkretnych konsekwencji zachowań, 
np. efekt działania w postaci zadania cierpienia; 4) modyfikujący 
wpływ kontekstu społecznego zachowań, np. związanego z pełnioną 
rolą społeczną, statusem społecznym, realizowanym zadaniem itp.
 Marion K. Underwood (2003, s. 14-15), analizując historyczny 
rozwój definicji agresji, również wskazuje na takie cztery kryteria: to-
pografię, antecedensy, konsekwencje oraz ocenę społeczną. Definicje 
topograficzne koncentrują się na formach zachowania agresywnego, 
które obserwuje się bez uwzględnienia wydarzeń poprzedzających, 
np. momentu bicia. Tego rodzaju definicje nie są zbyt pożyteczne 
dla zrozumienia agresji, gdyż zakres zachowań krzywdzących jest tak 
szeroki, że trudno jest określić niezmienne komponenty agresji.
 Inni badacze proponowali definicje koncentrujące się na wyda-
rzeniach poprzedzających zachowanie agresywne. Definiowali agresję 
jako zachowanie, którego celem jest spowodowanie krzywdy lub jako 
zachowanie wynikające z frustracji lub namiętności (Dollard, Miller). 
Taki sposób definiowania jest problematyczny, gdyż takie antecedensy 
jak pragnienie krzywdy nie mogą być obserwowane, a niektóre formy 
agresji zmierzają bardziej do osiągania konkretnych korzyści (agresja 
instrumentalna), niż są napędzane przez gniew (agresja gniewna). 
 Jeszcze inni teoretycy argumentowali, że kluczową cechą  agresji 
jest krzywda wyrządzona innym ludziom. Zaletą takiego podejścia 
jest fakt, że rezultaty zachowania agresywnego mogą być zwykle 
obser wowane. Niemniej jednak trzeba zauważyć, że definicje biorą-
ce za punkt wyjścia konsekwencje mogą również obejmować szkodę 
wywołaną nieświadomie, przypadkowo, a takie zachowanie rzadko 
uznajemy za agresywne. Ponadto niektóre formy agresji nie docho-
dzą do celu, ale ciągle postrzegane są jako agresywne (np. niecel-
ny strzał z pistoletu). Wreszcie koncentracja na konsekwencjach nie 
uwzględnia roli emocji w zachowaniu agresywnym. 
 Ostatnim kryterium, które bierze się pod uwagę przy definio-
waniu agresji, jest ocena społeczna. Wymaga to oceny prekursorów 
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zachowania, czynników modyfikujących, kontekstu społecznego, 
rodzaju i stopnia wyrządzonej szkody, statusu i tożsamości sprawcy 
i ofiary oraz norm kulturowych. 
 Stosowanie różnych kryteriów definiowania zachowań agresyw-
nych doprowadziło badaczy do wyróżnienia specyficznych form 
agresji. Propozycja Arnolda H. Bussa uwzględnia potrójnie dycho-
tomiczny podział aktów agresji: agresja fizyczna – werbalna, bezpo-
średnia – pośrednia, aktywna – bierna. Mając na uwadze przedmiot 
agresji, wymienia się agresję skierowaną na innych oraz autoagresję, 
uwzględniając zaś jako kryterium fakt, czy agresja jest narzędziem, 
czy też celem działania, mówi się o agresji gniewnej lub reaktywnej 
(agresję wywołuje pobudka wewnętrzna, a nie osiągane dzięki niej 
korzyści) oraz agresji instrumentalnej lub proaktywnej (agresja jest 
sposobem realizacji celów jednostki czy grupy). Wyselekcjonowa-
nie różnych form agresji prowadzi do lepszego rozumienia przyczyn 
agresji (ze względu na odmienne wydarzenia poprzedzające agresję, 
różne intencje czy cele) oraz do bardziej szczegółowego określenia 
kierunków rozwoju zachowań agresywnych w ciągu życia. Najwięk-
sze zainteresowanie badaczy koncentrowało się wokół agresji fizycz-
nej ze względu na stosunkową łatwość w określeniu konsekwencji 
zachowania agresywnego w postaci wyrządzonej szkody. W ostat-
nich latach coraz częściej do głosu dochodzą badania pośrednich 
form agresji, jak agresja relacyjna czy społeczna, które są bardziej 
subtelnymi sposobami zachowania agresywnego, ale również mogą 
prowadzić do poważnych konsekwencji. Ponadto obserwacja zacho-
wań już bardzo małych dzieci potwierdza obecność nie tylko agresji 
fizycznej, ale również i społecznej.
 W ostatnich dekadach można wyróżnić dwa główne podejścia do 
badań nad agresją u dzieci. Podejście pierwsze inspirowane jest teorią 
społecznego uczenia się agresji, która podkreśla wpływ środowiska 
społecznego na powstanie i rozwój zachowań agresywnych. Zdaniem 
Alberta Bandury (1973, s. 61) ludzie nie rodzą się z uformowanym 
zestawem zachowań agresywnych, lecz muszą się ich w różny spo-
sób nauczyć. Teoria społecznego uczenia się agresji zakłada, że dzie-
ci uczą się specyficznych zachowań (w tym agresji) poprzez naślado-
wanie i wzmocnienie. Teoria Bandury stała się inspiracją do dalszych 
poszukiwań przyczyn zachowań agresywnych. Przykładem takich 
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badań, opartych na paradygmacie społecznego uczenia się agresji, 
jest „model przymusu” przedstawiony przez Geralda R. Pattersona 
(1982). Stwierdza on, że agresja wśród dzieci jest efektem procesu 
wzmacniania dokonującego się w rodzinie. Patterson jednak zauwa-
ża, że zachowania agresywne mogą wynikać z determinizmu biolo-
gicznego, a proces wzmacniania może prowadzić do wzrostu nasile-
nia agresji. Wiele innych badań potwierdza rolę procesu społecznego 
uczenia się w rozwoju agresji u dzieci. Większość z nich koncentruje 
się jednak na grupie badawczej złożonej z dzieci w wieku przedszkol-
nym lub szkolnym.
 Drugie podejście badawcze dominuje szczególnie w ostatnich de-
kadach. Biorąc pod uwagę ideę, że agresja może być, przynajmniej 
w części, wrodzona, naukowcy przenieśli punkt ciężkości na obser-
wację zachowań dzieci poniżej wieku przedszkolnego, aby odkryć 
moment początkowy pojawienia się agresji oraz jej proces rozwojo-
wy. Przeprowadzano głównie badania retrospektywne, a informacje 
o zachowaniach agresywnych dzieci uzyskiwano głównie od matek, 
które opisywały początkowy moment pojawienia się agresji, jak rów-
nież różne jej przejawy. Pytano na przykład matki siedemnastomie-
sięcznych dzieci o pierwsze przejawy agresji fizycznej, jak kopanie, 
gryzienie czy bicie. Wyniki wykazały, że agresję fizyczną można za-
obserwować już u dzieci rocznych. Ponadto u prawie 80% dzieci za-
obserwowano przynajmniej jedno lub więcej zachowanie agresywne 
przed siedemnastym miesiącem życia. Longitudinalne badania ka-
nadyjskich naukowców koncentrujące się na dzieciach w wieku od 5 
do 42 miesięcy potwierdziły tezę, że większość dzieci zaczyna prze-
jawiać symptomy agresji fizycznej w drugim roku życia (Tremblay 
i in., 2004). Richard Tremblay, badający przez wiele lat zachowa-
nia agresywne dzieci, dochodzi do wniosku, że ponieważ większość 
z nich zaczyna używać agresji fizycznej w okresie niemowlęctwa, 
nie może to być zachowanie wyuczone. Agresja fizyczna w okresie 
niemowlęctwa jest raczej naturalnym sposobem wyrażania gniewu 
i większość dzieci uczy się regulować to zachowanie wraz z upły-
wem czasu. Natomiast te dzieci, które nie nauczą się radzenia sobie 
z tym naturalnym sposobem wyrażania agresji, stają się bardziej po-
datne na adoptowanie zachowań antyspołecznych. Autor wnioskuje 
z tego, że dzieci nie uczą się agresji, natomiast większość z nich uczy 
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się hamować agresję fizyczną w wyniku socjalizacji i rozwoju mózgu 
(Tremblay, 2003).
 W ostatnich latach do badania agresji u dzieci stosowano coraz 
częściej model oparty na trajektoriach grupowych (group-based traje-
ctory modeling), który pozwolił na zdiagnozowanie kilku grup dzie-
ci przejawiających różny poziom nasilenia agresji oraz heterogenicz-
ność w zakresie jej stosowania. Takie podejście badawcze pozwala 
lepiej zrozumieć rozwój różnych form agresji w ciągu życia i wyka-
zać, że poszczególne trajektorie rozwojowe agresji mogą być wyni-
kiem działania odmiennych czynników etiologicznych.

2.
Rozwój agresji fizycznej u dzieci

Agresja fizyczna budzi największy sprzeciw społeczny i jest jednym 
z głównych predyktorów dalszych zaburzeń w zachowaniu z zacho-
waniami przestępczymi włącznie, dlatego główne zainteresowanie 
badaczy skupiło się właśnie na tym rodzaju agresji. Tremblay i jego 
współpracownicy badali nie tylko moment początkowy zachowań 
agresywnych, ale także starali się przedstawić rozwojowy model agre-
sji od dzieciństwa do okresu adolescencji. W przywoływanych już 
badaniach (Tremblay i in., 2004, s. 47-48) zauważyli oni, że dzie-
ci przejawiają duże nasilenie agresji fizycznej w pierwszych dwóch-
-trzech latach życia. Tylko 28% badanych dzieci w przedziale wie-
kowym od 17 do 42 miesięcy przejawiało niską trajektorię agresji 
fizycznej. U większości dzieci zaobserwowano trajektorię rosnącą 
do poziomu umiarkowanego (58%) bądź rosnącą do poziomu wy-
sokiego (14%). Dostrzeżenie rosnących trajektorii zachowań agre-
sywnych między 17. a 42. miesiącem życia prowadzi do wniosków, 
że istnieją pewne czynniki (wrodzone), które powodują pierwotne 
nasilenie dziecięcej skłonności do agresji fizycznej, oraz że spadek 
nasilenia agresji fizycznej dokonuje się po obserwowalnym pierwot-
nym wzroście.
 Ciekawe rezultaty uzyskano również w zakresie czynników pre-
dykcyjnych agresji u dzieci we wczesnym dzieciństwie. Ogólnie ze-
spół Tremblaya stwierdza, że tradycyjne predyktory zachowania 
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antyspołecznego w okresie preadolescencji, adolescencji i dorosło-
ści są również czynnikami predykcyjnymi wysokiego poziomu agre-
sji fizycznej u dzieci między 17. a 42. miesiącem życia. Potwierdza to 
tezę, że chroniczna agresja fizyczna u dzieci, która w niektórych wy-
padkach przechodzi w poważne zachowania przemocowe w okresie 
adolescencji i dorosłości, zaczyna się od wysokiego poziomu agresji 
fizycznej już w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa. Gdy 
chodzi o czynniki agresji fizycznej u dzieci, zauważono, że większość 
z nich w znacznym stopniu różnicowała przynależność do poszcze-
gólnych trajektorii agresji, przy czym widoczny jest wzrost znacze-
nia poszczególnych predyktorów od niskiej do wysokiej trajektorii. 
Spośród 16 analizowanych predyktorów różnych trajektorii agre-
sji fizycznej tylko w wypadku 6 nie zanotowano istotnej statystycz-
nie zależności: wczesne macierzyństwo, brak średniego wykształce-
nia matki, depresja matki, picie alkoholu przez matkę w czasie ciąży, 
niewydolność matki oraz zachowania antyspołeczne ojca w czasie 
szkoły średniej. Jednak 3 z tych predyktorów (wczesne macierzyń-
stwo, depresja matki i brak średniego wykształcenia matki) w spo-
sób statystycznie istotny wyróżniają przynależność do odmiennych 
trajektorii agresji fizycznej.
 Analizy badaczy kanadyjskich koncentrowały się również na kwe-
stii międzypokoleniowej transmisji zachowań antyspołecznych. Wy-
niki pokazały, że zachowania antyspołeczne dziewcząt przed ukoń-
czeniem szkoły średniej przekładały się na wyższy poziom agresji 
fizycznej ich dzieci już od wczesnego dzieciństwa. Oznacza to, 
że międzypokoleniowa transmisja zachowań antyspołecznych praw-
dopodobnie zaczyna się już w okresie niemowlęctwa. Znaczącym 
predyktorem agresji fizycznej u dzieci było także wczesne macierzyń-
stwo matek. Sugeruje to, że kobiety rodzące dzieci w bardzo mło-
dym wieku nie potrafią nauczyć swoich dzieci regulacji agresji fi-
zycznej w wieku przedszkolnym. Należy dodać, że kombinacja obu 
czynników zwiększa ryzyko występowania wyższego poziomu agresji 
u dzieci aż o 10 razy. Spośród innych czynników dużą moc predyk-
tywną mają również palenie w czasie ciąży oraz niski status ekono-
miczny rodziny. Największy wpływ na poziom agresji fizycznej we 
wczesnym dzieciństwie ma jednak obecność rodzeństwa. Rodzeń-
stwo staje się bowiem obiektem zachowania agresywnego, przy czym 

Dziecko...6 
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zaobserwowano, że między 14. a 24. miesiącem życia młodsze dzieci 
mają tendencję do przejawiania zachowań agresywnych wobec star-
szego rodzeństwa częściej niż starsze dzieci wobec młodszych. 
 Obserwacje Tremblaya i jego zespołu testowano wielokrotnie 
wśród dzieci w różnych przedziałach wiekowych. Grupa badaczy ho-
lenderskich (Alink i in., 2006) badała rozwój agresji fizycznej u dzieci 
między 10. a 50. miesiącem życia. Badano dzieci w trzech przedzia-
łach czasowych (N = 2 253): w wieku 12, 24 i 36 miesięcy. Uzyskane 
dane pokazują, że przejawy agresji fizycznej widoczne są już u dzieci 
rocznych. U dwu- i trzylatków poziom agresji fizycznej był znacząco 
wyższy niż u dzieci rocznych. Ponadto zaobserwowano wzrost pozio-
mu agresji w drugim roku życia i spadek nasilenia agresji od czwarte-
go roku, co potwierdza tezę badaczy kanadyjskich. Gdy chodzi o po-
ziom agresji fizycznej u dziewcząt i chłopców, u dzieci rocznych nie 
zauważono różnicy, natomiast u dwu- i trzylatków poziom agresji fi-
zycznej chłopców był wyższy niż dziewcząt. 
 Wzrost poziomu agresji u dzieci począwszy od drugiego roku ży-
cia można tłumaczyć rozwojem poczucia ich autonomii. Nabywane 
nowe zdolności i rosnąca samoświadomość powodują, że dzieci prze-
jawiają nowe zachowania, które czasami nie są akceptowane przez 
rodziców, co prowadzi do stosowania ograniczeń i zakazów. Konflikt 
między dzieckiem eksplorującym otoczenie a rodzicami wprowadza-
jącymi ograniczenia może skutkować wzrostem agresji fizycznej. 
 Obserwowany spadek zachowań agresywnych od trzeciego roku 
życia wiąże się z rozwojem moralnym dziecka i jego socjalizacją. We 
wczesnym dzieciństwie bowiem większość dzieci zaczyna internalizo-
wać reguły i wartości, uczy się kontrolować swoje zachowanie i radzić 
sobie z gniewem oraz rozwija empatię. W efekcie zamiast stosować 
agresję, dzieci uczą się reagować w sposób społecznie akceptowany. 
Ponadto obniżenie poziomu agresji fizycznej może się wiązać z roz-
wojem zdolności językowych dziecka. Zdolność do werbalnego wy-
rażania swoich potrzeb i pragnień redukuje frustrację związaną z po-
czuciem niezrozumienia. Rozwój mowy u dziewcząt jest wyższy niż 
u chłopców w tym samym wieku, co prowadzi naukowców do kon-
kluzji, że bardziej zaawansowane zdolności komunikacyjne dziew-
cząt skutkują niższym poziomem agresji fizycznej. Należy jednak za-
uważyć, że mimo obserwowanego od trzeciego roku życia spadku 

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2011 
DZIECKO ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM, Redakcja Krzysztof Biel i Justyna Kusztal



83Rozwój agresji u dzieci

agresji może dojść do uczenia się zachowań agresywnych w później-
szym okresie. Mechanizmy naśladowania i wzmacniania, na które 
wskazują Bandura i Patterson, mogą prowadzić do wzrostu agresji 
w okresie późnego dzieciństwa i adolescencji.
 Prowadzone badania dowodzą, że agresję należy traktować jako 
zachowania stałe, chociaż we wczesnych okresach życia są one pla-
styczne i kształtują się pod wpływem cech dyspozycjonalnych (tem-
peramentalnych) i doświadczenia socjalizacyjnego. Trzeba jednak 
dodać, że cecha stałości ujawnia się bardzo wyraźnie już od drugiego 
roku życia (Urban, 2005, s. 38). 
 Co prawda agresja jest zachowaniem, które ma cechy stałości, 
jednak już od wczesnego dzieciństwa można zaobserwować różny 
poziom nasilenia agresji fizycznej. Prowadzi to do wyróżnienia pod-
grup dzieci o różnej trajektorii agresji fizycznej. Badania prowadzone 
przez grupę kanadyjskich naukowców dowodzą, że u około 5-10% 
dzieci występuje nietypowo wysoki i stabilny poziom agresji fizycznej 
(Côté i in., 2006). Zespół prowadzony przez Sylvanę Côté w swo-
ich analizach wykazał, że u większości dzieci występuje umiarkowa-
na lub spadkowa trajektoria agresji fizycznej. W grupie 1 183 dzieci 
w wieku od 2 do 8 lat wyróżnili oni cztery różne grupy o odmiennej 
trajektorii agresji fizycznej: grupa o niskiej-stałej trajektorii (5,2%), 
grupa o wysokiej-stałej trajektorii (14,6%) oraz dwie grupy dzieci, 
u których występuje umiarkowane nasilenie agresji lub tendencja 
spadkowa (80,1%): grupa o niskiej-spadkowej trajektorii (36,4%) 
i grupa o umiarkowanej-spadkowej trajektorii (43,9%). Wysoki-sta-
ły oraz umiarkowany-spadkowy poziom agresji nieznacznie domi-
nował u chłopców (odpowiednio 53,6% i 52,4%), natomiast wię-
cej dziewcząt niż chłopców zaliczono do grupy niskiej-spadkowej 
(53,2%) oraz niskiej-stabilnej (57,2%) (Côté i in., 2007, s. 45).
 Podobne dane uzyskano w badaniach dzieci w wieku szkolnym. 
Analizy prowadzone przez Lisę Broidy i jej współpracowników (Bro-
idy i in., 2003) w grupie chłopców w wieku 6-15 lat pochodzą-
cych z USA, Kanady i Nowej Zelandii doprowadziły do wyróżnienia 
(podobnie jak w innych badaniach) czterech odmiennych trajektorii 
agresji fizycznej. Większość chłopców wykazuje niski lub średni po-
ziom agresji. Tylko u 4-11% chłopców zaobserwowano wysoki po-
ziom agresji. Broidy podaje także wyniki badań longitudinalnych 
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dotyczących dziewcząt w tym samym przedziale wiekowym. Uzyska-
ne od nauczycieli dane dają podstawę do stwierdzenia, że agresja fi-
zyczna dziewcząt jest znacznie niższa niż chłopców, niemniej jednak 
można wyróżnić grupy wykazujące się stabilnym poziomem agresji 
(trzy odmienne trajektorie). I tak, większość dziewcząt nie przeja-
wiało symptomów agresji fizycznej lub ich poziom agresji był bardzo 
niski (80% badanych). Natomiast nawet wtedy, gdy poziom agresji 
fizycznej dziewcząt był w miarę wysoki i stały, ciągle pozostawał na 
znacznie niższym poziomie niż u chłopców. 
 Najnowsze badania podłużne prowadzone w grupie 1 081 dzieci 
w wieku od 6 do 12 lat w trzech odstępach czasowych potwierdzają 
obecność czterech odmiennych trajektorii agresji fizycznej u chłop-
ców i trzech u dziewcząt. W przypadku chłopców 62,2% wykazywa-
ło stały-niski poziom agresji fizycznej na przestrzeni 6 lat. U 16,7% 
chłopców poziom agresji określono jako umiarkowany-obniżający 
się, przy czym agresja nieznacznie wzrastała w wieku 6-7 lat, by na-
stępnie się obniżać począwszy od 8. roku życia. U 14,5% chłopców 
stwierdzono umiarkowany-rosnący poziom agresji fizycznej, przy 
czym najpierw następowało lekkie obniżenie poziomu agresji (mię-
dzy 6. a 7. rokiem życia), a następnie wzrost od 9. roku życia. Nato-
miast 6,6% chłopców przejawiało wysoki-stały poziom agresji, wyż-
szy od pozostałych trzech grup w każdym momencie badania, czyli 
między 6. a 12. rokiem życia (Campbell i in., 2010, s. 140). Stano-
wią oni potencjalną grupę ryzyka, gdyż wczesne oznaki agresji, szcze-
gólnie w kontekście problemów rodzinnych, prognozują wiele ne-
gatywnych rezultatów, jak zachowania antyspołeczne czy problemy 
w relacjach z rodziną i rówieśnikami oraz trudności szkolne. W przy-
padku dziewcząt ogromną większość, bo aż 78%, zakwalifikowano 
do grupy, u której praktycznie nie stwierdzono oznak agresji, 17,3% 
dziewcząt wykazywało niski-stały poziom agresji fizycznej, nato-
miast u 4,7% dziewcząt zdiagnozowano wysoki poziom agresji, przy 
czym był on ciągle niższy niż u chłopców. Ponadto zaobserwowano 
w tej ostatniej grupie, że poziom agresji dziewczęcej rósł początkowo 
od 6. do 8. roku życia, a następnie nieznacznie się obniżał, pozosta-
jąc jednak na wyższym poziomie niż u innych dziewcząt.
 Spośród czynników ryzyka o najwyższej mocy predyktywnej agre-
sji surowa kontrola ze strony matki odgrywała najwyższą rolę, i to 
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w przypadku obu płci. Oznacza to, że surowa kontrola sprawowana 
przez matki była znaczącym prekursorem wyższego poziomu agresji 
zarówno u dziewcząt, jak i u chłopców. Wyniki te są zbieżne z tezą 
o modelowaniu przez dzieci zachowań agresywnych rodziców już od 
najmłodszych lat życia. Ponadto w przypadku dziewcząt istotne zna-
czenie ma jakość relacji matka – dziecko. Gdy matki przejawiały ni-
ski poziom wrażliwości, ich córki częściej demonstrowały wyższy po-
ziom agresji w szkole, co sugeruje wagę pozytywnego zaangażowania 
matki w relacjach z córkami i jest zbieżne z teorią przywiązania pod-
kreślającą, że relacja matka – dziecko odgrywa ogromną rolę w roz-
woju dziecięcych zdolności samoregulacyjnych i kontroli negatyw-
nych uczuć (tamże, s. 147). 
 O stałości rozwoju agresji fizycznej świadczą również badania 
przeprowadzone przez Marion K. Underwood, Kurta Berona i Lisę 
H. Rosen (2009, s. 367). W grupie 281 dzieci (141 dziewcząt i 140 
chłopców) w wieku od 9 do 13 lat wyróżnili oni trzy odmienne tra-
jektorie: u 28% dzieci agresja ma trajektorię stałą i niską, u 53% 
dzieci poziom agresji jest nieco wyższy, jednak o trajektorii spadko-
wej, natomiast w przypadku 19% dzieci trajektoria agresji fizycz-
nej ma charakter wysoki i stały. I w tym przypadku poziom agresji 
chłopców był wyższy niż dziewcząt, co oznacza zgodność z innymi 
badaniami.
 Podsumowując wyniki badań dotyczących agresji fizycznej 
u dzieci w okresie od wczesnego dzieciństwa do okresu wczesnej 
ado les cencji, należy stwierdzić, że zachowania agresywne pojawia-
ją się w drugim roku życia i w okresie od 2. do 4. roku życia stają 
się w miarę częste, a najwyższy poziom nasilenia osiągają około 30. 
miesiąca. Po trzecim roku życia poziom agresji fizycznej u większo-
ści dzieci znacznie się obniża, jednak istnieje pewna podgrupa dzie-
ci, u której obserwuje się wysoki stabilny poziom zachowań agresyw-
nych przez cały okres dziecięcy aż do adolescencji. 
 Spośród środowiskowych prekursorów agresji fizycznej dzieci 
największe znaczenie ma indywidualne zachowanie matek dzieci, jak 
sprawowanie kontroli, antyspołeczne zachowanie w okresie młodo-
ści, brak wykształcenia czy niski status społeczny. 
 Biorąc pod uwagę różnice płci, trzeba zauważyć, że już od drugie-
go roku życia wyraźnie wyższy poziom agresji fizycznej przejawiają 
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chłopcy. W grupie chłopców wyróżnia się cztery trajektorie agresji, 
natomiast u dziewcząt zwykle trzy. Wysoki i stabilny poziom agresji 
fizycznej dziewcząt jest niższy niż agresji chłopców.

3.
Rozwój agresji społecznej u dzieci

Obniżanie się poziomu agresji fizycznej dzieci zdaniem wielu na-
ukowców wiąże się ze zmianą rodzaju manifestowanej agresji. Pro-
wadzone w ostatnich latach badania wskazują, że wraz z wiekiem 
dzieci ograniczają stosowanie agresji fizycznej, natomiast przejawia-
ją więcej symptomów agresji relacyjnej, pośredniej czy społecznej.
 Agresja relacyjna to taki typ agresji, który: 1) używa relacji lub 
związków społecznych, by wyrządzić krzywdę, 2) może obejmować 
stosowanie taktyk, które nie wymagają bezpośredniej konfrontacji, 
co powoduje, że ofierze trudno jest poznać tożsamość sprawcy (plot-
ki, wykluczenie społeczne, alienacja z grupy), 3) może obejmować 
również strategie konfrontacyjne, które szkodzą trwałości związków 
(groźba wycofania się z przyjaźni), 4) obejmuje agresję zarówno wer-
balną, jak i pozawerbalną (Putallaz, Kupersmidt, Coie, McKnight, 
Grimes, 2004, s. 111-112). Nicki R. Crick i jej współpracownicy 
określają agresję relacyjną jako „zachowania, które szkodzą innym 
poprzez spowodowanie szkody (lub groźbę wyrządzenia szkody) 
dla związku lub uczucia akceptacji, przyjaźni czy włączenia do gru-
py (np. nieodzywanie się do kogoś w celu ukarania go lub zemsty, 
używanie wykluczenia jako formy odwetu lub też groźba zakończe-
nia relacji przyjaźni, jeśli przyjaciel nie spełni określonej prośby)” 
(Crick, Werner, Casas, O’Brien, Nelson, Grotpeter, Markon, 1999, 
s. 75). Teoretycy zajmujący się zagadnieniem różnych typów agre-
sji oprócz pojęcia „agresja relacyjna” posługują się również innymi 
terminami, jak „agresja pośrednia” lub też „agresja społeczna”, któ-
re w swoim zakresie przedmiotowym są w zasadzie pojęciami blisko-
znacznymi. B.R. Galen i M.K. Underwood (1997, s. 589) propo-
nują następującą definicję agresji społecznej: „Agresja społeczna ma 
na celu spowodowanie uszczerbku na czyimś poczuciu własnej war-
tości, statusie społecznym lub w obu tych sferach i może przybierać 
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tak różne formy, jak odrzucenie werbalne, negatywną mimikę twa-
rzy lub język ciała oraz bardziej pośrednie formy jak oszczercze plot-
ki czy wykluczenie społeczne”.
 Pierwsze przejawy agresji relacyjnej można zaobserwować już 
u dzieci trzyletnich, jednak zdaniem wielu autorów ten typ agresji 
rozwija się szczególnie w okresie średniego dzieciństwa (6-12 lat), co 
wiąże się z rozwojem zdolności poznawczych i językowych.
 Podobnie jak w przypadku agresji fizycznej naukowcy badali róż-
ne trajektorie agresji pośredniej już od wczesnego dzieciństwa. Ana-
lizy Tracy Vaillancourt i jej współpracowników (2007, s. 321-324) 
na grupie 1 401 dzieci kanadyjskich w wieku od 2 do 10 lat wskazu-
ją na obecność dwóch różnych trajektorii agresji pośredniej. Pierw-
sza obejmuje grupę dzieci, które nie stosowały agresji pośredniej 
w ogóle lub bardzo rzadko (trajektoria niska stała). Do tej grupy za-
liczono 65% dzieci. Natomiast druga obejmuje grupę dzieci, u któ-
rych zaobserwowano rosnącą trajektorię stosowania agresji pośred-
niej. Grupa ta obejmuje 35% dzieci. Biorąc pod uwagę płeć dzieci, 
stwierdzono, że więcej dziewcząt (57,5%) niż chłopców (42,5%) na-
leży do grupy o rosnącej trajektorii agresji pośredniej, natomiast wię-
cej chłopców (55,1%) niż dziewcząt (44,9%) znalazło się w grupie 
o niskiej trajektorii. Ponadto autorzy zaobserwowali względnie stały 
poziom agresji pośredniej, przy czym wyższy poziom stabilności wy-
kazują dziewczęta. 
 Kanadyjscy naukowcy badali również korelację pomiędzy rozwo-
jem agresji u dzieci a niektórymi zmiennymi występującymi w śro-
dowisku rodzinnym, które stanowią istotne predyktory zachowań 
agresywnych. Biorąc pod uwagę płeć dzieci, zaobserwowano kilka 
konkretnych różnic. I tak, wyższy poziom agresji fizycznej i nadpo-
budliwości w wieku 2 lat korelował pozytywnie z agresją pośrednią 
głównie w przypadku dziewcząt. Ponadto agresja pośrednia w prze-
dziale wiekowym 4-10 lat wiązała się z niższym statusem socjoeko-
nomicznym rodziny oraz z wrogim i niekonsekwentnym wychowa-
niem dzieci w wieku 2 lat, przy czym wyższa korelacja występuje 
w przypadku dziewcząt niż chłopców. Gdy chodzi o predyktory ros-
nącej trajektorii agresji pośredniej, w przypadku dziewcząt wskazano 
na postawę prospołeczną i agresję fizyczną w wieku 2 lat oraz niższy 
status socjoekonomiczny i mniejsze wsparcie rodzinne, natomiast 
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w przypadku chłopców rosnąca trajektoria agresji pośredniej wiąza-
ła się ze stosowaniem niekonsekwentnych praktyk wychowawczych 
i brakiem pozytywnych relacji na linii dziecko – matka.
 Dziwić może związek zachowań prospołecznych z wyższym po-
ziomem agresji pośredniej u dziewcząt. W swoich badaniach Patricia 
H. Hawley (2003, s. 229-230) zaobserwowała u dzieci stosowanie 
podwójnej strategii w relacjach z innymi. Aby zaspokoić swoje po-
trzeby, dzieci w wieku przedszkolnym stosują jednocześnie strategie 
represyjne i prospołeczne. Dzieci te były bardziej dojrzałe moralnie 
i były bardziej lubiane przez rówieśników niż dzieci, które stosowa-
ły tylko jedną strategię. Dziewczęta, które częściej stosowały agresję 
relacyjną, były również uznawane przez nauczycieli za bardziej doj-
rzałe moralnie. Być może dziewczęta już od najmłodszych lat uczą 
się, że bycie miłą i podłą zarazem (swoistego rodzaju makiawelizm) 
może się opłacać.
 Kolejne badania longitudinalne koncentrowały się na związ-
ku dysfunkcji rodzinnych i rozwoju agresji pośredniej. W popula-
cji 7 866 dzieci w wieku od 2 do 11 lat Lisa S. Pagani i jej współpra-
cownicy (2009, s. 12-14) zdiagnozowali cztery odmienne trajektorie 
agresji pośredniej dla dziewcząt i chłopców. Bardzo niski poziom 
agresji pośredniej w okresie wczesnego i średniego dzieciństwa wy-
kazało 16,1% chłopców i 9,8% dziewcząt. Stały-niski poziom agre-
sji pośredniej zaobserwowano u 38,2% dziewcząt i 41,3% chłopców. 
Trzecią grupę stanowi 27,4% dziewcząt i 37,3% chłopców, u któ-
rych stwierdzono wyższą podstawę agresji pośredniej w wieku 4 lat, 
stopniowy przyrost aż do wieku 7 lat i następnie w miarę stabilną 
trajektorię aż do wieku 11 lat. Wreszcie u 24,6% dziewcząt i 5,3% 
chłopców zdiagnozowano wysoki poziom agresji pośredniej. 
 Gdy chodzi o związek dysfunkcjonalności rodziny z agresją po-
średnią, analizy wykazały, że przynależność do grupy o najwyższym 
poziomie agresji pośredniej jest prawie 6 razy większa w przypad-
ku chłopców wywodzących się z rodzin najbardziej dysfunkcyjnych. 
Natomiast prawdopodobieństwo życia w rodzinie bardzo dysfunk-
cyjnej dziewcząt z grupy o najwyższym poziomie agresji pośredniej 
było prawie czterokrotnie wyższe niż dziewcząt wychowujących się 
w rodzinach o niskim poziomie dysfunkcjonalności. W literaturze 
przedmiotu zwraca się uwagę, że doświadczenie wydarzeń życiowych 
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w rodzinie przez synów i córki w różny sposób wpływa na ich  reakcje 
odnośnie do dysfunkcji rodzinnych. Odmienne ze względu na płeć 
wzorce zachowań sugerują różny wpływ rodziny na proces społecz-
nego uczenia się, który prowadzi do chronicznego stosowania agresji 
pośredniej w celu rozwiązania konfliktu. Wysoki stopień dysfunkcyj-
ności w rodzinie powoduje trwałą niepewność emocjonalną, trud-
ności w kontrolowaniu swoich zachowań i gniew. Taka chroniczność 
może tworzyć psychologiczny „szablon” radzenia sobie z konfliktem, 
gniewem lub postrzeganym zagrożeniem, w którym dominuje agre-
sja pośrednia. Punktem kulminacyjnym jest wykształcenie się „stałe-
go porządku rozwiązywania konfliktu” poprzez zachowania agresyw-
ne (Pagani i in., s. 16).
 Autorzy próbują również wyjaśnić wyższy procent dziewcząt niż 
chłopców w grupie o wysokiej trajektorii agresji pośredniej. Ich zda-
niem wynika to z ustalonych kulturowo różnic w społecznych ocze-
kiwaniach dotyczących agresji. Ponadto istniejące stereotypy kobie-
cości i kobiecej pasywności generują silniejszą dezaprobatę wobec 
dziewczęcej agresji i powodują ostrzejsze sankcje wobec nich. Zgod-
nie z tym założeniem agresja pośrednia jest efektem powstrzymywa-
nia się przed stosowaniem agresji bezpośredniej. Dziewczęta, które 
zmuszane są do powstrzymywania się od agresji bezpośredniej, znaj-
dują bardziej ukryty sposób reakcji na dysfunkcje pojawiające się 
w życiu rodzinnym. 

4.
Od agresji fizycznej do agresji relacyjnej

Obserwacje rozwoju różnego typu agresji u dzieci wykazały, że we 
wczesnym dzieciństwie dominującą formą agresji jest agresja fizycz-
na, która wynika z braku możliwości werbalnego komunikowania 
się. Wraz z rozwojem zdolności poznawczych u dzieci zmniejsza 
się nasilenie stosowania agresji fizycznej, natomiast rośnie poziom 
agresji słownej i pośredniej. Ponieważ agresja fizyczna i słowna bu-
dzi większy sprzeciw społeczny, a agresja pośrednia (społeczna, rela-
cyjna) może być równie szkodliwa przy jednocześnie niższym ryzy-
ku kary, agresja pośrednia ostatecznie staje się dominującą strategią 
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działania. Naukowcy skandynawscy (Bjoerkqvist i in., 1992) mówią 
w tym przypadku o modelu heterotypicznej ciągłości agresji u dzie-
ci. Model ten zakłada, że agresja fizyczna, która jest dominującą for-
mą agresji we wczesnym dzieciństwie, traci na znaczeniu na korzyść 
agresji pośredniej, która najbardziej dynamicznie rozwija się w okre-
sie średniego dzieciństwa i osiąga najwyższy poziom nasilenia w wie-
ku 8-11 lat.
 Agresja fizyczna jest bardziej właściwa chłopcom, natomiast agre-
sja pośrednia częściej występuje u dziewcząt, niemniej jednak obie 
płci stosują obie formy agresji. Najbardziej wyraźne różnice płci wy-
stępują w grupie dzieci stosujących agresję w sposób nietypowy, tzn. 
w grupie dzieci przejawiających najwyższy poziom zachowań agre-
sywnych. Chłopcy zdecydowanie częściej stosują agresję fizyczną 
(Broidy i in., 2003), natomiast dziewczęta wykazują wyższy poziom 
agresji pośredniej (Crick, Grotpeter, 1995).
 W cytowanych już powyżej badaniach Côté i jej współpracow-
ników (2007, s. 46-48) próbowano określić prawdopodobieństwo 
występowania wspólnych trajektorii dla agresji fizycznej i pośredniej 
u dzieci od 2 do 8 lat. Oprócz przedstawionych powyżej czterech 
trajektorii agresji fizycznej (niska-stała, niska-spadkowa, umiarko-
wana-spadkowa, wysoka) autorzy wyróżnili dwie trajektorie agresji 
pośredniej. Pierwsza z nich – niska-stała – obejmuje 68% dzieci. Na-
tomiast druga – wysoka-rosnąca – obejmuje 32% dzieci. Zgodnie 
z założeniem w grupie dzieci o trajektorii wysokiej-rosnącej znalazło 
się więcej dziewcząt (57,6%) niż chłopców (42,3%). 
 Biorąc pod uwagę obie formy agresji i występowanie odmiennych 
trajektorii, wyróżniono 8 grup o różnych wzorcach rozwoju agresji 
fizycznej i pośredniej traktowanej łącznie: 1. grupa – niski poziom 
zarówno agresji fizycznej, jak i pośredniej (5% dzieci), 2. grupa – 
niski poziom agresji fizycznej i rosnący poziom agresji pośredniej 
(0,4% dzieci), 3. grupa – niski-spadkowy poziom agresji fizycznej 
i niski agresji pośredniej (32,4% dzieci), 4. grupa – niski-spadkowy 
pozioma agresji fizycznej i rosnący poziom agresji pośredniej (3,8% 
dzieci), 5. grupa – umiarkowany-spadkowy poziom agresji fizycz-
nej i niski agresji pośredniej (29,7% dzieci), 6. grupa – umiarkowa-
ny-spadkowy poziom agresji fizycznej i rosnący poziom agresji po-
średniej (14,2% dzieci), 7. grupa – wysoki poziom agresji fizycznej 
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i niski agresji pośredniej (1% dzieci) i grupa 8. – wysoki poziom za-
równo agresji fizycznej, jak i pośredniej (13,5% dzieci). 
 Ważną do rozstrzygnięcia kwestią było również pytanie o wza-
jemny wpływ na siebie obu typów agresji. I tak, analizy wykaza-
ły, że dzieci o niskiej trajektorii agresji pośredniej wykazywały ni-
ską-spadkową (48%) lub umiarkowaną-spadkową (44%) trajektorię 
agresji fizycznej. Natomiast dzieci o rosnącej trajektorii agresji po-
średniej wykazywały umiarkowaną-spadkową (44%) lub wysoką 
(42%) trajektorię agresji fizycznej. Z kolei dzieci o dwóch najniż-
szych trajektoriach agresji fizycznej wykazywały niską trajektorię 
agresji pośredniej. Dzieci o umiarkowanej-spadkowej trajektorii 
agresji fizycznej należały bądź do grupy o niskim poziomie (67,6%), 
bądź do grupy o wysokim-rosnącym (32,4%) poziomie agresji po-
średniej. Prawdopodobieństwo, że dzieci o wysokiej trajektorii agre-
sji fizycznej będą przejawiać równie wysoki poziom agresji pośred-
niej, określono w granicach 93%. Podsumowując, trzeba stwierdzić, 
że prawdopodobieństwo wystąpienia wysokiej-rosnącej trajekto-
rii agresji pośredniej jest bardzo wysokie (93%) dla dzieci o wyso-
kim poziomie agresji fizycznej, natomiast znacznie niższe (42%) jest 
prawdopodobieństwo odwrotnego warunkowania. 
 Ze względu na płeć nie stwierdzono żadnych różnic w proporcji 
dziewcząt i chłopców należących do grupy 1., 3. i 8. Więcej chłop-
ców należało do grupy 5., natomiast dziewcząt do grupy 4. i 6. Ozna-
cza to, że u dziewcząt w wieku od 2 do 8 lat istnieje bardziej wyraźna 
tendencja do powstrzymywania się od agresji fizycznej i do częstsze-
go stosowania agresji pośredniej niż u chłopców. Może to wynikać ze 
specyficznej socjalizacji w rodzinie czy w grupie rówieśniczej, a także 
z odmiennego wykorzystywania siły fizycznej. Nie zaobserwowano 
natomiast tendencji do specjalizowania się w używaniu tylko jednej 
formy agresji.
 Z badań wynika również, że dzieci, u których zdiagnozowano 
wysoki poziom obu form agresji (fizycznej i pośredniej) łącznie, wy-
wodzą się z rodzin bardziej dysfunkcyjnych, a dominującymi pre-
dyktorami agresji są niepożądane zachowania matki, wczesne macie-
rzyństwo oraz niski status materialny. Należy też dodać, że prekursory 
wysokich trajektorii obu form agresji łącznie pokrywają się z predyk-
torami poważnych zachowań antyspołecznych (tamże, s. 52). 
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5.
Konsekwencje agresji

Zachowania agresywne, które wykazują wysoki poziom stabilności 
i nasilenia, mogą prowadzić do wielu różnych form niedostosowania 
społecznego. Z jednej strony równocześnie z agresją mogą się rozwi-
jać pewne symptomy niedostosowania, jak depresja, rozregulowanie 
emocjonalne, wiktymizacja czy słabe relacje rówieśnicze. Z drugiej 
strony agresja w okresie dziecięcym może prowadzić do rozwoju nie-
dostosowania psychospołecznego w okresie adolescencji czy w życiu 
dorosłym. Przejawem takiego niedostosowania może być odrzucenie 
rówieśnicze, niepowodzenia szkolne, demoralizacja i przestępczość 
nieletnich, jak również bezrobocie, gwałtowna przemoc i przestęp-
czość dorosłych.
 Znaczenie agresji jako predyktora zaburzeń zachowania i prze-
stępczości jest potwierdzone licznymi badaniami naukowymi. Jed-
nak heterogeniczność agresji powoduje, że należy rozpatrywać moc 
predyktywną różnych typów agresji (fizyczna lub pośrednia) oraz 
funkcji, jakie spełnia zachowanie agresywne (reaktywna lub proak-
tywna). Nie każdy bowiem typ zachowania agresywnego jest jedna-
kowo powiązany z niedostosowaniem społecznym, a w niektórych 
przypadkach agresja może być kojarzona z pozytywnym przysto-
sowaniem. Dla przykładu, cytowana już Hawley (2003) podaje, 
że grupa dzieci, które potrafią łączyć agresję z zachowaniem prospo-
łecznym, stosując podwójną strategię kontroli (represyjną i prospo-
łeczną), przejawia wyższy poziom adaptacji psychospołecznej. Inni 
badacze dowodzą, że niektóre dzieci agresywne są postrzegane jako 
„superowe” i mają dużą popularność wśród rówieśników, a tym sa-
mym wykazują większe przystosowanie w relacjach rówieśniczych, 
niż przyjmowano wcześniej, kreśląc portret agresywnych dzieci jako 
odrzuconych społecznie odmieńców (Rose, Swenson, Waller, 2004).
 Obszerna wiedza dotycząca tyranizowania i wiktymizowania odróż-
nia dzieci, które są tylko agresywne, od dzieci, które są zarówno agresora-
mi, jak i ofiarami. Dzieci agresywne bez doświadczeń wiktymizacyjnych 
są bardziej przystosowane niż dzieci agresywne a zarazem wiktymizowa-
ne i odrzucone, które odznaczają się znacznie wyższym poziomem emo-
cjonalnej reaktywności i labilności (Urban, 2005, s. 80).
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 Duże znaczenie w prognozowaniu niedostosowania społecznego 
i projektowaniu oddziaływań profilaktycznych ma diagnoza funk-
cji zachowań agresywnych, które odnoszą się do odmiennych stra-
tegii motywacyjnych. Powszechnie przyjmuje się dwie funkcje agre-
sji: reaktywną i proaktywną. Pojęcie agresji reaktywnej zakorzenione 
jest w teorii frustracji – agresji, co oznacza, że zachowanie agresyw-
ne jest gniewną, emocjonalną reakcją na doświadczaną prowokację 
lub frustrację. Agresję reaktywną kojarzy się z temperamentalną dys-
pozycją w kierunku niepokoju, gniewu, rozregulowania emocjonal-
nego, nieuwagi, a co za tym idzie z problemami w społeczno-kog-
nitywnym funkcjonowaniu jednostki, a w szczególności z wrogimi 
tendencjami procesów atrybucyjnych oraz z niedorozwojem strate-
gii rozwiązywania problemów. Natomiast pojęcie agresji proaktyw-
nej wiąże się z teorią społeczno-kognitywnego uczenia się. Jest ona 
efektem przekonania o wysokiej skuteczności w osiąganiu pozytyw-
nych wartości dzięki zastosowaniu agresji (Vitaro, Brendgen, Bar-
ker, 2003, s. 15). Kenneth Dodge (1991) proponuje również teore-
tyczny model, zgodnie z którym agresja reaktywna i proaktywna jest 
efektem odmiennych doświadczeń środowiskowych i rozwija się nie-
zależnie. Agresja reaktywna rozwija się w otoczeniu o cechach suro-
wości, zagrożenia i nieprzewidywalności oraz jest efektem niewłaści-
wych postaw rodzicielskich, jak stosowanie przemocy czy brak troski 
o dzieci. Natomiast agresja proaktywna rozwija się w środowisku ro-
dzinnym wspierającym stosowanie agresji jako środka do osiągania 
celów oraz łączy się z obecnością rówieśników przejawiających sym-
ptomy agresji proaktywnej. 
 Prowadzone badania wskazują, że zarówno agresja reaktywna, 
jak i proaktywna bezpośrednio wiąże się z przejawami niedostoso-
wania psychospołecznego, chociaż relacja ta jest odmienna w zależ-
ności od funkcji agresji. I tak, Noel A. Card i Todd D. Little (2006, 
s. 467-468) przeprowadzili skomplikowane analizy zależności mię-
dzy agresją reaktywną i proaktywną a różnymi wskaźnikami dosto-
sowania psychospołecznego. Analizy przeprowadzono na wyselek-
cjonowanej grupie 42 niezależnych badań, w których brało udział 
łącznie 20 266 dzieci. Głównym celem metaanalitycznych badań 
było określenie stopnia związku agresji reaktywnej i proaktywnej 
z takimi wskaźnikami niedostosowania społecznego, jak: problemy 
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internalizacyjne, symptomy rozregulowania emocjonalnego i ze-
społu nadpobudliwości psychoruchowej (ED/ADHD), zachowania 
przestępcze, zachowanie prospołeczne, preferencje społeczne, akcep-
tacja rówieśnicza, status socjometryczny oraz wiktymizacja rówieś-
nicza, które odzwierciedlają szeroki zakres problemów dostosowania 
w trzech aspektach: 1) osobiste czynniki niedostosowania (proble-
my internalizacyjne, symptomy rozregulowania emocjonalnego i ze-
społu nadpobudliwości psychoruchowej, zachowania przestępcze), 
2) kompetencje społeczne (zachowanie prospołeczne, preferencje 
społeczne, akceptacja rówieśnicza) oraz 3) umiejętność współżycia 
z ludźmi (status socjometryczny oraz wiktymizacja rówieśnicza). Po-
nadto, przy pomocy skomplikowanych analiz statystycznych, auto-
rzy porównywali siłę związku poszczególnych symptomów w celu 
sprawdzenia, czy jedna funkcja agresji jest bardziej powiązana z nie-
dostosowaniem społecznym niż druga.
 Zastosowana technika dwuwymiarowej korelacji wykazała, że ist-
nieje pozytywna korelacja między agresją reaktywną a większym nie-
dostosowaniem społecznym. Efekt korelacji określany jest jako 
1)  mały dla problemów internalizacyjnych i akceptacji rówieśniczej; 
2) mały do średniego dla symptomów rozregulowania emocjonalne-
go i zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, zachowań przestęp-
czych oraz wiktymizacji rówieśniczej; 3) średni dla zachowania pro-
społecznego i preferencji społecznych oraz 4) średni do dużego dla 
odrzucenia rówieśniczego. Zaobserwowano również znaczącą ko-
relację między agresją proaktywną a sześcioma z ośmiu badanych 
wskaźników niedostosowania: 1) mały efekt korelacji dotyczy roz-
regulowania emocjonalnego i zespołu nadpobudliwości psychoru-
chowej i wiktymizacji, 2) mały do średniego dotyczy przestępczości, 
zachowań prospołecznych oraz preferencji społecznych, natomiast 
3)  średni do dużego dotyczy odrzucenia rówieśniczego. Nie dostrze-
żono korelacji między agresją proaktywną a problemami internaliza-
cyjnymi oraz niższą akceptacją rówieśniczą (tamże, s. 475-476).
 Ciekawych obserwacji dostarczyły również analizy związków po-
szczególnych funkcji agresji (niezależnie jedna od drugiej). Istnie-
je niezależny związek agresji reaktywnej z każdym ze wskaźników 
niedostosowania psychospołecznego. Natomiast dla agresji proak-
tywnej znaczący związek występuje jedynie w przypadku większej 
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przestępczości i odrzucenia rówieśniczego oraz niższego poziomu 
wiktymizacji. Przedstawione dane wskazują, że te aspekty agresji 
reaktywnej, które są niezależne od agresji proaktywnej, generalnie 
mają związek z wszystkimi analizowanymi przejawami niedostoso-
wania, podczas gdy aspekty agresji proaktywnej, niezależne od agre-
sji reaktywnej, mają związek jedynie z dwoma wskaźnikami niedo-
stosowania i jednym wskaźnikiem pozytywnego przystosowania. 
Oznacza to, że dla wszystkich badanych symptomów agresja reak-
tywna ma silniejszy związek z niedostosowaniem psychospołecznym 
niż agresja proaktywna. 
 Istnieje kilka możliwych sposobów wyjaśnienia wyników przed-
stawionych badań. Po pierwsze, agresja reaktywna może być postrze-
gana przez rówieśników jako bardziej awersyjna niż agresja proak-
tywna, co częściowo pokrywa się z tezą, że niektóre dzieci agresywne 
postrzegane są przez rówieśników korzystnie. Po drugie, większy ne-
gatywny wpływ agresji reaktywnej na relacje rówieśnicze może się 
przekładać na wyższy poziom indywidualnego niedostosowania 
(np. na problemy internalizacyjne czy niski poziom zachowań pro-
społecznych). Alternatywnie, słabe relacje rówieśnicze i indywidual-
ne niedostosowanie może się przekładać bezpośrednio na reaktywne 
akty agresji (np. symptomy rozregulowania emocjonalnego i zespołu 
nadpobudliwości psychoruchowej mogą powodować częstsze wybu-
chy reaktywne) lub pośrednio poprzez poznanie społeczne (np. wik-
tymizacja rówieśnicza może powodować wzrost wrogich procesów 
atrybucyjnych). Po trzecie, antecedensy różnych form niedostosowa-
nia (np. deficyty w poznawaniu społecznym) mogą prowadzić bar-
dziej do agresji reaktywnej niż proaktywnej. 
 Interesujące z punktu widzenia profilaktyki agresji wydają się 
analizy dotyczące moderatorów związku między funkcjami agresji 
a funkcjonowaniem psychospołecznym. Jednym z takich czynni-
ków moderujących jest wiek. Card i Little stwierdzili, że nasilenie 
związku agresji proaktywnej z symptomami rozregulowania emocjo-
nalnego i zespołu nadpobudliwości psychoruchowej oraz niski po-
ziom preferencji społecznych mają tendencję do obniżania się wraz 
z wiekiem. Zaobserwowano również efekt krzyżowy związku agre-
sji proaktywnej z problemami typu internalizacyjnego. Otóż zwią-
zek ten jest pozytywny w młodszym wieku, a negatywny w okresie 
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ado lescencji. Oznacza to, że w okresie adolescencji niektóre jednost-
ki mają tendencję do używania agresji w sposób adaptacyjny i częś-
ciej niż młodsze dzieci posiadają wyższy status społeczny. 
 Gdy chodzi o nasilenie związku agresji reaktywnej z problema-
mi typu internalizacyjnego, niskim poziomem preferencji społecz-
nych i wiktymizacją, ma ono również tendencję do obniżania się wraz 
z wiekiem, co sugeruje podobny spadek siły związku agresji reaktyw-
nej z niedostosowaniem obserwowany w przypadku agresji proak-
tywnej. Można to tłumaczyć tym, że niektóre jednostki rozwijają me-
chanizmy kompensacyjne w celu zminimalizowania wpływu agresji 
reaktywnej na ich relacje rówieśnicze lub też w celu powstrzymania 
tendencji przekładania kiepskich relacji rówieśniczych na reaktywne 
zachowania agresywne. Ponadto nasilenie związku między symptoma-
mi rozregulowania emocjonalnego i zespołem nadpobudliwości psy-
choruchowej a agresją reaktywną zwiększa się z wiekiem, co oznacza, 
że symptomy te są bardziej właściwe agresji reaktywnej, natomiast siła 
związku agresji reaktywnej z wiktymizacją obniża się z wiekiem, co 
z  kolei prowadzi do wniosku, że problem wiktymizacji jest niezwykle 
istotny we wczesnym dzieciństwie (tamże, s. 476-477).
 Inne badania przeprowadzone w grupie 116 dzieci w wieku 9-12 
lat pokazują ścisły związek agresji reaktywnej i proaktywnej z prze-
stępczością wśród rówieśników (Fite, Colder, 2007, s. 234-236). 
Agresja reaktywna była mocno powiązana z przestępczością ró-
wieśniczą, co sugeruje znaczną rolę procesów selekcji i socjalizacji 
w rozwoju zachowań agresywnych reaktywnych. Dzieci przejawia-
jące wysoki poziom agresji reaktywnej wybierają rówieśników, któ-
rzy mocno angażują się w przestępczość, zaś przestępczość rówieś-
nicza prowadzi do wzrostu agresji reaktywnej. Potwierdza to znaną 
tezę, zgodnie z którą odrzucone dzieci agresywne mają ograniczo-
ne możliwości nawiązywania relacji z rówieśnikami, gdyż istnieje 
duże prawdopodobieństwo odrzucenia ze strony rówieśników o za-
chowaniach prospołecznych. Dlatego też odrzucone dzieci agresyw-
ne wchodzą w relacje z innymi dziećmi agresywnymi odrzuconymi 
przez rówieśników, co z kolei stwarza środowisko wzmacniające so-
cjalizację w kierunku agresji i innych zachowań antyspołecznych. 
 Wcześniejsze badania potwierdzają, że w przypadku agresji proak-
tywnej tylko proces selekcji ma związek z przestępczością rówieśniczą 
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(Poulin, Boivin, 2000). Jednak nie potwierdzają tego wyniki badań 
Pauli J. Fite i Craiga R. Coldera. Wydaje się, że dzieci przejawiają-
ce agresję proaktywną mogą nie być narażone na socjalizację rówieś-
niczą. Jedno z wytłumaczeń sugeruje, że dzieci te selekcjonują prze-
stępczych rówieśników bardzo wcześnie, bo już w siódmym roku 
życia. Można również przypuszczać, że proaktywnie agresywne dzie-
ci nie wybierają rówieśników przejawiających zachowania przestęp-
cze. Może to wynikać z ich afiliacji rówieśnikami o nastawieniu pro-
społecznym, wśród których cieszą się dużą popularnością.
 W projektowaniu oddziaływań profilaktycznych należy uwzględ-
nić także różne formy agresji. Niezwykle cenne są tu prezentowane 
badania różnych trajektorii agresji zarówno fizycznej, jak i relacyjnej 
(pośredniej). Zwykle wysoki poziom agresji fizycznej w dzieciństwie 
łączono jedynie z późniejszymi zachowaniami przestępczymi, tym-
czasem należy zwrócić uwagę na to, że nawet niski i umiarkowany 
poziom agresji może mieć związek z trudnościami w przystosowaniu 
do wymagań życia społecznego. Prezentowane już w tym opracowa-
niu badania Susan B. Campbell i jej współpracowników (2010) po-
twierdzają, że tak chłopcy, jak i dziewczęta przejawiający najwyższy 
poziom agresji są najbardziej narażeni na takie przejawy niedostoso-
wania, jak problemy typu eksternalizacyjnego, niskie umiejętności 
społeczne oraz słabe wyniki w nauce. 
 Dziewczęta z grupy o najwyższej trajektorii agresji fizycznej anga-
żują się w bardziej ryzykowne zachowania i nawiązują bardziej ubo-
gie relacje niż dziewczęta o niskiej trajektorii. Oznacza to, że dziew-
częta wykazujące się relatywnie wysokim poziomem agresji fizycznej 
są bardziej podatne na trudności w relacjach międzyludzkich oraz 
w osiągnięciach szkolnych. Ponadto dziewczęta o wysokiej trajek-
torii agresji są bardziej podatne na nadużywanie substancji odurza-
jących i wczesną rozwiązłość seksualną. Racje profilaktyczne prze-
mawiają za tym, by przyjrzeć się także dziewczętom, u których 
obserwuje się niższy poziom agresji, gdyż i one podatne są na róż-
nego rodzaju przejawy niedostosowania w okresie adolescencji. Do-
tyczy to również chłopców, u których zdiagnozowano umiarkowaną 
trajektorię agresji. Okres szkolny i czas dojrzewania mogą bowiem 
stwarzać trudności, które w konsekwencji doprowadzą do rozwo-
ju agresji, stąd zarówno rodzice, jak nauczyciele i pedagodzy szkolni 

Dziecko...7 
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powinni zwracać szczególną uwagę na dzieci, które już w pierwszej 
lub drugiej klasie przejawiają podwyższony poziom agresji fizycznej. 
 Badania dzieci w wieku szkolnym pokazują, że dzieci należą-
ce do grupy o umiarkowanej trajektorii agresji fizycznej przejawia-
ją podwyższony poziom ADHD (dotyczy to zarówno dziewcząt, 
jak i chłopców) oraz niższy poziom regulacji zachowania. Ponadto 
dzieci o niskiej-stałej trajektorii agresji mają trudności w relacjach 
rówieśniczych już na poziomie pierwszych klas szkoły podstawo-
wej. Prawidłowość ta jest bardziej wyraźna w przypadku dziewcząt, 
u których zdiagnozowano wyższy poziom samotności. Badania typu 
self-report potwierdzają wyższy poziom samotności u dziewcząt także 
z grupy o umiarkowanej trajektorii agresji. Oznacza to, że ich zacho-
wanie może prowadzić do odrzucenia rówieśniczego w okresie śred-
niego dzieciństwa, kiedy to agresja fizyczna przejawiana przez dziew-
częta nie jest tolerowana przez rówieśników (Campbell i in., 2006, 
s. 797).
 W prowadzonych badaniach podkreślano również wagę współ-
występowania ze sobą agresji fizycznej i nadpobudliwości u dzieci. 
Co prawda u większości dzieci obserwuje się obniżanie wraz z wie-
kiem poziomu zarówno agresji fizycznej, jak i nadpobudliwości, nie-
mniej jednak istnieje niewielka grupa chłopców i dziewcząt, którzy 
przejawiają podwyższony poziom jednego lub obu zachowań w okre-
sie średniego dzieciństwa. Połączone trajektorie wysokiego poziomu 
agresji fizycznej i nadpobudliwości w okresie dzieciństwa mogą pro-
wadzić do wielu problemów niedostosowania społecznego w okresie 
adolescencji i wczesnej dorosłości, jak nadużywanie środków odu-
rzających, zachowania przestępcze, a w przypadku dziewcząt rów-
nież do agresji w bliskich związkach partnerskich, wczesnego ma-
cierzyństwa, niskich osiągnięć szkolnych oraz korzystania z opieki 
społecznej. Longitudinalne badania (na przestrzeni 15 lat) przepro-
wadzone na grupie 1 390 dziewcząt wykazały, że agresja fizyczna 
dziewcząt warunkuje wyższy poziom nadpobudliwości. Nie zaob-
serwowano natomiast wpływu nadpobudliwości na wzrost  agresji fi-
zycznej (Fontaine i in., 2008, s. 325-326). 
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6.
Wskazówki profilaktyczne

Agresja fizyczna i pośrednia rozwija się od najwcześniejszych lat ży-
cia. Przed wejściem w okres szkolny większość dzieci uczy się stoso-
wać alternatywne prospołeczne zachowania i ograniczać agresję. Te 
dzieci, które nie nauczą się regulacji zachowań agresywnych w okre-
sie przedszkolnym, narażone są na rozwój zachowań antyspołecz-
nych w okresie adolescencji i w życiu dorosłym. Mając na uwadze 
przedstawione w tym opracowaniu analizy badań różnych form 
i funkcji agresji, można zasugerować kilka wskazówek dla szeroko 
pojętej profilaktyki.
 Po pierwsze, skoro agresja rozwija się od najwcześniejszych lat 
życia, należy podjąć konkretne działania przed wejściem dziecka 
w okres szkolny, kiedy to agresja zaczyna się przedstawiać jako utar-
ty sposób działania. Wynika stąd, że profilaktyka agresji powinna za-
cząć się już u niemowląt.
 Po drugie, działania profilaktyczne powinny koncentrować się 
najpierw na rodzicach, a w szczególności matkach, które stanowią 
najbliższe środowisko wychowania dziecka. Rozwój agresji u dzieci 
wiąże się bowiem ze sposobem życia matek, które nie są przygoto-
wane do wychowania dziecka w kierunku prospołecznym. Programy 
powinny kształtować u rodziców sprawowanie kontroli nad dziećmi 
i regulowanie ich zachowań agresywnych. 
 Po trzecie, należy wziąć pod uwagę zarówno formy agresji, jak 
i jej funkcje. Badania dzieci najmłodszych wykazały większą stabil-
ność form agresji nad jej funkcjami oraz wysoką stabilność kombi-
nacji form i funkcji, dlatego należy projektować programy koncen-
trujące się na formach agresji, ale wymierzone w obie funkcje.
 Po czwarte, trzeba pokazywać dzieciom szkodliwość różnych 
form agresji. Szczególnie istotne jest wskazywanie, że agresja pośred-
nia może być równie szkodliwa dla innych jak agresja fizyczna. 
 Powyższe wskazania z pewnością nie wyczerpują obszernego za-
gadnienia profilaktyki agresji, niemniej jednak mogą stanowić pe-
wien drogowskaz dla rodziców i wychowawców w radzeniu sobie 
z przejawami agresji u dzieci.
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Zachowania dewiacyjne jako wynik 
zaburzeń w wychowaniu rodzinnym

Fenomen wychowania, a szczególnie jego aksjologiczne podsta-
wy stanowią – do tej pory nie w pełni zainspirowany i empirycz-
nie sprawdzony – nurt badań dotyczący rodziców, wychowawców 
i nauczycieli. 
 Ponieważ obecnie pojmujemy system pedagogiczny jako nie-
ustanne przeobrażanie i odnawianie koncepcji człowieka, dlatego 
też przed każdym pokoleniem stoi zadanie aktualizowania odpowie-
dzi na pytanie: w jakiego rodzaju sytuacjach wychowawczych można 
spotkać się z realizacją prawidłowego, moralnego, biologiczno-psy-
chiczno-duchowego modelu życia dziecka – człowieka?
 Rodzina ma niewątpliwie duży wpływ na życie każdego człowie-
ka. Rodzice poprzez własne decyzje, własny światopogląd organizują 
schemat środowiska domowego, który formuje drugiego człowieka, 
czyli dziecko. Jakie będzie wychowywane dziecko, zależy niewątpli-
wie od jego osobowości, od realizacji potrzeb, od tego, co mobilizuje 
je do działania, a co je zniechęca. Wadliwie funkcjonująca rodzina, 
która nie zapewnia zaspokojenia potrzeb miłości i przynależności, 
jest przyczyną traumatycznych przeżyć. Negatywne zmiany w oso-
bowości dzieci z rodzin patologicznych są „wdrukowane” i trudne 
do wyeliminowania w dorosłym życiu (Kozak, 2007). Niektóre dys-
funkcjonalne cechy rodziny przechodzą z pokolenia na pokolenie.
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 Omawiając dezadaptację czy zachowania dewiacyjne dzieci i mło-
dzieży, należy prześledzić aktualne koncepcje człowieka spotykane 
w literaturze.

1.
Psychologiczne koncepcje człowieka 

1.1.
Psychoanaliza

Psychoanalityczna koncepcja człowieka łączona z Zygmuntem Freu-
dem wiąże się z trzema odrębnymi „instancjami” osobowościowy-
mi pełniącymi funkcje regulacyjne, z tym, że każda z nich działa 
według odmiennej zasady. Id, ego i superego, choć antagonistyczne 
wobec siebie, to jednak mogą współdziałać ze sobą i wzajemnie się 
koordynować (Friedlander, 1960). Kate Friedlander uważała, że nie-
które formy zachowań dewiacyjnych są rezultatem zaburzeń w rela-
cjach pomiędzy id, ego i superego. Oprócz nerwic, psychoz i chorób 
somatycznych doprowadzają u ludzi do ukształtowania się antyspo-
łecznego charakteru. Kształtuje się on pod wpływem wielu skumu-
lowanych czynników środowiskowych, które uniemożliwiają prze-
kształcenie naturalnych przestępczych popędów w dążenia i popędy 
aprobowane przez społeczeństwo. 
 Podstawowym czynnikiem utrudniającym prawidłową socjaliza-
cję w najmłodszym wieku dziecka jest niewłaściwy i niezadowala-
jący kontakt z matką. Ponadto złe warunki materialne – ubóstwo, 
nędza, ciasnota mieszkaniowa, złe odżywianie – utrudniają rozwój 
pozytywnych relacji z rodzicami. W późniejszym okresie społeczne-
go rozwoju dziecka niemałą rolę do odegrania ma ojciec. 
 Zaburzenia osobowości i na ich tle rozwijające się zachowania 
przestępcze są, wg Freuda, następstwem nierozwiązanego konfliktu 
pomiędzy dążeniami popędowymi a naciskami kultury i społeczeń-
stwa. Na gruncie psychoanalizy można stwierdzić, jak podaje Kry-
styna Ostrowska (2008), że dziecko popełnia przestępstwo, gdyż ce-
chuje je niemożność kontrolowania dążeń przestępczych płynących 
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z id i ma wadliwie ukształtowane ego i superego. Jego superego jest 
zbyt surowe, w wyniku czego nie może zaspokajać prawidłowo dą-
żeń pochodzących ze sfery id. Inną przyczyną zachowań dewiacyj-
nych jest poczucie niższości. Jednostka popełnia czyny zabronione 
prawem, gdyż ma poczucie winy, które wymaga ukarania. Chce być 
ukarana, aby nie popełniać jeszcze większych przestępstw.
 Dziecko czy dorosły popełnia czyny przestępcze, aby uzyskać re-
kompensatę za brak zaspokojenia swoich potrzeb w obrębie środo-
wisk, w których żyje. Ponadto niekiedy popełnia czyny dewiacyjne, 
gdyż te czyny aprobowane są przez osoby znaczące, i przez to zysku-
je ich uznanie i miłość. 
 Podsumowując tezę przyjętą przez psychoanalityków, iż przestęp-
stwo jest wynikiem wewnętrznego konfliktu (często nieuświadamia-
nego) pomiędzy aspołecznym id, źle wykształconym ego a ideałami 
zawartymi w superego, dochodzimy do wniosku, iż popęd seksualny 
i popęd śmierci, podkreślane przez Freuda, w społecznym rozwoju 
jednostki u dzieci zajmują nieco mniej miejsca niż pragnienie kon-
taktu z innymi i poczucie miłości. 

1.2.
Behawioryzm

W koncepcji behawiorystycznej reprezentowanej przez Iwana Pawło-
wa, Jamesa Watsona, Burrhusa Skinnera, a także przez polskiego ba-
dacza Jerzego Konorskiego ważne były fakty fizyczne mierzalne za 
pomocą miar obiektywnych, czyli bodźce, reakcje, utrwalane i pod-
trzymywane wzmocnienia oraz modyfikowane zachowanie, które 
jest w istocie koncepcją sterowania zewnętrznego. Ponadto ważne 
są obiektywnie mierzalne cechy sytuacji warunkujące popędy oraz 
czynniki zewnętrzne, które redukują popęd (wzmocnienia).
 Jedną z ważniejszych teorii behawioralnych wyjaśniających za-
chowanie człowieka jest teoria społecznego uczenia się zapropono-
wana przez Alberta Bandurę (1977), a przez innych autorów roz-
wijana i uzupełniana. W uczeniu się przez obserwację istotne są nie 
tylko czynności wykonawcze, ale też procesy poznawcze i emocjo-
nalne przejęte przez obserwatora. Obserwując zachowanie innych, 
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jednostka uczy się nie tylko określonych zachowań, ale również tego, 
jakie przynoszą one skutki. Zachowania przynoszące korzyści (na-
grody) będą częściej wykorzystywane u jednostki niż zachowania 
spotykające się ze stratą (karą). Wielokrotne kojarzenie bodźca wa-
runkowego, tzn. zachowań niezgodnych z normami, czyli karą za 
przekroczenie normy, doprowadza do tego, że na poziomie auto-
nomicznego układu nerwowego wytwarza się uwarunkowane skoja-
rzenie sprawiające, że w przyszłości zamiar wykonania zabronionej 
czynności będzie wywoływał uwarunkowaną i autonomiczną reakcję 
lęku powstrzymującą od działania. Jednostka, u której nie ma zacho-
wań antyspołecznych, uzyskuje natychmiastową nagrodę w postaci 
zlikwidowania nieprzyjemnego napięcia. Stąd wg Hansa Eysencka 
(1970) dążenie do redukcji lęku jest motorem działania zgodnego 
z normami, a kształtowanie sumienia opiera się przede wszystkim na 
procesie warunkowania klasycznego. 
 Najczęściej stosowaną psychologiczną teorią w badaniach wyjaś-
niających zachowania przestępcze była teoria Hansa J. Eysencka. Za-
burzenia w procesie kształtowania sumienia wynikają z nieodpowied-
nich warunków środowiskowych, głównie rodzinnych. Do zachowań 
antyspołecznych bardziej skłonni są ekstrawertycy. Koncepcja beha-
wiorystyczna traktuje człowieka jako istotę podporządkowaną wyro-
kom losu, pionka popychanego przez sytuację. Podobnie jak i kon-
cepcja psychoanalityczna, gdyż obie są deterministyczne.

1.3.
Psychologia poznawcza 

Krytyczne podejście do koncepcji psychodynamicznej i behawio-
rystycznej doprowadziło do powstania nowej nauki o sterowaniu, 
czyli cybernetyki (Wiener, von Bertalanffy, Ashby). Prace z zakre-
su cybernetyki zwróciły uwagę na procesy informacyjne, na mecha-
nizmy samoregulacji, kontroli i korekcji działania, które wywarły 
istotny wpływ na sposób analizy zjawisk psychicznych. Najważniej-
sze elementy poznawczej koncepcji człowieka zawarte są w pracach 
G.A. Kelly’ego. Poza tym należy wymienić D. Berlyne’a, F.  Haidera 
i L. Festingera. Jednostka jest układem aktywnym, poszukującym 
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informacji, budującym hipotezy i plany działania. W systemie po-
znawczym istnieje immanentny mechanizm afektywno-motywacyj-
ny uruchamiający zachowanie. Mechanizmem tym jest dążenie do 
unikania – najogólniej mówiąc – rozbieżności i dążenie do zgodno-
ści w systemie poznawczym. 
 Jako źródła zachowań dewiacyjnych można potraktować u dzie-
cka przewagę przeżywania emocjonalnego w kontaktach interper-
sonalnych nad kontekstem intelektualnym, przy jednoczesnym za-
burzeniu internalizacji norm moralnych i wartości ostatecznych. 
Ważny jest też brak odpowiedniego poziomu samoakceptacji. Cały 
otaczający świat jest dla dziecka nieprzyjazny i wrogi i jednostka nie 
może znaleźć odpowiedniego dla siebie miejsca w świecie.

1.4.
Psychologia humanistyczna

W grupie koncepcji filozoficznych, które określa się mianem feno-
menologii i egzystencjalizmu, znajduje się człowiek. Poznanie zgod-
ne z tymi koncepcjami wiąże się z ludzkimi fenomenami. Siemia-
nowski w 1996 r. nazwał ten typ poznania poznaniem ejdetycznym. 
W ten sposób odczytując logos (sens i potrzeba sensu), określamy 
świat wartości danego człowieka. Koncepcja Viktora Frankla (1972, 
1978) najściślej jest związana z filozofią egzystencjalną. Głębokie po-
czucie sensu pozwala człowiekowi znaleźć się w cierpieniu i w sytu-
acjach ekstremalnych obciążeń. Frankl wyodrębnił wartości twórcze 
(praca, tworzenie), wartości doznaniowe (kontakt ze sztuką, miłość) 
i wartości postawy, które nabierają szczególnego znaczenia w sytua-
cjach straty czy choroby. Frankl proponuje wówczas odwołanie się 
do wartości absolutnych i wymiaru duchowego istnienia. Zaburze-
nia pojawiają się, gdy człowiekowi brak świadomości potrzeby sensu 
i odczuwa frustrację w realizacji tych potrzeb.
 Kluczowe znaczenie w teorii Frankla ma poczucie sensu istnienia. 
Jego zdaniem każdy człowiek powinien kochać innych ludzi i słu-
żyć drugiemu człowiekowi. Na pograniczu szóstego stadium rozwo-
ju moralnego człowieka, zgodnie z koncepcją Lawrence’a Kohlber-
ga (zobacz w następnym rozdziale) oraz koncepcją noogennej sfery 
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życia duchowego wg Frankla, pojawia się silna wola sensu, która jest 
warunkiem i główną siłą napędową kierującą rozwojem jednostki. 
Człowiek o zdrowej psychice znajduje znaczące cele, które wyzna-
czają kierunek jego życia. Osobowości zaburzone wyznaczają sobie 
stereotypowe cele i nie wykraczają poza wartości tkwiące zazwyczaj 
w ich środowisku społecznym. Ta pustka egzystencjalna przyczynia 
się, jak twierdzi Frankl (1978), do rozbuchania seksualnego libido 
i agresywnego destrudo. Ponadto pustka i frustracja egzystencjalna 
są przyczyną depresji, nałogów i zachowań agresywnych. Taki czło-
wiek, który funkcjonuje na przedkonwencjonalnym i konwencjo-
nalnym poziomie rozwoju moralnego (tj. w zakresie 1.-4. stadium), 
nie jest w stanie sformułować adekwatnej koncepcji życiowej. 
 Innym przedstawicielem psychologii humanistycznej jest Abra-
ham Maslow. Zaburzenia są przez Maslowa (1990) ujmowane jako 
defekt rozwoju na skutek trwałego niezaspokojenia podstawo-
wych potrzeb bezpieczeństwa i przynależności, uznania i szacunku. 
Maslow stwierdza, że osiąganie samorealizacji i zdrowia jest możliwe 
dopiero w okresie dorosłego życia, co nie wyjaśnia problemu zdro-
wia u dzieci i młodzieży. 
 O polu fenomenologicznym pisał Carl Rogers. Na tę koncepcję 
składają się Ja realne i Ja idealne. Przy spójności Ja występuje przy-
stosowanie i samoakceptacja. Brak akceptacji czy tzw. warunkowa 
akceptacja, jaką stosuje otoczenie, konflikt pomiędzy naturalnymi 
tendencjami a negatywną oceną tych tendencji rodzi lęk i różne po-
ziomy zafałszowania i dezintegracji.
 W terapii Gestalt zdaniem F. Perls (1973) zagrożenie dla zdrowia 
występuje wówczas, gdy w ciele człowieka gromadzi się nieuwolnio-
na energia. Jest ona powodem chronicznego napięcia mięśniowego 
i może powodować dolegliwości w różnych częściach ciała. 

1.5.
Antropologia

Antropologia stanowi nurt filozofii, który Karol Wojtyła uznał za 
punkt wyjścia w doświadczeniach człowieka. Wojtyła, dostrzegając 
związek między ontologią a aksjologią, uznaje ontologię za bardziej 

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2011 
DZIECKO ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM, Redakcja Krzysztof Biel i Justyna Kusztal



109Zachowania dewiacyjne jako wynik zaburzeń

fundamentalną od aksjologii, a doświadczenie człowieka, które za-
wsze jest wieloaspektowe, prowadzi do postawy zaufania do niego.
 Elementem łączącym antropologię filozoficzną Wojtyły z myślą 
antropologiczną Maxa Schelera jest personalizm. Według Schele-
ra sumienie u człowieka odgrywa mało istotną rolę. W rozumieniu 
Wojtyły w etyce chrześcijańskiej sumienie ma istotne znaczenie jako 
przejaw sprawczości jednostki w odniesieniu do dobra i zła. Moż-
na zatem powiedzieć, że „sumienie jest podmiotową normą (miarą) 
moralności czynów ludzkich” (Wojtyła, 1953).
 Wojtyła, analizując świat wartości w odniesieniu do człowie-
ka, starał się określić podmiotowo-przeżyciowy aspekt moralności 
w sposób fenomenologiczny, który w tym okresie, na początku XX 
wieku w Krakowie był reprezentowany przez Romana Ingardena.
 Myślenie filozoficzne Wojtyły pociąga za sobą myślenie antropo-
logiczno-personalistyczne i jest ono, jak mówi Tadeusz Styczeń, ana-
litykiem ludzkiego wnętrza, objawiającym się poprzez analizę aktów 
samowiedzy i samostanowienia (Styczeń, 1980).
 Ponieważ doświadczenia moralne są ugruntowane w doświad-
czeniu każdego człowieka, to u każdej jednostki wychowującej się 
w normalnej rodzinie dziecko odróżnia dobro i zło. Dziecko doko-
nuje czynów moralnych poprzez czyny i w czynach implikowanych 
przez życiowe doświadczenia.
 Pedagogika zorientowana antropologicznie skupia wiedzę o czło-
wieku w procesie wychowania i przedstawia tam wyniki wszelkich 
nauk o człowieku (H. Scheuerl, H. Zdarzil, O.F. Bollnow, M.J. Lan-
geveld, W. Loch, M. Nowak, K. Ablewicz i in.). Wiedza o człowie-
ku, wpływ środowiska, tradycja (dziedzictwo), podatność na wpływy 
z otoczenia, zdolności jednostki łączą się w antropologię biologiczną 
i kulturową i razem z antropologią filozoficzną stają się nauką o czło-
wieku, a więc i o dziecku. Powiązanie tych antropologii z persona-
lizmem stwarza możliwość zajęcia się fenomenem ludzkiego życia. 
Praca pedagogiczna, obojętne, czy będzie dotyczyła rodziców, czy 
wychowawców, będzie polegała na naprowadzaniu dzieci i młodych 
ludzi na określone doświadczenia fenomenologiczne, bo tylko one 
mają moc ukonstytuowania aksjologicznego osobowości jednostki. 
Stąd bardzo bliskie jest określenie sytuacji wychowawczej, która wo-
bec tego, iż zakłada obecność dorosłych i dzieci, staje się kategorią 
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antropologiczną. Równocześnie ujawnia się relacja personalistycz-
na – gdy istnieje przestrzeń międzyosobowa oraz czas – która pozo-
staje fenomenem ogólnoludzkiej egzystencji.
 Wychowawcom, czyli rodzicom lub pedagogom, niezbędna jest 
analiza danej sytuacji poprzez poznanie dziecka (łącznie z nastawie-
niem „personalistycznym”, umożliwiającym uchwycenie człowieka 
w całej swoistości jego bytu osobowego). To właśnie osoby uczestni-
czące w sytuacji wychowawczej, a nie czynniki zewnętrzne warunku-
ją wg K. Wojtyły jej personalistyczny charakter. Rozumienie sytuacji 
wychowawczej, a przez to jej doświadczanie stanowi personalistycz-
ny typ rozumienia człowieka, poszerzony o bycie wobec drugiego 
człowieka, czyli w tym wypadku dziecka. W każdej sytuacji wycho-
wawczej należy znaleźć tzw. tajemne przejście od wiedzy, którą nale-
ży przekazać wychowankowi, do słów, postaw, które pomogą dzie-
cku dostrzec wartości moralne, przyjąć je i traktować jak własne.
 Ważną rzeczą jest aksjologiczny subiektywizm, który dotyczy spo-
sobu istnienia świata wartości. Wartości pozytywne, które przecho-
dzą od wartości hedonistycznych, utylitarnych, wartości witalnych, 
wartości duchowych i wartości „świętych”, będą stanowiły sens życia 
człowieka, wychowującego się w prawidłowej sytuacji wychowaw-
czej, zgodnie z podstawami pedagogiki antropologicznej.

2.
Kierowanie rozwojem dzieci

Janusz Reykowski w jednej ze swoich prac definiuje wychowanie 
jako proces, który zachodzi, gdy człowiek (dziecko) uczy się, jakie 
znaczenie ma to, co spostrzega, i jakie znaczenie może mieć to, co 
robi. Stefan Baley (1958) zauważa natomiast, że wychowanie rozpa-
trywane od strony psychologicznej polegać będzie na różnych me-
chanizmach zmieniających się od przypadku do przypadku. Pod-
kreśla, że w  wychowaniu chodzi zazwyczaj o uzyskanie względnie 
trwałych zmian w osobowości dziecka czy dorosłego. Antonina Gu-
rycka (1979) zauważa, iż najbardziej adekwatne podejście do psy-
chologicznego sensu wychowania określa je mianem kierowania roz-
wojem. „Wywieraniu wpływu” towarzyszy zawsze „odbiór wpływu”. 

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2011 
DZIECKO ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM, Redakcja Krzysztof Biel i Justyna Kusztal



111Zachowania dewiacyjne jako wynik zaburzeń

Jest to szczególnie istotne w wychowaniu w rodzinie, gdzie wywie-
ranie wpływu dezadaptacyjnego spotkać się musi – na zasadzie „od-
bioru wpływu”  – z względnie trwałymi zmianami dewiacyjnymi 
u dzieci.
 Na podstawie zachowań ludzi można wnioskować o ich wartoś-
ciach (por. Adler, Skinner). Znamiennym przykładem jest np. po-
wszechne zjawisko wartościowania polegające na preferowaniu okre-
ślonych przedmiotów czy sytuacji, a unikaniu innych. Większość 
ludzi opiera się na skonstruowanym przez Lawrence’a Kohlberga 
(1969-1976) schemacie rozumowania moralnego. Dynamizm rozu-
mowania moralnego osoby ludzkiej przebiega stopniowo, bez moż-
liwości pominięcia kolejnych stadiów. Według Kohlberga:
 I faza – naturalna (przedmoralna) polega na unikaniu przykro-
ści i poszukiwaniu przyjemności. Cechuje ją: 1) moralność unikania 
kary i 2) moralność własnego interesu.
 II faza – orientacji konwencjonalnej, moralnej. Pojawia się 
3)  przestrzeganie reguł społecznej wzajemności i interakcji, respek-
towanie wzorów zachowań w grupie społecznej oraz 4) przestrzega-
nie prawa i zasad porządku społecznego.
 III faza – postkonwencjonalna, orientacji etycznej. W tej fazie 
młody człowiek wyrabia w sobie 5) moralność umowy społecznej 
oraz 6) moralność uniwersalnych zasad etycznych.
 Kohlberg w ostatnich swoich pracach przyjął istnienie najwyż-
szego, siódmego etapu rozwoju moralnego, przekraczającego uni-
wersalne zasady sprawiedliwości. Osoby, które osiągnęły to stadium, 
rozwiązały w dojrzały sposób problemy sensu i egzystencji. Nato-
miast nie można od jednostek znajdujących się na niskim lub po-
średnim poziomie rozumowania moralnego oczekiwać rozumowa-
nia z wyższych poziomów.
 Dla pełniejszej orientacji w tym zakresie warto odnieść się do 
teorii rozwoju osobowości zaprezentowanej przez Erika Eriksona 
(1950), który przedstawił osiem kolejnych faz rozwoju:
1)  Zaufanie-nieufność (1. rok życia). Niepomyślne rozwiązanie im-

plikuje lęk, obawę, nieufność.
2)  Autonomiczność-zwątpienie (1.-3. rok życia). Przy niepomyśl-

nym rozwiązaniu pojawia się zwątpienie, a następnie wstyd jako 
odmiana kary.
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3)  Inicjatywa-wina (4.-5. rok życia). Gdy kryzys rozwiązany jest nie-
pomyślnie, pojawia się uczucie małej wartości.

4)  Pracowitość-niższość (6.-11. rok życia). Przy niepomyślnym roz-
wiązaniu pojawia się kompleks niższości.

5)  Tożsamość-pomieszanie ról i tożsamości (12.-20. roku życia). 
Przy niepomyślnym rozwiązaniu pojawia się poczucie niepewno-
ści i brak tożsamości osobowej.

6)  Intymność-izolacja (20.-24. rok życia). Przy niepomyślnym roz-
wiązaniu kryzysu pojawia się promiskuityzm (przypadkowe, cha-
otyczne związki seksualne).

7)  Generatywność-zaprzątnięcie sobą, stagnacja (25.-64. rok ży-
cia). Przy niepomyślnym rozwiązaniu pojawia się egoizm 
i egocentryzm.

8)  Integralność-rozpacz (po 65. roku życia). Brak zrozumienia i go-
rycz przy negatywnym rozwiązaniu kryzysu.

 Dla rodziców istotne znaczenie ma przebieg rozwoju na etapie od 
1. do 5. Etap 5. jest trudny dla młodzieży ze względu na silne po-
mieszanie ról. Swoim postępowaniem młodzi „wpisują” się w system 
funkcjonowania rodziny. Występują również próby samookreślenia 
się np. w nieformalnych grupach subkulturowych.

3.
Zachowania dewiacyjne

Jako przyczynę zachowań dewiacyjnych można przyjąć podmiot 
prezentowany przez dziecko, przez wychowanka, który ma osobo-
wość z regulatorami typu genetycznego, dziedzicznego, społeczno-
-kulturowego i wyraża swoje myślenie, emocje i działanie w nega-
tywny sposób. 
 Wszelkie negatywne oddziaływania wychowawcze „włączają 
się” w  różny sposób w osobowość wychowanka. Ponadto wszelkie 
okoliczności sytuacji zewnętrznych, niezależnych od procesu wy-
chowania, mogą również wpływać na dezadaptację dziecka. Oso-
ba wychowanka w konkretnej sytuacji wychowawczej zbiera jako 
„całość” elementy wyżej przedstawione, które rozgrywają się w ra-
mach wydarzeń wkomponowanych w określony czas zdarzeń i ich 
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charakterystykę. To, co wydarza się między dojrzewającym człowie-
kiem a wychowawcą (rodzicami, pedagogami) jako uczestnikami sy-
tuacji wychowawczej, to, co stanowi antropologiczno-aksjologiczny 
jej wymiar, może przebiegać w dwojaki sposób i przyjmować odnie-
sienia przyjazne lub wrogie. Szczególnie istotne jest tu nastawienie 
uczuciowe, poznanie „duchowego” wnętrza dziecka, tego, czy istnie-
ją warunki sprzyjające pozytywnemu poznaniu lub też ograniczające 
je i deformujące.
 Najwłaściwszym środowiskiem rodzinno-domowym dla prawid-
łowej socjalizacji dziecka jest rodzina wielodzietna, w której wszyst-
kie dzieci traktowane są jednakowo. Uzyskanie jednak takiego stanu 
jest bardzo trudne, gdyż najmłodszym dzieckiem rodzina zajmuje 
się najtroskliwiej i to sprawia, że pełna dojrzałość u niego pojawia 
się najpóźniej. Wśród najmłodszych dzieci dominuje dążenie do na-
rzucania swej woli innym członkom rodziny, oczekują one bowiem 
wsparcia od rodziców i rodzeństwa. Nie zawsze identyczna atmosfe-
ra wychowawcza kształtuje podobne typy osobowościowe, ponieważ 
socjalizacja i kształtowanie osobowości zależy od wielu procesów wy-
znaczanych przez typ małżeństwa i rodziny.

3.1.
Relacje i interakcje w rodzinie

Współżycie w skłóceniu, w nienawiści jest szczególnie destrukcyjną 
postacią dezorganizacji rodzinnej wykolejającą i dzieci, i dorosłych. 
Rodzice pozostający ze sobą w konflikcie często zabiegają o wzglę-
dy dziecka, starają się, aby akceptowało ono postępowanie jedne-
go z nich przeciw drugiemu. Częsta też staje się strategia zemsty na 
współmałżonku przez odseparowywanie od niego dziecka. Kon-
flikt między rodzicami jest tak dużym ciężarem dla dziecka, że czę-
sto przeradza się we wrogość prowadzącą do czynów przestępczych 
(Hernas, 2004). Dysfunkcjonalny dom rodzinny stanowi podłoże 
napięć i frustracji, postaw agresywnych, które przeradzają się w sy-
tuacje przestępcze.
 Jak każda grupa społeczna, tak i rodzina posiada określone formy 
zachowań. Zachowanie w życiu codziennym regulowane jest przez 

Dziecko...8 
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normy, a relacje w rodzinie dziecka tworzą gęstą sieć wzajemnych 
wpływów. Członkowie nawet trzyosobowej rodziny tworzą trzy róż-
ne diady: mąż – żona, ojciec – dziecko, matka –dziecko, z których 
wynika przynajmniej siedem wzorców wpływów:
–  ojciec wpływa na interakcję matki i dziecka,
–  matka wpływa na interakcję ojca i dziecka,
–  relacja ojciec – dziecko wpływa na interakcję matki i dziecka,
–  relacja matka – dziecko wpływa na interakcję ojca i dziecka,
–  relacja ojciec – dziecko wpływa na interakcję męża i żony,
–  relacja matka – dziecko wpływa na interakcję męża i żony,
–  relacja mąż – żona wpływa na interakcję pomiędzy wszystkimi 

członkami rodziny.
 Role matki i ojca są odmienne jakościowo. Wypływa to zarówno 
z różnicy płci, jak i różnic osobowościowych. Zachowanie i rozwój 
dzieci zależą od postaw rodzicielskich, czyli – zdaniem J. Rembow-
skiego (1972) – od całościowej formy ustosunkowania się do dzie-
ci i do zagadnień wychowawczych. Najwcześniej w typologii postaw 
rodzicielskich Maria Ziemska w 1969 r. wyróżniła i scharakteryzo-
wała negatywne postawy rodzicielskie:
 Po s t a w a  u n i k a j ą c a  – nadmierny dystans uczuciowy rodzi-
ców wobec dziecka, przy uległości i bierności. W tej postawie za-
wiera się ignorowanie dziecka, brak troski o jego dobro, ogranicza-
nie kontaktu z nim i lekkomyślność wobec niebezpieczeństw, jakie 
mogą mu zagrażać. 
 Po s t a w a  o d t r ą c a j ą c a  – nadmierna dominacja przy nadmier-
nym dystansie uczuciowym rodziców względem dziecka. Rodzice nie 
lubią swojego dziecka, często więc je karzą i brutalnie z nim postępują.
 Po s t a w a  z b y t  w y m a g a j ą c a  – rodzice pragną stworzyć 
dziecko według własnej wizji, mają wygórowane wymagania, ogra-
niczają dziecku swobodę i samodzielne postępowanie.
 Po s t a w a  n a d m i e r n i e  c h r o n i ą c a  – postawę tę cechu-
je niedocenianie możliwości dziecka, niedopuszczanie do samodziel-
ności i ciągłe usuwanie przeszkód.
 Negatywne postawy wywołują bezradność i bierność, skłonności 
buntownicze i agresywność. Jak widać, rozwój dziecka pozostaje pod 
silnym wpływem najbliższego otoczenia. Zaniedbywanie dzieci po-
woduje szerzenie się przestępczości, narkomanii i przemocy.
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 Z badań prowadzonych przez J. Kałużną (2003) wśród chłopców 
nieprzystosowanych społecznie wynika, że ich matki są bezradne wy-
chowawczo i nadmiernie ich chronią, a ojcowie starają się wpływać 
na nich z pozycji władzy, nie licząc się z ich odczuciami i pragnienia-
mi. Ponadto prezentowane przez rodziców postawy wychowawcze są 
mało spójne. Chłopcy nieprzystosowani społecznie spostrzegają brak 
miłości i ciepła ze strony matek i ojców, wysokie wymagania i stoso-
wanie wielu kar (postawa odrzucająca).
 K. Ostrowska (2008), badając środowiska rodzinne osób z dewia-
cjami, ustaliła dziesięć wskaźników, według których można było do-
konać ich oceny na skali pozytywne – negatywne. Były to:
–  alkoholizm ojca,
–  alkoholizm matki,
–  karalność sądowa ojca,
–  karalność sądowa matki,
–  niemoralne prowadzenie się matki,
–  zupełny brak zainteresowania nieletnim i rodziną ze strony ojca,
–  zaniedbanie nieletniego i domu przez matkę,
–  ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca,
–  ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej matki,
–  negatywna opinia o rodzeństwie.
 Na tej podstawie wyodrębniła cztery typy rodzin: 1) przeciętne, 
w których nie ujawnił się żaden wskaźnik, 2) z cechami negatywny-
mi o jednym lub dwóch wskaźnikach, 3) złe – z trzema do pięciu 
wskaźników, 4) bardzo złe – od sześciu do dziesięciu wskaźników. 
Około połowa badanych zaliczona została do rodzin o cechach ne-
gatywnych (złe – 31,5%, bardzo złe – 23%).
 W badaniach ogólnopolskich nad agresją uczniów oszacowa-
no odsetek rodzin wymagających wszechstronnej pomocy na około 
20% (Ostrowska, 2008).
 Wiedza o tym, jak dziecko postrzega swoich rodziców i jakie oni 
prezentują postawy wychowawcze, pozwala na rozpoczęcie pracy ko-
rekcyjnej oraz na profilaktykę w zakresie kontaktów rodzinnych.
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3.2.
Rodzinne czynniki występujące u nieletnich 

przestępców

Dane dotyczące struktury rodzin nieletnich przestępców wyka-
zują, że duża ich część (około 40% dzieci) wychowywała się w ro-
dzinie, w której stabilność została zachwiana przez śmierć jednego 
z rodziców.
 Niezwykłe znaczenie dla rozwoju dziecka ma początkowy okres 
życia w rodzinie, co wiąże się m.in. z faktem stałych i ciągłych od-
działywań na dziecko poprzez naturalne, codzienne sytuacje. To, czy 
dziecko ulegnie destruktywnemu wpływowi otaczającego świata, czy 
potrafi odrzucić zachowania sprzeczne z jego systemem wartości, za-
leży przede wszystkim od rodziny. 
 Dewiacje i zachowania nieprzystosowawcze, które przekształcają się 
w zachowania przestępcze, spotyka się u dzieci, u których w rodzinie nie 
było jedności i spójności oddziaływań wychowawczych ze strony rodzi-
ców oraz występował brak pozytywnych wzorców osobowych. Ponadto 
ważne jest, aby w środowisku domowym były pozytywne emocje i po-
zytywne wzmacnianie poszczególnych członków rodziny. 
 Andrzej Siemaszko (1993), prezentując wyniki badań na temat 
zachowań dewiacyjnych młodzieży w zestawieniu z sytuacją ich ro-
dzin, pisze, że wszystkie składniki sytuacji rodzinnej mają istotny 
i silny związek z zachowaniem dewiacyjnym. Autor również powo-
ływał się na pogląd Travisa Hirschiego (1969), według którego każ-
dorazowy poziom dewiacji uzależniony jest od aktualnego poziomu 
więzi z rodziną.
 Badania prowadzone przez Brunona Hołysta (za Fidelus, 2002) 
wskazują, iż zdecydowana większość zarejestrowanych nieletnich 
przestępców wychowuje się w rodzinach o skumulowanych czynni-
kach negatywnych: przestępcze wzory zachowań, alkoholizm rodzi-
ców lub rodzeństwa, brak emocjonalnej więzi rodzinnej, zachowa-
nia agresywne, porzucenie rodziny przez jednego z rodziców, brak 
pozytywnych wzorców w stosunku do pracy i realizowania ról spo-
łecznych. Inne czynniki negatywne występujące w rodzinach to: 
prostytucja, narkomania, stosowanie niewłaściwych metod wycho-
wawczych, złe pożycie rodziców, niepełna rodzina, niski poziom 

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2011 
DZIECKO ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM, Redakcja Krzysztof Biel i Justyna Kusztal



117Zachowania dewiacyjne jako wynik zaburzeń

wykształcenia rodziców, niski poziom kultury rodziców, pozbawie-
nie opieki (sieroctwo naturalne, społeczne i duchowe), brak środków 
materialnych wynikający z wzrastającego bezrobocia, a ponadto brak 
należytej opieki i kontroli w związku z pracą obojga rodziców czy za-
burzenia funkcjonalne rodziców.
 W organizmie i psychice młodego człowieka, wraz z kolejną fazą 
rozwoju fizycznego i następną fazą rozwoju osobowości, pojawia-
ją się pytania dotyczące własnej cielesności, ale również natury eg-
zystencjalnej czy transcendentnej. Młodzież ma problemy z zakre-
su swobód i wolności ograniczanej lub udzielanej przez dorosłych. 
Niestety, w tym tak ważnym okresie rozwoju dziecka rodzice co-
raz powszechniej wykazują postawę wycofywania się. Coraz częściej 
obecnie spotykamy się z brakiem rodziców w świecie młodych – ro-
dzice nie wiedzą, co robią ich dorastające pociechy. Ponadto rodzi-
ce z rzadka wyjaśniają dzieciom zasady moralnego postępowania. 
W rodzinach przestępców brakuje sposobów kształtowania ideału 
ojca i nie ma czasu na dyskusje o istotnych sprawach. 
 Helena Kołakowska-Przełomiec (1990) w swoich badaniach prze-
analizowała dokładnie i wszechstronnie środowisko nieletnich spraw-
ców takich czynów, jak: spowodowanie pożaru, dokonanie zabój-
stwa, gwałt zbiorowy, rozbój. Chłopcy szesnastoletni, którzy popełnili 
zbrodnię, wychowywali się w patologicznych rodzinach, odznaczają-
cych się niskim poziomem socjalno-kulturowym, z warunkami mate-
rialnymi gorszymi niż przeciętne i zbyt małym zainteresowaniem ro-
dziców (ojca) sprawami rodziny. Aż 31,5% rodzin charakteryzowało 
się cechami negatywnymi (analizowano stosunek do wartości, norm, 
wzorce społecznego zachowania, styl karania i nagradzania).
 Mariusz Jędrzejko (2007) badał związek pomiędzy przejawami 
patologii społecznej u dzieci i młodzieży a czynnikami, które wią-
zały się z ich marginalizacją i wykluczeniem. W swoich badaniach 
stwierdził, iż dotyczy to rodzin, w których oboje rodzice nie pracują 
i są bardzo trudne warunki materialne. Przy czym istnieją w rodzinie 
problemy alkoholowe i narkotykowe oraz powiązania ze środowi-
skiem przestępczym. Ważna jest również deklarowana przez jednost-
kę przynależność do jednej z agresywnych subkultur młodzieżowych. 
 Najczęstszym problemem rodzinnym w świetle dotychczasowych 
badań kryminologicznych jest alkoholizm. Szacuje się, że ok. 80% 
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przestępstw jest dokonywanych w związku ze spożytym czy systema-
tycznie spożywanym alkoholem.
 Z badań Andrzeja Olubińskiego (2003) wynika, że około 90% 
rodziców stosuje na co dzień wobec dzieci kary fizyczne oraz różne-
go typu kary psychiczne w formie krzyku, pogróżek, zakazów, gróźb, 
potępiania, ośmieszania, poniżania, zawstydzania, straszenia, ogra-
niczania swobody, ograniczania snu i pożywienia. Natomiast w ok. 
10% rodzin rodzice, a zwłaszcza ojcowie, maltretują swoje dzieci. 
Typowe formy przemocy fizycznej to klapsy, policzkowanie, bicie 
pięścią, pasem, kopanie, duszenie, szarpanie, rzucanie, przypalanie 
papierosem czy nawet wykorzystywanie seksualne. 
 Prowadzone przez psychologów badania wskazują na koncep-
cję agresji interpersonalnej jako rodzaj swoistej nagrody dla jednego 
z partnerów. Przemoc silniejszego nad słabszym przynosi szybki i po-
żądany efekt i rodzic ma poczucie siły, ważności i wyższą samoocenę. 
Nie ma jednak dziecka, u którego tego typu postępowanie nie odbi-
łoby się negatywnie.
 Powszechny jest fakt, że zasadnicze źródła przemocy wobec dzie-
ci wynikają z przyjętych wzorów postaw społeczno-wychowawczych 
charakteryzujących dane środowisko (postawa rodziców autorytarna 
czy represyjna).
 W koncepcji integracyjnej można wziąć pod uwagę kilka przy-
czyn będących źródłem postaw przemocy rodzinnej, np. złe wa-
runki socjalno-ekonomiczne, błędy wychowawcze, złe samopoczu-
cie, agresja jako wartość pozytywna (najprostszy sposób wymuszania 
posłuszeństwa), kompensowanie własnych niepowodzeń rodziców 
i możliwość łatwego rozładowania własnych napięć, a ponadto po-
strzeganie własnego dziecka albo jako dziecka niechcianego, albo 
nieposłusznego, krnąbrnego. Tu źródła przemocy mają charakter 
kumulatywny. 
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Rys. 1. Negatywny wpływ rodziny na zachowania dziecka.
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 Rysunek pierwszy ilustruje negatywny wpływ postępowania ro-
dziców na sytuację dzieci.

4.
Działalność profilaktyczna

Dla określenia działań nastawionych na zapobieganie różnym for-
mom patologii używa się takich określeń, jak profilaktyka czy 
prewencja.
 Gerald Caplan (1964) wyróżnił trzy rodzaje prewencji: pierwot-
ną, wtórną i prewencję trzeciego stopnia. Prewencja pierwotna na-
stawiona jest na obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia zabu-
rzeń. Prewencję wtórną stosuje się w sytuacji pojawienia się wczesnych 
sygnałów zaburzeń, a jej celem jest powstrzymanie rozwoju patologii. 
Prewencja trzeciego stopnia ma na celu zapobieganie skutkom prze-
bytych zaburzeń, co w wypadku niedostosowania społecznego zmierza 
do zapobiegania życiowym komplikacjom i ich następstwom.
 W literaturze pedagogicznej określenie „profilaktyka” stosowa-
ne jest w nieco inny sposób niż u psychologów i lekarzy. Profilak-
tyka jest systemem działań zapobiegających występowaniu różnych 
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odmian niedostosowania społecznego, które wynikać mogą z ne-
gatywnego wpływu rodziny, międzyosobowych relacji, wewnątrz-
rodzinnych interakcji oraz socjologicznych i kryminologicznych 
aspektów w środowisku domowym. W działaniach profilaktycznych 
należy eliminować zalążkowe stany patologiczne i eliminować takie 
ciągi zdarzeń, które prowadzą do wzrostu nieprzystosowania spo-
łecznego u jednostki.
 Ze względu na podejmowany typ działań wyróżnia się cztery 
odmiany profilaktyki (Zajączkowski, 2000): 1) p o w s t r z y m u -
j ą c ą   – polegającą na usuwaniu okazji do wykonania czynu na-
gannego, utrudnianiu okazji do podjęcia tego czynu, 2) u p r z e -
d z a j ą c ą   – polegającą na ingerowaniu w czynniki determinujące 
występowanie stanów wykolejenia poprzez blokowanie tych czyn-
ników lub poprzez działania mające na celu zwiększenie odporności 
nieletniego na wpływ tychże czynników, 3) o b j a w o w ą  – polegają-
cą na możliwie wczesnym wykrywaniu zalążkowych stanów nieprzy-
stosowania społecznego, 4) k r e a t y w n ą  – polegającą na wzmac-
nianiu i podtrzymywaniu form i sposobów zachowania, które mają 
charakter prospołeczny.
 Zmniejszenie poziomu zaburzeń zachowania, zgodnie z opinią 
Katarzyny Sawickiej (1999), realizuje się poprzez doświadczenia ko-
rekcyjne, odreagowanie emocji oraz nabywanie nowych umiejęt-
ności. Dostarczanie dzieciom pozytywnych doświadczeń korekcyj-
nych ma im pomóc w przebudowaniu obrazu samego siebie. Równie 
istotną sprawą jest tworzenie sytuacji umożliwiających rozładowanie 
nieprzyjemnych i tłumionych bądź wypieranych emocji złości, gnie-
wu, zazdrości, poczucia winy czy krzywdy.
 W sytuacji gdy w rodzinie istnieje przemoc o charakterze tzw. 
„nadmiaru” (stosowania gróźb, karania dziecka, bicia, postaw wrogo-
ści) lub tzw. „deficytu” (izolacji, ignorowania potrzeb dziecka, braku 
kontaktów z dzieckiem, chłodu emocjonalnego, zaniedbywania), sto-
suje się cały system oddziaływań, głównie z psychoterapią i socjotera-
pią, których celem są próby zmiany stosunku rodziców do dziecka. 
 Wczesna interwencja w przypadku zaobserwowania zaburzeń w za-
chowaniu odbywa się również w ramach zajęć socjoterapeutycznych.
 Często spotyka się dysfunkcjonalne czy patologiczne rodziny, nie-
radzące sobie z wychowywaniem dzieci. Negatywny wpływ rodziny 
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zaobserwować można wówczas, gdy rodzicom brakuje elementarnej 
wiedzy na temat umiejętności wychowawczych (niekonsekwencja 
wymagań, nierealistyczne oczekiwania, nieinteresowanie się proble-
mami dziecka, nieadekwatne rozpoznawanie i zaspokajanie jego po-
trzeb). Ważne są w tym wypadku rozmowy z rodzicami, szkolenie 
ich w zakresie opieki i wyjaśnienie metod wychowawczych. Rodzi-
ny te ujawniają nawet ukrytą patologię. Są to rodziny z problemem 
alkoholowym, rodziny rozbite, w których dzieci nie mają kontaktu 
np. z ojcem, rodziny, które nie mają czasu dla własnych dzieci, nie 
radzą sobie z własnymi frustracjami. Tacy rodzice niechętnie przy-
chodzą do psychologa, pedagoga, lekarza na rozmowy, nie są gotowi 
do pracy nad zmianą swojej osobowości. Jeśli mają problemy alko-
holowe, reagują odmową na namowy podjęcia leczenia.
 Jeśli uda się sprowadzić rodziców do psychologa, to w ramach te-
rapii krótkoterminowej rozwiązuje się problemy, wykorzystując py-
tania cyrkularne, przeformułowania i interwencje paradoksalne.
 Pytania cyrkularne, jak twierdzą Lidia Cierpiałowska i Czesław 
Czabała (2005), wynikają z myślenia na temat uwarunkowań obja-
wów i nastawione są na pokazanie rodzinie wzorców relacji i komu-
nikacji, jakie w niej zachodzą, oraz różnic w ich postrzeganiu pomię-
dzy członkami rodziny.
 Metoda przeformułowania polega na przekształceniu zgłaszanego 
przez rodzinę problemu w taki sposób, aby podkreślić rolę jednost-
ki z zaburzeniami zachowania dla funkcjonowania całego systemu 
rodzinnego.
 Interwencje paradoksalne przeznaczone są dla rodzin o bardzo 
sztywnych zasadach funkcjonowania. Stosuje się tam formę „przy-
pisywania symptomów”, czyli zalecenie intensyfikowania zacho-
wań rozpoznawanych jako objaw, „powstrzymywania zmiany” po-
przez zalecenia obniżenia zmian wprowadzanych w życie rodziny 
oraz „wyolbrzymiania trudności” tej osoby, która mobilizuje siły do 
opozycji.
 Werbalizacja prezentowanych przez rodzinę odczuć związanych 
z  wychowaniem powinna, zgodnie z  teorią Frankla, wzmacniać umie-
jętność wsłuchiwania się w wewnętrzny głos sumienia. W taki właś-
nie sposób logoteoria reprezentowana nie tylko przez Frankla, ale 
również przez Heideggera, Kierkegaarda, Schelera,  Minkowskiego, 
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Gebsattela, Van Denberga wiąże się z problematyką sensu życia 
i  w oparciu o logoterapię stara się łączyć funkcjonowanie jednost-
ki w sferze biologicznej, psychologicznej, moralnej i socjologicznej 
w sposób pozytywny.
 Przedstawiona powyżej działalność obejmująca działania korek-
cyjne, socjoterapię, psychoterapię łącznie z logoterapią dla jednostek 
przejawiających zachowania dewiacyjne powinna być w szerokim za-
kresie skierowana do rodzin o negatywnym wpływie na dzieci. Reso-
cjalizacja tych osób wymaga wiele czasu i nie zawsze jest skuteczna, 
podobnie jak readaptacja społeczna. 
 Podsumowując, dobrzy rodzice powinni podejmować działania 
wyprzedzające, profilaktyczne, wychodzić naprzeciw bieżącym za-
chwianiom regulacji i interweniować w sytuacji faktycznego zagro-
żenia u dzieci.

5.
Uwagi końcowe

Niezwykle ważnym elementem w zapobieganiu i likwidowaniu za-
chowań agresywnych, do których dochodzi u dzieci i młodzieży, jest 
pozyskiwanie do współpracy rodziców tych dzieci. Stąd tak ważna 
jest pomoc pedagogiczna. Pedagog musi umieć rozmawiać z rodzi-
cami, uświadamiać im wpływ np. stosowania surowych kar, oziębło-
ści i braku zainteresowania na rozwój agresywności u dzieci. Pedagog 
musi uświadomić rodzicom potrzebę sukcesów u dzieci, odpowied-
nią organizację czasu wolnego, wskazywać właściwe i wartościowe 
kierunki aktywności. Należy ukazywać dzieciom te formy zacho-
wania, które mają charakter prospołeczny, allocentryczny i są god-
ne naśladowania. Wysokie nasilenie zachowań stanowiących prob-
lem wśród dzieci i młodzieży wiąże się nie tylko z sytuacją kryzysu 
wartości, ale z innymi czynnikami psychologicznymi, które łączą się 
z dezorganizacją środowiska społecznego, brakiem motywowania ze 
strony osób dorosłych do prawidłowego rozwoju oraz brakiem osób 
znaczących dla pozytywnego „wchodzenia” w role społeczne.
 Już Caplan, mówiąc w 1964 roku o patologii w aspekcie psy-
chologicznym, kryzysy rozwojowe u młodocianych nazwał ryzykiem 
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rozwojowym. Prawdopodobieństwo wystąpienia patologii określił, 
posługując się następującym „wzorem”:

         Czynniki ryzyka (B, P, S, E)
Prawdopodobieństwo patologii   =
         Zasoby (B, P, S, E)

Litery oznaczają różne rodzaje czynników ryzyka i zasobów:

B – biologiczne

P – psychologiczne

S – społeczne

E – ekologiczne.

 Prawdopodobieństwo wystąpienia patologii jednostkowej i spo-
łecznej jest tym mniejsze, im mniej jest czynników ryzyka, słab-
sze ich natężenie, a jednocześnie jest więcej zasobów w rodzinie 
i środowisku.
 Wzrost zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży stanowi po-
ważny problem społeczny, w którego likwidowanie powinny być za-
angażowane wszystkie podmioty socjalizacji młodego człowieka. Pe-
dagog może kształcić u dzieci umiejętność nawiązywania kontaktów 
interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem czy umiejętności roz-
wiązywania konfliktów. Z kryzysowymi fazami rozwojowymi u nie-
letnich łączy się jakość ich życia, którą sprowadzić można do sensu 
życia. Sens życia wiąże się natomiast z realizacją celów życiowych, 
które dają dziecku poczucie zadowolenia. Przyjęcie humanistycznej 
koncepcji jakości życia, silnie powiązanej z założeniami pedagogiki 
resocjalizacyjnej, zakłada zdolność jednostki ludzkiej do zmian w ży-
ciu osobistym, w różnych jego wymiarach, co jest warunkiem osiąg-
nięcia zdrowia i szczęścia.
 Propagowanie wśród społeczeństwa postawy refleksyjnej wobec 
życia, która ma się cechować logicznym myśleniem i wyższą uczucio-
wością, odpornością na negatywne wpływy otoczenia, wszechstron-
nością w działaniu i różnorodnością zainteresowań, będzie miało na 
celu nadanie dużej rangi wartościom sprzyjającym rozwojowi doj-
rzałej osobowości. Systematyczne wychowywanie ludzi do postaw 
nacechowanych refleksją i zharmonizowanym działaniem powinno 
nasycić społeczeństwo świadomością, że wartości moralne, takie jak 
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życzliwość, dobroć, wyrozumiałość, bezinteresowność i odpowie-
dzialność, są twórczą siłą rozwojową.
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Krzysztof Biel

Przestępczość dzieci
Wczesne czynniki ryzyka i wskazówki 
dla  skutecznej profilaktyki

Przestępczość dzieci nie jest zjawiskiem nowym. Dzieci dokonują 
czynów zabronionych, zarówno przeciwko mieniu, jak i przeciwko 
życiu i zdrowiu. Szerszej opinii publicznej zjawisko to jest mało zna-
ne, najwięcej bowiem miejsca zajmują, szczególnie w mediach, in-
formacje o zachowaniach przestępczych młodzieży i dorosłych. Jed-
nak mając na uwadze wychowanie przyszłego pokolenia na jednostki 
prospołeczne, które będą przestrzegać powszechnie uznanych za-
sad normatywnych, zjawisko to staje się niepokojącym problemem. 
Szczególnie niepokoją wczesne objawy niedostosowania społecznego 
dzieci i czyny świadczące o znacznej brutalności życia i agresji wzglę-
dem najbliższego otoczenia. Tym bardziej ważne staje się gruntowne 
poznanie zjawiska przestępczości dzieci i rzetelna ocena zagrożenia, 
jakie niesie ono ze sobą w postaci szerszej demoralizacji nieletnich.
 Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie etiologii zachowań 
przestępczych u dzieci z uwzględnieniem najważniejszych środowisk 
ich życia oraz wskazanie na kluczowe punkty niezbędne przy po-
dejmowaniu skutecznych oddziaływań profilaktycznych. Na począ-
tek jednak zaprezentujemy rozmiary zjawiska przestępczości dzieci 
w Polsce na tle przestępczości dzieci w Stanach Zjednoczonych.
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1.
Rozmiary i przejawy przestępczości dzieci

Dominującą grupę przestępców stanowią niewątpliwie osoby do-
rosłe. W Polsce popełniają oni ponad 90% wszystkich przestępstw. 
Jednak za niepokojące zjawisko uznaje się również przestępczość nie-
letnich, gdyż wiąże się ono z ciągle rosnącą liczbą ludzi młodych 
wchodzących w konflikt z prawem oraz z brutalizacją dokonywa-
nych czynów. Szczególną kategorię stanowią osoby poniżej 13. roku 
życia, a więc dzieci, u których również obserwuje się znaczny wzrost 
demoralizacji i zachowań przestępczych. W polskim prawie nie pod-
legają one odpowiedzialności karnej, natomiast w Stanach Zjedno-
czonych stanowią dosyć pokaźną grupę osób aresztowanych, przy 
czym aresztowaniu podlegają dzieci, które dokonały zarówno czy-
nów karalnych, jak i przejawiały symptomy demoralizacji. Dane 
o wskaźniku aresztowań dzieci poniżej 13. roku życia w Stanach 
Zjednoczonych w 2009 roku przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Wskaźnik aresztowań dzieci poniżej 13. roku życia w roku 2009 w Stanach 

Zjednoczonych.

Wyszczególnienie

Ogółem Chłopcy Dziewczęta

Poniżej 
10 lat

10-12 lat Poniżej 
10 lat

10-12 lat Poniżej 
10 lat

10-12 lat

Ogółem* 9 737 81 927 7 942 55 881 1 795 23 046

Zabójstwo 2 11 1 10 1 1

Zgwałcenie 10 170 9 163 1 7

Rozbój 31 574 31 510 0 64

Napad z bronią 344 3 035 299 2 401 45 634

Kradzież z włamaniem 487 3 336 429 2 941 58 395

Kradzież rzeczy 1 295 14 943 916 8 875 379 6 068

Kradzież pojazdu 27 314 24 254 3 60

Podpalenie 218 769 203 682 15 87

Ogółem przestępstwa 
gwałtowne**

387 3 790 340 3 084 47 706

Ogółem przestępstwa 
przeciwko mieniu***

2 027 19 362 1 572 12 752 455 6 610

Inne wykroczenia 1 718 16 207 1 434 11 729 284 4 478

Fałszerstwo 8 47 5 36 3 11

Oszustwo 35 129 21 93 14 36

Sprzeniewierzenie 0 7 0 6 0 1
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Paserstwo 57 550 44 430 13 120

Wandalizm 1 210 7 078 1 091 6 065 119 1 013

Posiadanie broni 404 2 127 350 1 861 54 266

Prostytucja 5 15 3 14 2 1

Przestępstwa seksualne 209 1 377 183 1 241 26 136

Używanie substancji 
odurzających

149 2 384 126 1 903 23 481

Hazard 1 6 1 6 0 0

Przestępczość przeciwko 
rodzinie

38 235 26 161 12 74

Prowadzenie pojazdu pod 
wpływem alkoholu

52 17 42 11 10 6

Przestępstwa związane 
z  alkoholem

101 622 75 296 26 326

Używanie alkoholu 68 98 55 50 13 48

Naruszenie zasad 
współżycia społecznego

784 11 058 653 7 643 131 3 415

Włóczęgostwo 6 50 6 28 0 22

Inne 1 699 9 905 1 363 7 299 336 2 606

Podejrzenie 8 15 5 14 3 1

Naruszenie godziny 
policyjnej

278 3 337 205 2 315 73 1 042

Ucieczki 493 3 491 342 1 844 151 1 647

* Nie obejmuje podejrzeń

** Przestępstwa gwałtowne obejmują zabójstwo, zgwałcenie, rozbój i napad z bronią

*** Przestępstwa przeciwko mieniu obejmują kradzież z włamaniem, kradzież rzeczy, 

kradzież pojazdu i podpalenie

Źródło: Federal Bureau of Investigation, Crime in the United States. Uniform Crime Reports 

2009 online.

 Nie wchodząc zbytnio w szczegóły, należy stwierdzić, że w roku 
2009 w Stanach Zjednoczonych aresztowano ogólnie 91 616 dzie-
ci, w tym 9 737 poniżej 10. roku życia. Stanowi to 0,9% ogólnej 
populacji aresztowanych. Znaczną większość populacji aresztowa-
nych stanowią chłopcy – 63 823, natomiast liczba aresztowanych 
dziewcząt to 24 841, co daje 27,1% ogólnej populacji aresztowa-
nych dzieci. Chłopcy dominują niemal we wszystkich analizowa-
nych kategoriach zachowań. Dominującą kategorią są przestępstwa 
przeciwko mieniu oraz tzw. inne wykroczenia. Dziwić może na-
tomiast wskaźnik aresztowań dzieci za takie przestępstwa, jak po-
siadanie broni czy przestępstwa seksualne, co wskazuje na znaczny 

Dziecko...9 
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poziom demoralizacji. Wielu autorów zwraca uwagę na fakt, że za-
chowania świadczące o demoralizacji (naruszenie zasad współżycia 
społecznego, włóczęgostwo, używanie alkoholu i środków odurza-
jących, naruszenie godziny policyjnej, ucieczki czy też bycie „nie-
poprawnym”, „niesfornym”  itp.) są w znacznie większym stopniu 
decydującym czynnikiem zatrzymania w przypadku dziewcząt niż 
chłopców (Biel, 2008, s. 62).
 Statystyki policyjne w Polsce potwierdzają fakt wczesnego wcho-
dzenia dzieci w konflikt z prawem. Zdarzają się przypadki doko-
nywania czynów zabronionych przez dzieci dziewięcio- czy dziesię-
cioletnie. Dane dotyczące rozmiarów czynów zabronionych dzieci 
w latach 2000-2008 przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. Czyny zabronione dzieci.

Kategoria czynu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Zabójstwo 1 0 0 0 1 0 2 0 0

Uszczerbek na 
zdrowiu

173 184 155 189 219 172 199 208 184

Udział w bójce lub 
pobiciu

105 112 118 133 144 169 163 214 198

Zgwałcenie 0 3 2 2 3 1 6 7 1

Kradzież rzeczy 525 450 411 451 374 428 455 498 491

Kradzież 
z włamaniem

532 507 466 335 247 212 319 358 275

Przestępstwa 
rozbójnicze*

347 274 212 182 219 174 177 183 172

Uszkodzenie rzeczy 376 282 231 240 246 215 212 255 334

Przestępstwa 
narkotykowe

39 9 14 17 25 30 37 30 18

Razem przestępstwa 
o charakterze 
kryminalnym

2 360 2 097 1 841 1 879 1 873 1 972 1 979 2 241 2 136

Razem przestępstwa 
o charakterze 
gospodarczym

6 5 9 13 23 33 70 21 62

Przestępstwa drogowe 27 22 23 25 32 23 14 16 26

Razem 2 490 2 179 1 931 1 998 1 974 2 085 2 117 2 319 2 271

* Przestępstwa rozbójnicze: rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze

Źródło: KG Policji. Statystyki online.
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 Statystyki Komendy Głównej Policji wskazują, że liczba czynów 
zabronionych popełnionych przez dzieci w latach 2000-2008 utrzy-
muje się na podobnym poziomie, chociaż w ostatnich dwu latach 
(2007-2008) obserwuje się nieznaczny wzrost. Najwyższy wskaźnik 
przestępczości dzieci zanotowano w roku 2000 – 2 490. W roku 2008 
dzieci dokonały 2 271 czynów zabronionych, stanowi to 4,36% ogółu 
populacji nieletnich i 0,21% wszystkich przestępstw stwierdzonych.
 Niepokój może budzić wysoka liczba czynów związanych z uży-
ciem przemocy, jak uszczerbek na zdrowiu, udział w bójce lub po-
biciu czy też przestępstwa rozbójnicze, co świadczy o wysokim po-
ziomie agresji i jest alarmującym zjawiskiem brutalizacji życia dzieci 
w środowisku rodzinnym, szkolnym czy też rówieśniczym. Na uwa-
gę zasługują także przestępstwa narkotykowe, które świadczą o po-
stępującej demoralizacji dzieci.

2.
Czynniki ryzyka przestępczości dzieci

W literaturze przedmiotu uznaje się powszechnie, że zachowania 
przestępcze są efektem synergii pomiędzy indywidualnymi i środo-
wiskowymi czynnikami ryzyka. Naukowcy są na ogół zgodni w ty-
powaniu najbardziej charakterystycznych predyktorów. Trzy podsta-
wowe grupy czynników obejmują faktory indywidualne, rodzinne 
oraz związane z funkcjonowaniem w grupach rówieśniczych (zgod-
nie z modelem Bronfenbrennera, 1979). Ponadto zwraca się uwagę 
na dwie grupy czynników ryzyka związane z funkcjonowaniem dzieci 
w specyficznych kontekstach szkoły i społeczności lokalnej (sąsiedz-
twa). W celu klasyfikacji dużej liczby czynników ryzyka Thomas J. 
Dishion, Doran C. French i Gerald R. Patterson (1995) zaprezento-
wali ogólną strukturę pojęciową. Wyróżnili oni czynniki wewnątrz-
osobowe (np. temperament, czynniki genetyczne), procesy relacyjne 
(praktyki rodzicielskie, psychopatologia rodziców, wpływ rówieśni-
ków), usytuowanie behawioralne (otoczenie sąsiedzkie, szkoła) oraz 
kontekst społeczny (możliwości zatrudnienia, mass media). Badania 
potwierdzają, że żadna z poszczególnych grup ryzyka nie jest w sta-
nie wyjaśnić do końca rozwoju kariery przestępczej. Przyjmuje się 
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raczej, że wszystkie obszary czynników w sposób kumulatywny mają 
swój udział w procesie eskalacji zachowań przestępczych. 
 Istnieje już dosyć obszerny zbiór badań mający na celu identyfi-
kację specyficznych czynników ryzyka obejmujący w sposób szcze-
gólny grupę nieletnich. Wynika to z faktu, że adolescencja jest okre-
sem, w którym w sposób najbardziej wyraźny manifestują się różne 
przejawy niedostosowania społecznego i zachowań przestępczych. 
W ostatnich dwu dekadach zaznacza się jednak znacznie większe za-
interesowanie identyfikacją czynników ryzyka u bardzo małych dzie-
ci. Impulsem do poszukiwań stały się m.in. badania Terrie E. Moffit 
(1993) dotyczące dwóch kategorii nieletnich przestępców: tzw. nie-
letnich o wczesnym początku zachowań antyspołecznych (early-star-
ters) oraz nieletnich, u których przejawy zachowań antyspołecznych 
pojawiły się w okresie adolescencji (late-starters). Wiele dotychczaso-
wych badań potwierdziło hipotezę, że osoby, u których zdiagnozowa-
no zaburzenia zachowania już we wczesnym dzieciństwie, przejawiają 
bardziej trwałą, a nawet chroniczną trajektorię zachowań antyspołecz-
nych, która rozciąga się od okresu średniego dzieciństwa aż do wie-
ku dorosłego (Moffit, 1993; Moffit, Caspi, 2001). Nieletni o wczes-
nej trajektorii zachowań przestępczych stanowią ok. 6-7% populacji, 
są jednak odpowiedzialni za prawie 50% przestępstw po pełnionych 
przez adolescentów oraz prawie 75% przestępstw gwałtownych.
 Bodziec do identyfikacji czynników ryzyka zachowań antyspołecz-
nych począwszy od narodzenia dziecka, a niekiedy również przed jego 
narodzeniem, opiera się na badaniach prowadzonych w dwu powiąza-
nych ze sobą obszarach. Dotyczą one okresu pojawienia się wzorców 
zachowań eksternalizacyjnych oraz możliwości skutecznej interwen-
cji w przypadkach zdiagnozowania zaburzeń zachowania. Po pierw-
sze dzieci, u których nie zdiagnozowano wysokiego poziomu zabu-
rzeń zachowania w okresie wczesnego dzieciństwa, prawdopodobnie 
nie będą przejawiać podwyższonego poziomu agresji lub innych form 
zachowania eksternalizacyjnego w okresie późnego dzieciństwa czy 
w życiu dorosłym. Wyniki badań przeprowadzonych na próbie 310 
chłopców pochodzących z biednych rodzin, badanych w różnych od-
stępach czasu od niemowlęctwa do adolescencji w ramach Pitt Mother 
and Child Project (PMCP) wskazują, że spośród chłopców, u któ-
rych zdiagnozowano szeroki zakres problemów eksternalizacyjnych 
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w wieku 2 lat, 63% pozostało na takim samym poziomie w wieku 
5  lat, a 62% w wieku 6 lat. Gdy chodzi o odsetek dzieci, które zaczęły 
przejawiać wysoki poziom symptomów eksternalizacyjnych w okresie 
rozpoczęcia nauki szkolnej, wskaźniki są niskie. Tylko 13% chłopców, 
u których nie zdiagnozowano problemów eksternalizacyjnych w wie-
ku 2  lat, weszło w obszar kliniczny w wieku 5 lat zaś 16% w wieku 
6  lat. Wyniki sugerują więc, że należy do rzadkości, aby dzieci przeja-
wiały klinicznie zdiagnozowane zaburzenia zachowania w wieku 5 lub 
6 lat bez uprzedniej historii tych zaburzeń w okresie wczesnego dzie-
ciństwa (Shaw, Gillom, Giovannelli, 2000).
 Po drugie problemy zachowań eksternalizacyjnych oraz prakty-
ki rodzicielskie, kojarzone ze wzmacnianiem tych problemów, wy-
dają się bardziej plastyczne w okresie wczesnego niż późnego dzie-
ciństwa. Studia dotyczące prewencji i oddziaływań interwencyjnych 
w okresie przedszkolnym pokazały, że istnieje większa skuteczność 
zabiegów profilaktycznych u dzieci przejawiających zaburzenia eks-
ternalizacyjne w tym okresie niż u dzieci starszych (Shaw, Dishion, 
Supplee, Gardner, Arnds, 2006).
 Szeroki wachlarz cech dziecięcych ma związek z późniejszym 
 zachowaniem antyspołecznym. Nie sposób w tym opracowaniu do-
konać obszernej analizy badań wszystkich omawianych w litera-
turze czynników ryzyka, dlatego też skupimy się na tych najistot-
niejszych, które występują w zasygnalizowanych powyżej grupach 
i kontekstach.
 Spośród indywidualnych czynników ryzyka zachowań anty-
społecznych u najmłodszych dzieci należy wymienić czynniki pre-
natalne, deficyty neurokognitywne oraz czynniki osobowościowe 
i temperamentalne. Gdy chodzi o czynniki prenatalne (ryzyko sto-
sowania środków odurzających przez matkę, komplikacje prenatal-
ne i okołoporodowe), zaobserwowano stały, aczkolwiek umiarkowa-
ny ich związek z późniejszymi zachowaniami antyspołecznymi, przy 
czym związek ten staje się bardziej wyraźny w kontekście nieprzy-
jaznego środowiska społecznego w okresie wczesnego dzieciństwa 
(np. ze względu na niski status społeczny, jakość praktyk wycho-
wawczych  itp.) (Shaw, Gross, 2008, s. 95).
 Deficyty neurokognitywne wydają się mieć większe znaczenie 
w przypadku wczesnych zaburzeń zachowania. Niskie IQ, niski 
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poziom inteligencji werbalnej oraz znaczna rozbieżność między in-
teligencją werbalną i niewerbalną jest mocno powiązana z zaburze-
niami zachowania szczególnie w połączeniu z symptomami ADHD. 
Uwagę zwracają również deficyty w zakresie funkcji wykonawczych. 
Funkcjonowanie wykonawcze (executive functioning) obejmuje ze-
staw zdolności poznawczych wyższego rzędu ułatwiających zachowa-
nia celowe i strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także 
różnego rodzaju zdolności, jak powstrzymywanie się od określonych 
zachowań, zdolność przetwarzania informacji, planowanie, elastycz-
ność oraz zdolność kreatywnego rozwiązywania trudności. Odzwier-
ciedla ono bardziej praktyczny sposób, w jaki jednostka radzi sobie 
z problemami, a nie to, czy posiada ona wiedzę na temat radzenia 
sobie z trudnościami. Deficyty funkcji wykonawczych, a w szczegól-
ności zdolność hamowania reakcji, są silnym predyktorem trwałych 
zachowań eksternalizacyjnych już od wczesnego dzieciństwa (Koot 
i in., 2008, s. 79-82).
 Wśród czynników osobowościowych na uwagę zasługuje szcze-
gólnie słaba zdolność kontroli zachowania, która zdaniem wielu au-
torów jest decydującym predyktorem przestępczości. Pojęcie to obej-
muje impulsywność, nadpobudliwość, nerwowość, nieuwagę, brak 
szacowania konsekwencji przed działaniem, niską samokontrolę, za-
potrzebowanie na stymulację, zachowania ryzykowne czy słabą zdol-
ność odroczenia gratyfikacji. Innym czynnikiem ryzyka zachowań 
przestępczych dzieci jest trudny temperament. Ma on największy 
wpływ na rozwój zachowań eksternalizacyjnych w przypadku nie-
korzystnej relacji na linii rodzice – dziecko. Kluczowym czynnikiem 
jest tutaj negatywna regulacja emocji, a w szczególności gniewu, któ-
ra prowadzi do rozwoju zachowań agresywnych (tamże, s. 85-86). 
 Najszerszą gamę czynników ryzyka stanowią predyktory związa-
ne z funkcjonowaniem dziecka w środowisku rodzinnym. Można je 
sklasyfikować według przynajmniej pięciu kategorii. Pierwszą stano-
wią przestępczy rodzice lub rodzeństwo. Liczne badania dowodzą, 
że dzieci antyspołecznych i przestępczych rodziców same mają ten-
dencje do wchodzenia na drogę przestępczą. Istnieje sześć możliwych 
prób wyjaśnienia tego związku (Farrington, Welsh, 2007, s. 55-72): 
1. Międzypokoleniowe narażenie na działanie różnorodnych czyn-
ników ryzyka (kolejne pokolenia mogą żyć w dysfunkcyjnych 
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warunkach rodzinnych, w ubóstwie czy zdeprawowanym środowi-
sku, z pokolenia na pokolenie przenoszone są stosowane metody wy-
chowawcze, np. kary fizyczne). Międzypokoleniowa transmisja prze-
stępczości stanowi więc część szerszego kręgu deprywacji i zachowań 
antyspołecznych; 2. Selektywne kojarzenie, które wskazuje, że ludzie 
o podobnym stylu życia wchodzą w związki małżeńskie lub kohabi-
tacyjne. Wynika to ze „społecznej homogamii” – przestępcy łączą się 
w pary z  racji bliskości fizycznej i społecznej. Spotykają się w tych 
samych szkołach, sąsiedztwach, klubach, pubach itp. Innym wy-
tłumaczeniem jest proces zwany „fenotypicznym asortymentem”  – 
jednostki badają swoje osobowości i zachowania i wybierają ludzi 
podobnych do siebie; 3. Bezpośredni i wzajemny wpływ na siebie 
członków rodziny. Dotyczy to szczególnie imitacji zachowań star-
szego rodzeństwa; 4. Wpływ przestępczych rodziców na zachowania 
przestępcze dzieci jest mediowany przez mechanizmy środowiskowe 
(metody wychowawcze, otoczenie społeczne); 5. Wpływ przestęp-
czych rodziców na zachowania przestępcze dzieci jest mediowany 
przez mechanizmy genetyczne; 6. Tendencyjność i stronniczość in-
stytucji (policja, sądy) wobec rodzin z historią przestępczą.
 Drugą kategorię stanowią stosowane metody wychowawcze. Naj-
ważniejszymi wymiarami wychowania są nadzór lub monitorowanie 
dzieci, dyscyplina lub wzmacnianie rodzicielskie, ciepło lub chłód 
w relacjach emocjonalnych oraz zaangażowanie rodziców. Nadzór 
rodzicielski odnosi się do monitorowania zajęć dziecka i jest uwa-
żany za bardzo silny predyktor przestępczości, podobnie jak surowa 
i punitywna dyscyplina stosowana przez rodziców wobec dziecka. 
Niewłaściwe praktyki rodzicielskie, odrzucenie dziecka i małe zaan-
gażowanie rodziców w stosunku do dziecięcych zajęć stanowi ważny 
czynnik utrzymywania się wysokiego wskaźnika zachowań antyspo-
łecznych dzieci (Howell, 2003, s. 118-124). 
 Wyjaśnienie związku między praktykami rodzicielskimi a prze-
stępczością dzieci opiera się na teorii społecznego uczenia się, któ-
rą w sposób rozbudowany przedstawił Gerald R. Patterson (1982, 
2002). Jego teoria oparta na „modelu przymusu” zakłada obserwa-
cję tego, jak rodzice i dzieci zmieniają nawzajem swoje zachowa-
nie w czasie. Patterson opisuje kilkuetapowy proces „treningu przy-
musu”, który dokonuje się w rodzinach agresywnych chłopców. 
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Pierwszym etapem jest nieznaczne awersyjne wtargnięcie rodzica, 
np. matka ruga dziecko, że nie odrabia lekcji. Drugi etap wiąże się 
z kontratakiem ze strony dziecka poprzez kłótnie, wrzask, lamento-
wanie, krzyki lub skarżenie się na dyrektywy rodzica. Kluczowy jest 
trzeci etap, który jest reakcją rodzica na zachowanie dziecka. Gdy 
rodzic nie wyegzekwuje swoich dyrektyw, dziecko czuje się nagro-
dzone za swoje zachowanie represyjne. Niebezpieczeństwo wynika 
z negatywnego wzmocnienia, które wskazuje, że zachowanie przy-
musowe jest funkcjonalne na krótką metę, ale prowadzi do dłuż-
szego procesu niedostosowania. Na krótką metę reakcja represyjna 
(przymusowa) kończy konflikt, natomiast na dłuższą metę wzra-
sta prawdopodobieństwo zachowań represyjnych w sytuacji kolej-
nych konfliktów. Etap czwarty kończy kontratak dziecka, natomiast 
rodzic jest wzmocniony w wyniku jego wycofania. W ten sposób 
obie strony wzmacniają wzajemnie stosowanie taktyk represyjnych. 
To wzmocnienie zwiększa prawdopodobieństwo, że takie represyjne 
wymiany będą się powtarzać w przyszłości oraz się nasilać.
 Trzecią kategorią jest wykorzystanie lub zaniedbywanie dziecka. 
Dotyczy to różnych form wykorzystywania dziecka: fizycznego, psy-
chicznego bądź seksualnego. Przeprowadzone badania jednoznacz-
nie wskazują, że czynnik ten występuje znacznie częściej u dziew-
cząt niż chłopców. Cathy Widom (1994) przedstawiła mechanizmy 
przyczynowe, które łączą wykorzystywanie w okresie dziecięcym 
i późniejszą przemoc i przestępczość: 1) wykorzystywanie może mieć 
natychmiastowe, ale trwałe konsekwencje (np. uderzanie może po-
wodować uszkodzenie mózgu); 2) wykorzystywanie może powodo-
wać zmiany somatyczne (np. desensytyzację, znieczulenie na ból), 
które odgrywają znaczną rolę w stosowaniu przemocy; 3) wykorzy-
stywanie może prowadzić do impulsywnych i dyssocjacyjnych spo-
sobów radzenia sobie, co z kolei prowadzi do trudności w rozwią-
zywaniu problemów lub trudności szkolnych; 4) wykorzystywanie 
może powodować zmiany poczucia wartości lub wzorców społecz-
nego przetwarzania informacji, co ma związek ze stosowaniem prze-
mocy i przestępczością gwałtowną; 5) wykorzystywanie może pro-
wadzić do zmian w otoczeniu rodzinnym (np. umieszczenie w domu 
dziecka czy ośrodku wychowawczym); 6) instytucje prawne po-
przez swoje działanie mogą etykietować jednostki wykorzystywane, 
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izolować je od prospołecznych rówieśników oraz zachęcać do prze-
bywania z rówieśnikami przestępczymi.
 Związek między wykorzystywaniem i zaniedbywaniem dzieci 
a późniejszą przestępczością ma swoje uzasadnienie w znanych te-
oriach dewiacji i przestępczości. Timothy Brezina (1998) przedsta-
wił trzy główne linie twierdzeń. Najpierw teoria społecznego uczenia 
się wskazuje, że dzieci uczą się stosowania niewłaściwych wzorców 
zachowań (wykorzystywania) od rodziców poprzez imitację, mode-
lowanie i wzmacnianie. Zgodnie z teorią przywiązania wykorzysty-
wanie dziecka skutkuje słabym przywiązaniem do rodziców oraz ni-
skim poczuciem samokontroli. Natomiast teoria napięcia wyjaśnia, 
że negatywne traktowanie przez innych generuje negatywne emocje, 
jak gniew i frustracja, które z kolei prowadzą do pragnienia rewanżu 
i wzrostu agresji. W swoich badaniach autor znalazł potwierdzenie  
dla wszystkich trzech teorii.
 Czwartą kategorię stanowią konflikty rodzicielskie oraz rozbicie 
rodzin. W literaturze przedmiotu można spotkać się ze stwierdze-
niem, że rozbite rodziny generują przestępczość. Badania potwier-
dzają, że dzieci z rodzin rozbitych, które są odseparowane od biolo-
gicznego rodzica, częściej dokonują czynów przestępczych. Analizy 
Joan McCord (podaję za Farrington, Welsh, 2007) koncentrują się 
na związku między rozbiciem rodziny poprzez stratę biologiczne-
go ojca a późniejszą przestępczością chłopców. Autorka stwierdza, 
że powszechność występowania zachowań przestępczych była większa 
u chłopców z rozbitych rodzin, którzy wychowywali się bez kocha-
jących matek (62%), oraz u chłopców z rozbitych rodzin, w których 
występowały częste konflikty pomiędzy rodzicami (52%) niezależ-
nie od obecności kochających matek. Niski wskaźnik występowania 
przestępczości zaobserwowano natomiast u chłopców wychowują-
cych się w rodzinach pełnych, w których nie dochodziło do konflik-
tów (26%), oraz u chłopców z rodzin rozbitych, ale wychowujących 
się z kochającą matką (22%). Wyniki te sugerują, że to niekoniecz-
nie rozbite rodziny mają charakter kryminogenny, ale raczej kon-
flikty rodzinne, które powodują rozbicie. Ponadto należy zauważyć, 
że rozbicie rodziny było silnym predyktorem przestępczości chłop-
ców, gdy miało miejsce między ich urodzeniem a czwartym rokiem 
życia, natomiast nie miało wyraźnego charakteru kryminogennego 
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u chłopców między 11. a 15. rokiem życia. Rozbicie rodzin jest rów-
nież silniej powiązane z przestępczością, gdy jest spowodowane sepa-
racją lub rozwodem niż śmiercią rodziców.
 Teoretyczne wyjaśnienie związku między rozbitymi rodzinami 
a przestępczością dzieci idzie w trzech kierunkach. Pierwszy wska-
zuje na traumatyczne przeżycia związane ze stratą rodzica, które po-
wodują duży uraz w psychice dziecka, co wynika z jego przywiązania 
do rodziców. Teorie badające przestępczość w ciągu życia (life- course) 
koncentrują się na separacji jako następstwie doświadczeń stresują-
cych oraz na efektach wielu stresorów, jak konflikt rodziców, utra-
ta rodzica, niedostatek materialny, zmiany figur rodzicielskich czy 
nieadekwatne metody wychowawcze. Wreszcie w myśl teorii selek-
cji rozbite rodziny produkują przestępcze dzieci z powodu występu-
jących uprzednio różnic w stosunku do innych rodzin, gdy chodzi 
o czynniki ryzyka, jak konflikty rodzinne, rodzice z historią prze-
stępczą, niski status materialny rodziny czy nieadekwatne praktyki 
wychowawcze. Testy hipotez wykazały, że najistotniejszym czynni-
kiem są warunki dziecka po rozbiciu rodziny. Dzieci, które po sepa-
racji pozostawały pod opieką matek, miały taki sam wskaźnik prze-
stępczości jak dzieci z pełnych niekonfliktowych rodzin. Natomiast 
dzieci pozostające pod opieką ojca, krewnych lub rodziców zastęp-
czych prezentowały wysoki wskaźnik przestępczości. Wynika z tego, 
że drugi kierunek poszukiwań (life-course theories) najlepiej wyjaśnia 
badany związek.
 Wreszcie piątą kategorię stanowią inne czynniki dotyczące rodzi-
ców, jak wczesne macierzyństwo, używanie środków odurzających 
czy depresja. Interesujące są ponadto badania dotyczące związku 
osobowościowych cech rodziców i destruktywnych zachowań dzieci. 
Przyjmuje się, że osobowość rodziców ma wpływ na ich praktyki ro-
dzicielskie, a tym samym na rozwój dzieci. Peter J. Prinzie z zespołem 
badał (2005) zakres, w jakim cechy osobowościowe matek i ojców 
miały związek z  relacją między nadopiekuńczym, pobłażliwym lub 
represyjnym stylem wychowania a zachowaniami eksternalizacyjny-
mi dzieci, używając modelu Wielkiej Piątki. Analizy wykazały, że ne-
gatywne praktyki rodzicielskie oraz cechy osobowości rodziców łącz-
nie miały związek z problematycznym zachowaniem dzieci. Związek 
ten był zarówno pośredni, jak i bezpośredni. Pośrednio związek ten 
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był mediowany przez negatywne praktyki rodzicielskie. Czynnik sta-
łości emocjonalnej miał negatywny związek z wszystkimi zmienny-
mi negatywnych praktyk rodzicielskich. Czynnik ugodowości nega-
tywnie korelował z nadopiekuńczością i pobłażliwością, natomiast 
ekstrawersja wykazywała negatywną korelację z pobłażliwością.
 Badania empiryczne potwierdzają, że matki, u których notuje 
się wysoki wskaźnik negatywnych emocji, często wyrażają negatyw-
ne uczucia w relacjach z dziećmi. Ponieważ podlegają wielu stre-
som, napięciom i cierpieniom, częściej uciekają się do stosowania 
siły. Takie cechy matek, jak gniew, smutek czy inne negatywne emo-
cje wyrażane w interakcjach z dziećmi są wyraźnym predyktorem 
problemów zachowania i słabej internalizacji zasad stawianych przez 
rodziców. Matki o niskim wskaźniku ugodowości wyrażały więcej 
negatywnych emocji wobec dzieci. Ponadto stosowały znacznie częś-
ciej przemoc werbalną i okazywały mniej ciepła.
 Gdy chodzi o bezpośredni związek, zaobserwowano, że wskaźni-
ki stabilności emocjonalnej rodziców korelują negatywnie z sumien-
nością dzieci, natomiast autonomia rodziców koreluje pozytyw-
nie z problemami zachowań eksternalizacyjnych u dzieci. Rodzice, 
u których zdiagnozowano niski wskaźnik stabilności emocjonalnej, 
mają więcej trudności z radzeniem sobie ze stresorami występujący-
mi w codziennych relacjach interpersonalnych, co może skutkować 
bardziej konfrontacyjnymi i wrogimi interakcjami z dziećmi. Jeśli 
przyjmie się, że niektóre cechy osobowości rodziców są dziedziczo-
ne przez dzieci, może to również tłumaczyć ich skłonność do anga-
żowania się w interakcje o wrogim nastawieniu oraz występowanie 
problemów w zachowaniach eksternalizacyjnych (Prinzie i in., 2005; 
Prinzie, Stams, Hoeve, 2008, s. 96-101).
 Podsumowując, należy stwierdzić, że problemy zachowania dzie-
ci prowadzące do zachowań przestępczych są wynikiem złożonych 
interakcji na linii jednostka – środowisko, spośród których klu-
czową rolę odgrywają praktyki wychowawcze rodziców. Badania 
wskazują, że zmienne związane z praktykami rodzicielskimi (brak 
superwizji, nadopiekuńczość, słabe więzi rodzinne, odrzucenie i nie-
konsekwentne stosowanie dyscypliny) mają silniejszy związek z prze-
stępczością dzieci niż zmienne strukturalne rodziny, jak rozbicie ro-
dzin, wielodzietność czy praca matek poza domem. Wpływ praktyk 
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rodzicielskich na problemy zachowania dzieci zależy także częścio-
wo od cech osobowościowych dziecka. Oznacza to, że dziecko jest 
aktywnym uczestnikiem procesu wychowawczego. Włączenie cech 
osobowościowych rodziców i dzieci do badania nad etiologią prze-
stępczości dzieci może przyczynić się do lepszego rozumienia zjawi-
ska i stać się istotnym przyczynkiem w projektowaniu programów 
profilaktycznych.
 O ile w okresie przedszkolnym dominującą kategorię czynników 
stanowią predyktory związane ze środowiskiem rodzinnym (inter-
akcje z rodzicami, metody wychowawcze), o tyle wraz z wejściem 
w okres szkolny czynniki ryzyka rozszerzają się na inne środowi-
ska i konteksty społeczne (rówieśnicy, szkoła czy sąsiedztwo). Wiąże 
się to z większą mobilnością dzieci oraz koniecznością uczestnicze-
nia w nowych rolach społecznych, które wynikają przede wszystkim 
z obowiązku szkolnego.
 Badania dotyczące związku wpływu rówieśniczego na zachowa-
nia przestępcze dzieci koncentrowały się zwykle na dwu odrębnych, 
ale jednakowo ważnych procesach. Pierwszy wskazuje na odrzucenie 
rówieśnicze jako proces wzbudzający w dzieciach zachowania agre-
sywne. Drugim procesem jest proces selekcji (selektywnej afiliacji), 
poprzez który dzieci przejawiające problemy w zachowaniach ekster-
nalizacyjnych poszukują rówieśników o podobnych problemach.
 Odrzucenie rówieśnicze może przyjmować wiele form. Bronisław 
Urban (2005, s. 40) podaje za Asherem, Rose i Gabrielem sześć kate-
gorii odrzucenia, których doświadcza dziecko w interakcjach rówieś-
niczych. Są to: 1) wykluczenie lub wcześniejsze zakończenie interak-
cji społecznej z konkretnym dzieckiem, 2) uniemożliwienie dostępu 
do określonej aktywności lub koniecznej informacji, 3) różne formy 
agresji, 4) kontrola i zdominowanie dziecka, 5) wyrażanie moral-
nej dezaprobaty bezpośrednio wobec dziecka lub jego zachowania, 
6)  wszczynanie plotek, rozpowszechnianie obraźliwych opinii. Nie 
można jednak przyjmować jednostronnie, że dziecko odrzucane jest 
pasywną ofiarą działania szerszej grupy. Odrzucenie rówieśnicze jest 
często efektem uprzednich zachowań agresywnych dziecka, co ozna-
cza, że jest konsekwencją uprzednich problemów zachowań ekster-
nalizacyjnych, a każde kolejne odrzucenie jest czynnikiem wzmac-
niającym zachowania agresywne i może prowadzić do przestępczości.
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 Na podstawie analizowanej literatury wykazano, że istnieje kil-
ka mechanizmów wyjaśniających związek odrzucenia rówieśnicze-
go z przestępczością (van Lier, Koot, 2008, s. 105). Pierwszy do-
tyczy procesów psychologicznych w dziecku odrzucanym. Dotyczy 
to przede wszystkim procesów społecznego przetwarzania informa-
cji. Dziecko odrzucane stosuje częściej wrogie atrybucje wobec za-
chowania rówieśników, ma tendencje do generowania agresywnych 
zachowań w dwuznacznych sytuacjach i może mieć niższe oczeki-
wania, gdy chodzi o osiągnięcie pozytywnych celów. Drugi dotyczy 
interakcji rówieśniczych między dziećmi odrzucanymi a ich rówieś-
nikami, które mogą skutkować wzajemnymi relacjami represyjnymi. 
Mogą one utrzymywać lub wzmacniać poziom zachowań eksterna-
lizacyjnych dzieci odrzucanych. Trzecim mechanizmem jest dotyka-
jące odrzucone dzieci ograniczenie możliwości wchodzenia w relacje 
z rówieśnikami prospołecznymi i uczenie się od nich zachowań nor-
matywnych. Resentyment i podejrzenia wobec zachowania rówieś-
ników odrzucających popychają dzieci odrzucane do rówieśników 
stosujących podobny repertuar zachowań. Proces ten nazywa się afi-
liacją z dewiacyjnymi rówieśnikami.
 Proces afiliacji z dewiacyjnymi rówieśnikami zaczyna się bardzo 
wcześnie i można go obserwować już u bardzo małych dzieci. Już 
cztero- czy pięciolatki wybierają kolegów, którzy przejawiają podob-
ne zachowania agresywne. Mechanizmem, który jest odpowiedzial-
ny za rozwój zachowań przestępczych, jest w tym przypadku trening 
dewiacji. Trzeba również dodać, że znaczenie odrzucenia rówieśni-
czego jest bardziej wyraźne u dzieci o wczesnym początku zacho-
wań antyspołecznych (early-starters) niż u jednostek, u których prze-
jawy zachowań antyspołecznych pojawiły się w okresie adolescencji 
(late-starters).
 Szkolne czynniki ryzyka zachowań przestępczych u dzieci doty-
czą ich funkcjonowania w środowisku klasowym i szkolnym. Wśród 
najczęściej wymienianych w badaniach predyktorów prowadzących 
do przestępczości notuje się niepowodzenia szkolne, drugoroczność, 
słabe więzi ze szkołą, niskie aspiracje edukacyjne, słabą motywację 
w dążeniu do sukcesu szkolnego oraz źle zorganizowane i funkcjo-
nujące szkoły. Związek między problemami występującymi w śro-
dowisku szkolnym a przestępczością można interpretować na różne 
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sposoby. Andrzej Bałandynowicz (2001, s. 263-264), badając bogatą 
literaturę naukową, wskazuje na trzy możliwe teorie interpretacyjne: 
1) problemy w szkole dają początek przestępczości; 2) przestępczość 
powoduje niepowodzenia szkolne; 3) zarówno problemy w szkole, 
jak i przestępczość są determinowane przez inne czynniki. Czynni-
kami, które mogą prowadzić do różnych interpretacji, są m.in.: wiek 
badanych uczniów, pochodzenie społeczne ucznia czy jego osobo-
wość. Istotnymi faktorami mogą być również: 1) społeczne, ekono-
miczne i demograficzne nieuprzywilejowanie grupy uczniów; 2)  nie-
jednorodny skład populacji uczniów np. pod względem pochodzenia 
społeczno-ekonomicznego i etnicznego oraz uzdolnień; 3) źle funk-
cjonująca struktura organizacyjna oraz wadliwa działalność socjalna 
i edukacyjna szkoły.
 Zgodnie z teorią dezorganizacji społecznej zamieszkiwanie w śro-
dowisku, w którym występuje bieda, słaba więź społeczna i duża 
migracja ludności, ma związek ze znacznym wzrostem ryzyka za-
chowań przestępczych wśród dzieci. Wynika to przede wszystkim 
z niewydolności wychowawczej rodzin. Istotnym czynnikiem sprzy-
jającym generowaniu zachowań przestępczych dzieci jest również to, 
że zamieszkiwanie środowisk dysfunkcyjnych o niskim statusie spo-
łecznym daje znacznie mniej możliwości nawiązywania pozytyw-
nych relacji z dorosłymi i rówieśnikami, co prowadzi do powiela-
nia zachowań przestępczych obserwowanych u innych, na co z  kolei 
wskazuje teoria uczenia się (Bandura) i kierunek kulturowy. Dzie-
ci szybko przejmują zachowania nie tylko swoich rówieśników, ale 
również modelują zachowania dorosłych, widząc w tym możliwość 
np. podniesienia statusu w grupie, poprawienia samooceny lub po 
prostu sposób na przetrwanie (Patchin i in., 2006, s. 310).

3.
Stopniowy rozwój czynników ryzyka 
i czynników chroniących

Wymienione powyżej grupy czynników ryzyka (indywidualne, ro-
dzinne, rówieśnicze, szkolne i sąsiedzkie) niejednakowo oddzia-
łują na dziecko. Niektóre są obecne od poczęcia dziecka, inne 
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uaktywniają się w okresie niemowlęctwa, okresie przedszkolnym, 
a jeszcze inne w późniejszym okresie życia. Oznacza to, że ekspo-
zycja dziecka na różne czynniki ryzyka jest stopniowa. Wraz z roz-
wojem dziecka wzrasta narażenie na działanie poszczególnych czyn-
ników, a wiele czynników działa nieprzerwanie od dzieciństwa i się 
kumuluje. 
 Mark W. Lipsey i James H. Derzon (1998, s. 97-98) porównali 
czynniki ryzyka zachowań przestępczych w wieku 15-25 lat mierzo-
ne w dwu różnych odstępach czasowych: pierwszą grupę dzieci w wie-
ku 6-11 lat, natomiast drugą w wieku 12-14 lat. Główne wyniki ich 
analiz wskazują, że predyktory przestępczości w pierwszym okresie 
zasadniczo różniły się od kluczowych czynników w okresie drugim. 
I tak, najsilniejszym predyktorem gwałtownej przestępczości w wie-
ku 15-25 lat było występowanie demoralizacji i historia przestępcza 
w wieku 6-11 lat. W grupie 12-, 14-latków ten predyktor miał rów-
nież duże znaczenie, ale był predyktorem drugiego stopnia nasilenia. 
Używanie środków odurzających należy do głównych predyktorów 
przestępczości w grupie 6-11 lat, natomiast jest najsłabszym predyk-
torem w grupie 12-14 lat. Oznacza to, że wczesne stosowanie środków 
odurzających i wczesne objawy przestępczości są w wysokim stopniu 
predyktywne, gdy chodzi o późniejszą „karierę” przestępczą.
 Dwa najsilniejsze predyktory dla grupy 12-14 lat dotyczą relacji 
interpersonalnych, a mianowicie braku więzi społecznych i interak-
cji z antyspołecznymi rówieśnikami. Dla grupy 6-11 lat te czynniki 
są słabymi predyktorami. Dalsze obserwacje sugerują, że predykto-
ry drugiego i trzeciego stopnia w grupie 6-11 lat wskazują na cechy 
osobowościowe (gender, agresja, status materialny rodziny, etnicz-
ność, antyspołeczni rodzice), natomiast w drugiej grupie domino-
wały czynniki behawioralne (demoralizacja, agresja, funkcjonowa-
nie szkolne). Rozpad rodziny oraz wykorzystywanie przez rodziców 
należą do najsłabszych predyktorów dla obu grup wiekowych. Zna-
czenie antyspołecznych rówieśników i stosowania środków odurza-
jących ma odwrotny skutek w obu grupach. Antyspołeczni rówieśni-
cy należą do najsłabszych predyktorów w grupie 6-11 lat, natomiast 
do najsilniejszych w grupie 12-14 lat. Natomiast stosowanie środ-
ków odurzających odwrotnie: jest to najsilniejszy predyktor w gru-
pie 6-11 lat i najsłabszy w grupie 12-14 lat.
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 Na podstawie zgromadzonej literatury identyfikującej czynni-
ki ryzyka od momentu urodzenia aż do wczesnej dorosłości Rolf 
Loeber, Wim Slot i Magda Stouthamer-Loeber (2008, s. 141-146) 
analizują stopniowy rozwój w kierunku przestępczości. Dokona-
li oni podziału na konkretne etapy rozwojowe (moment urodze-
nia, wczesne dzieciństwo, średnie i późne dzieciństwo, adolescencja, 
wczesna dorosłość) i badali istotność występowania poszczególnych 
czynników na konkretnych etapach. Jednocześnie zakładają oni ku-
mulatywny charakter występowania czynników ryzyka, co oznacza, 
że czynniki pojawiające się w jednym okresie rozwojowym mogą być 
obecne także na innych etapach i mogą przyczyniać się do wystę-
powania kolejnych, które nie były diagnozowane we wcześniejszym 
okresie. I tak, do indywidualnych czynników ryzyka występują-
cych od urodzenia (niskie IQ, negatywna emocjonalność, proble-
my prenatalne, komplikacje okołoporodowe) mogą dołączać nowe 
czynniki w okresie wczesnego dzieciństwa (opóźnienia rozwojowe, 
problemy językowe, impulsywność, problemy uwagi, słabe funkcjo-
nowanie wykonawcze), do których z kolei mogą dołączać następne 
czynniki w okresie średniego i późnego dzieciństwa (wycofanie, ni-
skie kompetencje społeczne, pozytywny stosunek do przestępczości, 
słaba zdolność planowania, wrogie atrybucje). W okresie adolescen-
cji nowymi czynnikami ryzyka mogą być używanie substancji odu-
rzających czy wiktymizacja przestępcza. Podobne narastanie czynni-
ków ryzyka na poszczególnych etapach rozwojowych obserwuje się 
w wypadku faktorów rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych i środo-
wiska sąsiedzkiego.
 Analizy Loebera i jego współpracowników pokazują również, 
że ogólna liczba czynników ryzyka (wszystkie obszary) związana z za-
chowaniami przestępczymi dzieci rozkłada się niemal równomiernie 
we wszystkich okresach rozwojowych. Znacznie mniejsza liczba fak-
torów występuje tylko w okresie szkoły średniej, co oznacza, iż naj-
bardziej istotne czynniki ryzyka zachowań przestępczych pojawiają 
się przed okresem adolescencji, a to w dużej mierze odpowiada opi-
sanym przez Moffit przypadkom wczesnego początku przestępczości 
(early starters).
 Akumulacja czynników ryzyka podaje w wątpliwość przyję-
te powszechnie założenie, że indywidualne endogenne czynniki 
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ryzyka występują głównie w okresie wczesnego dzieciństwa, na-
tomiast czynniki egzogenne występują w sposób bardziej widocz-
ny w późniejszym okresie. Obserwacje Loebera i jego współpra-
cowników sugerują raczej, że indywidualne czynniki ryzyka rosną 
w liczbę także po okresie dzieciństwa i stanowią znaczną (najwięk-
szą) część wszystkich znanych faktorów występujących po okresie 
wczesnego dzieciństwa.
 Liczni autorzy na podstawie swoich badań zgodnie twierdzą, 
że im większa liczba czynników ryzyka, tym większe prawdopo-
dobieństwo rozwoju zachowań dewiacyjnych i przestępczych. Ten 
związek określa się zwykle mianem dawka – reakcja (dose –  response). 
Związek ten odnosi się do obu płci, do różnych grup etnicznych, do-
mostw o różnym statusie materialnym, sąsiedztw o różnym pozio-
mie dezorganizacji społecznej, a także do przestępczości dzieci.
 W podejściu etiologicznym do przestępczości dzieci i młodzieży 
naukowcy koncentrują się głównie na identyfikacji czynników ry-
zyka. Tymczasem istotna z punktu widzenia oddziaływań profilak-
tycznych jest również znajomość czynników chroniących (protec tive 
 factors, promotive factors). Definiuje się je zwykle jako czynniki, któ-
re wskazują na małe prawdopodobieństwo wystąpienia zachowań 
przestępczych w ogólnej populacji lub są predyktorem powstrzyma-
nia się od popełniania przestępstw. Są więc związane z pozytywnym 
rezultatem, którym w wypadku przestępczości jest przystosowanie 
społeczne. Loeber i jego współpracownicy zauważyli, że czynniki 
chroniące, podobnie jak to było w przypadku czynników ryzyka, 
mają charakter stopniowego rozwoju. Niektóre czynniki chroniące 
pojawiają się już przy urodzeniu, inne w okresie wczesnego, śred-
niego i późnego dzieciństwa, jeszcze inne w okresie adolescencji 
i  w życiu dorosłym. Typowymi indywidualnymi czynnikami chro-
niącymi od urodzenia są IQ w normie lub powyżej normy i brak 
komplikacji okołoporodowych. Brak zachowań okrutnych czy im-
pulsywności staje się widoczny w momencie wchodzenia we wczesne 
dzieciństwo, natomiast sukcesy szkolne i kompetencje społeczne są 
wyraźniejsze w okresie średniego i późnego dzieciństwa oraz w okre-
sie adolescencji. Podobny rozwój obserwuje się w przypadku czyn-
ników rodzinnych. Dobry standard życia rodziny czy nieobecność 
przestępczości w rodzinie mogą być widoczne od urodzenia dziecka, 

Dziecko...10 

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2011 
DZIECKO ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM, Redakcja Krzysztof Biel i Justyna Kusztal



146 Krzysztof Biel

natomiast pozytywne praktyki rodzicielskie i skuteczna kontrola ro-
dzicielska są bardziej obecne w późniejszych etapach rozwojowych. 
Czynniki chroniące w obszarze środowiska rówieśniczego, szkolnego 
czy sąsiedzkiego pojawiają się głównie w czasie, gdy dziecko wcho-
dzi w interakcje socjalizacyjne z innymi dziećmi, rozpoczyna szkołę 
i  przebywa w gronie rówieśników (tamże, 151-156).
 W przypadku czynników chroniących obserwuje się odwrot-
ny związek relacji dawka – reakcja. Oznacza to, że im większa licz-
ba czynników chroniących, tym mniejsze prawdopodobieństwo, 
że dziecko stanie się poważnym przestępcą. Ponadto czynniki pro-
mujące (chroniące) działają jak bufor. Wynika z tego, że gdy wyższa 
jest liczba czynników chroniących, mogą one neutralizować wpływ 
czynników ryzyka. Wreszcie czynniki chroniące występują częściej 
w okresie dzieciństwa, natomiast liczba czynników ryzyka wzrasta 
między okresem dzieciństwa a adolescencją.

4.
Wskazówki dla skutecznej profilaktyki

Niezaprzeczalnym faktem jest to, że przestępczość powoduje szko-
dę i cierpienie u innych. Niemniej jednak trzeba zwrócić uwagę tak-
że i na to, że przestępczość powoduje jednocześnie ogromne szkody 
w samej osobie przestępcy. Jest to szczególnie wyraźne w przypadku 
dzieci, gdyż powoduje ogromne zmiany w jakości ich życia. Warto 
wskazać na niektóre negatywne konsekwencje zaangażowania prze-
stępczego dzieci:
–  przestępczość prowadzi do niedorozwoju kompetencji społecz-

nych i zaburzeń w relacjach społecznych, najpierw z rodziną i ró-
wieśnikami, a następnie z partnerami życiowymi, pracodawcami, 
współpracownikami;

–  przestępczość wzbudza negatywne reakcje u innych, co z kolei może 
prowadzić do dalszego wzmacniania zachowań dewiacyjnych;

–  negatywne zachowanie w klasie w połączeniu ze słabym zainte-
resowaniem i niską motywacją do nauki wzmacnia ryzyko chro-
nicznego wagarowania i porzucania szkoły, co z kolei ma nega-
tywny wpływ na późniejsze zatrudnienie;
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–  recydywa zachowań przestępczych powoduje, że w przyszłości re-
cydywiści stają się rodzicami, którzy nie wypełniają dobrze swo-
ich ról społecznych;

–  młodzi przestępcy agresywni są narażeni na problemy zachowań 
internalizacyjnych jak depresja;

–  przestępcy o wczesnym początku zachowań przestępczych bardzo 
wcześnie używają środków odurzających i stanowią potencjalną 
grupę ryzyka uzależnień.

 Obecny stan wiedzy na temat ścieżek rozwojowych oraz czynni-
ków ryzyka i chroniących pozwala wskazać cztery okresy rozwojowe, 
które mogą służyć jako punkt odniesienia dla interwencji profilak-
tycznych (Farrington, Welsh, 2007; Jonkman, van Yperen, Prinsen, 
2008):
–  okres prenatalny i perinatalny (od momentu poczęcia do drugie-

go miesiąca życia). Interwencje w tym okresie powinny oferować 
wsparcie dla rodziców w czasie ciąży: zachęcanie do powstrzyma-
nia się od używania alkoholu, papierosów czy narkotyków oraz 
pomoc w przygotowaniu się do efektywnego rodzicielstwa;

–  okres przedszkolny (do pięciu lat). Oddziaływanie powinno być 
nakierowane na wzmacnianie rodziców poprzez informację i pro-
gramy promujące zdrowy styl życia, pozytywne praktyki rodzi-
cielskie, adekwatną komunikację w rodzinie, a także wsparcie 
w tworzeniu sieci relacji społecznych;

–  okres szkoły podstawowej (6-12). Profilaktyka powinna zmierzać 
ku dalszemu wsparciu rodziców poprzez uczenie ich sposobów 
efektywnej kontroli zewnętrznego środowiska dziecka, wsparciu 
w uczeniu dobrego funkcjonowania dzieci z trudnym tempera-
mentem oraz uczeniu nauczycieli adekwatnego radzenia sobie 
z klasą;

–  okres dojrzewania i adolescencji (13-18). Oddziaływania po-
winny dalej wspierać rodziców, młodzież i nauczycieli, angażo-
wać całą społeczność do uczestniczenia w różnych aktywnościach 
o charakterze społecznym, kulturalnym czy ekonomicznym.

 Gdy chodzi o elementy skutecznej profilaktyki, należy wyróżnić 
cztery typy (Howell, 2003, s. 280-281):
–  oddziaływania nakierowane bezpośrednio na dziecko, np. ogra-

niczanie dostępu do mediów promujących agresję, wzmacnianie 
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intelektualne dzieci w okresie przedszkolnym, uczenie sposobów 
radzenia sobie w sytuacjach prowokacyjnych, szkolne programy 
zapobiegania agresji i powstawania uzależnień;

–  oddziaływania wspierające rodzinę, np. wizyty domowe, trening 
pozytywnych praktyk rodzicielskich, terapia rodzinna, uczenie 
kompetencji społecznych;

–  oddziaływania skierowane na znaczących innych w otoczeniu dzie-
cka ze szczególnym naciskiem na rówieśników i nauczycieli, np. me-
diacje rówieśnicze, uczenie nauczycieli zarządzania klasą itp.;

–  oddziaływania skierowane na szkołę i środowisko lokalne, 
np. działalność klubów, świetlic.

 Warto jeszcze w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że progra-
my profilaktyczne powinny rozpoczynać się tak wcześnie, jak to tyl-
ko możliwe. Oznacza to, iż należy monitorować środowisko w celu 
wyselekcjonowania rodzin o potencjalnym ryzyku wystąpienia za-
burzeń w wychowaniu dzieci (wykorzystywanie dzieci, zaniedba-
nia wychowawcze). Oddziaływania na przyszłych rodziców (wizyty 
domowe) stają się więc pierwszym typem działań profilaktycznych. 
Oddziaływania wobec dziecka, szczególnie wymagające zabiegów 
klinicznych, mogą być prowadzone już od wieku przedszkolnego, 
jednak zajęcia oparte na terapii kognitywno-behawioralnej (np. tre-
ning samokontroli) najwyższą skuteczność osiągają począwszy od 
7.  roku życia. 
 Istotną kwestią oddziaływań interwencyjnych i profilaktycznych 
jest koordynacja i integracja działań mających na celu wsparcie prze-
stępczych dzieci i ich rodzin. Można tu wyróżnić trzy możliwe mo-
dele (Howell, 2003, s. 281). Po pierwsze, należy powołać do ist-
nienia międzyagencyjny mechanizm, który obejmuje przedstawicieli 
wszystkich zaangażowanych agencji i podmiotów. Po drugie, należy 
powołać do istnienia jedną agencję, której zadaniem będzie integra-
cja oddziaływań wszystkich uczestników procesu profilaktycznego. 
Oznacza to stworzenie jednego punktu, który będzie stanowił cen-
trum zintegrowanego systemu „zarządzania” dziećmi z grup ryzyka. 
Po trzecie, ogólna strategia działań profilaktycznych każdej społecz-
ności powinna koncentrować się na dzieciach przestępczych. Istotne 
jest, by cała społeczność była zaangażowana w system oddziaływań 
prewencyjnych i interwencyjnych (model synergetyczny).
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5.
Podsumowanie

Manifestacja zachowań przestępczych najwyraźniej dochodzi do gło-
su w okresie adolescencji, stąd słusznie mówi się o problemie spo-
łecznym, jakim jest przestępczość nieletnich. Czynniki ryzyka po-
wstawania przestępczości mogą występować jednak dużo wcześniej, 
a mianowicie już od okresu prenatalnego. Stąd istotne wydaje się 
rzetelne zidentyfikowanie wszystkich czynników ryzyka w ich roz-
wojowym i kumulatywnym charakterze. Niniejszy artykuł stano-
wił próbę przedstawienia ustaleń teoretycznych i badawczych do-
tyczących etiologii przestępczości dzieci. Ma to kapitalne znaczenie 
w projektowaniu i wdrażaniu skutecznych programów profilaktycz-
nych, które powinny obejmować nie tylko samo dziecko zagrożone 
przestępstwem, ale i środowiska mające znaczenie na konkretnych 
etapach jego życia. Nie należy bowiem czekać, aż przejawy zacho-
wań przestępczych staną się widoczne, ale trzeba interweniować 
w sytuacji pojawienia się konkretnych symptomów ryzyka. Wczesna 
i kompleksowa profilaktyka jest bowiem o wiele bardziej skuteczna 
(i mniej kosztowna) niż resocjalizacja przestępców.
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Krystyna Kowalska

Zaburzenia przystosowania społecznego 
wywołane brakiem sukcesu szkolnego

W ostatnich latach jesteśmy świadkami dynamicznego wzrostu za-
chowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży. Przyczyn aktualne-
go stanu rzeczy badacze doszukują się między innymi w:
– kryzysie rodziny i Kościoła,
–  rozwoju technicznych środków przekazu, które promują agresję 

i przemoc,
– łatwym dostępie do środków uzależniających,
– złym rozumieniu i wykorzystywaniu pojęcia wolności,
– presji konsumpcyjnego stylu życia, wzmacnianej prze reklamę,
– propagowaniu aktywności seksualnej i pornografii,
– możliwościach łatwego dotarcia do sekt i grup subkulturowych.
 Zdając sobie sprawę, że każdy indywidualny przypadek jest wy-
padkową wielu czynników, proponuję zwrócić szczególną uwagę na 
znaczenie sukcesu szkolnego dla prawidłowego rozwoju społecznego 
uczniów.
 W szkole dziecko spędza kilka godzin dziennie przez kilkana-
ście lat. Według Haliny Spionek (1981) szkoła może być pierwotną 
przyczyną zaburzeń rozwoju, może być terenem, na którym ujaw-
niają się już istniejące zaburzenia, lub też jednym z ogniw w złożo-
nym procesie patologizacji dziecka. Jan Konopnicki (1991), charak-
teryzując niedostosowanie społeczne, zauważa, że każdy człowiek ma 
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genetycznie zakodowaną potrzebę sukcesu. „Sukces ten stanowi mo-
tor wszelkiego działania ludzkiego, a jego brak przyczynia się do za-
burzeń rozwoju”.
 Na przykładzie badań własnych wspomniany autor stwierdził, 
że w większości przypadków opóźnienia w nauce wyprzedzają nie-
dostosowane formy zachowania. Podobnego zdania jest Otton Lip-
kowski (1987), według którego badania katamnestyczne ujawniają, 
że na początku drogi przestępczej bardzo często lokują się trudności 
i niepowodzenia szkolne.
 Bohatera angielskiego filmu pt. Dysleksja poznajemy w momen-
cie, gdy odbywa karę pozbawienia wolności za dokonane włamania. 
Wspomina on, że kłopoty, jakie sprawiała mu nauka, powodowały, 
że stawał się obiektem drwin i przemocy ze strony kolegów. Mówi 
on tak: 

Odkąd pamiętam, zawsze potrzebowałem mieć ludzi wokół siebie. Mając 
bardzo niskie mniemanie o sobie, sądziłem, że jedynym sposobem, żeby 
to osiągnąć, jest kupić tych ludzi. Na przykład, kiedy szliśmy do baru, sta-
wiałem wszystkim drinki. Potrzebowałem na to pieniędzy i to coraz wię-
cej. Musiałem więc kraść.

 Za chwilę z ekranu padają słowa: „Szacuje się, że obecnie 45% 
osób przebywających w więzieniach może mieć dysleksję”.
 Marta Bogdanowicz (2004) częstotliwość występowania dysleksji 
o umiarkowanym nasileniu ocenia na około 10% populacji, a przy-
padki dysleksji tzw. głębokiej na około 4%. Do tych 14% autorka 
dokłada dzieci o inteligencji niższej niż przeciętna, ale mieszczące 
się w granicach szeroko rozumianej normy. Z obliczeń tych wynika, 
że jedna trzecia przeciętnej klasy może mieć trudności z realizacją 
programu. W tym samym czasie kilkoro uczniów o inteligencji wy-
sokiej będzie się nudziło z powodu zbyt łatwego, a przez to mało in-
teresującego programu. Tak jedni jak i drudzy są potencjalnymi kan-
dydatami do patologizacji rozwoju. 
 Janina Szymańska (1974) dokonała analizy akt trzystu wycho-
wanków zakładu wychowawczego i zakładu poprawczego. Badania 
te wykazały, że wszyscy uczyli się w klasie niższej, niż na to wskazywał 
ich wiek metrykalny. 62% stanowili chłopcy opóźnieni o 3-4 lata. 
Pierwsze poważniejsze konflikty ze szkołą macierzystą ujawniły  się 
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u 41% wychowanków już w klasie pierwszej, w klasie drugiej u 1%, 
a w klasie trzeciej u 12%.
 Nasuwa się więc wniosek, że pierwsze kontakty ze szkołą i do-
świadczenia z nauczania elementarnego mają decydujące znaczenie 
dla dalszej szkolnej kariery ucznia. Dlatego od nauczyciela pierw-
szego etapu szkolnego oczekiwać należy nie tylko umiejętności na-
uczania i organizowania zajęć wychowawczych, lecz również kom-
petencji diagnostycznych, które pozwolą mu na wyłonienie dzieci 
z różnorodnymi deficytami rozwojowymi i skierowanie ich do pro-
fesjonalnej, pogłębionej diagnozy i terapii (Włoch, Włoch, 2009).

1.
Mechanizm powstawania zaburzeń 
zachowania będących konsekwencją 
niepowodzeń szkolnych

Pracując przez wiele lat ze studentami i nauczycielami, zadawałam 
im pytanie: „Czy znają państwo takie dziecko, które idąc do pierw-
szej klasy, oczekiwało samych negatywnych ocen i chciało mieć sta-
tus słabego ucznia?”. Nigdy na to pytanie nie uzyskałam odpowie-
dzi twierdzącej. Wszystkie dzieci pragną dobrze się uczyć i widzieć 
uznanie w oczach dorosłych. Niestety wiele z nich przynosi w torni-
strach do szkoły coś, co określam jako „niewidzialne kamienie”. Nie-
widzialne, bo niezdiagnozowane, a kamienie, bo ciężkie i utrudnia-
jące osiąganie szkolnych sukcesów.
 Problemy tkwiące w dziecku powodują, że mimo wysiłku nie 
osiąga ono oczekiwanych wyników. Oskarżane jest o lenistwo, przy-
muszane do pracy, czasem ośmieszane lub straszone skierowaniem 
do szkoły specjalnej. Niskie oceny przynoszone do domu wywołu-
ją niezadowolenie rodziców, którzy przyjmują różne, czasem skrajne 
postawy oraz stosują różnego rodzaju nagany i kary.
 Uczeń porównuje się z rówieśnikami. Często widzi ich spędzają-
cych całe popołudnie na podwórku, podczas gdy on poświęca czas na 
naukę. Następnego dnia koledzy otrzymują piątki i szóstki, a on zno-
wu ocenę niedostateczną lub najwyżej dopuszczającą. Konsekwencją 
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tych porównań jest coraz niższe poczucie własnej wartości. Czasem 
uczeń taki dochodzi do przekonania, że jeżeli nie może być dobry, to 
będzie najgorszy. Ponieważ nikt w niego nie wierzy, to nie może ni-
kogo zawieść. Dziecko stopniowo zniechęca się do szkoły i nauczy-
cieli. Jest to doskonały moment, żeby nałożyć maskę osoby, której 
nie zależy na ocenach i na dobrej opinii. Manifestuje więc przed ko-
legami lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych jako swój 
wybór. Istnieje zagrożenie, że na tym etapie uczniowie mogą być od-
suwani na margines grupy rówieśniczej, izolowani lub nawet odrzu-
cani przez grupę.
 Kolejnym etapem na drodze do patologizacji rozwoju są zabu-
rzenia emocjonalne, które mogą objawiać się bólami głowy, żołąd-
ka, wymiotami, bezsennością, jąkaniem się czy moczeniem nocnym. 
Dziecko boi się szkoły i szuka pretekstu, żeby jej uniknąć. Konse-
kwencją zaburzeń emocjonalnych są zaburzenia zachowania, które 
mogą się przekształcić w niedostosowanie społeczne. 
 Thomas M. Achenbach wyróżnia zachowania internalizacyjne 
i eksternalizacyjne (Urban 2000). Zachowania internalizacyjne wy-
stępują u tych jednostek, które „rzutują do wewnątrz” swoje prob-
lemy psychiczne. Zachowania eksternalizacyjne są wynikiem rzu-
towania problemów psychicznych na zewnątrz. Wśród zachowań 
internalizacyjnych Achenbach wyróżnia dwie grupy symptomów. 
Jedne świadczą o wycofaniu się dziecka z życia społecznego, dru-
gie sygnalizują stany lękowe i depresyjne. Sporadycznie występują 
u tych dzieci zachowania agresywne, natomiast zachowania prze-
stępcze są bardzo rzadkie. Dzieci te odbierane są jako grzeczne, ci-
che i nieśmiałe. Siedzą spokojnie w ławkach, nie wzbudzając swoim 
zachowaniem niepokoju nauczycieli i pod ich czułym okiem objawy 
niedostosowania nasilają się. Dzieci te nie wykorzystują w pełni swe-
go potencjału intelektualnego, ponieważ blokowane są przez lęk.
 Wymienione powyżej objawy zaburzeń emocjonalnych mogą 
być zdiagnozowane jako fobia szkolna. Fobia jest jednym z rodza-
jów nerwic dziecięcych związanych ze środowiskiem szkolnym i wy-
maganiami, jakie są tam stawiane. Bagatelizowanie wymienionych 
objawów czy zarzucanie dziecku lenistwa może doprowadzić do na-
silenia choroby. Obecnie w literaturze pojęcie „fobia szkolna” coraz 
częściej zastępowane jest terminem „odmowa chodzenia do szkoły”. 
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Termin ten uwalnia szkołę od odpowiedzialności za trudności ucz-
nia, których przyczyna tkwi w nim samym (Majerek, 2007).
 Maria Orwid i Kazimierz Pietruszewski (1993) twierdzą, że po-
między 10. a 17. rokiem życia około jednej trzeciej dzieci przejawia 
subkliniczną depresję. Wśród jej przyczyn autorzy badań na pierw-
szym miejscu lokują szkołę. Stwierdzają wyższą depresyjność w szko-
łach o wysokim prestiżu oraz tych, w których wymagane są specjalne 
uzdolnienia. Warto zwrócić uwagę na fakt, że występowanie prob-
lemu depresji zbiega się w czasie z przekraczaniem progu pomiędzy 
etapem wczesnoszkolnym a klasą czwartą. Hanna Malicka (1998) 
zauważa, że depresja stanowi podłoże około 50% prób samobój-
czych. Samobójstwo lub próba jego dokonania przez ucznia wywo-
łuje szok u opiekunów, którzy nie mogą pojąć, jak takie spokojne 
i bezkonfliktowe dziecko mogło posunąć się do takiego czynu.
 Druga grupa uczniów wykazuje zachowania eksternalizacyjne. 
Są to zachowania destruktywne, hiperaktywne i agresywne. Mogą 
ujawniać się na terenie szkoły albo poza jej murami. Najbardziej roz-
powszechnioną reakcją na niepowodzenia szkolne w tej grupie są 
wagary. Powodują one pogłębianie już istniejących trudności w na-
uce. Sprzyjają przystępowaniu do grup przestępczych i subkultu-
rowych. Lęk przed karą za wagarowanie przyczynia się często do 
ucieczek z domu, które z kolei sprzyjają kradzieżom, piciu alkoho-
lu i używaniu środków psychoaktywnych. Pod ich wpływem kształ-
tują się zachowania coraz bardziej wrogie i antyspołeczne, włącznie 
z zabójstwami. 
 Z powyższych rozważań wynika, że tak jedna, jak i druga grupa 
uczniów narażona jest na poważne zaburzenia rozwoju społecznego. 
 Często nauczyciele i rodzice mają pretensje do dziecka, mówiąc: 
„Gdybyś się lepiej zachowywał, to lepiej byś sobie radził w szkole.” 
Na to uczeń w myśli odpowiada: „Gdybym potrafił lepiej sobie ra-
dzić w szkole, tobym się dobrze zachowywał.”
 Uświadomienie sobie związków pomiędzy etapami degradacji 
rozwoju jest niezwykle istotne. Pozwala uniknąć tendencji do od-
wracania tych zależności i uznawania rezultatu długofalowego pro-
cesu za jego przyczynę.
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2.
Kluczowa rola nauczyciela – wychowawcy we 
wczesnym rozpoznawaniu problemów dziecka 
i wspomaganiu jego rozwoju

Wyobraźmy sobie słoneczny jesienny poranek. Setki, tysiące, a na-
wet miliony dzieci zmierzają do budynków, na których widnieje na-
pis „Szkoła”. Przez jakiś czas na korytarzach panuje radosny gwar, 
po czym nagle zalega cisza. Uczniowie i nauczyciele rozeszli się do 
klas. Każda z tych klas ma własne oblicze. Są klasy aktywne i bier-
ne, żywe i uśpione, samodzielne i wpatrzone w nauczyciela, współ-
działające z nim lub posłusznie wykonujące jego polecenia. Nag-
le zadzwonił dzwonek obwieszczający przerwę. Po pięciu minutach 
znowu zapanowała cisza, tyle że sytuacja w poszczególnych klasach 
uległa zmianie. Tam, gdzie przed przerwą uczniowie z wypiekami 
na twarzach rozwiązywali stawiane przed nimi zadania, teraz panu-
je niechęć i znużenie. Klasa, która na poprzedniej lekcji była spara-
liżowana strachem, nagle stała się aktywna. Co zmieniło się w tych 
klasach? Pomieszczenie pozostało to samo. Wypadkowa osobowości 
uczniów także nie uległa zmianie. Warunki atmosferyczne są podob-
ne. Jedynym czynnikiem, który się zmienił, był nauczyciel. To on jak 
czarodziej odmienił oblicze poszczególnych klas. „Im lepszy będzie 
nauczyciel, tym lepszy będzie świat i życie każdego człowieka”. Są to 
słowa Marii Grzegorzewskiej (1959), która w Listach do młodego na-
uczyciela zawarła sentencję: 

O wartości wpływu wychowawczego decyduje to, kim jest nauczyciel jako 
człowiek, jaka jest jego wartość wewnętrzna, jakie skupił w sobie bogactwo 
duchowe, bo żeby dużo dać, trzeba dużo mieć. 

 Z tego dezyderatu wynika konieczność nieustannego rozwoju 
i ciągłej zmiany w pełnieniu swojej roli, ponieważ jest to zawód, 
który można wykonywać tak na poziomie rzemieślnika, jak i na po-
ziomie artysty.
 Z przytoczonych wcześniej przykładów można wysnuć wniosek, 
że pierwsze trzy lata stanowią fundament dalszej szkolnej kariery 
uczniów. Wymaga to od wychowawców klas dużego zaangażowania 
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w proces poznawania trudności dzieci. Żeby mogli to czynić sku-
tecznie, muszą posiadać wiedzę na temat możliwych niepełnospraw-
ności i zaburzeń oraz specyfiki pracy z uczniami o zróżnicowanych 
możliwościach i potrzebach. Nauczyciele nauczania zintegrowanego 
w toku przygotowywania się do zawodu poznają tajniki pedagogi-
ki specjalnej. Dotyczą one jednak podstaw pracy z uczniami niepeł-
nosprawnymi w rozumieniu prawa oświatowego, to znaczy posia-
dającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Skutkiem 
wyniesionej z uczelni wiedzy i obserwacji trudności dziecka było 
skierowanie go do diagnozy psychologicznej, a w konsekwencji do 
szkoły specjalnej lub klasy integracyjnej. 
 Obecnie coraz częściej można spotkać tych uczniów w szkołach 
masowych, ponieważ to od rodziców zależy wybór formy kształce-
nia. Uczniowie ci są także w klasach starszych, których nauczyciele 
przedmiotowi nie zawsze mieli okazję spotkać się z zagadnieniami 
pedagogiki specjalnej. Teresa Oleńska-Pawlak (1992) cytuje wyniki 
badań, z których wynika, że odsetek dzieci w wieku szkolnym z roz-
maitymi nieprawidłowościami w stanie zdrowia i rozwoju sięga od 
40 do 60% w zależności od wieku i środowiska zamieszkania. Uwa-
dze nauczycieli umykają często zaburzenia łagodniejsze, które nie są 
zdiagnozowane, takie jak zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej 
czy motorycznej.
 Negatywne skutki dla sukcesów szkolnych mogą mieć niektóre 
choroby somatyczne, takie jak epilepsja, cukrzyca, alergie, astma czy 
nadczynność tarczycy. Są to choroby przewlekłe, towarzyszące dzie-
cku latami, ale nawet niewinna kilkudniowa infekcja może przy-
czynić się do wystąpienia trudności szkolnych. Zaraz po opadnię-
ciu temperatury rodzice podejmują decyzję o powrocie dziecka do 
szkoły w obawie przed skumulowaniem się zaległości. Dziecko wra-
ca na lekcje osłabione wirusami lub bakteriami, które infekcję wy-
wołały, wysoką temperaturą i leżeniem w łóżku. Nauczyciele i rodzi-
ce wymagają od niego podwójnego wysiłku – nadrobienia zaległości 
i równocześnie realizacji bieżącego programu. Czasem nadrobie-
nie zaległości ogranicza się do przepisania zeszytów, a luki w wie-
dzy pozostają. Niezrozumiałe partie materiału stanowią przeszkodę 
w opanowaniu kolejnych treści z różnych przedmiotów. Podobny 
problem dotyczy uczniów powracających ze szpitala, sanatorium czy 
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wczasów leczniczych. We wszystkich tych placówkach funkcjonują 
szkoły, jednak przy obecnej różnorodności programów i podręczni-
ków trudno oczekiwać, że uczeń realizował tam te same treści pro-
gramowe, które były omawiane w macierzystej klasie.
 Z tych względów zadaniem nauczyciela jest zorientowanie się, 
co dziecko faktycznie opanowało i w jakim zakresie wymaga pomo-
cy. Przeoczenie tych braków może zaważyć na dalszych losach ucz-
nia. Ilustracją problemu mogą być wyniki badań przytoczone przez 
 Agnieszkę Nowicką (2001). Wynika z nich, że niepowodzenia szkol-
ne wystąpiły u 46,9% dzieci chorujących na astmę i alergię.
 Bardzo popularny w ostatnich latach jest zespół ADHD. O dzie-
ciach dotkniętych tym zespołem mówi się, że „są jak ferrari bez ha-
mulców” albo że „nie ma dla nich za głębokiej wody ani za wysokich 
drzew”. Ryzykują one własne zdrowie i życie, ponieważ nie mogą 
zapanować nad swoim zachowaniem. Podstawowe objawy ADHD 
to zaburzenia koncentracji uwagi, nadmierna aktywność rucho-
wa i kłopoty z kontrolą własnej impulsywności. Dzieci te posiada-
ją najczęściej duży potencjał intelektualny, którego nie są w stanie 
wykorzystać. Rodzice często unikają kontaktu ze szkołą, ponieważ 
na wstępie informowani są, że dziecko jest nieposłuszne, lekceważy 
obowiązki szkolne, nie uznaje autorytetu nauczyciela. Mimo że na 
temat tego zespołu ukazało się bardzo wiele publikacji, jest on często 
bagatelizowany przez nauczycieli, a dzieci, które wykazują jego obja-
wy, są karane.
 Kolejną grupą uczniów, którzy mimo starań nie są w stanie do-
równać zdrowym kolegom, są dzieci z FAS i FAE. FAS (Fetal Alkohol 
Syndrome) to po polsku alkoholowy zespół płodowy. Jego łagodniej-
sza forma, występująca dziesięć razy częściej, to FAE (Fetal Alcohol 
Effect). FAS i FAE zastępowany jest coraz częściej określeniem FASD 
(Fetal Alcohol Spectrum Disorder), co oznacza syndrom zaburzeń roz-
wojowych wywołanych przez alkohol. Objawy FASD to upośledze-
nie wzrostu, małogłowie, charakterystyczne rysy twarzy, utrudniona 
rotacja stawów, wady układu kostnego, wady serca, wątroby i ukła-
du moczowego. Czasem występują rozszczepy lub skłonności do epi-
lepsji. Cechy morfologiczne są najbardziej widoczne pomiędzy 2. 
a 10. rokiem życia. Najgroźniejsze konsekwencje FASD są niewi-
doczne i wynikają z uszkodzenia przez alkohol centralnego układu 
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nerwowego. Dzieci te mają trudności z gromadzeniem i wykorzysty-
waniem informacji, z pamięcią, zwłaszcza krótkotrwałą, z myśleniem 
abstrakcyjnym i przyczynowo-skutkowym, z uogólnianiem, poczu-
ciem czasu, cykliczną naturą zjawisk. Ich zachowanie jest niedojrzałe 
i adekwatne dla dzieci o kilka lat młodszych. Rozwój osiemnastolat-
ka z FAS odpowiada rozwojowi zdrowego dziesięciolatka (Banach, 
2004). 
 Problemy szkolne tych dzieci polegają na tym, że jawią się one 
nauczycielom jako uczniowie z upośledzeniem umysłowym. Tym-
czasem skierowane do poradni psychologiczno-pedagogicznej przy-
noszą orzeczenie, z którego wynika, że poziom ich inteligencji mieści 
się w normie. Jest to skutkiem faktu, że w upośledzeniu umysło-
wym mamy do czynienia z globalnym i równomiernym uszkodze-
niem wszystkich funkcji. W wypadku FASD mamy do czynienia ze 
współwystępowaniem objawów ADHD, autyzmu czy mózgowego 
porażenia dziecięcego, a uszkodzenia są wyrywkowe i dotyczą tych 
funkcji, które się kształtowały w momencie zadziałania alkoholu na 
mózg. Ciągły brak wiedzy o FAS i FAE w zespołach nauczycielskich 
powoduje, że uczniowie ci są posądzani o lenistwo, brak ambicji i złą 
wolę. Brak szkolnych sukcesów przyczynia się do powstania wtór-
nych zaburzeń. Dlatego osoby z tym syndromem spotkać można 
wśród wychowanków zakładów poprawczych, w aresztach i więzie-
niach. Nietrudno jest je spotkać w instytucjach opiekuńczych, w ro-
dzinach adopcyjnych i zastępczych.
 Wielu nauczycieli zwraca uwagę na fakt, że chłopcy sprawiają 
dużo więcej trudności wychowawczych niż dziewczęta. Znajduje to 
swoje uzasadnienie w dorobku pedagogiki specjalnej. Maria Orwid 
i Kazimierz Pietruszewski (1993) stwierdzają, że autyzm wczesno-
dziecięcy ujawnia się przed upływem 36. miesiąca życia trzy do pię-
ciu razy częściej u chłopców. O tym, że zespół Downa występuje 
częściej u chłopców, pisze Krystyna Różnowska (2007). Mark Seli-
kowitz (1999) zauważa u chłopców trzykrotnie częściej występującą 
dysleksję.
 O tym, że ADHD występuje cztery razy częściej u chłopców niż 
u dziewcząt, piszą Urszula Grygier i Iwona Sikora (2008). Książ-
kę ich autorstwa Mój uczeń pracuje inaczej polecam uwadze wszyst-
kich nauczycieli szkolnictwa powszechnego. Znaleźć w niej można 

Dziecko...11 
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charakterystykę takich zaburzeń, jak dysleksja, dyskalkulia, ADHD, 
porażenie mózgowe, FAS, lekkie upośledzenie umysłowe, autyzm 
i zespół Aspergera. Nauczyciele znajdą w niej także wskazówki me-
todyczne i przykłady dostosowania wymagań edukacyjnych dla ucz-
niów ze szkół podstawowych i gimnazjów. Książka zawiera również 
cenne informacje i zalecenia, jak wykorzystać i jak interpretować 
orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 Wśród problemów wnoszonych przez dzieci na teren szkoły są 
zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny. Beata Zinkiewicz (1998) ba-
dała efekty dydaktyczne uczniów klas I-III, których rodzice byli roz-
wiedzeni. Dziecko wyczuwa wrogość rodziców wobec siebie nawza-
jem, czuje się odrzucone i niepewne swojej przyszłości. Przeżycia te 
rzutują na sposób wypełniania roli ucznia. Problemy rodzinne stają 
się dla dziecka ważniejsze od osiągnięć szkolnych. Sytuacją szkolną 
dzieci z rodzin patologicznych zajmował się też Zygmunt Płoszyński 
(1994). Doszukuje się on źródeł niepowodzeń szkolnych tych dzie-
ci w nieregularnym uczęszczaniu na lekcje, w braku podręczników 
i pomocy szkolnych, braku warunków do odrabiania lekcji w domu. 
Do najistotniejszych przyczyn autor zalicza znikome zainteresowa-
nie rodziców sprawami dziecka, co wyraża się także brakiem współ-
pracy ze szkołą. Na przykładzie badań własnych Płoszyński pokazu-
je, że niepowodzenia szkolne powodują zaburzenia w zachowaniu się 
dzieci. Uczą się one okłamywać, wagarować, uciekać, wkraczają na 
drogę przestępstw, alkoholizmu, narkomanii. 
 Porażki w różnych sferach szkolnej aktywności ponoszą też ucz-
niowie z pozornie prawidłowo funkcjonujących rodzin. Problemem 
dla dziecka może być poważna choroba członka rodziny, posiada-
nie niepełnosprawnego rodzeństwa, stałe porównywanie z bardziej 
uzdolnioną siostrą lub bratem czy też zbyt wygórowane i przekracza-
jące możliwości dziecka oczekiwania rodziców.
 Osobiste doświadczenia z pracy w charakterze wychowawcy 
w zakładzie poprawczym dla chłopców psychicznie chorych skłoni-
ły mnie do sformułowania tezy: „Nie ma dzieci trudnych, są tylko 
dzieci, które mają trudności”. Zaprezentowane przykłady przyczyn 
trudności i niepowodzeń szkolnych są jej potwierdzeniem.
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3.
Zagrożenia kariery szkolnej wynikające 
z przekraczania progów edukacyjnych

Terminu „progi szkolne” używa się według Juliana Radziewicza 
(2000) w dwóch nieco odmiennych znaczeniach.
 W pierwszym przypadku mamy na uwadze przechodzenie ze 
szkoły do szkoły coraz wyższego stopnia. Od uczniów kończących 
określony etap kształcenia wymaga się zaliczenia egzaminów ze-
wnętrznych i przebrnięcia przez procedurę rekrutacyjną do kolej-
nego etapu. Procesowi temu towarzyszy duża dawka stresu. Szkoła 
skoncentrowana na realizacji programu i na wynikach, na podstawie 
których jest oceniana, traci z pola widzenia trudności emocjonalne 
indywidualnego ucznia. 
 W drugim przypadku progi edukacyjne autor sprowadza do 
trudności wychowawczych, ale patrzy na nie z pozycji ucznia, który 
w ramach systemu szkolnego musi pokonywać piętrzące się trudno-
ści. Na tych właśnie trudnościach pragnę się skoncentrować, mając 
na uwadze nie tylko progi między szkołami, ale także bardzo istotny 
z punktu widzenia ucznia próg pomiędzy klasą trzecią a czwartą.
 Pierwszy szkolny problem dla uczniów to adaptacja w klasie 
pierwszej. Sytuacja w poszczególnych klasach jest zróżnicowana 
i uzależniona od wcześniejszych doświadczeń dzieci. Niektóre dzie-
ci przeżywają jeszcze lęk przed rozstaniem z rodzicami. Nagle ogra-
niczona zostaje możliwość spontanicznej zabawy, a wszelkie próby 
jej podjęcia spotykają się z dezaprobatą nauczycieli. Największym 
problemem adaptacyjnym uczniów klasy pierwszej jest oczekiwanie, 
że będą potrafili oni usiedzieć spokojnie przez 45 minut, mając cały 
czas skoncentrowaną uwagę. W jednej z krakowskich szkół nauczy-
cielka, mająca od września przejąć opiekę nad klasą pierwszą, przed 
wakacjami zorganizowała zebranie dla rodziców. Otrzymali oni za-
danie nauczenia dzieci tej umiejętności podczas wakacyjnych mie-
sięcy. Rodzice zwrócili się wtedy z prośbą o wypożyczenie ławek, 
które obiecali ustawić na plaży lub w lesie i z zegarkiem w ręku kon-
trolować czas spędzony w nich przez dziecko.
 Liczne wymagania regulaminowe są na tym etapie często przez 
dzieci łamane nie dlatego, że chcą one być nieposłuszne, lecz dlatego, 

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2011 
DZIECKO ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM, Redakcja Krzysztof Biel i Justyna Kusztal



164 Krystyna Kowalska

że wymagania te są dla nich niezrozumiałe. Tak jak kierowcom po-
czucie bezpieczeństwa zapewnia kodeks drogowy, tak dzieciom po-
winien je dać jasno i czytelnie sformułowany kodeks klasowy. Po 
sprawdzeniu stopnia zrozumienia przez uczniów zawartych w ko-
deksie ustaleń proponuję złożenie podpisów, które zobowiązują do 
ich przestrzegania. W sytuacji niesubordynacji dziecka można od-
woływać się do rangi złożonego podpisu. Jeżeli dziecko nie ma jesz-
cze opanowanej umiejętności podpisania się, może narysować swój 
symbol, który będzie miał takie samo znaczenie jak podpis. 
 Pokonanie trudności adaptacyjnych stwarza komfortową sytuację 
emocjonalną zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Dziecko wcho-
dzi w okres rozwojowy, w którym upada autorytet rodziców na rzecz 
przysłowiowej „pani z Ia”. Dzieci lokują swoje uczucia w nauczycie-
lu, niezależnie od jego płci, i czują się bezpieczne.
 Nauczyciel, uczący większości przedmiotów, poznaje mocne stro-
ny każdego dziecka, ma również szansę dostrzec jego trudności. Jeżeli 
zauważy objawy, które go niepokoją, może dziecko skierować do po-
głębionej, profesjonalnej diagnozy. Diagnoza taka pozwoli wytyczyć 
dalsze sposoby pracy z dzieckiem. Nauczyciel nauczania elementar-
nego, jak żaden inny na późniejszym etapie nauczania, ma możli-
wość poznania środowiska rodzinnego dziecka. Jego częsty kontakt 
z opiekunami, którzy dziecko odprowadzają, powoduje, że nabiera-
ją oni odwagi, żeby mówić nauczycielowi o najtrudniejszych proble-
mach życia rodzinnego.
 Bardzo trudny okres czeka po wakacjach absolwentów klas trze-
cich. W miejsce jedynego, ukochanego, najwspanialszego pod słoń-
cem nauczyciela pojawia się kilku. Każdy z nich inaczej wygląda, ina-
czej się zachowuje, czego innego oczekuje. To, co jeden akceptuje, 
drugiego denerwuje. Każdy patrzy na dziecko przez pryzmat własnego 
przedmiotu i uważa, że jego przedmiot jest najważniejszy. Uczniowi 
bardzo trudno jest zorientować się w tych oczekiwaniach i wypraco-
wać strategie radzenia sobie w nowej sytuacji. Problemem tego progu 
jest zmiana sposobu uczenia się. Dotychczas dzieci szlifowały techniki 
pisania, czytania, liczenia. Jeżeli miały nauczyć się czytania, były z  czy-
tania odpytywane. Teraz są pytane o treść zadanej czytanki. Wielu ucz-
niów klas czwartych było przyzwyczajonych do otrzymywania wyso-
kich ocen w poprzednich latach. Wraz ze zmianą sposobu oceniania 
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w klasie czwartej pojawiają się pierwsze rozczarowania. Słabsze oce-
ny powodują, że uczniowie ci tracą zainteresowanie i motywację do 
nauki. Wielu nauczycieli, a także rodziców ma do dziecka pretensje, 
że przestało się uczyć, stało się leniwe. Amerykański lekarz pediatra 
Mel Levine (2004) w swojej książce Jak nie tracić głowy w szkole stwier-
dza, że nie ma czegoś takiego jak lenistwo. Dziecko może wydawać się 
leniwe, jeżeli straciło motywację do nauki. 
 W klasie czwartej wartości nabiera pozycja w grupie rówieśni-
czej. Brak akceptacji ze strony kolegów powoduje, że dzieci będą jej 
szukać poza klasą i tym samym wymkną się spod kontroli opieku-
nów. Wybór grupy, do której trafia dziecko, jest w tym wieku przy-
padkowy. Dla ucznia mniejsze znaczenie ma to, czym grupa się zaj-
muje, niż to, czy zostanie w niej zaakceptowany. W związku z tym 
jest to okres, w którym pojawia się ryzyko wystąpienia zachowań de-
wiacyjnych. Nora Grochowska (2001) zauważyła, że czwartoklasiści 
częściej pojawiają się w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 
niż ich koledzy z wyższych czy niższych klas, a źródłem ich trud-
ności są najczęściej problemy emocjonalne. Aby ułatwić dzieciom 
przekroczenie progu pomiędzy klasą trzecią i czwartą, wskazane jest, 
żeby osoba, która ma zostać wychowawcą klasy czwartej, przed wa-
kacjami zaprzyjaźniła się z klasą trzecią. Można zorganizować uro-
czyste przekazanie klasy w obecności rodziców i obydwu nauczycieli. 
Dzieci powinny uzyskać zapewnienie, że w sytuacjach kryzysowych 
będą mogły się zwrócić do odchodzącego nauczyciela. Sprzyjać ta-
kim kontaktom może objęcie opieką klasy pierwszej przez czwartą. 
Zorganizowanie na początku roku szkolnego dla klasy czwartej wy-
jazdu na zieloną szkołę lub co najmniej dwudniową wycieczkę sprzy-
jać będzie nawiązywaniu więzi z nowym nauczycielem. Na lekcjach 
wychowawczych należy nauczyć dzieci, jak się uczyć, i zapoznać je 
z nowym systemem oceniania. Warto też przedstawić im propozycje, 
jak i gdzie mogą kreatywnie spędzać wolny czas. Wychowawca klasy 
czwartej powinien przejąć od swojego poprzednika całą zgromadzo-
ną wiedzę o dzieciach i ich rodzinach. Ma on też obowiązek prze-
kazania innym uczącym w klasie nauczycielom ważnych informacji, 
mogących mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole.
 Moment krytyczny towarzyszy przejściu uczniów ze szkoły pod-
stawowej do gimnazjum, ponieważ zbiega się w czasie z pierwszym 

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2011 
DZIECKO ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM, Redakcja Krzysztof Biel i Justyna Kusztal



166 Krystyna Kowalska

etapem adolescencji. Jest to etap, w którym młodzi ludzie koncen-
trują się na zmianach biologicznych. To, co dzieje się w ich organi-
zmach, jest nowe, niezrozumiałe, wzbudza niepokój i lęk. Powoduje 
utratę pewności siebie. Osoby, które pracowały w ośmioletniej szko-
le podstawowej, pamiętają, że klasy siódme zawsze stanowiły prob-
lem dla nauczycieli, dzieci te wzrastały jednak w tej samej szkole od 
dzieciństwa. Ich mocne i słabe strony znane były nauczycielom. Za-
wiązane były już więzi emocjonalne pomiędzy dziećmi, nauczyciela-
mi i rodzicami. Jedynym ich problemem były objawy adolescencji. 
Reforma edukacji spowodowała, że w tym strategicznym dla roz-
woju ucznia momencie odcina się go od korzeni i przenosi do no-
wej rzeczywistości. Uczeń, który był najstarszy w szkole, nagle staje 
się najmłodszy. Konsekwencją utraty bezpieczeństwa jest lęk, któ-
ry z kolei wywołuje agresję. Uczniowie wkraczają w naturalny okres 
młodzieńczego buntu i podejmują walkę o swoją pozycję w nowej 
szkole. Walczą z uczniami ze starszych klas, którzy manifestują swo-
ją przewagę, wykorzystując modną w ostatnich latach podkulturę 
kotów. Zjawisko to wywodzi się z więzień, zakładów poprawczych 
i wojska. Szykanowanie pierwszoklasistów przybiera w niektórych 
szkołach bardzo drastyczne formy agresji połączone z poniżaniem.
 Teresa Sołtysik i Jan Mąka (1994) wymieniają:
– zabieranie pieniędzy, śniadań, biżuterii,
– wysyłanie po zakupy bez pieniędzy,
– niewpuszczanie do toalety,
– zmuszanie do picia moczu,
– zmuszanie do rozbierania się,
–  zmuszanie do całowania butów dla pokazania posłuszeństwa 

i poddaństwa.
 Czesław Cekiera i Teresa Sołtysiak poszerzają tę listę o:
– mierzenie zapałką długości boiska lub korytarza szkolnego,
–  wkładanie głowy pierwszoklasisty do muszli klozetowej i spusz-

czanie wody,
– zmuszanie do onanizowania,
– bicie, kopanie, ubliżanie.
 Pierwszoklasiści w obawie przed konsekwencjami nie zgłasza-
ją problemów ani nauczycielom, ani rodzicom. Żyją w nieustan-
nym lęku, który staje się z jednej strony przyczyną wielu zachowań 
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agresywnych, z drugiej jest motywem do sięgania po środki psy-
choaktywne, które pozwalają, chociaż na krótko, rozwiązać wystę-
pujące problemy. Jeżeli na problemy natury emocjonalnej nałożą 
się trudności dydaktyczne, uczniowie zaczną dystansować się wo-
bec szkoły i mogą trafić do grupy chuligańskiej i przestępczej lub 
subkulturowej.
 Dla młodzieży z klas pierwszych gimnazjum jak i szkół ponad-
gimnazjalnych pomocne będzie zorganizowanie, najlepiej w pierw-
szym dniu pobytu w nowej szkole, warsztatu integracyjnego. Wza-
jemne poznanie się uczniów, ich zainteresowań, pasji i sposobów 
spędzania wolnego czasu pozwoli na odnalezienie bratniej duszy i za-
pewni poczucie bezpieczeństwa w nowym środowisku. Sprzyja też 
budowaniu więzi z wychowawcą, który będzie miał równocześnie 
okazję, aby odkryć potencjał tkwiący w grupie i wykorzystać go do 
budowy programu wychowawczego klasy i tworzenia samorządnego 
zespołu. Kształtowaniu pozytywnego klimatu w klasie mogą służyć 
gry i ćwiczenia grupowe proponowane przez autorki książki Polubić 
szkołę. Składa się ona z dwóch części. Część pierwsza nosi tytuł Two-
rzymy grupę, a część druga Tworzymy siebie. Książka Marioli Chom-
czyńskiej-Miliszkiewicz i Danuty Pankowskiej (1995) zawiera liczne 
wskazówki metodyczne, które ułatwiają nauczycielom korzystanie 
z niej i realizację założonych przez autorki celów.

4.
Wspomaganie dziecka z trudnościami 
rozwojowymi w edukacji szkolnej

Wśród wielu kompetencji współczesnego nauczyciela jednym z naj-
trudniejszych aspektów jego pracy jest ocenianie. O znaczeniu wy-
chowawczym i dalekosiężnych konsekwencjach oceniania tak pisze 
Małgorzata Taraszkiewicz (1998): 

Każdy człowiek pragnie potwierdzenia i wzmocnienia swego poczucia 
własnej wartości, jest to ważny warunek poczucia bezpieczeństwa, wpły-
wu i sprawstwa. Ważny budulec dla rozwoju. Oceny innych to potężne 
źródło formowania owej wrażliwej tkanki. W środowisku wspierającym, 
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zachęcającym człowiek rozkwita, pokonuje trudności, wzrasta jego otwar-
tość na nowość i kreatywność. W środowisku permanentnie krytykują-
cym, nastawionym na przyłapywanie na błędach człowiek traci wszelką 
motywację  […] i zamyka się w swojej skorupie. Często głęboko sfrustro-
wany, wpada w depresję, w izolację, pojawiają się zabójcze samokrytyczne 
myśli, formułuje się samoopinia człowieka niepotrzebnego, nieważnego, 
aż do ucieczki od życia w ogóle.

 Dziecko, wkraczając do szkoły, jest ciekawe świata i posiada sil-
ną motywację wewnętrzną do zdobywania wiedzy i wykonywania 
powierzonych mu zadań. W miarę upływu czasu motywacja we-
wnętrzna zanika na rzecz zewnętrznej, stymulowanej poprzez proces 
oceniania. Wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, posiadają pewien 
potencjał intelektualny mierzony za pomocą testów psychologicz-
nych i wyrażony w ilorazie inteligencji. Zdecydowana większość spo-
łeczeństwa osiąga rozwój tzw. przeciętny, co oznacza, że iloraz mieści 
się w przedziale 84-100. Iloraz od 64 do 83 świadczy o rozwoju niż-
szym od przeciętnej, ale mieszczącym się w granicach normy. Ucz-
niowie o takich ilorazach uczęszczają do szkół masowych. Ilorazy 
poniżej 69 świadczą o niedorozwoju umysłowym, który ma czte-
ry stopnie – lekki, umiarkowany, znaczny i głęboki. Osoby z głębo-
kim upośledzeniem umysłowym, których iloraz waha się od 0  do  9, 
funkcjonują podobnie jak niemowlęta. Najczęściej nie mówią i nie 
rozumieją mowy. Wymagają stałej opieki. Jeżeli sobie wyobrazi-
my, jaka jest rozpiętość w funkcjonowaniu umysłowym, psychicz-
nym i społecznym pomiędzy osobami o ilorazie 0 a 69, zrozumiemy, 
że taka sama przepaść dotyczy też uczniów o ilorazie 64 i 140. Przy-
pomnijmy, że iloraz 64 świadczy o rozwoju niższym od przeciętnej, 
iloraz 140 o inteligencji wysokiej. W większości klas przynajmniej 
na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum wszystkie te dzieci 
są razem. Tego samego wymaga się od dziecka o ilorazie 70 co od 
dziecka o ilorazie 140 i ocenia się je według tych samych kryteriów. 
Czy to jest sprawiedliwe? W odczuciu nauczycieli tak, w odczuciu 
 ucznia  nie.
 Johann H. Pestalozzi w 1790 roku powiedział: „Nigdy nie po-
równuj jednego dziecka z drugim, lecz porównuj je z nim samym” 
(Bogucka, 1994). Oceny powinny podkreślać mocne strony ucz-
nia, jego sukcesy, a nie porażki, wysiłek włożony w przesuwanie się 
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po indywidualnym torze rozwoju. Rolą nauczyciela jest stworze-
nie takich warunków, aby każde dziecko w klasie odniosło sukces 
na miarę swoich możliwości. Dobrzy uczniowie czerpią satysfakcję 
z otrzymywanych nagród, dyplomów czy zwycięstw w olimpiadach 
przedmiotowych. Co jednak z tymi, którym zaburzenia rozwojowe 
nie pozwalają na takie sukcesy? Powinni oni znaleźć dla siebie miej-
sce w szkolnej galerii sukcesów pozadydaktycznych. Mogą to być 
sukcesy w sporcie, w plastyce, muzyce, tańcu, pracy społecznej, ko-
lekcjonerstwie i w każdej innej dziedzinie życia. Dostrzeżeniu poza-
dydaktycznych możliwości i uzdolnień służyć może zorganizowanie 
konkursów na wzór programu telewizyjnego Mam Talent. Znalezie-
nie się w takiej galerii pozwala dziecku wzmocnić poczucie włas-
nej wartości. Wprowadzenie wyróżnień, nagród czy dyplomów dla 
uczniów, którzy na przestrzeni semestru dokonali największego po-
stępu wyrażonego wzrostem średniej ocen, będzie czynnikiem mo-
tywującym dla każdego ucznia, nawet tego, który wystartował od 
oceny niedostatecznej. Wzmocnienia pozytywne niekoniecznie mu-
szą być wyrażone poprzez stopnie. Mogą to być komunikaty słowne 
typu: „bardzo dobrze”, „cieszę się, że ci się udało”, „gratuluję”, „wi-
dzę, że się starałeś”, „coraz lepiej sobie radzisz” itd.
 W szukaniu przestrzeni dla wspomagania zaburzonego ucznia 
może być wykorzystana teoria inteligencji wielorakiej Gardnera. 
Wyróżnił on siedem jej typów:
– inteligencja lingwistyczna,
– inteligencja logiczno-matematyczna,
– inteligencja cielesno-kinestetyczna,
– inteligencja muzyczna,
– inteligencja interpersonalna,
– inteligencja intrapersonalna.
 Joanna Danilewska (2000), charakteryzując poszczególne typy, 
zauważa, że nauczyciele odwołują się do dwóch pierwszych inteligen-
cji – lingwistycznej i logiczno-matematycznej, nie zdając sobie na-
wet sprawy z istnienia pozostałych. Na ten sam aspekt zwraca uwagę 
Taraszkiewicz (1997). Wprowadza ona ósmy typ – inteligencję przy-
rodniczą i pokazuje, jak wiele jest zawodów, w których mogą odnieść 
sukces ludzie preferujący inne niż tradycyjnie uznawane przez szkołę 
typy inteligencji.
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 Każdy uczeń ma swój preferowany typ inteligencji, z tym że jest 
on widoczny podczas realizacji przedmiotów uważanych przez szko-
łę za mniej ważne. Są to takie przedmioty, jak wychowanie muzycz-
ne, plastyczne, techniczne czy fizyczne. Czasem po latach nauczyciel 
jest zaskoczony, kiedy dotrze do niego informacja o byłym uczniu, 
który jest świetny w jakimś zawodzie. Komentarz nauczyciela brzmi 
wtedy: „Kiedy był w szkole, nic nie wskazywało, że zajdzie tak da-
leko”. Tak daleko mają szanse dojść dzisiejsi uczniowie z deficytami 
rozwojowymi, jeśli trafią na życzliwość zaangażowanych nauczycieli. 
Czynnikiem motywującym dzieci do wysiłku może być pokazywa-
nie im ludzi, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w encyklopediach 
świata, a kiedy byli uczniami, mieli wiele kłopotów. Na tej liście zna-
leźli się Isaac Newton, Albert Einstein, Ludwik Pasteur, Karol Dar-
win, Tomasz Edison, Gregor Mendel, Pablo Picasso, Leonardo da 
Vinci, Hans Christian Andersen, Agata Christie i inni.
 Wymienione osoby miały wiele trudności z nauką, a także z nie-
właściwym zachowaniem. Dziś wiemy, że ich szkolne kłopoty były 
wywołane dysleksją, dyskalkulią, ADHD lub innymi zaburzenia-
mi rozwojowymi. Wykorzystując przykłady znanych osób, trzeba 
z dziećmi rozmawiać na temat ich problemów. Dziecko musi zro-
zumieć, jakie ma deficyty, jakiego rodzaju trudności one powodu-
ją, a przede wszystkim musi uwierzyć, że nie jest to jego wina. Dzię-
ki takiemu podejściu nauczycieli dziecko nie utraci wiary w siebie, 
a znając swoje mocne i słabe strony, będzie mogło pracować nad 
własnym rozwojem. Równolegle do pracy z pojedynczym dzieckiem 
wychowawca powinien tworzyć przyjazny dla niego klimat w całej 
klasie. Trzeba przekonywać, że wszystkie dzieci łączy jedna wspólna 
cecha: każde z nich ma zalety, ale i wady lub niedoskonałości. 
 Wychowanie jest bardzo trudnym procesem, a jego rezultaty wi-
doczne są po latach, kiedy uczeń znika już z pola widzenia swo-
ich nauczycieli. Wychowanie nigdy łatwe nie było. Ewa Kosińska 
(1999) przytacza słowa Sokratesa, który już w V wieku p.n.e. mówił: 
„Nasza młodzież jest źle wychowana. Młodzi szydzą sobie z autory-
tetu, nie powstają z miejsc na widok przechodzącego starca”.
 Halina Kwiatkowska z Uniwersytetu Warszawskiego na jed-
nej z konferencji powiedziała: „Żeby zostać dobrym nauczycie-
lem, trzeba na swojej drodze spotkać trudnego ucznia”. Dzieci 
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z zaburzeniami zdrowia i rozwoju stanowią taką szansę dla współ-
czesnych nauczycieli.
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Joanna Sztuka

Postawy młodzieży gimnazjalnej wobec 
zjawiska ściągania
Raport z badań uczniów klas I

1.
Wstęp

Przełom XX i XXI wieku stał się czasem ogromnych ułatwień i cią-
głego pędu na drodze zaspokajania potrzeb. Ten ciągły postęp po-
woduje wręcz konieczność stałego rozwoju w  procesie ustawicz-
nej edukacji. Stałe inwestowanie w wykształcenie ma ścisły związek 
z postrzeganiem naszej przyszłości, a wręcz, jak twierdzi Jan Strelau, 
podkreślając „cywilizacyjną rolę wykształcenia”, od wykształcenia za-
leżą „nasze dochody, zdrowie, […] dobrostan psychiczny” (2000, 
s. 278). Jest więc ono w percepcji społecznej najlepszym sposo-
bem zapewnienia sobie dostatniego i godziwego życia. Wykształce-
nie osiągane w efekcie edukacji staje się tym samym wartością samą 
w sobie. Kontynuacją tego rozumowania jest przekonanie, że wy-
kształcenie należy rozpatrywać jako cel nadrzędny w wychowaniu 
młodego pokolenia. W efekcie młodzi ludzie, na szczeblach zdoby-
wania wykształcenia, 

myślą wyłącznie o jego rezultacie instrumentalnie, kierując się jego opła-
calnością. Oznacza to, że w postępowaniu tym dążą do minimalizacji na-
kładów a maksymalizacji korzyści (Denek, 2000, s. 40). 
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Zgodnie z tym rozumowaniem należy więc niejako najmniejszym 
kosztem osiągać zamierzone cele. Aktywnością realizującą niemal 
w pełni powyższe cele jest działanie określane mianem ściągania. 
Traktowane przez młodych ludzi jako wpisana w proces edukacji 
forma walki o lepsze jutro, gdyż w efekcie końcowym najistotniej-
szy jest nie sposób, lecz wynik działania. Jest nim chociażby zda-
nie egzaminu, uzyskanie wyższej oceny, uniknięcie oceny niedo-
statecznej. Wykazanie się swoistego rodzaju sprytem w oszukaniu 
nauczyciela jest sukcesem, a środki, które umożliwiają jego zdoby-
cie, tracą wartość, gdy zostanie on osiągnięty. Sukces zaś, a nie wie-
dza, staje się nadrzędnym celem aktywności szkolnej dla wielu mło-
dych ludzi. Nawet gdy w efekcie kłamstw i oszustw burzy budowany 
w procesie edukacji i wychowania system wartości, wypacza sumie-
nie i światopogląd.
 Ściąganie jest bardzo głęboko zakorzenione w świadomości spo-
łecznej Polaków, zaś relatywizm moralny powoduje bagatelizowanie 
tego zjawiska. Chcąc podkreślić konieczność wprowadzenia zmian 
w tym zakresie, by zyskać kompleksowy obraz tego zjawiska w per-
cepcji młodych ludzi, autorka niniejszego artykułu podjęła się prze-
prowadzenia badań, których celem jest próba określenia postaw ucz-
niów I klas gimnazjum wobec ściągania.
 Przedstawione badania uwzględniają częstotliwość ściągania oraz 
determinujące je w relacjach badanych czynniki (motywy). Ponadto 
dokonana została próba określenia, czy w percepcji badanych ściąga-
nie rzutuje na świat ich wartości rozumiany jako samopoczucie czy 
też zgodność z samym sobą w kontekście emocjonalno-wartościu-
jacym oraz czy widzą oni możliwość podjęcia skonkretyzowanych 
działań ograniczających lub likwidujących zjawisko. Zebrany mate-
riał badawczy poprzedzi wprowadzenie teoretyczne zawierające za-
kres podejmowanych problemów. Obejmować ono będzie próbę na-
kreślenia procesu kształtowania się postawy, jej komponentów oraz 
cech, ponadto analizę procesu budowania postaw wobec wartości 
w grupie młodzieży w procesie nauczania oraz charakterystykę zja-
wiska ściągania na tle literatury przedmiotu.
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2.
Proces kształtowania się postawy 
i jej komponenty

Postawa jako kluczowe pojęcie dla opisu ludzkiego zachowania 
w sposobie zdefiniowania nie osiąga pożądanej jednoznaczności. 
W języku potocznym obejmuje pewien sposób spojrzenia na rzeczy-
wistość i skłonność do stosownego zachowania się, czyli odpowied-
niego zareagowania. Początkowo termin ten miał wyraźną konotację 
ruchową. W tym ujęciu termin „postawa” oznaczał zatrzymanie się 
w pewnej pozycji albo gotowość do pewnego ruchu. 
 E. Nelson, badając pojęcie postawy, wymienia aż 23 sposoby, 
w jakich termin ten był definiowany lub używany, a mianowicie: or-
ganiczne popędy, cele, motywy, emocjonalny czynnik towarzyszący 
działaniu, stale odczuwane dyspozycje, zgeneralizowanie zachowa-
nia, utrwalone nastawienie, stan gotowości, dyspozycje do mody-
fikowania powstających doświadczeń, werbalne relacje ku lub prze-
ciwko psychologicznym obiektom, rezultat organizacji doświadczeń, 
wyznacznik kierunku działalności, punktu odniesienia dla nowych 
doświadczeń, stan świadomości, „ogólna suma” uczuć, wyobrażeń, 
sądów, idei, lęków, nastawienie itd. (Nelson, 1939, s. 367-399). 
 Z perspektywy przynależności badaczy pojęcia postawy do roz-
maitych orientacji psychologicznych można wyróżnić trzy grupy de-
finicji postaw:

1. Definicje nawiązujące do tradycji behawiorystycznej lub psychologii 
uczenia się, które określają postawę jako zachowanie jednostki i jej reak-
cje wobec przedmiotów społecznych. Zachowanie to nie może być jednak 
przypadkowe, ale powtarzające się konsekwentnie, ilekroć występuje dana 
sytuacja lub dany przedmiot. 
2. Definicje nawiązujące do koncepcji socjologicznej, gdzie szczególną 
uwagę zwraca się na stosunek nosiciela postawy do jej przedmiotu, jako 
postawę określając względnie trwały stosunek emocjonalny lub oceniający 
do określonego przedmiotu lub chociażby dyspozycję do wystąpienia ta-
kiego stosunku, wyrażającą się w kategoriach pozytywnych (+), negatyw-
nych (-) lub neutralnych (0).
3. Definicje nawiązujące do teorii poznawczych, w których zakresie zwró-
cono uwagę na fakt, iż postawa nie jest tylko określonym zachowaniem 
czy stosunkiem oceniającym bądź emocjonalnym wobec określonego 
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przedmiotu, ale to także wszelkie odnoszące się do niego elementy po-
znawcze (Mika, 1981, s. 112).

 Za najbardziej adekwatną z punktu widzenia problematyki ni-
niejszego artykułu uważam definicję postawy Stanisława Miki. Jako 
postawę więc będziemy rozumieć:

względnie trwałą strukturę (lub dyspozycję do pojawienia się takiej struk-
tury) procesów poznawczych, emocjonalnych i tendencji do zachowań, 
w której wyraża się określony stosunek wobec danego przedmiotu (Mika, 
dz. cyt., s. 116). 

 By lepiej zrozumieć pojęcie postawy, należy określić treść trzech 
jej komponentów:

a) poznawczego, który stanowią, zarówno przekonania, jak i wiedza 
o obiekcie postawy,
b) emocjonalnego, zwanego również afektywnym, który może mieć cha-
rakter ocen chłodnych i zintelektualizowanych, werbalizowanych przy po-
mocy określeń tj.: „dobry”, „zły” lub w postaci dodatnich i ujemnych emo-
cji, towarzyszących wyobrażeniu przedmiotu postawy, czy też wywołanych 
jego widokiem, a są tu: radość, lęk, szacunek, pogarda itp.
c) behawioralnego, rozumianego jako zespół dyspozycji do zachowania się 
w określony sposób wobec obiektu postawy (Nowak, 1973, s. 30-31).

 Pojęcie postawy wobec ściągania jak i postawy ogólnie posiada 
swoją integralną strukturę, w skład której wchodzą przedmiot i pod-
miot postawy oraz relacja pomiędzy nimi. 
 Przedmiot postawy jest jej integralnym elementem, bez którego 
postawa nie może istnieć. Władysław Prężyna (1997, s. 164-165) za-
uważa, że

jest to wszystko to, do czego odnosi się ustosunkowanie przedmiotu; czyli 
wszystko, co znajduje się lub może znajdować się w psychologicznym świe-
cie człowieka odznaczające się psychologiczną jednością. Może być to więc 
sam człowiek, inni ludzie organizacje, idee, wartości itp.

 Aby określić przedmiot postawy, potrzebne jest pewne maksi-
mum informacji, które wskazuje na treść danego przedmiotu. Umoż-
liwia to jego wyodrębnienie i psychologiczne odniesienie do ziden-
tyfikowanego w ten sposób przedmiotu. Przedmioty, co do których 
jednostka nie posiada żadnych informacji, nie mogą być dla niej 
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przedmiotem postawy. Rozumiany w ten sposób przedmiot postawy 
powinien być opisany z uwzględnieniem dwóch podstawowych wy-
miarów: zakresu i centralności. Zakres jest niezbędny, by wyodręb-
nić i zidentyfikować konkretną postawę oraz dla przeprowadzenia jej 
pomiaru. Centralność zaś wydaje się konieczna dla oceny poziomu 
interioryzacji postawy, a więc określenia miejsca, które zajmuje ona 
w osobowości, oraz funkcji, jaką w niej pełni. Podmiotem postawy 
jest natomiast jednostka lub grupa społeczna (młodzież gimnazjal-
na), której postawa ma charakter odpowiedzi na działanie przedmio-
tu poprzez zaangażowanie w działanie całej osobowości. Relacja zaś 
polega na:

względnym oddziaływaniu (zewnętrznym i wewnętrznym) przedmiotu 
i podmiotu. Czynnikiem konstruującym te relacje jest uznanie przez młode-
go człowieka przedmiotu, tj. ściągania za istotne i celowe (Zdybicka, 1982).

 Różnorodność postawy w kontekście definicyjnym oraz struktu-
ralnym określamy w badaniach dzięki jej cechom. Są to:

a) kierunek postawy, który określa negatywny lub pozytywny stosunek do 
przedmiotu uwarunkowany jego wartością, który wywiera wpływ na za-
chowanie. Kierunek zakłada również podział na postawy zasadnicze, które 
polegają na bezpośredniej akceptacji lub negacji reguły zachowania, oraz 
celowościowe (instrumentalne), gdzie stosunek wyraża się wobec rzeczywi-
stego lub wyimaginowanego zachowania jednostki lub grupy,
b) intensywność jest to stopień, w jakim jednostka jest motywowana do 
zachowania przez daną postawę, pozwala na wyodrębnienie postaw sła-
bych, przeciętnych i silnych, jednostkowych (dotyczących jednego przed-
miotu) i ogólnych (dotyczących grupy przedmiotów),
c) zakres postawy określa zawartość przedmiotów postawy, 
d) złożoność wyraża stopień złożoności poszczególnych komponentów 
postawy, czyli liczbę i jakość elementów ją konstytuujących; w zależności 
od stopnia pełności można mówić o postawach pełnych lub niepełnych, 
zaś dominacja poszczególnych składników określa postawy intelektualne, 
uczuciowo-motywacyjne i behawioralne,
e) zwartość uściśla stopień zgodności między elementami emocjonalnymi, 
poznawczymi i behawioralnymi pod względem wartości i złożoności, wy-
odrębnienia postawy silnie lub słabo zintegrowane,
f ) trwałość postawy jest rozumiana jako odporność na zmiany w odróż-
nieniu od nastawień o charakterze zmiennym, pozwala na rozgraniczenie 
pomiędzy postawami bardzo trwałymi, trwałymi i nietrwałymi (Nowak, 
1973, s. 38).

Dziecko...12 
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 Kształtowanie się postawy zaczyna się od kontaktu podmio-
tu postawy (gimnazjalisty) z jej przedmiotem (ściąganiem), w spo-
sób bezpośredni (osobiście) bądź poprzez słowo (mówione czy pisa-
ne). Pierwsze zetknięcie zazwyczaj nie prowadzi do trwałego związku 
podmiotowo-przedmiotowego. By postawa ukształtowała się, zwią-
zek ten musi być utrwalony wielokrotnymi kontaktami bezpośred-
nimi między podmiotem a przedmiotem. Stopniowo związek ten 
rozbudowuje się i obejmuje wyobrażenia dotyczące samego przed-
miotu postawy, myśli, przekonania, plany, działania, uczucia oraz 
inne składniki. Pozytywna bądź negatywna postawa rozciąga się na 
to wszystko, co związane jest z danym przedmiotem postawy. Na-
stępnie przedmiot „wrasta” w psychikę podmiotu i uwzględniany 
jest w postawach wobec innych osób, zjawisk, wartości (Mądrzycki, 
1977, s. 128-156). Właśnie w taki sposób kształtują się postawy wo-
bec rodziców, osób płci przeciwnej, nauczyciela, szkoły, teorii ewo-
lucji czy ściągania. Na podstawie tych dywagacji można z całą pew-
nością stwierdzić, iż postawy mają różne źródła oraz drogi, dzięki 
którym się formują. Tworzą się one w oparciu o doświadczenia spo-
łeczne, tradycję kulturową, z naśladowania innych ludzi, jak również 
w wyniku własnych działań i doświadczeń jednostki. 

3.
Społecznie przyjęty system wartości wobec 
nieuczciwości szkolnej

Człowiek jest istotą społeczną, stąd wszystkie jego postawy mają cha-
rakter społeczny. O postawie społecznej możemy mówić wówczas, 
gdy przedmiotem postawy danej jednostki jest przedmiot, w stosun-
ku do którego powstał społecznie przyjęty system wartości.

Postawa społeczna zawsze łączy się więc z postawą moralną i posiada swo-
je źródło w komponentach postawy rozumianej w sposób ogólny. Posta-
wa jako struktura nadrzędna jest czynnikiem organizującym emocje i wią-
żącym je z systemem przekonań opartych na spostrzeżeniach oraz sądach 
wartościujących, które stanowią centralny obszar poznawczego wymiaru 
postawy (Nowak, 1973, s. 28-31). 
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 Jeżeli zatem można wnioskować o określonej postawie wobec ja-
kiegoś obiektu, można przyjąć, iż obiekt ten został poddany ocenie, 
czyli postawa ta charakteryzuje się aspektem moralnym. W sądach 
wartościujących należy uwzględnić wpływy poszczególnych kręgów 
kulturowych, które tworzą typowe dla siebie układy odniesienia, ta-
kie jak rodzina, szkoła czy grupa rówieśnicza, według których mło-
dzi ludzie, żyjący w ich zasięgu, dokonują oceny zjawisk z zakresu 
życia społecznego. W efekcie socjalizacji norm i wartości młody czło-
wiek już od dzieciństwa żyje pośród wartości, jest ich realizatorem, 
przyjmuje je, ale i odrzuca. Proces wyboru wartości określa go więc 
jako człowieka, dzięki nim wręcz staje się człowiekiem (Karwatow-
ska, 2010, s. 9). Wartość jest więc czymś stale dostępnym w otocze-
niu człowieka, a próby jej zdefiniowania podejmowały się już prawie 
wszystkie systemy nauk i nurty filozoficzne. Z tego właśnie względu 
nie ma jednoznacznej definicji wartości, gdyż zależnie od zastosowania 
i dyscypliny zmienia się jej zakres. W ramach poszczególnych dyscy-
plin naukowych nie dochodzi również do integracji czy choćby częś-
ciowego ujednolicenia sposobu definiowania wartości. Można wyraź-
nie dostrzec procesy dalszego różnicowania się znaczeń nadawanych 
temu pojęciu (Chałas, 2003, s. 16-17). W efekcie wartości stanowić 
mogą przedmioty i przekonania, determinujące względnie podobne 
przeżycia psychiczne i działania jednostek. Wartością może być dowol-
ny przedmiot, idea lub instytucja, którym jednostka przypisuje ważną 
rolę w życiu, a dążenie do ich osiągnięcia traktowane jest jako koniecz-
ność, ponieważ prowadzi do zaspokajania potrzeb jednostki. Wartości 
są tym, czym człowiek żyje i kieruje się na co dzień, „stałym klimatem 
jego egzystencji” (Sobczak, 2009, s. 64).
 Szczególnego znaczenia nabierają wartości w życiu człowieka 
w okresie adolescencji, co podkreślali już w swoich pracach Jean Pia-
get (1967) czy Jadwiga Puzynina (1997, s. 262-267), zaś ich do-
bór dokonuje się najczęściej drogą praktycznego, doświadczalnego 
wnioskowania, a następnie identyfikacji. Młody człowiek jest nosi-
cielem wartości osobowych, poznawczych, intelektualnych, estetycz-
nych czy moralnych. Wszystkie te wartości określają go jako pod-
miot, a ich zewnętrznym przejawem jest obserwowane zachowanie.
 Młodość jest szczególnym okresem w życiu każdego człowie-
ka. To właśnie wtedy stoi on pomiędzy dzieciństwem – przeszłością 
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a życiem dorosłym – przyszłością. To także czas kształtowania się 
jego osobowości. W tym momencie zadaje sobie pytanie: „kim chcę 
być?”. Patrząc na świat, otoczenie, rodzinę, wybiera swoją własną 
drogę. Może ona prowadzić w tym samym kierunku, w którym po-
dążają rodzice czy nauczyciele, lecz może również iść w całkiem inną 
stronę. O tym, którędy iść, jaką przyjąć postawę, jakie wybrać war-
tości, decyduje sam młody człowiek. Musi on więc często przebyć 
długą drogę ku swemu człowieczeństwu, a na niej wielokrotnie po-
trzebuje czy wręcz oczekuje pomocy. 
 Na drodze kształtowania się wzorców i zasad, które przeka-
zywane są w formie reguł oraz akceptowanych norm, stają ro-
dzice jako najbliższe środowisko, potem kolejno szkoła, nauczy-
ciele i rówieśnicy oraz inne instytucje wychowawcze (Brozi, 
1994, s. 288-290). To właśnie oni wpajają młodemu człowieko-
wi wartości i normy moralne, kształtując tym samym jego trwa-
łe aksjomaty towarzyszące mu później w dorosłym życiu. Jed-
nak dopiero od momentu, w którym wykształcone zostaną źródła 
myślenia, zaczyna się budowanie postaw wobec wartości. Dzie-
je się to w procesie nauczania jako systemie konsekwentnych 
działań nauczyciela w szkole czy nauczyciela-rodzica w domu 
i zdobywania wiedzy ze strony ucznia. W roli sprawczej wystę-
puje tu proces uczenia się, rozumiany jako zbiór czynności reali-
zowanych przez ucznia za pośrednictwem nauczyciela i szkoły 
w ramach kształcenia oraz wychowania. Realizacja tych procesów 
może być jednak skrajnie zróżnicowana w zależności od punktu 
wyjścia, utrudnień w ich przebiegu oraz rezultatu, jaki chcemy 
uzyskać lub któremu chcemy zapobiec.

Procesy te możemy efektywnie połączyć poprzez:
–  właściwy dobór treści nauczania,
–  wywołanie odpowiednich aktów czy procesów natury behawioralnej 

i psychicznej oraz
–  odpowiednie stymulowanie spójnego rozwoju osobowości (Nalaskow-

ski, 2001, s. 56-57). 

 Znalezienie się tu w relacji równowagi wymaga uwzględnie-
nia postawy badawczej u ucznia, kompleksowego zorganizowania 
procesu kształcenia, współpracy ze środowiskiem rodzinnym oraz 
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kompetencji zawodowych i osobowościowych po stronie nauczycie-
la. Wówczas, nawet mimo zmieniających się warunków oraz powsta-
jących trudności, 

nauczanie i uczenie się współistnieją z procesem wychowania, dynamicznie 
współtworząc sukces edukacyjny, który nadaje życiu ucznia wartość etycz-
nie pożądaną (Nalaskowski, 1998, s.10-11). 

 Każde dziecko ma wrodzone pragnienie odniesienia sukcesu, tak-
że na etapie gimnazjum, tu jednak podlega często sensu stricto beha-
wioralnej motywacji opartej na zestawie kar i nagród stosowanych 
przez siebie samego oraz dwa istotne środowiska zewnętrzne: rodzi-
ców i szkołę. 

By nauczanie i uczenie się przyniosło sukces, musi zaistnieć pragnienie 
sukcesu, działające jako zasada wyboru etycznie pożądanego, lecz we-
wnętrznie przełamującego szereg obiektywnych i subiektywnych trudności 
(Reykowski, 1970, s. 32-36). 

 Rodzina, a zwłaszcza rodzice, będąc pierwszym społecznym mo-
tywatorem, mają pobudzać do samodzielności, wyrabiać ambicję, 
podnosząc poprzeczki przy jednoczesnym akceptowaniu potencjału, 
możliwości i potrzeb dziecka (tamże, s. 192). 

Szkoła może natomiast wpływać na strukturę potrzeby osiągnięć, a zwłasz-
cza na to, czy uformuje się ona na podstawie typu obronnego […] utrwa-
lanego przez karę lub za wszelką cenę unikanie jej, […] czy też typu zdo-
bywczego (utrwalenie przez nagrodę) (tamże, s. 194). 

 Dzieje się to poprzez pozytywne i indywidualne stymulowanie do 
rywalizacji i współzawodnictwa lub negatywne w skutkach odnosze-
nie aktywności jednostki do poziomu grupy czy szkoły. 
 Sukces szkolny często jednak przez nauczycieli i rodziców utoż-
samiany bywa niestety wyłącznie z wynikami w nauce. W systemie 
szkolnej edukacji są one zamknięte w skali ocen od 1 do 6. Wówczas 
to zarówno uczeń, jak i rodzic oraz nauczyciel skupiają się na zdoby-
waniu jak najlepszych ocen (Mikociak, 2009, s. 51-55). Życie pod 
stałą ich presją powoduje trudności w nauce, a często w ich efek-
cie niedostosowanie społeczne (Kowalczewska-Grabowska, Górska, 
Kot-Radojewska, 2009, s. 13-23). 
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 Ocenianie, jako proces zbierania informacji o uczniu, stano-
wi podstawę decyzji pedagogicznych, rozstrzygającą o jego sukce-
sie lub porażce. Bolesław Niemierko (1991, s. 13-14) porównuje 
go do „dzielnicy slumsów”, w którą nikt nie inwestuje, bo jest to 
nieekonomiczne.

Nie mówi się tego głośno, bo przecież mieszkają tam ludzie, którzy za-
sługują na współczucie. Ale mieszkańcy tych dzielnic też nie są tacy jak 
rezydenci głównych alei miasta. Jedni marzą o szklanych domach i zwy-
cięstwie miłości w stosunkach międzyludzkich. Inni cynicznie uprawiają 
swoje brudne interesy, realizując pomysły, które nie mogły ujrzeć dzienne-
go światła w porządnych częściach miasta. Kwitną wszelkie formy oszustwa 
i znęcania się silniejszego nad słabszym.

 Z założenia ocena powinna pełnić funkcję motywacyjną, ale gdy 
każdy nauczyciel ma inne kryteria, to oceny stają się w subiektyw-
ny sposób celem a nie środkiem edukacji (Śliwerski, 1996, s. 73). 
Niepewność związana z byciem ocenianym, a zwłaszcza oceny słabe 
niekorzystnie wpływają na samopoczucie ucznia. Strach przed oce-
ną niedostateczną jest większy niż radość z szóstki, narasta poziom 
odczuwanego stresu i pogłębia się kryzys wobec szkoły, oddala się 
sukces, a narasta pasmo porażek. Pojawiają się objawy kryzysu i to-
warzyszące im dolegliwości psychosomatyczne prowadzące do mniej 
bądź bardziej trwałych skutków w zależności od cech jednostkowych 
(Jagieła, 2010, s. 12-15) lub zachowań ryzykownych, prowadzących 
w konsekwencji do zachowań noszących miano niedostosowania 
społecznego (Kowalczewska-Grabowska i in., 2009, s. 21-28).

4.
Zjawisko ściągania w świetle badań i literatury 
przedmiotu

Dziś dla gimnazjalisty najistotniejsze są sukces oraz popularność. 
Najłatwiejszym sposobem zdobycia dobrych ocen, a tym samym 
wykazania swojego sprytu, zyskania dobrej oceny czy popularno-
ści wśród rówieśników, wydaje się młodemu człowiekowi ściąga-
nie. W aspekcie definicyjnym jest ono rozumiane jako oszustwo 
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dokonane podczas klasówki, testu czy odpytywania ucznia przez na-
uczyciela w formie zastosowania w ich trakcie niedozwolonej po-
mocy lub informacji pochodzącej ze źródeł zewnętrznych. Pojęcie 
ściągania obejmuje więc zarówno proces opracowywania, jak i wy-
konywania niedozwolonych pomocy oraz sam akt wykorzystywania 
informacji pochodzących z zewnętrznych źródeł (Kobierski, 2006, 
s.  49-54). 
 Wyodrębnić możemy trzy najczęściej występujące kategorie spo-
sobów ściągania preferowane przez uczniów jako formy łamania 
obowiązujących reguł szkolnych. Pierwsza z nich to posiadanie tzw. 
niedozwolonej pomocy naukowej w czasie testu czy sprawdzianu, 
tj.  ściągi, kalkulatora, ultrafioletowego długopisu, organizera, net-
booka, komunikatora, dyktafonu, kamery czy tak popularnego dziś 
telefonu komórkowego. Druga to ściąganie od innej osoby lub osób 
poprzez odpisywanie od kolegi siedzącego obok, za lub przed ścią-
gającym, zamienianie sprawdzianów, przekazywanie sobie ustnie 
lub pisemnie prawidłowych odpowiedzi w zorganizowanej w tym 
celu grupie, stosowanie różnego typu kodów (prawidłowa odpo-
wiedź  A – jedno kliknięcie długopisem, dwa stuknięcia o blat ołów-
kiem itp.), pozostawianie ściąg lub prawidłowych odpowiedzi w toa-
lecie, rozwiązywanie dwóch kopii testu dla siebie i kolegi, odciąganie 
uwagi nauczyciela, tak by inni mogli w tym czasie ściągnąć. Trzecia 
natomiast wiąże się z umożliwianiem ściągania innej osobie z wyko-
rzystaniem pomocy, innej osoby lub własnej wiedzy (Gromkowska-
-Melosik, 2007, s. 26-33).
 Prób wyjaśnienia, określenia, nagany lub usprawiedliwienia ścią-
gania dostarcza analiza szeregu koncepcji o podłożu psychologicz-
nym, poznawczym, prakseologicznym oraz etycznym. Dowodzą 
one, iż ściąganie jest elementem wdrukowanym w proces poznania, 
w którym człowiek, kierując się bilansem zysków i strat, dąży do 
aprobaty społecznej, wybierając dobro lub zło, unikając przy tym 
nadmiernego i nieekonomicznego wysiłku, lecz poddając się ślepej 
rywalizacji. 
 Skłonność do zachowań ryzykownych określonych mianem ścią-
gania próbuje wyjaśnić teoria zachowań problemowych, w myśl 
której
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zachowania ryzykowne pełnią dla młodych ludzi istotne funkcje w rozwo-
ju psychospołecznym i mogą być instrumentem osiągania pożądanych ce-
lów na drodze do upragnionego sukcesu czy określania norm i wartości. 
Mogą też być próbami uniknięcia dotkliwszej porażki czy też oceny (Woj-
narowska, 2007, s. 488). 

 Janusz Reykowski (1970, s. 186) podkreśla fakt, iż jednostki sku-
piają swą uwagę na działaniu i realizują je za wszelka cenę wówczas, 
gdy za dobrze wykonane zadanie doczekają się nagrody, np. dobrej 
oceny, pochwały. Ta forma gratyfikacji zewnętrznej, oparta na na-
dziei na sukces, w efekcie wychowania przerodzić się winna w mo-
tywację wewnętrzną, która nie jest efektem bezpośredniego bodźca, 
gdyż gratyfikacja działania jest odroczona i nie prowadzi też do za-
chowań niedozwolonych, tj. ściągania w postawie konsumpcji suk-
cesu (Mądrzycki, 2002, s. 97-98). 
 U podstaw ściągania może leżeć również konflikt między war-
tościami będącymi podstawą poznania a chęcią osiągnięcia korzy-
ści. Gdy pokusa jest bardzo silna, pojawia się mechanizm racjo-
nalizacji jako metody radzenia sobie z wewnętrznymi konfliktami 
w celu ochrony osobowości, zmniejszenia lęku, frustracji oraz po-
czucia winy w wyniku swego złego postępowania (Strelau, 2000, 
s. 616-617). 
 W badaniach przeprowadzonych przez Bernarda E. Whitleya i Pa-
trycję Keith-Spiegiel najczęstsze motywy oszukiwania-ściągania moż-
na pogrupować w sześć kategorii. Pierwsza związana jest z wewnętrz-
ną orientacją młodego człowieka na sukces w efekcie wciąż wywieranej 
presji rodziców i nauczycieli. Druga wynika z zaistnienia tzw. okolicz-
ności zewnętrznych związanych z powszechnością zjawiska, przełado-
waniem materiałem do przygotowania czy też zbyt krótkim czasem 
wyznaczonym do przyswojenia wiedzy. Trzecia grupa motywów do-
tyczy tzw. okoliczności obiektywnych związanych z długoterminową 
lub częstą chorobą, zaś w grupie czwartej znajdziemy motywy indywi-
dualne, takie jak spryt, okazja do ściągania czy też lenistwo. Motywy 
wliczane do grupy piątej wynikają ze współpracy czy też komunikacji 
grupowej, zaś w grupie szóstej znajdziemy motywy wynikające z bra-
ku lub znikomej kary dla przyłapanego na ściąganiu czy wręcz tolero-
wania tego procederu przez nauczycieli (Whitley, Keith-Spiegiel, za: 
Gromkowska-Melosik, 2007, s. 13).
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 W Polsce panuje dość szerokie przyzwolenie społeczne na prak-
tyki związane ze ściąganiem. Jak podaje CBOS, 58% Polaków nie 
jest przeciwnych ściąganiu, a tylko 28% ostro je potępia (badania 
CBOS z maja 1997 r.). Potwierdzają to badania przeprowadzone 
w Łodzi w latach 2004-2005 w szkołach gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych przez Konrada Kobierskiego na próbie 705 uczniów. 
Według tych danych niemal wszyscy (98,2%) uczniowie przyzna-
ją się do ściągania, a ponad połowa nauczycieli im na to pozwa-
la i nie podejmuje żadnych działań, aby wyeliminować to zjawisko. 
Tylko 16% uczniów ściąganie uważa za coś złego, zaś 60% uczniów 
nie ma na ten temat zdania lub jest im to obojętne. Anonimowe 
ankiety przeprowadzone były w 14 gimnazjach i 23 szkołach po-
nadgimnazjalnych. Według autora badań pierwszym powodem pla-
gi ściągania w polskich szkołach jest przestarzały program nauczania. 
Wymaga on od uczniów opanowania ogromnej ilości wiedzy typu 
encyklopedycznego, która nie jest dla nich ani interesująca, ani uży-
teczna. Drugi powód ściągania to obowiązujący w szkołach system 
ocen. Oceny szkolne nie mają jednak dla badanych żadnego znacze-
nia oprócz tego, że dobrze jest dostać ocenę bardzo dobrą, a źle nie-
dostateczną (Kobierski, 2006, s. 105-235).
 W Stanach Zjednoczonych stosunek do ściągania jest bardziej re-
strykcyjny. Ściąganie określane jest tam mianem oszukiwania (ang. 
cheating), jednak i tam jest to powszechny problem zarówno wśród 
studentów, jak i w szkołach niższego szczebla. Według badań prze-
prowadzonych w 2005 roku wśród amerykańskich studentów przez 
Center for Academic Integrity 70% badanych przyznało się do ja-
kiejś formy ściągania. Także 60% uczniów szkół państwowych oraz 
prowadzonych przez parafie dopuszcza się różnego rodzaju plagia-
tów. Część nauczycieli i administracji szkolnej jest także zamiesza-
na w organizowanie różnego rodzaju „pomocy” w czasie testów, ma-
jąc na celu poprawę wyników ich uczniów (Center for Academic 
Integrity, http://www.academicintegrity.org/). W przeciwieństwie 
do Polski w USA panuje jednak powszechna akceptacja społeczna 
dla ujawniania tego procederu, zgłaszający problem oszustwa nie są, 
jak w polskiej rzeczywistości, potępiani przez społeczeństwo jako 
donosiciele.
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5.
Założenia badań własnych

Nieuczciwość szkolna wydaje się być konsekwencją postępujących 
zmian struktur i wartości w rodzinie oraz społeczeństwie, które do-
konują się na naszych oczach poprzez odwrócenie systemu przy-
swajanych wartości, realizowanego w następstwie spadku socjaliza-
cyjnej roli szkoły i innych instytucji społecznych. By przyjrzeć się 
motywom oraz formom i częstotliwości zjawiska, przedmiotem ba-
dań uczyniłam postawy wobec ściągania, w roli podmiotu określając 
młodzież rozpoczynającą nowy etap rozwoju oraz edukacji, tj. ucz-
niów I klas gimnazjum.
 Celem poznawczym przeprowadzonych badań jest więc próba 
określenia postaw uczniów klas I gimnazjum wobec zjawiska ścią-
gania. Postawy te tworzą trzy zasadnicze komponenty: poznawczy – 
zbierający wiedzę uczniów w zakresie ściągania; emocjonalny – okre-
ślający emocjonalno-wartościujący stosunek młodzieży do badanego 
zjawiska oraz wolicjonalny – określający, w jakim stopniu aktywnie 
w nim uczestniczą. Analizować go będziemy w sposób jednowymia-
rowy od wartości silnie dodatnich, poprzez zerowe, tj. afektywnie 
obojętne, aż do silnie ujemnych. Wartościom dodatnim odpowia-
da aprobata przedmiotu postawy i towarzyszące jej dodatnie emocje, 
natomiast wartościom ujemnym – dezaprobata oraz emocje nega-
tywne. Ponadto podjęta zostanie próba określenia, czy i w jaki spo-
sób badani widzą możliwość skonkretyzowanych działań ogranicza-
jących lub likwidujących zjawisko ściągania.
 Kolejnym stadium po określeniu przedmiotu i celu badań jest 
sformułowanie problemu badań. W niniejszych badaniach brzmi on 
następująco:
 Jakie postawy wobec ściągania prezentują badani gimnazjaliści?
 Niniejszy problem badawczy zostanie zrealizowany w efekcie ana-
lizy odpowiedzi badanych na następujące pytania szczegółowe:
1.  Jaką częstotliwość ściągania deklarują badani? 
2.  Jakie motywy w relacji badanej młodzieży determinują jej działa-

nia na ściąganie?
3.  Czy w opinii gimnazjalistów oszukiwanie warunkuje ich samo-

poczucie w kontekście emocjonalno-wartościującym?
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4.  Jakich konsekwencji doświadczyli badani w efekcie bycia przyła-
panym przez nauczyciela podczas ściągania?

5.  Jakie działania w opinii młodzieży należy podjąć, by ograniczyć 
lub zlikwidować ściąganie?

 Przytoczone badania mają charakter diagnostyczny; w ich ana-
lizie posłużono się metodą sondażu diagnostycznego traktowane-
go jako sposób gromadzenia wiedzy o przedmiotach, zjawiskach 
społecznych czy poglądach w danej populacji (Dudkiewicz, 2001, 
s. 50-53).
 Usprawnienia diagnozowania dokonano dzięki zastosowaniu 
technik badawczych opartych na obserwacji oraz kwestionariuszu 
ankiety zawierającej pytania otwarte, półotwarte oraz zamknięte. 
Ankieta zawierała metryczkę oraz sześć pytań kontrolnych. Pierw-
sze z nich określało w zamkniętej czterostopniowej skali odpowiedzi 
(nigdy, 1 raz, 2-3 razy 4 i więcej razy) częstotliwość zjawiska w ciągu 
poprzedzającego badanie miesiąca. Pytanie drugie ukierunkowane 
było na wybranie spośród piętnastu powodów (z możliwością dopi-
sania szesnastego) przyczyny podejmowania czynności określonych 
w pytaniu pierwszym. Pytanie trzecie miało na celu podanie hierar-
chii trzech najważniejszych motywów ściągania, czwarte było próbą 
określenia stanu emocji – samopoczucia w sytuacji ściągania. Pią-
te, półotwarte, podejmowało konsekwencje przyłapania badanych 
na ściąganiu przez nauczyciela. Natomiast szóste jako pytanie otwar-
te zawierało prośbę o nakreślenie przez badanych konkretnych dzia-
łań, które według nich należałoby podjąć, by ograniczyć zasięg lub 
zlikwidować zjawisko ściągania.
 Badania przeprowadzone zostały w dniach od 15 do 30 październi-
ka 2009 roku w losowo wybranych czterech publicznych gimnazjach 
na terenie Rzeszowa. Badania przeprowadzane były po wcześniejszych 
ustaleniach z dyrektorami placówek i wychowawcami wskazanych 
przez nich klas pierwszych w ramach godzin do dyspozycji wycho-
wawcy klasy, bez ich fizycznej obecności w trakcie badania.
 Dobór celowy miał miejsce w odniesieniu do prób wewnątrz-
szkolnych, które stanowili w 105-osobowej populacji uczniowie 
trzynastoletni, rozpoczynający kolejny etap swojej edukacji w  szko-
le gimnazjalnej. W skład badanej populacji wchodziło 47 chłopców 
(45%) oraz 58 dziewcząt stanowiących 55% populacji generalnej. 
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Młodzież pochodziła z rodzin o różnym statusie materialnym i za-
mieszkiwała teren miasta oraz pobliskich miejscowości, wchodzą-
cych w obręb powiatu rzeszowskiego (tj. Sokołów Małopolski, Bo-
guchwała, Dynów, Błażowa).

6.
Analiza wyników badań

1. W efekcie analizy ilościowo-jakościowej zebranego materiału ba-
dawczego z uwzględnieniem podziału na płeć stwierdzono, że ponad 
91% badanych dopuściło się aktywności o charakterze oszustwa ro-
zumianego jako ściąganie w ciągu ostatniego miesiąca poprzedza-
jącego dzień badania. Dotyczyło to 47 chłopców (100%) oraz 49 
dziewcząt (85%). Jedynie 9 dziewcząt (15%), czyli niemal 9% po-
pulacji generalnej zadeklarowało, że nie podejmowało aktywności 
w tym zakresie.

Tabela 1. Deklaracje badanych w zakresie przedmiotu badań z uwzględnieniem płci.

Deklaracje badanych
Chłopcy Dziewczęta

Os. l. odp. % Os. l. odp. %

Tak 47 100,0 49 85,0

Nie 0 0,0 9 15,0

 W kontekście przytoczonych w tabeli 1. wyników można z całą 
pewnością stwierdzić, iż kierunek postawy wobec procederu ściąga-
nia w badanej grupie jest pozytywny. Dodatni wynik określa dekla-
rację jako formę aprobaty grupy wobec przedmiotu postawy.
 Tabela 2. przedstawia deklarowane przez badanych gimnazjalistów 
techniki i metody ściągania ze wskazaniem częstotliwości zjawiska (w 
skali od nigdy, 1 raz, 2-3 razy do 4 i więcej razy), gdzie nigdy okre-
śla brak danej czynności w określonym czasie, nie zaś brak ściągania 
w ogóle. Deklaracje określające brak aktywności badanych w dziedzi-
nie przedmiotu badania występują wówczas, gdy we wszystkich dzie-
więciu punktach pojawiła się odpowiedz „nigdy”. Miało to miejsce 
tylko w dziewięcioosobowej grupie dziewcząt stanowiącej 15% bada-
nej populacji dziewcząt, czyli około 9% populacji generalnej.
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Tabela 2. Aktywność badanych w zakresie podejmowanych metod i technik ściągania 

z uwzględnieniem płci (procenty wierszowe).

Metody i techniki Jak często w ostatnim miesiącu zdarzyło Ci się robić rzeczy 
wymienione w punktach od 1 do 9?

Chłopcy Dziewczęta

Nigdy 1 raz 2-3 
razy

4 < Nigdy 1 raz 2-3 
razy

4 <

1. Robiłem/łam ściągi, 
z których korzystałem/łam 
podczas sprawdzianów

21 
7,6%

12
17,4%

3
10,3%

14
23,0%

37
10,4%

12
17,4%

4
12,9%

1
5,9%

2. Odpisywałem/
łam od innych osób 
bądź pytałem/łam ich 
o odpowiedź

11 
4,0%

19
27,5%

6
20,7%

15
24,6%

13
3,6%

22
31,9%

13
41,9%

9
53,0%

3. Korzystałem/łam 
podczas sprawdzianów 
z notatek w zeszycie lub 
z książek

27 
9,7%

11
15,9%

4
13,8%

5
8,2%

39
10,9%

10
14,5%

5
16,1%

0
0,0%

4. Przygotowywałem/
łam tzw. „gotowce”, czyli 
odpowiedzi na pytania 
wcześniej podane przez 
nauczyciela lub osoby 
z innej klasy

33
11,9%

6
8,7%

2
6,9%

6
9,8%

42
11,8%

7
10,1%

2
6,5%

2
11,8%

5. Korzystałem/łam ze 
ściąg przygotowanych 
przez kolegę/koleżankę

39 
14,1%

5
7,2%

2
6,9%

4
6,6%

40
11,2%

11
15,9%

1
3,2%

3
17,6%

6. Podczas odpowiedzi 
ustnej korzystałem/łam 
z podpowiedzi lub notatek 
w zeszycie lub książce

30
10,8%

6
8,7%

8
27,6%

5
8,2%

34
9,5%

16
23,2%

3
9,8%

1
5,9%

7. Wykradłem/łam, 
spisywałem/łam, 
korzystając z nieuwagi 
nauczyciela, zadania 
(pytania) z przyszłych 
sprawdzianów

37
13,4%

4
5,8%

3
10,3%

4
6,6%

51
14,3%

1
1,4%

1
3,2%

0
0,0%

8. Dopisywałem/łam lub 
zmieniałem/łam oceny 
w dzienniku

44
15,9%

1
1,4%

0
0,0%

4
6,6%

51
14,3%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

9. Celowo unikałem/
łam sprawdzianów, 
odpytywania

35
12,6%

5
7,2%

1
3,4%

4
6,6%

50
14,0%

1
1,4%

2
6,5%

1
5,9%

Suma 277 69 29 61 357 69 31 17
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 Badani mogli zakreślić każdą z podanych odpowiedzi. Łącznie 
dokonano 910 wyborów, z czego 47,9% dokonali chłopcy, a 52,1% 
dziewczęta. Najczęściej wybieranym powodem o najwyższej często-
tliwości zdarzeń (4 i więcej) było odpisywanie lub pytanie o odpo-
wiedź innych: 24,6% chłopców i 53% dziewcząt. Następnie two-
rzenie ściąg wykorzystywanych na sprawdzianach: 23% chłopców 
i 5,9% dziewcząt. Dalej tzw. „gotowce”: 9,8% chłopców i 11,8% 
dziewcząt. Młodzież korzystała także ze ściąg wykonanych przez ko-
legów: 17,6% dziewcząt i 6,6% chłopców. Sprawdzianów lub od-
pytywania celowo więcej niż cztery razy unikało 6,6% chłopców 
i 5,9% dziewcząt.
 Wśród metod i technik niewybieranych (w efekcie czego, jak 
wykazują dane, aktywność młodzieży była najniższa) wyodrębnio-
no korzystanie z notatek podczas odpowiedzi, dopisywanie ocen 
w dzienniku (15,9% chłopców i 14,3% dziewcząt), celowe unikanie 
sprawdzianów (12,6% chłopców i 14% dziewcząt), robienie gotow-
ców (11,9% chłopców i 11,9% dziewcząt), korzystanie z zeszytów 
i notatek (9,7% chłopców i 10,9% dziewcząt).
 2. Zjawisko ściągania w polskiej szkole istnieje od bardzo dawna. 
Można się pokusić o teorię, że jest ono jedną z najlepszych recept na 
sukces mierzony poprzez osiągnięcia szkolne. Według opinii wielu 
uczniów nie ma sensu zaśmiecać sobie głowy niepotrzebnymi wia-
domościami egzekwowanymi na sprawdzianach, które potem nigdy 
w życiu się nie przydadzą. Także przeładowany wieloma zbędnymi 
treściami program nauczania już od samego początku ma swoje nie-
dociągnięcia. Z drugiej strony już na starcie dorabia się pewną ideo-
logię do zachowania powszechnie uznawanego za patologiczne.
 Dane dotyczące powodów ściągania przestawia tabela 3. W ba-
danej populacji wśród najczęściej określanych powodów szkolnego 
oszukiwania gimnazjaliści podawali, że nie lubią się uczyć (14,9% 
chłopców i 12,4% dziewcząt), następnie jako cel wskazywali: unik-
nięcie otrzymania złej oceny (12,5% chłopców i 15,7% dziewcząt), 
chęć sprawdzenia, czy się uda (11,1% chłopców i 9,6% dziew-
cząt). Pojawiały się stwierdzenia: „takie rzeczy są normalne w szko-
le” (8,7% chłopców i 10,1% dziewcząt), „mam zbyt mało czasu na 
naukę” (4,8% chłopców i 12,9% dziewcząt), „zakres materiału jest 
zbyt obszerny” (4,3% chłopców i 8,4% dziewcząt) oraz konieczność 
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wspomagania się ściągami ze względu na przeładowany program 
szkolny (3,4% chłopców i 9% dziewcząt).
 
Tabela 3. Deklarowane powody ściągania w opinii badanych z uwzględnieniem płci.

Które z poniższych piętnastu powodów 
w twoim przypadku stanowią przyczynę tego, 
że ściągasz?

Chłopcy Dziewczęta Suma

Os. % Os. % Os. %

1. Nie lubię się uczyć 31 14,9 22 12,4 53 27,3

2. Mam zbyt mało czasu na naukę 10 4,8 23 12,9 33 17,7

3. Zakres materiału, który trzeba opanować, jest 
zbyt obszerny 

9 4,3 15 8,4 24 12,7

4. Wszyscy moi koledzy/koleżanki to robią 6 2,9 5 2,8 11 5,7

5. Wiedza przekazywana w szkole jest nudna 20 9,6 11 6,2 21 15,8

6. Lepiej jeśli zrobię którąś z tych rzeczy, niż 
miałbym dostać złą ocenę

26 12,5 28 15,7 54 28,2

7. Bez takich sposobów nie dałbym/dałabym 
sobie rady, gdyż pewnych rzeczy nie jestem 
w stanie się nauczyć

7 3,4 16 9,0 23 12,4

8. Muszę tak robić, ponieważ nauczyciel 
„uwziął” się na mnie 

9 4,3 2 1,1 11 5,4

9. Nie wiem, czemu to robię 11 5,3 5 2,8 16 8,1

10. Opuszczam dużą część zajęć, więc muszę 
korzystać z takich metod 

6 2,9 0 0,0 6 2,9

11. Nauczyciele nie reagują, kiedy uczniowie 
tak robią, więc po co się uczyć

7 3,4 5 2,8 12 6,2

12. Takie rzeczy są normalne w szkole – zawsze 
tak było

18 8,7 18 10,1 36 18,8

13. Jest to taka „ ryzykowna gra” – uda się czy 
nie

23 11,1 17 9,6 40 20,7

14. Szkolna wiedza nie przyda mi się 
w przyszłości

6 2,9 3 1,7 9 4,6

15. Moim rodzicom to nie przeszkadza 5 2,4 4 2,2 9 4,6

16. Inne 4 1,9 4 2,2 8 4,1

 Najniżej wśród powodów szkolnych oszustw gimnazjaliści umieś-
cili stwierdzenie, iż szkolna wiedza nie przyda im się w przyszłości 
(2,9% chłopców i 1,7% dziewcząt), usprawiedliwienie, iż „rodzicom 
to nie przeszkadza” (2,4% chłopców i 2,2% dziewcząt), „wszyscy ko-
ledzy tak robią” (2,9% chłopców i 2,8% dziewcząt), oraz czynniki 
zdrowotne (2,9% chłopców i 0% dziewcząt). Zadeklarowane powy-
żej wyniki świadczą o tym, iż według badanych najmocniej w kon-
tekście intensywności na ich postawy wobec ściągania rzutuje nie-
chęć do nauki, strach przed złą oceną oraz przyzwolenie społeczne, 
ponieważ „takie rzeczy są normalne w szkole”. Potwierdzają to także 
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określenia badanych na podstawie trzech najwyżej w hierarchii sto-
jących motywów ściągania, które obrazuje tabela 4.

Tabela 4. Trzy najwyżej stojące w hierarchii badanych powody oszustw szkolnych 

z uwzględnieniem płci.

Jakie trzy najważniejsze powody stanowią 
przyczynę tego, że ściągasz?

Chłopcy Dziewczęta Suma

Os./ 
l.  odp.

%
Os./

l. odp.
%

Os./
l. odp.

%

1. Nie lubię się uczyć 23 18,0 17 16,0 40 34,0

2. Mam zbyt mało czasu na naukę 8 6,0 17 16,0 25 22,0

3. Zakres materiału, który trzeba opanować, jest 
zbyt obszerny 

8 6,0 14 14,0 22 20,0

4. Wszyscy moi koledzy/koleżanki to robią 0 0,0 1 1,0 1 1,0

5. Wiedza przekazywana w szkole jest nudna 11 9,0 4 4,0 15 13,0

6. Lepiej, jeśli zrobię którąś z tych rzeczy, niż 
miałbym dostać złą ocenę

18 14,0 16 15,0 34 29,0

7. Bez takich sposobów nie dałbym/dałabym 
sobie rady, gdyż pewnych rzeczy nie jestem 
w  stanie się nauczyć

1 1,0 8 8,0 9 9,0

8. Muszę tak robić, ponieważ nauczyciel 
„uwziął” się na mnie 

4 3,0 1 1,0 5 4,0

9. Nie wiem, czemu to robię 5 4,0 2 2,0 7 6,0

10. Opuszczam dużą część zajęć, więc muszę 
korzystać z takich metod 

4 3,0 0 0,0 4 3,0

11. Nauczyciele nie reagują na to, kiedy 
uczniowie tak robią, więc po co się uczyć

11 9,0 0 0,0 11 9,0

12. Takie rzeczy są normalne w szkole – zawsze 
tak było

14 11,0 10 10,0 24 21,0

13. Jest to taka „ ryzykowna gra” – uda się czy 
nie

14 10,0 7 7,0 21 17,0

14. Szkolna wiedza nie przyda mi się 
w  przyszłości

3 2,0 2 2,0 5 4,0

15. Moim rodzicom to nie przeszkadza 0 0,0 1 1,0 1 1,0

16. Inne 5 4,0 4 4,0 9 8,0

 Uczniowie mają świadomość, że ściąganie to czynność nagan-
na i zła, jednak może być zaakceptowana w przypadku, gdy cel jest 
znaczący. Usprawiedliwieniem może być np. niechęć do konkretnych 
przedmiotów i nauki ogólnie (34%), chęć uzyskania dobrej oceny 
(29%), a przecież czasu jest zbyt mało (24%) i zakres materiału jest 
zbyt obszerny (20%); a w końcu przecież i tak wszyscy ściągają (21%).
 3. Uczniowie często uważają, że korzystanie ze ściąg to jedynie 
sposób na usystematyzowanie materiału i poznanie luk we własnej 
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wiedzy, a sam fakt posiadania takiego „pomocnika” to swoista próba 
pokonania stresu. Ściąganie bywa w szkole traktowane różnie, nie za-
wsze jako przejaw łamania zasad, który powinien być ukarany. Jedni 
nauczyciele spoglądają na korzystającego ze ściągi delikwenta z pobła-
żaniem, inni bezwzględnie zwalczają. Efekty są różne: od wyproszenia 
z sali lekcyjnej, przez zabranie ściągawki wraz z rozpoczętą pracą, po 
obniżenie oceny. Wśród badanej 58-osobowej populacji dziewcząt 20 
(35%) zostało przyłapanych na ściąganiu, zaś z 47-osobowej popula-
cji chłopców – 22, czyli 47%. W przypadku przyłapania na ściąganiu 
dziewczęta otrzymywały dotkliwsze kary niż chłopcy.

Tabela 5. Stosunek i działania nauczycieli podejmowane w opinii przyłapanych na ściąganiu 

z uwzględnieniem płci.

Jak zareagował nauczyciel?

Czy kiedykolwiek zostałeś złapany/a na ściąganiu?

Tak Nie

Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta

Os./ 
l.  odp.

%
Os./ 

l.  odp.
%

Os./ 
l.  odp.

%
Os./ 

l.  odp.
%

22 47,0 20 35,0 25 53,0 38 65,0

1. Zabrał ściągę i postawił jedynkę 7 15,0 4 7,0 0 0,0 0 0,0

2. Krzyczał na mnie i postawił 
jedynkę, wyrzucając z sali

3 6,0 4 7,0 0 0,0 0 0,0

3. Zabrał mi ściągę, książkę, zeszyt 
i  obniżył ocenę

1 2,0 8 14,0 0 0,0 0 0,0

4. Zabrał test, klasówkę 4 9,0 2 3,5 0 0,0 0 0,0

5. Upomniał, że tak nie wolno robić 2 4,0 2 3,5 0 0,0 0 0,0

6. Upomniał i posadził do innej 
ławki

2 4,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

7. Podpowiadał właściwe odpowiedzi 
i powiedział, że w razie czego mogę 
test poprawić

1 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

8. Nic nie zrobił, nie reagował na 
ściąganie

2 4,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

 Biorąc pod uwagę realia polskiej szkoły, w której ściąganie jest 
czynnością nagminną, nauczyciel miota się pomiędzy rygoryzmem 
a permisywizmem lub biernością a aktywnością, także przez pry-
zmat podejmowanych interwencji. W niniejszych badaniach moż-
na wyodrębnić cztery zasadnicze kategorie postaw nauczycieli wo-
bec ściągania:

Dziecko...13 
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1.  Typ permisywny-bierny (8), czyli pedagog akceptujący ściąganie, 
który „przymyka oko” na to, że na jego lekcjach i podczas spraw-
dzianów, testów, kartkówek uczniowie, niemal za jego przyzwole-
niem, korzystają ze ściąg. Według relacji badanych uczniów gim-
nazjów stanowią oni 4%.

2.  Typ permisywny-aktywny (7) to nauczyciel, który wręcz poma-
ga w ściąganiu, podpowiada, poprawia błędy, pomaga w rozwią-
zaniu zadania, daje możliwość poprawy, nawet gdy uczeń nie wy-
kazuje inicjatywy. Z relacji badanych gimnazjalistów wynika, 
że w ich środowisku dydaktycy tego typu stanowią niewielką po-
pulację, ok. 2%.

3.  Typ autorytarny-aktywny (1,2,3,4,6) walczy ze ściąganiem, pil-
nuje, by nikt w jego obecności nie korzystał z niedozwolonych 
pomocy, w efekcie złapania uczeń ponosi konsekwencje wykry-
tego oszustwa: obniżenie oceny, zabranie testu, wyrzucenie z sali 
lekcyjnej. Ten typ w opinii badanych uczniów stanowi zdecydo-
waną większość, bo aż 67,5%. 

4.  Typ autorytarny-bierny (5) to nauczyciel, który walczy ze ściąga-
niem. W naszym sondażu grupa ta w opinii ściągających gimna-
zjalistów stanowi 7,5%.

 Wychowanie do uczciwości powinno być panaceum na ściąganie. 
Mimo powszechności zjawiska z oszustwem oraz kłamstwem trze-
ba walczyć. Młodzież gimnazjalna ma tego świadomość, gdyż 60% 
populacji generalnej (49% chłopców i 70% dziewcząt) zdecydowa-
nie lub raczej źle czuje się z tym, że ściąga. Gimnazjaliści odczuwa-
ją z tego powodu wyrzuty sumienia, przeżywają stres i wiedzą, że nie 
powinni tego robić. Wątpliwości co do słuszności swojego postępo-
wania ma 17% chłopców oraz 20,7% dziewcząt, twierdzą jednak, 
że w gruncie rzeczy czują się z tym „raczej dobrze”. 40% badanej po-
pulacji (34% chłopców i 10,3% dziewcząt) twierdzi, że nie jest to 
zjawisko naganne, bo przecież „nie robią nic złego”. 
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Tabela 6. Osobisty stosunek badanych do ściągania z uwzględnieniem płci.

Jak się czujesz w sytuacji, kiedy zamiast 
pracować samodzielnie, ściągasz?

Chłopcy Dziewczęta

Os./
l. odp.

% Os./
l. odp.

%

1. Zdecydowanie dobrze – przecież nie robię 
nic złego

16 34,0 6 10,3

2. Raczej dobrze – mam pewne wątpliwości 
co  do słuszności mojego postępowania

8 17,0 12 20,7

3. Raczej źle – zdaję sobie sprawę, że nie jest 
to  do końca w porządku

17 36,2 20 35,5

4. Zdecydowanie źle – wiem, że nie 
powinienem/powinnam tego robić

6 12,8 20 35,5

Suma 47 100 58 100

 Dane zawarte w tabeli 6. wskazują na złożoność postawy pod-
miotu względem przedmiotu i dają podstawy, by sądzić, że z proce-
derem należy walczyć. Młodzież wręcz oczekuje tego od nauczycie-
li. Jednym z elementów tego procesu musi być podniesienie rangi 
uczciwości uczniowskiej, zachowania „fair”, stąd pojawia się potrze-
ba edukacji do uczciwości. Należy ją rozpocząć jak najszybciej, czyli 
już na tym etapie edukacji szkolnej, by wesprzeć kręgosłup moralny 
młodzieży, wpoić nadrzędne aksjomaty jeszcze przed rozpoczęciem 
kariery zawodowej i wejściem w dorosłość.
 4. Z każdym z rodzajów ściągania należy walczyć innymi meto-
dami, zarówno z perspektywy pedagoga, jak i uczniów, którzy mimo 
przyzwolenia i uczestnictwa w tym procederze proponują wiele moż-
liwości wprowadzenia zmian. Najważniejsze, by starać się egzekwo-
wać umiejętności, a nie tylko fakty. Tłumaczyć lub bardziej innowa-
cyjnie, z większym urozmaiceniem przekazywać treści programowe.
 Badana młodzież gimnazjalna jako remedium na ściąganie poda-
je szereg pomysłów: jedne z nich są realne, inne niestety irracjonal-
ne. Największa jednak grupa twierdzi (23% dziewcząt, 26% chłop-
ców), że nie da się tego procederu ukrócić, jest to zjawisko niejako 
wdrukowane w edukację szkolną i bez powodzenia są wszelkie pró-
by eliminacji ściągania. Inni wskazują natomiast na konieczność za-
ostrzenia warunków pisania testów lub klasówek ze strony nauczycie-
la oraz dyrekcji szkoły: „układać dla każdego ucznia inny test” (2% 
dziewcząt, 1% chłopców), „nauczyciele powinni lepiej tłumaczyć ma-
teriał, do czasu aż wszyscy zrozumieją” (12% dziewcząt, 8% chłop-
ców), „nauczyciele powinni chodzić po klasie, reagować na ściąganie” 
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(27% dziewcząt, 25% chłopców), „sprawdzać pod ławkami i na ław-
kach, czy nie ma ściąg” (3% chłopców, 4% dziewcząt), „należy założyć 
w klasach kamery, które będą rejestrowały tych, którzy ściągają” (6% 
chłopców, 1% dziewcząt). Niektórzy proponują także zmiany w kie-
runku zachowań związanych ze złapaniem na ściąganiu: „dawać inne 
kary za ściąganie, nie jedynkę, ale np. posprzątanie klasy czy terenu 
szkoły”; jeszcze inni proponują całkowitą rezygnację ze sprawdzianów 
na rzecz odpytywania (21% dziewcząt, 31% chłopców).
 Istotną kwestią wydaje się także celowość przeprowadzania 
sprawdzianów. Wielu nauczycieli pozwala zdającemu na posiadanie 
materiałów preparowanych przez niego osobiście (efekt jego pracy). 
Niektórzy nawet pozwalają mieć książki, bo w końcu w pracy zawo-
dowej korzystamy z nich często. Gdy sprawdzamy wiedzę (szczegól-
nie faktograficzną, wzory, liczby, daty) ucznia, to prokurujemy so-
bie grę w policjantów i złodziei. Należałoby zatem zadać syntetyczne 
opisowe zagadnienie, a ściąganie faktografii stanie się bezprzedmio-
towe. Pokrywa się to też z najnowszymi trendami edukacyjnymi pre-
ferującymi naukę kompetencji, logicznego myślenia i działania. Ze 
względu na liczebność uczniów i czasochłonność procesu sprawdza-
nia wiadomości w formie ustnej nie można zrezygnować z testów 
pisemnych. W związku z tym najlepszym sposobem byłoby pro-
wadzenie zajęć w małych grupach, które na klasówce można roz-
sadzić tak, aby uczniowie nie siedzieli obok siebie, dając im jedno-
cześnie własne kartki i długopisy. Jest to jednak rozwiązanie skrajne 
i nieekonomiczne. Najlepsze wydaje się więc określenie standardów 
technicznych testu czy sprawdzianu, tj. odległości (które praktycz-
nie uniemożliwiają ściąganie bądź je bardzo utrudniają), puste rzędy, 
dozwolone zachowania, zapytania itp. Samo rozpropagowanie stan-
dardu egzaminowania zdyscyplinuje uczniów, ale i nauczycieli, a nie-
dozwolona praca zespołowa naturalnie zniknie z sali lekcyjnej.

7.
Wnioski z badań własnych

Przeprowadzona analiza wyników badań empirycznych wskaza-
ła, iż powszechnie panujące pozytywne nastawienie społeczne do 
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ściągania zyskało potwierdzenie wśród badanych gimnazjalistów 
(100% chłopców i 85% dziewcząt przyznaje się do ściągania). Po-
wszechność problemu oszustw szkolnych nie powinna jednak ozna-
czać ich akceptacji. Potwierdzają to również wyniki określające 
opinie młodych ludzi w zakresie samopoczucia i odczuwanego dy-
skomfortu w efekcie ściągania (49% chłopców i 70% dziewcząt zde-
cydowanie i raczej źle czuje się z tym, że ściąga). Mimo że ucznio-
wie mnożą powody częstego korzystania z niedozwolonych pomocy 
(niechęć do konkretnych przedmiotów i nauki ogólnie, chęć uzy-
skania dobrej oceny, ograniczony czas na przygotowanie, obszerność 
materiału, powszechność ściągania), nie można poddać się ogólne-
mu przekonaniu, że ze ściąganiem nie da się walczyć. Wbrew temu 
przekonaniu występują zarówno nauczyciele, prezentując według re-
lacji badanych przyłapanych na ściąganiu czynną, autorytarną posta-
wę, jak i sami uczniowie. 
 Z dokonania zakresowego podziału badanych ze względu na płeć 
wynika, iż na nieuczciwe zachowania w szkole, związane z procede-
rem ściągania, częściej decydują się chłopcy (100% populacji) niż 
dziewczęta (85%). Ponadto chłopcy ściągają z wykorzystaniem szer-
szej gamy metod, podczas gdy dziewczęta są wierne jednej określo-
nej metodzie. Bardziej też determinuje je lęk przed przyłapaniem na 
ściąganiu czy też wymierzoną karą. Dziewczęta częściej uczą się dla 
własnej przyjemności i satysfakcji, chłopcy zaś częściej traktują test 
czy klasówkę jako środek do osiągnięcia celu. Gimnazjalistki znacz-
nie częściej niż chłopcy usprawiedliwiają się w efekcie odczuwane-
go wstydu, dyskomfortu wynikającego ze ściągania, oceniając je jako 
działanie niemoralne. 

8.
Zakończenie

Na etapie edukacji gimnazjalnej należy ze zdwojoną siłą podkreślić 
znaczenie kształtowania świadomości aksjologicznej młodych lu-
dzi, gdyż pokolenie to stanie się wkrótce, w efekcie procesu edu-
kacji, motorem decyzyjnym. To ich „wartości i sposób myślenia, 
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zdecydują o tym, jaki kształt przybierze w przyszłości – warstwa pol-
skich elit” (Świda-Zięba, 2000, s. 5). Należy więc w tym celu po-
dejmować świadome, bezpośrednie i konsekwentne działania, aby 
zamiast uczenia nowych technik ściągania, zmuszania do ściągania 
przez podnoszenie poziomu i zakresu szkolnych obowiązków czy da-
wania cichego przyzwolenia na ten rodzaj niedostosowania uczyć 
odróżniania prawdy od kłamstwa. Niewątpliwie te działania zależą 
od postawy nauczyciela.
 Można to osiągnąć dzięki wprowadzeniu do gimnazjów lekcji 
etyki, która dostarczać będzie wzorów do naśladowania. Także na-
uczyciele winni wprowadzać zmiany w swoim postępowaniu. Należy 
uwzględnić przy tym edukację tożsamości i światopoglądu, wpajanie 
nawykowego i krytycznego postrzegania siebie i otaczającej rzeczy-
wistości. Karanie nie powinno być jedynym następstwem ściągania. 
Powinno je poprzedzać wyjaśnianie istoty i następstw nieuczciwych 
zachowań, które w efekcie ciągłego podejmowania nowych ryzykow-
nych zachowań mogą doprowadzić do trwałego niedostosowania 
społecznego. Ponadto niezbędne wydaje się także przeprowadzenie 
szeregu kampanii edukujących społeczeństwo w zakresie wartości, 
jakimi są chociażby pracowitość, samodzielność i uczciwość. 
 Konieczne jest też ciągłe postulowanie zmiany przeładowanych 
programów nauczania. W percepcji badanych to właśnie przez zbyt 
obszerne programy nauczania ściąganie stało się koniecznością czy 
wręcz przejawem zaradności życiowej. Wprowadzenie bardziej inno-
wacyjnych i praktycznych programów w połączeniu z konsekwen-
tnym działaniem nauczycieli i jednorodnym oraz sprawiedliwym sy-
stemem oceniania może dać wymierne rezultaty w postaci uczciwego 
podchodzenia do obowiązków szkolnych przez młodzież gimnazjal-
ną i nie tylko. 
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Barbara Adamczyk 

Niedostosowanie społeczne dzieci ulicy 
w genezie zachowań dewiacyjnych 
i przestępczych

Istnieje przekonanie, że dzieciństwo przynależy do najszczęśliwsze-
go okresu życia człowieka. W takim wymiarze wzrastanie dokonuje 
się w atmosferze miłości, życzliwości, zaufania, troski najbliższych, 
a dzieci pozbawione są problemów i zagrożeń ze strony dorosłych. 
Ale rzeczywistość i przekazy medialne pokazują liczne obrazy zagro-
żonego dzieciństwa, w które wpisuje się również zjawisko dzieci uli-
cy. Nie jest ono widoczne jedynie w krajach Trzeciego Świata utoż-
samianych z biedą, głodem i brakiem nadziei na lepszą przyszłość. 
Zranione, niekochane i skrzywdzone dzieci, które większość czasu 
spędzają poza domem, na ulicach, w parkach, piwnicach, dworcach, 
zaznaczają swoją obecność również w krajobrazie polskich miast. 
„Dzieci ulicy – według definicji Rady Europy – to dzieci poniżej 18. 
roku życia, które przez krótszy lub dłuższy czas żyją w środowisku 
ulicz nym” (Council of Europe, 1994, s. 14) 1. 

1 W Polsce prowadzona jest dyskusja nad precyzyjnym określeniem dzieci ulicy. 
Głosy w tej sprawie są podzielone. Jedni uważają, że termin jest adekwatny dla dzie-
ci z grupy ryzyka, inni mają przeciwne zdanie i proponują dwa określenia: „dzieci 
na ulicy” albo „dzieci w sytuacji ulicy”. Nie jest naszym celem rozstrzyganie spor-
nych stanowisk i ustalanie jednego, wspólnego rozwiązania. W artykule przyjmuje-
my określenie „dzieci ulicy” z dwu powodów. Po pierwsze, w literaturze przedmio-
tu używane jest takie pojęcie. Po drugie, przyjmujemy jego szerszą interpretację za 
A. Filas. Jej zdaniem pojęcie „dzieci ulicy” oznacza dzieci i młodzież, nad których 
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 Niniejszy artykuł jest próbą ukazania etiologii niedostosowania 
społecznego, którego źródło znajduje się w wadliwie funkcjonują-
cym środowisku rodzinnym i szkolnym dzieci ulicy. Przejawy nie-
dostosowania w postaci zachowań dewiacyjnych i przestępczych 
przenoszone są potem na ulicę. Złożoność problemu wiąże się z ko-
niecznością koncentracji nie tyle na samym dziecku, ile na uchwy-
ceniu zależności między dzieckiem a kontekstami środowiskowymi. 
Opracowanie ma na celu identyfikację najczęściej występujących 
przyczyn, które zmuszają niektóre dzieci do uczestnictwa w procesie 
wychowania, jaki proponuje ulica 2.

1.
Rodzinne uwarunkowania niedostosowania 
społecznego dzieci ulicy

Wchodzenie na drogę zachowań szkodliwych społecznie wśród dzie-
ci ulicy jest wynikiem niedostosowania społecznego, które w pierw-
szej kolejności ma swoje źródło w rodzinie. Tadeusz Pilch uważa, że 

rodzina jest tą kategorią, tym środowiskiem, które w sposób pośredni lub 
bezpośredni jest źródłem dewiacyjnych zachowań młodego człowieka, 
wszelkich zjawisk, które spostrzegamy jako zjawiska niepożądane z punk-
tu widzenia wychowawczego. Rodzina jako źródło dramatu dzieci ulicy 
z równym przekonaniem wymieniana jest przez badaczy, jak i „streetwor-
kerów” (Pilch, 2000, s. 6).

 Z obserwacji zjawiska, jak i z literatury przedmiotu należy wnio-
skować, że dzieci ulicy pochodzą z rodzin z problemami biedy, z ro-
dzin, w których występują patologiczne wzorce zachowań oraz z ro-
dzin niepełnych i tzw. rodzin normy. Niedostosowanie społeczne 

rozwojem nikt nie czuwa, które są zaniedbane emocjonalnie, które otrzymują od ro-
dziców wiele obowiązków zamiast wychowania (Por. A. Filas, 2000, s. 39). 

2 Zjawisko dzieci ulicy w Polsce nie doczekało się empirycznego, całościowe-
go opracowania, gdzie ukazana byłaby korelacja pomiędzy środowiskami rodzin-
nym i szkolnym dzieci a ich życiem na ulicy. Dlatego jesteśmy zmuszeni do szuka-
nia w tych dwu środowiskach takich czynników, które determinują niektóre dzie-
ci do życia na ulicy. 

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2011 
DZIECKO ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM, Redakcja Krzysztof Biel i Justyna Kusztal



203Niedostosowanie społeczne dzieci ulicy

dzieci w rodzinach tworzą nie pojedyncze, ale często całe kompleksy 
niekorzystnych czynników rozwojowych i socjokulturowych, które 
stanowią łańcuch naczyń połączonych. 
 Przemiany ekonomiczne i społeczne, dokonujące się w warun-
kach wprowadzania mechanizmów gospodarki wolnorynkowej, 
niosą ze sobą wiele nowych, nieoczekiwanych i negatywnych skut-
ków dla życia jednostki i jej rodziny. Wśród najbardziej dotkliwych 
wymienia się biedę wywołaną bezrobociem jednego lub obojga ro-
dziców. Jolanta Pilch (1995, s. 376-379) uważa, że taka sytuacja 
prowadzi do niewłaściwego wypełniania przez rodziców podstawo-
wych funkcji. Zakłócenia w funkcji ekonomiczno-konsumpcyjnej 
powodują ograniczenia zakupu odzieży, obuwia, żywności. Wyso-
kość czynszu uniemożliwia jego systematyczne opłacanie, co w kon-
sekwencji prowadzi do wzrostu zaległości, a także zagrożenia eks-
misją. Degradacja materialna wpływa także na realizację funkcji 
opiekuńczo -wychowawczej rodziny. Ze względu na brak funduszy 
młodsze dzieci nie mają możliwości korzystania z przedszkola, któ-
re jest nie tylko placówką opiekuńczo-wychowawczą, ale miejscem 
wyrównywania braków edukacyjnych, a młodzież pozbawiona jest 
możliwości realizowania własnych pasji i zainteresowań w placów-
kach specjalnie do tego przeznaczonych. Zdaniem autorki degrada-
cji ulega również funkcja socjalizacyjna rodziny. Bieda, konflikty, 
napięcia, stygmat niższości nie stwarzają właściwego klimatu do roz-
woju dzieci, kształtowania pozytywnego systemu wartości, wzorów 
i norm postępowania. 
 W analizie czynnika ubóstwa w rodzinie, który jeszcze bardziej po-
tęguje niedostosowanie społeczne dzieci ulicy, zwraca się również uwa-
gę na biedę dziecka. Barbara Pietkiewicz obala opinię wielu, którzy 
twierdzą, że najbiedniejsi w Polsce są emeryci, renciści i ludzie chorzy. 
Jej zdaniem „bieda w Polsce ma twarz dziecka. Co trzecie żyje w na-
szym kraju w rodzinie wspomaganej przez pomoc społeczną. Biednych 
dzieci jest więcej niż biednych dorosłych” (2005, s. 27). Do podobne-
go wniosku dochodzi Wielisława Warzywoda-Kruszyńska i poszukuje 
odpowiedzi na pytanie, czym jest bieda dziecka. Jej zdaniem to 

bieda doświadczana przez dzieci i młodzież, a więc w okresie dzieciństwa 
i wczesnej młodości. Choć wykazuje wiele podobieństw do biedy doro-
słych, różni się przyczynami i skutkami. Jej zasadniczym wyróżnikiem jest 
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podleganie różnorodnym deprywacjom oraz – przede wszystkim  – zagro-
żenie, że zostanie przeniesiona w okresie dorosłości, a więc ulegnie utrwa-
leniu, a nawet transmisji do kolejnej generacji (2008, s. 31). 

Bieda dzieci jest zawsze oskarżeniem świata dorosłych. Dzieci żyją-
cych w ubóstwie nie można winić za sytuację, w której się znalazły. 
One zawsze są ofiarami biedy, nigdy sprawcami. 
 Egzemplifikację zjawiska biedy dzieci przedstawiają dane sta-
tystyczne przytoczone przez Marię Szczepską-Pustkowską na pod-
stawie raportu Dzieci w Polsce. Sytuacja społeczno-demograficzna 
w 2000  r. Ukazują one stopień zaspokojenia potrzeb materialnych 
rodzin z dziećmi. Na poziomie minimum socjalnego żyje 36,5% ro-
dzin z jednym dzieckiem, 51,9% rodzin z dwójką dzieci, 69,4% ro-
dzin z trojgiem dzieci, 84,7% rodzin z czworgiem i większą liczbą 
dzieci na utrzymaniu oraz 57,4% samotnych matek lub ojców. Aż 
20,4% dzieci z rodzin wielodzietnych żyje na granicy minimum eg-
zystencji, co oznacza, że rodziny nie stać na zakup najtańszego jedze-
nia i ubrania (Szczepska-Pustkowska, 2005, s. 127). 
 Wychowanie w środowisku kumulacji biedy rozwija u dzieci wie-
le symptomów niedostosowania społecznego. Dla zdobycia pienię-
dzy na jedzenie dla siebie i pozostałych członków rodziny zaczepiają 
przechodniów na ulicy, wyłudzają pieniądze, żebrzą, a także popeł-
niają czyny zabronione, takie jak: kradzieże, włamania, rozboje, han-
del rzeczami kradzionymi czy narkotykami albo prostytuowanie się.
 Środowisko rodzinne, w którym występuje najbardziej podatny 
grunt na dewiacyjne i przestępcze zachowania dzieci ulicy, to dom 
o różnych przejawach patologii społecznej. Badania przeprowadzone 
w ostatnich latach potwierdzają związek pomiędzy zjawiskami pato-
logicznymi a niskim statusem społecznym mieszkańców. Bieda łą-
czy się często z zachowaniami aspołecznymi i przeważnie występuje 
w dzielnicach nazywanych gettami, enklawami biedy czy slumsami. 
Największy odsetek dzieci ulicy pochodzi właśnie z takiego środowi-
ska. W celu uchwycenia zależności przejawów niedostosowania spo-
łecznego i wzrastania w dzielnicach biedy potrzebna jest charaktery-
styka ich mieszkańców. 
 W badaniach socjologicznych Henryk Domański (2002, 
s. 27) wyróżnia następującą typologię mieszkańców enklaw biedy: 
1)   ludzie biedni, których ubóstwo wynika z pasywnego stosunku 
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do rzeczywistości (wieloletni beneficjanci świadczeń społecznych); 
2) świat przestępczy (uliczni złoczyńcy, krąg rzezimieszków, narko-
mani); 3)  przemytnicy, pokątni sprzedawcy, ludzie ulokowani w sza-
rej strefie i balansujący na granicy prawa; 4) nałogowi alkoholicy; 
5)  osoby chore psychicznie; 6) osoby w wieku produkcyjnym, które 
są bezrobotne i większość czasu spędzają na ulicy. Przez większą część 
społeczności miasta enklawa biedy określana jest jako teren zamknię-
ty, niebezpieczny, zła dzielnica, obszar zagrożenia, a jego mieszkań-
cy jako ci, którzy uczestniczą w kulturze nędzy. Krystyna Błeszyńska 
(2006, s. 16) w swoich badaniach poszukuje natomiast wspólnych 
cech, które tworzą mentalność tych ludzi. Należą do nich: 1) po-
czucie alienacji i utraty kontroli nad otoczeniem i własnym życiem; 
2)  fatalistyczna filozofia życia wyrażona w stwierdzeniach: „winni są 
inni”, „nie uda się”, „należy żyć chwilą bieżącą”, „nie warto plano-
wać, pracować i oszczędzać”, „co ma być, to będzie”; 3) postrzeganie 
otaczającego świata jako wrogiego; 4) aprobata przemocy oraz ho nor 
i lojalność wobec własnego kręgu; 5) brak poszanowania dla prawa, 
pracy i edukacji; 6) nieufność w stosunku do aparatu państwa; 7) ży-
cie z dnia na dzień; 8) prace dorywcze lub „kariera” członka gangu; 
9)  niski poziom higieny i troski o zdrowie; 10) wysoki poziom de-
moralizacji (alkoholizm, nadużywanie środków odurzających, wan-
dalizm). Wzrastanie dzieci i młodzieży w środowisku enklaw bie-
dy nie wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości. Raczej należy 
mówić o jego mocno przyzwalających determinantach w kierunku 
niedostosowania społecznego dzieci ulicy w ich zachowaniach de-
wiacyjnych i przestępczych.
 Dezorganizacja życia w rodzinach dzieci ulicy spowodowana jest 
wieloma czynnikami patogennymi, z których szczególną rolę odgry-
wa alkohol. Stanisław Kozak (2007, s. 175-176) wymienia katego-
rie rodzin alkoholowych: 1) rodzina zamknięta (żyje w izolacji, od-
osobnieniu, dzieci nie zapraszają kolegów, nie zwracają się o pomoc, 
a kontakty z innymi są powierzchowne i konwencjonalne); 2) ro-
dzina zakłamana (dzieci mają zakaz mówienia o tym, że tata/mama 
pije, wstyd i lęk każą kłamać nawet przed samym sobą); 3) rodzi-
na, w której brak wzajemności (nikt nikomu nie pomaga, nie otrzy-
muje się żadnego wsparcia w trudnych chwilach, brak więzi rodzin-
nych powoduje u dzieci poczucie krzywdy i utratę zaufania do ludzi, 
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potęguje niedocenianie lub niezauważanie własnych umiejętności 
i zdolności, wzrasta poczucie niższości wobec rówieśników); 4) ro-
dzina o sztywnym podziale ról (członkowie rodziny są pochłonię-
ci obsesyjnym utrzymywaniem kontroli nad alkoholikiem, a dzieci 
mają wytrenowane postawy obronne wobec zagrożeń ze strony piją-
cego rodzica). 
 Wpływ alkoholizmu członków rodziny na niedostosowanie spo-
łeczne dzieci potwierdzają badania prowadzone przez Małgorzatę 
Przybysz (2002, s. 35). Z jej ustaleń wynika, że najczęściej przeja-
wianymi zachowaniami aspołecznymi dzieci były: agre sja, używa-
nie wulgarnego słownictwa, czyny chuligańskie, drobne kradzie-
że, palenie papierosów, spożywanie alkoholu, używanie narkoty ków 
itp. W badanej popula cji aż 31 osób miało kontakt z alkoholem 
(piwo 15%, wino 9% i wódka 4%). Spożywanie alkoholu odbywa-
ło się z chęci zaimpo nowania rówieśnikom i dotyczyło 18 badanych 
uczniów. 8  osób spożywało alkohol dla odreagowania w sytu acjach 
trudnych, a 5 było zachęcanych przez dorosłych. W badanych rodzi-
nach alkohol występował w korelacji z innymi czynnikami, takimi 
jak niekorzystna atmosfera wychowawcza, nieodpowiednia struk-
tura rodziny, złe warunki socjalno-bytowe, niewłaściwe wzorce za-
chowań, a także konflikt z prawem jednego z członków rodziny czy 
przemoc domowa. 
 Nieprawidłowe funkcjonowanie środowiska rodzinnego może 
stanowić istotny czynnik prowadzący do prostytucji. To kolejne za-
grożenie, jakie staje się udziałem dzieci ulicy. Warto przytoczyć ba-
dania Aldony Knapik (1991, s. 289-290) przeprowadzone wśród 30 
nieletnich prostytutek. Autorka wskazuje w nich na: 1. Wykształce-
nie rodziców – zawodowe (70% oj ców i 63,3% matek), podstawowe 
(po 20% ojców i ma tek), średnie (1 ojciec i 4 matki). Żadna z osób 
nie posiada wykształcenia wyższego); 2. Warunki materialne  – 53,3% 
korzysta z zasiłków dla bezrobotnych; renty i emerytury rodziców – 
23,3%; dodatkowo zarobki rodziców wspomagane są uzyskaniem 
dochodów z pracy starszego rodzeństwa dziew cząt – 20%; w 20% 
rodzin obydwoje rodzice pracują. Fakt pozostawania bez pracy wy-
nika nie tylko z rzeczywistych trudności w znalezieniu zatrudnienia, 
ale także ze skłonności alkoholowych oraz wskutek wyboru pasożyt-
niczego trybu życia. Bierność rodziców w sferze poszuki wania pracy 
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i utrzymywanie rodziny z pomocy społecznej wywiera bardzo nega-
tywny wpływ na po stawy dziewcząt w odniesieniu do potrze by po-
siadania stałego i godnego źródła dochodów. Istnieje więc tendencja 
do angażowania się w tzw. łatwy za robek; 3. Struktura rodziny  – 
dziewczęta pocho dzą w 46,7% z rodzin rozbitych (konku binaty, 
luźne związki rodziców), 33,3% wychowywanych jest przez oboje 
biologicznych rodziców. Po 10% wychowywanych jest w rodzinach 
zastępczych, a tak że przez jednego z rodziców; 4. Przejawy patolo-
gii społecznej w rodzinie – najczęstszą dolegliwością jest alkoholizm 
obojga lub przynajmniej jednego z rodziców. Na temat występo-
wania tego problemu w rodzinie twierdząco odpowiedziało 66,6% 
dziewcząt. Odpowiedzi przedstawiają się następująco: rzadko spoży-
wany alkohol – 10 osób, często i bardzo często – 14 osób, codzien-
nie, nawet kilka razy – 5; 5. Przemoc w rodzinie (konsekwencja al-
koholizmu)  – występuje u 80% badanych, w tym 11 dziewcząt jest 
bitych często, 13 – czasami, rzadko.
 W literaturze przedmiotu podkreśla się często przemoc w ro-
dzinie jako determinantę patologicznych wzorców, która prowadzi 
dzieci i młodzież do zachowań dewiacyjnych i przestępczych na uli-
cy. Niezależnie od tego, jaką przyjmiemy definicję, to zawsze dla 
ofiar przemoc oznacza cierpienie, lęk, zastraszenie, przerażenie. Mo-
nika Jaworska (2007, s. 111-112) w latach 2005-2006 prowadziła 
badania wśród 88 uczniów ze szkół podstawowych województwa ślą-
skiego, którzy doznali przemocy w rodzinie. Przedział wieku bada-
nych uczniów wynosił 10-12 lat. Istotnym zagadnieniem była zna-
jomość przyczyn powstawania przemocy wobec dziecka. Uczniowie 
stwierdzili, że istnieje wiele przyczyn przemocy w ich domach: 29% 
wskazało na alkoholizm i narkomanię rodziców, 20% – ubóstwo ro-
dziny, 16% – bezrobocie rodziców; 11% badanych – wkroczenie ro-
dziców na drogę przestępczą, 9% – rozwody i zdrady małżeńskie, 
7% – choroby psychiczne rodziców. Jedynie 6% stwierdziło, że ich 
własne nieposłuszeństwo rodzi przemoc ze strony rodziców, a 2% 
uznało, że zachowania te wynikają z dziedzi czenia zachowań po swo-
ich rodzicach.
 Szczególnym czynnikiem determinującym powstawanie nie-
dostosowania społecznego u dzieci i młodzieży są rodzinne zacho-
wania przestępcze. Jan Żebrowski (1997, s. 74) w analizie badań 
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przeprowadzonych wśród nieletnich wykazuje, że 69% przestępców 
wywodzi się z rodzin rozbitych lub ta kich, w których występowały 
alkoholizm, awantury i bójki, a także przestę pczość ojca lub brata. 
Rodziny tzw. przestę pcze, w których występowała karalność rodzi-
ców, opiekunów lub rodzeństwa, dostarczały negatywnych wzorów 
postępowania. Ucieczki z domu prawie zawsze wiązały się z manife-
stacją negatywnego stosunku młodych do rodziny. 
 Patologiczne wzorce w rodzinie mogą stanowić istotny czynnik 
prowadzący dzieci i młodzież do wyboru alternatywnego sposobu 
życia, jaki oferuje im przestrzeń ulicy. Choć poszczególne patogen-
ne czynniki rodzinne wpływające na rozwój jednostki są od siebie 
w różny sposób uzależnione i występują we wzajem nych powiąza-
niach, to ich nasilenie jest bardzo zróżnicowane. Nie można stwier-
dzić, że wszystkie dzieci ulicy podlegają działaniu każdego czynnika, 
ale pewne jest, że w przeważającym stopniu łamią one normy i zasa-
dy społeczne oraz wchodzą w konflikt z prawem. 

2.
Niekorzystne zjawiska życia szkolnego

Szkoła, jako instytucja powołana w celu kształcenia i wychowania 
dzieci i młodzieży, jest środowiskiem, o którym coraz częściej mówi 
się w kategoriach dysfunkcjonalności. Jako miejsce nauczania i wy-
chowania budzi obecnie wiele negatywnych emocji i kontrowersji. 
Wiedza przekazywana przez szkołę, jak twierdzi Aleksander Nala-
skowski (1999, s. 36-37) 3, zamknięta jest w minimum programo-
wym, czyli z góry określonym zbiorze informacji niezbędnych do 
przyswojenia przez uczniów. Zdaniem autora prowadzi to do selek-
cji, tzn. oddzielenia jednych od drugich, do naznaczania i osądzania. 
Z wiedzą ten proces ma niewiele wspólnego. Wiedza ma sens, gdy zo-
stanie upodmiotowiona, to znaczy kiedy uczeń uzna, że z faktu ucze-
nia się wynika dla niego coś, o co warto zabiegać. W przeciwnym 

3 K. Gazicka z kolei twierdzi, że brakuje w programach szkolnych elementów 
nauczania wychowującego, co powoduje u uczniów rozwój postaw aspołecznych, 
a  w konsekwencji agresywnych (Gazicka, 2009, s. 80).
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razie program nauczania znajdzie się na straconej pozycji. Nalaskow-
ski twierdzi, że mitem współczesnej szkoły jest także proces wycho-
wania. Wymienia kilka przyczyn tego zjawiska: 1) nie ma w szkole 
zgody co do tego, czy wychowuje ona „ku dzisiaj”, czy „ku jutru”; 
2)  szkoła jest czystą formą, którą wypełniają treści czasami zamierzo-
ne, a czasami przypadkowe; 3) szkoła odległa jest od świadomości 
celu własnego istnienia; 4) w szkole zanikła funkcja nauczyciela jako 
intelektualisty i refleksyjnego badacza. Wygrywa ten uczeń, który 
najszybciej odgadnie oczekiwania nauczyciela i je spełni. 
 Na temat problemów związanych z dysfunkcjonalnością polskiej 
szkoły wyrażają swoją opinię również inny autorzy. Wyróżniają na-
stępujące czynniki: 
 1. Przeładowanie szkolnych programów oraz sztywny sposób 
ich realizacji. Halina Spionek (1985, s. 65-66) uważa, że nie tyl-
ko wpływa to niekorzystnie na postępy w nauce, ale także na rozwój 
psychiczny i osobowość uczniów. Nieliczenie się z możliwościami 
poszczególnych dzieci, mechaniczne egzekwowanie wiadomości wy-
znaczonych przez program, piętnowanie uczniów, którzy z różnych 
powodów nie mogą sprostać wygórowanym, a często wręcz niereal-
nym wymaganiom skutkują negatywnym nastawieniem uczniów do 
całego procesu edukacyjno-wychowawczego.
 2. Brak zróżnicowanego traktowania uczniów. Aktualny system 
szkolny, zdaniem Brunona Hołysta (2009, s. 1078), nie zapewnia 
wszystkim dzieciom optymalnego rozwoju. Jest on nastawiony na 
uczniów przeciętnych, niewykazujących odchyleń od normy. Stąd 
wszyscy uczniowie traktowani są jednakowo, tzn. nie różnicuje się 
wymagań w stosunku do nich. W tej sytuacji występuje często zde-
rzenie możliwości dziecka z wymaganiami stawianymi przez szko-
łę, co może powodować wystąpienie niepowodzeń szkolnych. Ba-
dania dotyczące przestępczości nieletnich i młodocianych wskazują, 
iż niejednokrotnie właśnie spośród dzieci mających niepowodzenia 
w  nauce wywodzą się osoby popełniające przestępstwa 4.

4 Również J. Konopnicki (1996, s. 100) podkreśla, że w procesie dydaktycznym 
nauczyciel musi pamiętać o indywidualizacji uczniów. Twierdzi, że o ile zdecydo-
wana większość dzieci jest potencjalnie zdolna do przyswojenia sobie wiadomości 
i zdobycia umiejętności z właściwym wyrobieniem nawyków, o tyle dość pokaźna 
liczba dzieci wymaga odrębnego i indywidualnego traktowania. 

Dziecko...14 
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 3. Zaniedbywanie przez nauczycieli zasady przystępności w na-
uczaniu (stopniowania trudności). Zdaniem Czesława Kupisiewicza

przy doborze materiału nauczania nauczyciel musi brać pod uwagę jego 
przystępność dla uczniów, a także dostosować metody nauczania do ich 
poziomu, aby umożliwiały im w maksymalnym stopniu samodzielną pra-
cę zarówno na lekcji, jak i podczas zajęć pozalekcyjnych (1988, s. 118).

 Jednostronność wymagań, ograniczająca się do opanowania tre-
ści dydaktycznych powoduje, że sukces w szkole zare zerwowany jest 
dla niektórych. Równocześnie kreuje się stosunki oparte na konku-
rencji, a dążenie do „bycia najlepszym” staje się naczelnym moty-
wem działania ucznia. Sytuacja taka pogłębia antagonizmy w grupie 
rówieśniczej, prowadząc do aktów agresji i przemocy. Dlatego po-
nad 40% uczniów w Polsce nie identyfi kuje się ze szkołą, a prawie 
30% chodzi na wagary. Wzrasta także liczba zachowań patologicz-
nych w szkole, wśród których niewątpliwie najszerszy za sięg mają 
różnego rodzaju uzależnienia oraz przemoc obserwowana za równo 
w relacjach nauczyciel – uczeń, jak i w kontaktach pomiędzy samy-
mi uczniami (Pstrąg, 2007, s. 27).
 Niepowodzenia szkolne powstają także w przypadku otrzymy-
wania przez uczniów ocen negatywnych, którym towarzyszy poczu-
cie niskiej wartości. Jak zauważają Krystyna Kmiecik-Baran i Woj-
ciech Cieślak (2001, s. 29), niekiedy nauczyciel, wystawiając ocenę 
niedostateczną, kpi z ucznia, nazywa go w obecności kolegów le-
niem, nieukiem. Narastające niepowodzenia szkolne stanowią jedną 
z głównych przyczyn niedostosowania społecznego, chuligaństwa, 
narkotyzowania czy alkoholizowania się uczniów. 
 Negatywizm szkolny wobec nauczycieli, obowiązku szkolne-
go i kolegów z klasy/szkoły wyraża dezaprobatę ucznia i jest prze-
jawem dysfunkcjonalności szkoły. Po pierwsze, negatywizm wobec 
nauczycieli (Kaja, 1972, s. 192) wyraża się w postawie buntu wo-
bec ich nakazów i zakazów, odrzucaniu ich pomocy i rad, biernym 
oporze wobec poglądów i argumentacji, jakie reprezentują. W kon-
sekwencji prowadzi do jawnych konfliktów między nauczycielem 
a uczniem, okłamywania nauczyciela, niegrzecznego, bezczelnego 
i aroganckiego zachowania wobec niego, ignorowania jego wysił-
ków zmierzających do nawiązania kontaktu. Po drugie, negatywizm 

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2011 
DZIECKO ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM, Redakcja Krzysztof Biel i Justyna Kusztal



211Niedostosowanie społeczne dzieci ulicy

wobec obowiązku szkolnego (Stankowski, 1992, s. 32-33) objawia 
się niewłaściwym stosunkiem do nauki, lekceważeniem przepisów 
szkolnych i regulaminu uczniowskiego. Wyrazem takiego ustosun-
kowania się ucznia jest: nieodrabianie lekcji, krytykowanie dobrych 
uczniów, niechęć do nauki, bunt przeciwko obowiązkowi szkolne-
mu, ostentacyjne spóźnianie się na lekcje, wagarowanie, brak ksią-
żek, zeszytów, łamanie zwyczajów obowiązujących w szkole i w kla-
sie. Po trzecie, negatywizm wobec kolegów z klasy/szkoły wiąże się 
z kłótliwością, przezwiskami i wyzwiskami, odgrażaniem się, sto-
sowaniem wulgaryzmów językowych w rozmowach koleżeńskich, 
skłonnością do bójek i zatargów, dokuczaniem słabszym, popiera-
niem destrukcji w zachowaniu na lekcjach, przerwach czy boisku 
szkolnym (tamże, s. 33). 
 Na proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły składa się wie-
le czynników. Wśród najważniejszych wymienia się: cele kształce-
nia i wychowania, treści kształcenia, zasady i metody kształcenia czy 
środki dydaktyczne. Ale żaden z tych elementów nie posiada żadnej 
wartości bez udziału nauczyciela. Z jednej strony odgrywa on nie-
zastąpioną rolę w rozwoju osobowym dzieci i młodzieży, a z drugiej 
może prowadzić do niepowodzeń szkolnych uczniów. 
 Niepowodzenia w pracy dydaktycznej nauczyciela wiążą się z ist-
nieniem dysharmonii lub konfliktów między nauczycielami a ucznia-
mi w procesie wychowania. Mogą one prowadzić do skutków mniej 
poważnych albo warunkować przedłużenie pobytu ucznia w szkole 
lub nawet wyeliminowanie go ze szkoły. Niewłaściwe postępowanie 
wychowawcy ma swe źródło w jego relacji z otoczeniem, w posta-
wach, a także w konkretnych warunkach sytuacyjnych. Szczegól-
ną rolę odgrywa bezpośredni stosunek wychowawcy do wychowan-
ka. Zdaniem Antoniny Guryckiej (1990, s. 80-82) nieskuteczność 
oddziaływań wychowawczych nauczycieli wiąże się z popełnianymi 
przez nich błędami. Wymienia ona: rygoryzm (bezwzględne egze-
kwowanie wykonywania poleceń i ścisłe kontrolowanie postępowa-
nia dziecka); agresję (atak słowny, fizyczny lub symboliczny, za-
grażający lub poniżający dziecko); hamowanie aktywności ucznia; 
obojętność (dystans nauczyciela do spraw dziecka i do jego osoby); 
uleganie (spełnianie zachcianek dziecka, a tym samym rezygnowa-
nie z wymagań stawianych uczniowi). Do tej listy Adam Stankowski 
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(dz. cyt., s. 30) dopisuje takie zachowania nauczycieli, jak: odrzuce-
nie i niechęć do dziecka, niesprawiedliwość i psychiczne okrucień-
stwo, ironiczne uwagi, ośmieszanie ucznia przed klasą, a także poni-
żanie uczniów i ich rodziców. 
 W literaturze przedmiotu niewłaściwe zachowania nauczycieli 
wobec uczniów określa się jako przemoc. Beata Bykowska przepro-
wadziła w 2007 roku badania wśród uczniów trzecich klas gimna-
zjalnych i nauczycieli pracujących w pomorskich gimnazjach (s.  79). 
Jedno z pytań ankietowych odnosiło się do form przemocy stoso-
wanej przez nauczycieli wobec uczniów. W świetle poczynionych 
ustaleń relatywnie najrzadziej występuje przemoc fizyczna: popy-
chanie lub szarpanie – nigdy nie zaznało tej formy przemocy 84% 
uczniów, 11,4% jeden lub dwa razy i 4,6% często; uderzenie/bi-
cie  – ta forma przemocy nie była nigdy udziałem aż 90,4% ucz-
niów, ale jeden lub dwa razy użyto jej wobec 5,6%, a często wobec 
4,0% uczniów. Zdecydowanie częstszą formą jest przemoc słowna: 
krzyk  – nie był stosowany wobec 24,3% uczniów, ale jeden lub dwa 
razy użyto go wobec 52,7%, a często w stosunku do 23% uczniów; 
wyśmiewanie przy innych uczniach – ta forma przemocy nie była 
stosowana wobec 65,7% uczniów, ale jednorazowo lub dwukrotnie 
zastosowano ją wobec 25,2% uczniów, a często tylko wobec 9,1%; 
wyzywanie/przezywanie – to bardzo częsta forma stosowana przez 
nauczycieli (80,9%), jeden albo dwa razy miała ona miejsce wobec 
14% uczniów, a często wobec 5,2%. Z powyższych danych wynika, 
że w polskich szkołach przemoc ma miejsce w codziennych kontak-
tach nauczycieli z uczniami.
 Konflikty w relacji nauczyciel – uczeń, które prowadzą do trud-
ności szkolnych, to także niekonsekwencje w poczynaniach wycho-
wawczych. Zasadniczą cechą nauczycieli niekonsekwentnych, jak 
twierdzi Jan Cichowicz, jest 

duża zmienność posta nowień, chwiejność w ocenianiu sytuacji wycho-
wawczych, a także niekonsek wencja w stosowaniu kar i nagród. Charakte-
ryzuje ich także duża niestabilność w zakresie osądu zachowania się dzieci 
trudnych. Raz wykazują w stosunku do nich postawę przyjacielską, tole-
rancyjną, innym znów razem przyjmują po stawę przesadnie dezaprobującą 
zachowanie uczniów sprawiających trudności wychowawcze (1992, s. 18). 
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Dziecko przy takim postępowaniu nauczyciela szybko zniechęca się 
do nauki, a w zachowaniu przejawia agresję.
 Przytoczone elementy dysfunkcjalności polskiej szkoły, ze strony 
samej instytucji, jak i pracy nauczyciela, stają się dla pewnej grupy 
dzieci i młodzieży przeżywających trudności rodzinno-szkolne sil-
nym motywem do pozbycia się tych problemów przez wybór życia 
na ulicy. 

3.
Życie dzieci na ulicy 

Dzieci ulicy to jedna z kategorii ludzi, o których można powiedzieć, 
że doświadczają „smaku rozdroży”. Niechciane i niekochane, nie-
znajdujące wsparcia w swojej rodzinie i mające problemy w szko-
le, decydują się na życie poza środowiskiem naturalnym. Rozdro-
że nie daje żadnego zabezpieczenia, ale rodzi pustkę i osamotnienie 
(Adamczyk, 2009, s. 64). Dla niektórych ulica jest miejscem bar-
dziej przyjaznym i bezpiecznym od domu rodzinnego czy szkoły. Tu 
spotykają podobnych do siebie. Ulica staje się domem, szkołą życia, 
miejscem pracy, wychowuje ich i narzuca swój system wartości. Jeśli 
pojęcie „luźni ludzie”, stosowane w Polsce na określenie ludzi bez-
domnych, miałoby dzisiaj jakieś odniesienie, to przede wszystkim do 
dzieci ulicy. To właśnie takie „luźne dzieci”, które nie są przywiązane 
ani do rodziny, ani do szkoły, ani do żadnej instytucji odpowiedzial-
nej za ich opiekę i wychowanie. W literaturze przedmiotu niektó-
rzy autorzy wyodrębniają kategorie czy typologie dzieci ulicy. Wie-
sław Kołak (2002, s. 4-5) wymienia: 1) dzieci uciekające z domów 
rodzinnych (najczęściej są to ucieczki okresowe po kolejnej awantu-
rze w domu; 2) dzieci i młodzież uciekającą z placówek opieki cał-
kowitej; 3) dzieci pracujące na ulicy, aby pomóc rodzinie czy utrzy-
mać młodsze rodzeń stwo; 4) młodzi ludzie obojga płci prostytuujący 
się; 5) grupy przestępcze nieletnich popełniających czyny karalne; 
6)  blokersi; 7) dzieci niczyje pochodzące z rodzin znajdujących się 
w sytuacji kryzysowej: zaniedbane, krzywdzone, bite, zostawione 
same sobie, wyko rzystywane seksualnie. 
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 Dość nietypowy podział, ale jakże właściwie oddający istotę, pro-
ponuje Anna Staszewska. Jej zdaniem występują dwie kategorie dzie-
ci ulicy – hieny i wojownicy:

Hiena z jednej strony jest potulna, nieśmiała, ciągle potakuje, że ze wszyst-
kim się zgadza, z drugiej zaś jest zimna i pozbawiona skrupułów. Łasi się do 
silniejszych, niszczy słabszych. Wojownika łatwo poznać po sposobie poru-
szania się – chodzi jak Rambo, sztywny i z wypiętą do przodu klatką pier-
siową. To ktoś, kto musi w każdej chwili być gotowy do odparowania cio-
su (2003, s. 25).  

 W ustalaniu jak najszerszej typologii nie można zapomnieć rów-
nież o rodzinie tzw. normy, z której pochodzą dzieci ulicy. Charak-
teryzuje ją zadowalający lub wysoki status materialny, ale rodzice nie 
umieją lub nie chcą wytworzyć więzi emocjonalnych i sprostać prob-
lemom wychowawczym. Brak zainteresowania rekompensują duży-
mi kwotami kieszonkowego, które ich zdaniem powinno rozwiązać 
wszelkie problemy. Ograniczają do minimum relacje interpersonal-
ne z dziećmi, a całą swoją uwagę skupiają w większości na własnym 
sukcesie zawodowym i materialnym. Taki pogląd potwierdza Marze-
na Kostka, która uważa, że 

dzieci ulicy to także dzieci, które jeżdżą na łyżworolkach, mają walkmeny, 
rowery górskie, ale brak jest im więzi z rodzicami. Poza domem więc, naj-
częściej na ulicy, wśród rówieśników, będących w podobnej sytuacji, po-
szukują kompensacji (1998, s. XXII). 

 Przedstawione różne kategorie dzieci ulicy wskazują, że jest to 
zjawisko rozległe i różnorodne w swej etiologii i nie sposób jednej 
definicji uznać za całościową i wyczerpującą. Nie jest to homoge-
niczna grupa, bo każde dziecko żyjące na ulicy to odrębna historia, 
inny specyficzny zespół cech uzależniony od czynników, które bez-
pośrednio lub pośrednio przyczyniły się do wyjścia na ulicę.
 Funkcjonowanie w środowisku wymaga od człowieka przystoso-
wania się do standardów i norm, jakie w nim obowiązują. Czło-
wiek i środowisko, jak zauważa Bronisław Urban (2007, s. 136), 
nie są układami stałymi, lecz wzajemnie na siebie oddziaływującymi. 
Interakcyjność i współzależność istnieje również w systemie dzie-
cko – ulica, gdzie odbywa się proces wrastania w zasady i normy tam 
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obowiązujące. Dla dziecka, które wybiera życie na ulicy albo zmu-
szone jest tam egzystować, ważne jest nauczenie się strategii przysto-
sowawczych. Innymi słowy, musi ono nauczyć się sposobów radze-
nia sobie w środowisku pozbawionym kontroli ze strony dorosłych. 
 Irena Pospiszyl (2008, s. 309-310) przytacza za Tomaszem Szcze-
pańskim cztery fazy przystosowania dzieci do życia na ulicy, w któ-
rych mieszczą się różne strategie przetrwania. Występują one w ko-
relacji do wieku dzieci. 
 Pierwsza faza dotyczy dzieci w wieku 3-6 lat, które zaczynają po-
znawać ulicę i rządzące na niej pra wa. Przyłączają się do innych dzie-
ci i tworzą własną grupę rówieśniczą. Ulica wypełnia im czas i po-
zwala zaspokoić podstawowe potrzeby. Przejawami niedostosowania 
społecznego są żebractwo, drobne kradzieże i kłamstwo. W tym wie-
ku dzieci szukają jeszcze kontaktów z ludźmi dorosłymi. 
 Druga faza obejmuje dzieci w wieku 7-10 lat, które dokonu-
ją kradzieży, wymuszeń, są agresywne i wulgarne. Mają swoje sta-
łe miejsca, gdzie spędzają ca łe dnie (np. opuszczone budynki po sta-
rych fabrykach, zakładach, piw nice). Zaczynają eksperymentować 
ze środkami psychoaktywnymi: wąchają klej, palą marihuanę, piją 
alkohol. Nierzadko dochodzi do inicjacji seksualnej. Żeby zdobyć 
pieniądze, żebrzą w ba rach, hipermarketach, sprzedają kra dzione 
towary. Są wykorzystywane przez dorosłych do prostytucji. Duża 
część dzieci nie akceptuje szkoły i innych instytucji o charakterze 
edukacyjno-wychowawczym. 
 Trzecia faza dotyczy młodzieży w wieku 11-15 lat, która postrzega 
grupę rówieśniczą jako najważniejszą, dlatego przyłącza się do grup 
subkulturowych i przestępczych. Aktywnie uczestniczy w bójkach, 
rozbojach, posuwa się do poważnych kradzieży dla zdobycia pienię-
dzy, papierosów, gadżetów, ciuchów. Spędza większość czasu, podej-
mując się dorywczych prac: pilnując samochodów, odprowadzając 
wózki, a czasem trudniąc się prostytucją. Inną formą „zabicia czasu” 
jest wielogodzinne przesiadywanie w kafejkach internetowych. 
 Czwarta faza obejmuje młodzież w wieku 15-18 lat. Często funk-
cjonuje ona w zorganizowanych grupach przestępczych lub jest po 
wyrokach z orzeczeniem nadzoru kuratorskiego, dopuszcza się kra-
dzieży nierzadko na zlecenia (np. kradzieże samochodów), zajmu-
je się rozprowadzaniem narkotyków. Ujawnia też inne zaburze nia 
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nieprzystosowania, takie jak nadużywanie alkoholu, uzależnienia, 
agresję. W tej fazie młodzi ludzie często wyprowadzają się z domu. 
Potrafią być bardzo brutalni. Nierzadko dopuszczają się nadużyć 
seksual nych, np. gwałtów 5.
 Dziecko na ulicy musi posiadać własne strategie adaptacji do wa-
runków poza środowiskiem rodzinnym. Daniel Cueff (2007, s. 195) 
nazywa je umiejętnościami: 1) umiejętności związane z odpornością 
fizyczną (dzieci są odporne fizycznie, na warunki klimatyczne, głód, 
brak snu, przemoc); 2) umiejętności działania (dzieci szybko podejmu-
ją decyzje, posiadają zdolność obrony własnej, potrafią unikać nudy, 
umieją się ukryć); 3) umiejętności społeczne (dzieci znają nielegalne 
sposoby zdobywania środków do życia, potrafią wykonywać drobne 
prace, posługiwać się nowoczesnymi technologiami informatycznymi, 
znają kody porozumiewania się swojego środowiska i specyficzny ję-
zyk; 4) umiejętności bycia solidarnym (dzieci są solidarne w grupie, 
z którą się identyfikują, potrafią zaopiekować się młodszymi dziećmi).
 W oparciu o właściwości rozwojowe dzieci i młodzieży nale-
ży podkreślić bardzo duże znaczenie grupy rówieśniczej, która jest 
szczególnie ważna dla dzieci żyjących na ulicy. Znajdują w niej na-
miastkę rodzin, fizyczne i psychiczne miejsce ucieczki, a nawet swo-
iste poczucie bezpieczeństwa. Żyją w grupach, bo razem łatwiej 
przetrwać niedogodności i zagrożenia ze strony nieznanych ludzi. 
Ponadto grupa stanowi mocną, zewnętrzną strukturę umożliwiającą 
przystosowanie do warunków środowiskowych występujących poza 
domem rodzinnym. Staszewska zwraca uwagę na zasady, jakich dzie-
ci muszą przestrzegać w grupie rówieśniczej na ulicy: 

Dzieci mają swój kodeks moralny: nie kapować, nie okradać swoich, dzie-
lić się żarciem i forsą. Za trzy przewinienia wypada się z grupy. Można 
wtedy przychodzić na wspólny nocleg, ale nie dostanie się ani jedzenia, 
ani papierosa i nikt komuś takiemu nie pomoże, jeśli będzie mu się dzia-
ła krzywda. W grupie jest bezpieczniej i weselej. Ktoś przychodzi, ktoś od-
chodzi, niektórzy znikają na zawsze... Najbardziej ryzykują ci, którzy dzia-
łają w pojedynkę, wtedy często padają ofiarą pedofilii, albo przydarza im 
się inne nieszczęście (dz. cyt., s. 25). 

5 W podobny sposób przystosowanie dzieci do życia na ulicy z uwzględnie-
niem kategorii wieku przedstawia Raport Fundacji Króla Baudouina – organizacji 
wspierającej pracę na rzecz dzieci ulicy w Polsce (Kurzeja, 2008, s. 17).
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 Żebractwo jest ważną strategią przetrwania dzieci na ulicy. W li-
teraturze przedmiotu problem ten traktowany jest marginalnie i nie 
znajdziemy zbyt wielu opracowań teoretycznych czy empirycznych. 
Badania na temat etiologii i skali zjawiska żebractwa dzieci w Pol-
sce przeprowadziła Teresa Sołtysiak (2007, s. 72-77). Responden-
tami było 50 dzieci żebrzących na ulicach. Dzieci znajdowały się 
w przedziale wiekowym 6-14 lat. Większość z nich rozpoczęła żebrać 
we wczesnym okresie życia, gdy jeszcze nie potrafiły dobrze cho-
dzić i mówić. Do tego procederu były przymuszane przez rodziców 
i krewnych. W okresie późniejszym, kiedy same zaczęły żebrać, wy-
mieniają one następujące przyczyny: chęć szybkiego zdobycia pie-
niędzy, konieczność oddania długu koledze, koleżance, grożenie ko-
legów, koleżanek – zmuszanie do płacenia haraczu w szkole, ale także 
bieda w domu, brak pracy rodziców, zmuszanie przez rodziców do 
przynoszenia pieniędzy czy produktów spożywczych. W czasie że-
brania dzieciom towarzyszyły różne odczucia: u niektórych wstyd, 
zażenowanie, strach, a nawet przerażenie, u innych radość, że nie 
zostaną zbite przez rodziców, krewnych bądź kolegów. Żebractwo 
podyktowane było również bardziej utylitarnymi przesłankami, ta-
kimi jak: zakup komputera, nowego roweru, zegarka czy „markowe-
go” ubrania, a także alkoholu, narkotyków do własnego użytku albo 
zdobycie uznania wśród rówieśników w grupie. 
 Inne strategie przetrwania dzieci na ulicy można zapisać w posta-
ci luźnych haseł: umiejętność ukrycia się i szybkiego biegania, spryt, 
natychmiastowość działania, kombinowanie, żeby nie zostać złapa-
nym – trzeba próbować, może się uda, przebiegłość, na ulicy dzia-
ła prawo dżungli – albo jesteś ofiarą, albo drapieżnikiem, ubieram 
kaptur – więc nikt mnie nie rozpozna, ważne jest „tu i teraz” – jutra 
nie  ma. 
 W analizie nieprzystosowania społecznego dzieci ulicy należy 
zwrócić uwagę również na samo dziecko. W szerszym ujęciu chodzi 
o jego tożsamość. Zdaniem Barbary Głowackiej (1998, s. VI-VII) 
dzieci ulicy są mniej sprawne intelektualnie od swych rówieśni-
ków. Posługują się ubogim słownictwem, mają trudności w czyta-
niu i pisaniu. Są agresywne i narażone na wiele niebezpieczeństw. 
Same nie są świadome postępującego procesu wykolejenia, ponie-
waż system wartości ukształtowany w oparciu o wzory wyniesione 
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z domu nie stanowi dostatecznej podstawy do odróżniania dobra 
od zła. Ich dom nie zapewnia w żadnym stopniu bezpieczeństwa 
i transmisji pozytywnych wartości. Bezrobocie, niski status społecz-
ny i ekonomiczny, brak wykształcenia, alkohol, narkomania, prosty-
tucja, konflikty rodzinne, chłód emocjonalny, pełna brutalności at-
mosfera powodują, że w takim domu dzieci uczą się agresji, wrogości 
i innych niepożądanych zachowań. Często wykorzystywane, narażo-
ne na przemoc, są ofiarami nieumiejącymi się bronić. Uciekając od 
przykrych realiów, w wyobraźni budują świat, w którym żyją według 
własnych reguł. Ich zdaniem ulica stwarza im takie możliwości. Wy-
bierają ją jako schronienie i ucieczkę od niebezpiecznego, konflikto-
wego i chłodnego emocjonalnie domu. 
 Marek Jędrzejewski (2001, s. 37) zwraca uwagę na osobowość dzie-
ci ulicy, które wolny czas spędzają w parkach, starych dzielnicach, po-
śród obojętnego otoczenia oraz nieżyczliwych, wrogo nastawionych 
i zalęknionych sąsiadów. Modeluje to w nich obojętny stosunek do 
ludzi, przyrody, zwierząt. Dzieci, które pozbawione są intelektualno-
-uczuciowego wsparcia rodziców, wychowują się pośród innych, rów-
nie samotnych, skazanych na towarzystwo obcych im osób. 
 Dzieciństwo i młodość to czas, w którym powstają pierwsze, nie-
udolne plany na przyszłość, to również czas wielu pytań: kim będę, 
kiedy dorosnę? Co zrobić ze swoim życiem, aby być szczęśliwym? Pla-
nowanie przyszłości dokonuje się w sferze wartości, poszukiwania 
trwałego fundamentu na udane życie. Cechą charakterystyczną na-
stolatków jest nie tyle zakorzenienie w teraźniejszości, ale wybieganie 
w przyszłość, aby marzyć, układać swoje życie. Na przeciwległym bie-
gunie rozgrywa się młodość nastolatków, których nazywa się dziećmi 
ulicy. Barbara Głowacka opisuje tę przepaść w następujących słowach: 

Dzieci ulicy kształtują się w kontekście dość uproszczonej skali wartości 
oraz w oparciu o dążenia, których czas realizacji ogranicza się do teraźniej-
szości dnia dzisiejszego, ponieważ nie rozumieją perspektyw życiowych, 
nie martwią się, kim będą w przyszłości, co będą robiły, gdy dorosną. Bar-
dzo słabo dostrzegają związek pomiędzy czasem dzieciństwa a przyszłością 
(1998, s. XVIII).

 W ustalaniu tożsamości dzieci ulicy paradoksem jest twierdze-
nie o ich bezdomności. W większości mają rodziny, mniej lub bar-
dziej niewydolne wychowawczo, więc wydaje się, że mają do kogo 
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i gdzie wracać. Dlaczego porównywać więc ich sytuację ze statusem 
człowieka bezdomnego, który rzeczywiście nie ma gdzie mieszkać? 
W przypadku dzieci ulicy bezdomność, jako cecha ich tożsamo-
ści, ma bardziej symboliczne znaczenie. Z jednej strony, jest grupa 
dzieci, które choć mają dom, śpią w piwnicach, na klatkach scho-
dowych, pod mostem, na rurach ciepłowniczych, w wagonach ko-
lejowych, na terenie ogródków działkowych. Decydują się nie wra-
cać do domu, by uniknąć awantur pijanych rodziców, libacji, bicia, 
poni żania czy przemocy fizycznej i psychicznej. Z drugiej strony, 
powrót dziecka na noc do domu to spotkanie z obojętnością i chło-
dem emocjonalnym rodziców. Fakt pojawienia się dziecka nie ozna-
cza dla rodziców niczego wielkiego. Czasami w ogóle nawet tego nie 
zauważają, bo zajęci są swoimi sprawami. Bezdomność dzieci ulicy 
nie wyraża się więc brakiem „czterech ścian” w bloku, kamienicy czy 
domu jednorodzinnym. Jej symboliczny sens zdradza nieobecność 
uczuć wobec dziecka, wzajemnych relacji, akceptacji, pochwały, wy-
słuchania, motywowania do działania, wspólnego planowania przy-
szłości. Bezdomne dzieci ulicy pozbawione są sprzyjającego klimatu 
rodzinnych więzi i ciepłych relacji z najbliższym otoczeniem. 
 Od urodzenia człowiek pełni określone role społeczne, które 
zmie niają się wraz z wiekiem oraz sytuacją życiową. Nie zawsze są 
one odpowiednie do wieku i możliwości jednostki. Szczególnie trud-
nym jest okres adolescencji, kiedy młody człowiek podlega wielu 
zmianom, a wymóg sytuacji rodzinnej nakazuje pełnienie roli oso-
by dorosłej. W charakterystyce dzieci ulicy pojawiają się określenia 
takie jak: „dorosłe dzieci”, „dorośli z przymusu”, „dzieciństwo obo-
wiązków”. Wydaje się to sprzeczne i nielogiczne, pozornie jest to 
mylenie dwu różnych od siebie okresów życia: dzieciństwa i dorosło-
ści. Pomiędzy pierwszym a drugim niewiele można znaleźć wspól-
nych punktów odniesienia. Każdy z nich rządzi się swoim własnym 
rytmem wynikającym z naturalnego rozwoju: fizycznego, psychicz-
nego, duchowego. Wśród najczęściej pełnionych przez dzieci ulicy 
ról wymienia się: zajmowanie się młodszym rodzeństwem (skutkiem 
jest opuszczanie lekcji w szkole), gotowanie obiadu, robienie pra-
nia, załatwianie opału na zimę czy uzyskiwanie środków z opieki 
społecznej. Badania prowadzone wśród dzieci ulicy przez cytowaną 
A.  Filas (s. 39) pokazują, że czynnikiem determinującym inicjację 
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alkoholową i narkotykową dzieci ulicy była konieczność przeję-
cia przez nie ról rodzicielskich. Dzieci czuły się wypalone i miały 
„przetrącony kręgosłup”. Kontakt z alkoholem miało 85% uczniów 
podstawówek. Ulubionym napojem było piwo, ale 70% chłopców 
i 42% dziewcząt próbowało także wódki. W samotności, jak to okre-
ślały dzieci, sięga się po narkotyki (12% uczniów liceów ogólno-
kształcących i 17% uczniów techników).
 W ostatnich latach można zaobserwować obniżanie się dolnej gra-
nicy wieku osób uprawiających nierząd, który określa się jako pro-
stytucję dziecięcą. Wymienia się wiele przyczyn tego patologiczne-
go zjawiska uznawanego za tzw. obyczajowe wykolejenie nieletnich. 
Należą do nich: zaburzenia osobowości, splot niekorzystnych czyn-
ników występujących w sytuacji życiowej dzieci i młodzieży (Biele-
cka, Winiarska, Ronatowicz, 2005, s. 47), brak opieki i kontroli ze 
strony rodziców i opiekunów, zagrożenie bezpieczeństwa i oparcia 
wśród najbliższych, alkoholizm w rodzinie, przestępcza działalność 
członków rodziny i występujące w domu rodzinnym formy agresji, 
tolerowanie niewłaściwego stylu bycia dzieci, niekiedy ciche przy-
zwolenie na zachowania przestępcze i czerpanie korzyści z tych dzia-
łań (Wencel, 1997, s. 25), okoliczności życiowe (finansowe wspie-
ranie rodziny lub opłacanie żywności i ubrań) (Izdebski, 2002, 
s. 14). Dzieci, które trudnią się prostytucją, zdaniem Sylwii Stry-
jenki (2003, s. 28) charakteryzuje ambiwalencja uczuciowa. W sy-
tuacjach kry zysowych pomagają sobie wzajemnie, a w innych przy-
padkach potrafią się okradać, oszukiwać, być bez względne. One nie 
wiedzą, czym jest prawdziwa więź między ludźmi. Nie wiedzą, co to 
jest szacunek, że można nim darzyć kogoś właściwie za nic, po pro-
stu dlatego że jest człowiekiem. To jest dla nich niezrozumiałe. Uwa-
żają, że na wszystko trzeba sobie zasłużyć. 
 Dzieci z grupy ryzyka poszukują swojej życiowej szansy w rze-
czywistości ulic wielkich miast. Większość z nich nie jest świadoma, 
jaką cenę przyjdzie im płacić za życie na ulicy. Przybywają z baga-
żem doświadczeń na miarę człowieka dorosłego, z rodzin proble-
mowych i wchodzą w twardą rzeczywistość naznaczoną patologią 
dorosłych. W zaułkach starych dzielnic, a także w parkach i na głów-
nych ulicach miast znajdują się ludzie uzależnieni od środków psy-
chotropowych, dokonujący pod wpływem alkoholu czy narkotyków 
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publicznych ekscesów. Bardzo często grupa zdemoralizowanych do-
rosłych staje się nauczycielami inicjującymi dzieci i młodzież w kie-
runku zachowań aspołecznych bądź utwierdzającymi w przekona-
niu, że jest to słuszne postępowanie. 
 Dzieci przebywające na ulicy podlegają również wpływowi grup 
przestępczych. Aleksander Makowski uważa, że 

przestępcza działalność w środowisku społecznym jest szczególnie niebez-
pieczna dla młodzieży, która w wieku dojrzewania wykazuje predyspozy-
cje i skłonności do życia z fantazją, wyobraźnią i przygodą, często nawet 
ze zwykłej przekory narusza wszelkie normy ładu i współżycia społeczne-
go (1994, s. 35). 

 Uliczną szkołę życia przechodzą zarówno nieletnie tirówki, jak 
i nieletni chłopcy zarabiający na życie w domach publicznych. Sta-
ją się łatwym łupem zorganizowanych przestępców, którzy wpro-
wadzają ich w tajniki kradzieży, rozbojów, wymuszeń i prostytucji. 
Jako nieformalni pracodawcy dzieci ulicy wykorzystują je do róż-
nych celów: kradzieży w sklepach lub autobusach, rozprowadzania 
narkotyków na dyskotekach, ściągania haraczu, zastraszania, bicia 
na zlecenie, sprzedaży kradzionych rzeczy, gromadzenia informacji 
o osobach zamożnych, udzielania na lichwiarski procent pożyczek 
(wyłudzania pieniędzy od rówieśników przypadkowo spotkanych na 
ulicy), organizowania gier hazardowych (w karty lub kości), okrada-
nia najbliższych (Jędrzejewski, dz. cyt., s. 37).
 Najgroźniejszą patologią dzieci ulicy, która w ostatnich latach 
wykazuje tendencje zwyżkowe, jest przestępczość. Eugeniusz Mo-
czuk (2005, s. 58) podkreśla, że dzisiaj młodzi ludzie są bardziej ok-
rutni, nieprzejednani, nietolerancyjni: chcą posiadać dużo pieniędzy 
za wszelką cenę i często biją dla samego bicia. Agresywne zacho-
wania dzieci ulicy ukazujące najwyższy stopień brutalności i bez-
względności opisują autorzy reportażu Nieletni gangsterzy. Bez retu-
szu pisarskiego przekazują obraz rzeczywistości, która z jednej strony 
przeraża, a z drugiej odsłania niewydolność współczesnego systemu 
wychowania rodzinno-szkolnego: 

Włamują się do mieszkań i instytucji. Pracują na jumie, czyli w Niemczech 
kradną kosmetyki, i ubrania, sprzęt komputerowy i RTV. Mają własnych 
paserów. Handlują narkotykami, a czasem mają własne plantacje konopi 
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indyjskich. Wymuszają haracze w szkołach i na osiedlach. Nieletni prze-
stępcy pracują również dla dorosłych gangów, w tym najgroźniejszych grup 
z Pomorza, Pruszkowa, Wołomina, Katowic czy Jeleniej Góry. Najczęś-
ciej wystarcza im nóż, kastet, kij baseballowy, ale posługują się też bronią 
palną. Potrafią torturować rówieśników i dorosłe ofiary. Bywa, że zabija-
ją. Najmłodsi mają dziewięć, dziesięć lat. Na czele grup stoją zwykle pięt-
nastolatkowie, ostatnio również dziewczynki. Czasem działają w rodzin-
nych gangach, nierzadko są jedynymi żywicielami patologicznych rodzin. 
Wielu ma na swoim koncie kilkadziesiąt przestępstw (Ornacka, Łuczak, 
2000, s. 26). 

 Grupa przestępcza wzmaga agresywność jej członków, daje po-
czucie anonimowości i przeświadczenie o niekaralności. Przestęp-
czość dzieci ulicy jest zjawiskiem gwałtownym i powiązanym zarów-
no czynnikami psychologicznymi, jak i społecznymi, które tworzą 
niekorzystny syndrom utrudniający prawidłowe funkcjonowanie 
w społeczeństwie zgodnie z obowiązującymi normami. 

4.
Zamiast zakończenia

Dzieci ulicy w Polsce są grupą społeczną, której istnienia nie wszy-
scy mają świadomość. Ich „ujawniona obecność” to wytwór ponowo-
czesnego świata uwikłanego w przeobrażenia związane z transformacją 
ustrojową. Jednym przyniosła ona zwiększoną ilość dóbr materialnych, 
a innych obdarowała biedą, bezrobociem, rozpadem rodziny, zmianą 
w sposobie myślenia, wartościowania i nastawień społecznych. Naj-
bardziej negatywne konsekwencje odnoszą się do zagubienia podsta-
wowego sensu wychowania w rodzinie i szkole. Dziecko, które wobec 
problemów ze strony tych dwu środowisk nie spotka się z życzliwoś-
cią i pomocą dorosłych, zostaje pozostawione samemu sobie. Ponie-
waż życie nie znosi pustki, więc szuka ono alternatywnych sposobów 
spędzania czasu poza domem i szkołą. W przypadku niektórych miej-
scem życia z wyboru albo z konieczności staje się ulica. Jest ona tym 
groźniejsza, że symptomy niedostosowania społecznego takich dzie-
ci wyniesione z rodziny i szkoły przekształcają się w warunkach ulicy 
w zachowania silnie dewiacyjne, a nawet przestępcze. 
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Dzieci i młodzież w sektach 
z perspektywy pedagogicznej 
i społecznej

Dzieci stanowią grupę społeczną, która w sposób szczególny narażona 
jest na niebezpieczeństwo psychomanipulacji i przemocy ze strony kon-
trowersyjnych grup kultowych, nazywanych często zamiennie sektami. 
Wśród tej grupy szczególnie bezbronne wydają się dzieci najmłodsze 
i niepełnosprawne. Psycholodzy od lat wskazują na niebezpieczeństwo 
wykorzystywania technik manipulacji umysłu, jakie stosują sekty wzglę-
dem swoich członków, oraz na silnie rozbudowany system nagród i kar 
(bolesnych) wymierzanych najmłodszym. Prawnicy wskazują głównie 
na kryminogenny charakter działalności wielu sekt i nowych ruchów 
religijnych. Pedagodzy natomiast w sposób szczególny podkreślają ko-
nieczność prowadzenia szerokiej profilaktyki społecznej w zakresie prze-
ciwdziałania destruktywnemu wpływowi sekt na dzieci i młodzież.
 W związku z powyższym na terenie całej Polski od lat prowadzi 
się szeroko rozumianą profilaktykę społeczną, mającą na celu ochro-
nę dzieci i młodzieży przed zgubną działalnością sekt. Na wstępie 
należy podkreślić, że problem sekt w sensie ogólnym stanowi zagad-
nienie niezwykle skomplikowane, gdyż łączy w sobie kwestie wolno-
ści religijnej i związanej z nią religijnej patologii, która towarzyszy 
człowiekowi i jego przekonaniom religijnym od wieków. Fakt zło-
żoności zjawiska sekt podkreśla opracowany w roku 2000 Raport 
 MSWiA, który już na samym wstępie stwierdza: 
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Od początku lat 90-tych duże emocje towarzyszą pojawieniu się w Polsce 
wielu grup nazywanych powszechnie sektami. Ugrupowania te oskarżane 
są o stosowanie niedozwolonych i nieetycznych metod werbunku nowych 
członków oraz ich psychiczne uzależnianie, powodujące ślepe posłuszeń-
stwo przywódcy. Zdaniem krytyków tych grup dopuszczają się one szeregu 
przestępstw, takich jak przemyt broni, handel narkotykami, porwania, wy-
łudzanie pieniędzy, a wszystko to pod hasłami odnowy religijnej, doskona-
lenia duchowego, poszerzania świadomości itp. O odczuciach społecznych 
wobec sekt świadczą wyniki badań opinii publicznej, przeprowadzone 
przez Demoskop, zgodnie z którymi dla ponad trzech czwartych Polaków 
sekty stanowią poważne zagrożenie, a według 65% działalność sekt po-
winna być prawnie zabroniona. 27% respondentów dopuszcza możliwość 
legalnej działalności sekt, ale pod warunkiem dokładnej ich kontroli ze 
strony władz państwowych. Podobne wyniki przyniósł sondaż przeprowa-
dzony w lipcu 1999 roku przez OBOP (MSWiA, 2000, s. 4).

 Sporządzony w imieniu Komisji Młodzieży, Kultury, Wychowa-
nia, Informacji i Sportu raport poświęcony działalności pewnych 
„nowych ruchów religijnych” na terenie państw Wspólnoty Euro-
pejskiej, zwany Raportem Cottrella, w tym względzie wskazuje jed-
noznacznie na destrukcyjny wpływ sekt na dzieci i młodzież: 

Niektórzy rodzice skarżą się, że od wielu lat nie mają kontaktu ze swymi 
dziećmi: niektórzy młodzi przepadają bezpowrotnie. W innych przypad-
kach w trakcie rzadkich wizyt wydają się jacyś dziwni, obcy, nie wykazu-
jący bynajmniej chęci do powrotu. Niektóre ruchy poddają swoich adep-
tów technice „prania mózgu”, mającej ich przeobrazić w istoty całkowicie 
zależne od nowej wiary – polega to m.in. na kontrolowaniu ich diety ży-
wieniowej, odsuwaniu ich od rodziny i przyjaciół, nakłanianiu do zerwania 
wszelkich kontaktów ze światem zewnętrznym, zakłócaniu ich snu (adepci 
budzeni są o różnych porach, po to by mogli się oddawać śpiewom i mod-
litwom) (Gajewski, 2009, s. 258). 

 Analizując losy dzieci i młodzieży w kontekście działania sekt, 
należy zauważyć, że problemy, które dotykają ich w sposób nieraz 
niezwykle bolesny, są konsekwencją przystąpienia do kontrowersyj-
nej sekty rodziców, którzy w wyniku utożsamienia się z nową grupą 
zmieniają zarówno strategie wychowawcze, jak i ogólny sposób ro-
zumienia siebie i rodziny. Fakt ten potwierdza również wspomniany 
Raport Cottrella: 

Skoro wierność wobec ruchu z założenia ma być całkowita, adepci zdają so-
bie sprawę, iż muszą krążyć po ulicach w poszukiwaniu pieniędzy i nowych 
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zwolenników (dla wielu tych ruchów jest to cel najważniejszy). Porzucają 
oni często uniwersyteckie studia, zarzucają projekty na przyszłość, a niekie-
dy – w przypadku ludzi nieco starszych – opuszczają także swoich współ-
małżonków i rodziny. Stawia to rodziny wobec zupełnie niezrozumiałych 
dla nich sytuacji i stwarza szczególny problem w przypadku małych dzie-
ci, które nie rozumieją, co się dzieje z rodzicami, i nie potrafią na to zare-
agować (tamże, s. 267).

 W związku z oczywistym faktem szczególnej bezbronności dzieci 
wobec osób dorosłych należy im się szczególna troska, mająca za za-
danie ochronę przed wszelkimi formami społecznej patologii. Sekty 
stanowią swoiste środowisko, w którym łamie się podstawowe prawa 
dziecka. Patologiczny świat charyzmatycznych przywódców religijnych 
skazuje dzieci w licznych przypadkach na społeczną marginalizację. 
Analiza działalności sekt wskazuje, że dzieci, wbrew oficjalnym zapo-
wiedziom i zapewnieniom, stanowią dla ich liderów darmową siłą ro-
boczą, którą można z łatwością wykorzystywać do niewolniczej pracy. 
Sekty wykorzystują dzieci na różne sposoby, tak w  wymiarze psychicz-
nym, jak i fizycznym. Skrajnym przypadkiem łamania praw dziecka 
jest przemoc fizyczna (w tym seksualna) a nawet zabójstwa.
 Problem sekt oraz losu dzieci do nich przynależących, jak i dzieci 
pozyskiwanych na drodze werbunku stanowi przedmiot niniejszych 
rozważań. Przedstawione liczne przykłady destrukcyjnego wpływu 
sekt na dzieci nie mają na celu straszenia nikogo. Ich celem jest uka-
zanie problemu i wola wskazania możliwych sposobów rozwiązywa-
nia podobnych sytuacji. 

1.
Dzieci jako przedmiot zainteresowania sekt

Analiza strategii werbunkowych sekt działających w Polsce i na świe-
cie wskazuje, że przedmiotem ich zainteresowania są przede wszystkim 
ludzie młodzi (Stevens, 1992). Fakt ten potwierdzają liczne opracowa-
nia naukowe oraz raporty opracowywane na zlecenie różnych instytu-
cji rządowych i pozarządowych (Zimbardo, Hartley, 1985, s. 2). 
 Raport o stanie bezpieczeństwa państwa z 1995 roku, podejmujący 
zagadnienie działalności sekt, podkreśla, że dzieci, obok młodzieży, 
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stanowią szczególną grupę ryzyka. Tłumacząc przyczyny zain-
teresowania sektami, raport w następujący sposób wyjaśnia te 
powody: 

Najwięcej członków sekty werbują wśród dzieci i młodzieży. Główną przy-
czyna ich napływu do sekt jest obecny kryzys rodziny. Konsumpcyjne po-
dejście do życia bądź trudna sytuacja ekonomiczna rodziny, a co za tym 
idzie poświęcenie przez rodziców większości czasu na pracę zarobkową 
powoduje, że rodzina nie spełnia należycie swoich funkcji. Wyalienowa-
ni młodzi ludzie, poszukujący w życiu trwałych wartości – przyjaźni, cie-
pła, zaufania, sensu życia, spełnienia potrzeb przynależności i więzi, pozor-
nie znajdują je w sektach (Raport o stanie bezpieczeństwa państwa, 1995). 

 
 Atrakcyjność grup kultowych wynika również z licznych manka-
mentów w zakresie edukacji i wychowywania młodzieży, co wspo-
mniany raport potwierdza w następujący sposób:

Istotny dla powyższego zjawiska jest również fakt ograniczenia w szkol-
nictwie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także brak popularyzacji 
wśród młodzieży pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu. Konse-
kwencją tego stanu jest uciekanie nieletnich w działalność przestępczą lub 
patologicznych grup subkulturowych bądź sekt.

 Do źródeł szczególnej podatności dzieci i młodzieży na działa-
nie sekt należy zaliczyć również niską wiedzę dzieci i młodzieży oraz 
ich rodziców i wychowawców w zakresie psychomanipulacji, co po-
twierdzają autorzy cytowanego dokumentu:

Niewątpliwie najważniejszym powodem takiej sytuacji jest brak elemen-
tarnej edukacji dzieci i młodzieży w zakresie tego nowego w naszym kraju 
zjawiska. Młodzież nieświadoma stosowania głęboko nieetycznych metod 
i technik manipulacji przez związki parareligijne biernie im ulega i podda-
je się bezwzględnemu posłuszeństwu ich przywódców.

 Fakt szczególnego narażenia dzieci i młodzieży na działanie sekt 
potwierdzają również inne dokumenty o charakterze rządowym 
i międzynarodowym. 
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2.
Przemoc i psychomanipulacja sekt względem 
dzieci i młodzieży

Skrajną formą przemocy (obok przemocy psychicznej) odnotowa-
ną w różnych setach wobec najmłodszych dzieci jest przemoc fizycz-
na (bicie, głodzenie, okaleczanie itp.), prowadząca często do śmier-
ci, zwłaszcza w przypadku noworodków i dzieci do pierwszego roku 
życia (Levine, Salter, 1976, s. 411-412). Samobójcze sekty o charak-
terze apokaliptycznym w swoich szeregach gromadziły często rów-
nież dzieci kilku- i kilkunastoletnie, które tak jak dorośli swój pobyt 
w sekcie przypłaciły życiem. Za przykład może posłużyć przypadek 
sekty Świątynia Ludu (Peoples Temple) charyzmatycznego Jima Jo-
nesa, która 18 listopada 1978 roku w Jonestown w Gujanie dopro-
wadziła ponad 900 swoich członków do zbiorowego samobójstwa 
poprzez wypicie napoju z cyjankiem potasu podczas specjalnej ce-
remonii (część osób została zastrzelona, w tym małe dzieci). Dzie-
ci stały się również ofiarami destrukcyjnej sekty Szczep Dawidowy 
(The  Branch Davidians), która 19 kwietnia 1993 roku w Stanach 
Zjednoczonych doprowadziła ponad 80 osób do śmierci. Wśród tra-
gicznie zmarłych były również kilkuletnie dzieci. Dzieci wraz z doro-
słymi zginęły po wysadzeniu w powietrze i podpaleniu farmy Waco 
w Teksasie podczas szturmu sił policyjnych i FBI, który miał miejsce 
po 51 dniach oblężenia sekty w związku z podejrzeniem o psycho-
patologiczny wpływ guru sekty Davida Koresha na jego wiernych 
(Newport, 2006). Dzieci zginęły również podczas samobójczej akcji 
sekty Zakon Świątyni Słońca (L’Ordre du Temple Solaire) w dniach 
4 i 5  października 1994 roku, kiedy to jednocześnie w Kanadzie 
i Szwajcarii 53 wyznawców zginęło od broni palnej, noża i trucizny. 
Samobójcza akcja sekty dopełniona została rok później, 24 grudnia 
1995 roku w okolicach Grenoble we Francji, gdzie znaleziono ko-
lejne 16 ciał członków sekty Zakonu Świątyni Słońca, ułożonych 
w kształt gwiazdy (Facon, 1995). 
 Największą jak do tej pory zbrodnią wymierzoną przeciwko życiu 
dorosłych i dzieci była głośna sprawa sekty Ruch na Rzecz Przywró-
cenia Dziesięciu Przykazań Bożych (The Movement for the Restoration 
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of the Ten Commandments of God). W marcu 2000 roku, w niewiel-
kim kościele w małym miasteczku Kanungu, ok. 300 km od stolicy 
Ugandy, kilkuset wyznawców tejże sekty popełniło zbiorowe samo-
bójstwo. Dochodzenie ujawniło masowe mogiły, w których znale-
ziono zwłoki dzieci (Kosińska, Gajewski, 2000). 

3.
Kontrowersyjne praktyki – najmłodsze dzieci 
ofiarami sekt

Roch „Moïs” Thériault – twórca Kliniki Zdrowego Życia (Healthy 
Living Clinic) wpisuje się na długą listę charyzmatycznych guru, 
którego psychopatologiczna żądza władzy doprowadziła do śmier-
ci jego wyznawców. W stworzonej przez niego komunie obok doro-
słych przebywały również dzieci, które stały się jego bezpośrednimi 
ofiarami (Mckay, 2002). 
 Pomiędzy rokiem 1977 a 1989 sprawował on pełną przemocy wła-
dzę nad 12 dorosłymi i 26 dziećmi, większości których był ojcem. 
W maju 1984 roku po wyjściu z więzienia wraz ze swymi wyznawca-
mi (z czego osiem kobiet to jego żony) osiedlił się w Bunt River w On-
tario. Ponieważ był ojcem większości dzieci, sprawował nad nimi, jak 
i nad ich matkami, nieograniczoną władzę. Jego silna osobowość spra-
wiła, że w okresie pobytu w więzieniu nadal był odwiedzany przez 
kobiety. Z dwoma z nich w tym okresie spłodził nawet dzieci. Prze-
bywając w więzieniu, kilkakrotnie bezskutecznie usiłował uzyskać 
przedterminowe zwolnienie (Dorchester, 2002). Uznawany za jedne-
go z największych przestępców w Kanadzie przez lata wykorzystywał 
seksualnie małe dzieci i młodzież, znęcając się nad nimi na różne spo-
soby. Jedna ze spraw sądowych wniesiona przeciwko Thériault doty-
czyła kastracji dwuletniego chłopca (Boyle, 1995, s. 221 i 239).
 Z powodu licznych doniesień o złym traktowaniu dzieci przez 
sektę w październiku 1984 roku komunę Rocha Thériault badała 
grupa kobiet z Towarzystwa Pomocy Dzieciom (Children’s Aid So-
ciety), które na koniec wizytacji stwierdziły liczne nieprawidłowości, 
wysuwając poważne oskarżenia przeciwko Thériault. Lista nadużyć 
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wobec dzieci lidera sekty była długa. Do najważniejszych zaliczo-
no przypadek, kiedy to jednemu ze swoich wyznawców guru na-
kazał uciszyć płaczące niemowlę. G. Veer posłuszny Thériault wy-
tarzał płaczące dziecko w śniegu. Niemowlę noszące biblijne imię 
Samuel było znienawidzone przez guru, ponieważ nie było ono, jak 
większość dzieci w sekcie, jego synem. W marcu 1981 roku dziecko 
zmarło w wyniku komplikacji, jakie powstały po obrzezaniu go przez 
samego Thériault niewysterylizowaną brzytwą. Jak zeznali świadko-
wie zdarzenia, wcześniej dziecku wlano do ust sporą ilość alkoholu. 
Stwierdziwszy zgon dziecka, Thériault wraz z innym członkiem sek-
ty spalili ciało niemowlaka. W kilka lat po tym wydarzeniu ofiarą 
poczynań Rocha padło inne dziecko. W styczniu 1985 roku z powo-
du wyziębienia organizmu zmarło kolejne niemowlę pozostawione 
na kilka godzin na mrozie. Również i w tym przypadku śmierć dzie-
cka wynikała z paranoicznych religijnych przekonań lidera grupy. 
Roch Thériault nie krył, że nie akceptuje dziecka z powodu opad-
niętej jednej powieki nad okiem, co w jego przekonaniu stanowiło 
widoczne znamię diabelskie. W tym samym roku w grudniu zatrzy-
mane przez policję dzieci należące do sekty przyznały się, że uczest-
niczyły w różnego rodzaju orgiach seksualnych i były zmuszane do 
uprawiania nierządu z guru. Do kontrowersyjnych relacji dochodzi-
ło również pomiędzy samymi dziećmi. Znany jest przypadek próby 
zgwałcenia dziewczynki przez jednego z synów Thériault. Kończąc 
smutny opis licznych nadużyć dokonujących się w sekcie z udziałem 
dzieci, należy wspomnieć o alkoholizmie guru, który w stanie upo-
jenia alkoholowego wrzucał brutalnie dzieci do wody, rzucał nimi 
o ścianę, drzewa, a także zamykał w specjalnych klatkach. 
 Inna amerykańska sekta Scjentologia (ang. Scientology), obecnie 
już międzynarodowa organizacja o charakterze religijno-ekonomicz-
nym, promuje autorskie, silnie kontrowersyjne idee tzw. dianetyki, 
która jako jedyna – zdaniem scjentologów – może przynieść ludzko-
ści uwolnienie z licznych problemów dnia codziennego. Dianetyka 
przedstawiana jest jako alternatywna terapia dla współczesnej psy-
chologii i psychoterapii, często określa się ją jako „współczesną na-
ukę o zdrowiu umysłowym” (Hubbard, 2009). Wykraczając oczy-
wiście daleko poza naukę, amerykańska superreligia-terapia stanowi 
potencjalne zagrożenie zarówno dla ludzi dorosłych, jak i dzieci. 
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 Kontrowersyjnym zabiegom o charakterze inicjacyjno-terapeu-
tycznym w Scjentologii poddawane są dzieci zasadniczo od 8. roku 
życia, choć zdarzały się przypadki, kiedy dzieci młodsze poddawane 
były skomplikowanym technikom oczyszczania psycho-mentalnego. 
W fundamentalnym dziele Dianetyka czytamy: 

Dziecko nie może być bezpiecznie doprowadzone do stanu Clear przed 
ukończeniem piątego roku życia, a w dzisiejszej praktyce rzadko jest pod-
dawane terapii dianetycznej przed ukończeniem ośmiu lat. Doskonalenie 
metod terapii może obniżyć nieco tę granicę, ale nie poniżej wieku, w któ-
rym dziecko w pełni włada mową – chyba, że ktoś w przyszłości wynajdzie 
katalizator usuwający zawartość umysłu reaktywnego bez dodatkowych za-
biegów […] obecnie małe dziecko jest dla Dianetyki problemem i prawdo-
podobnie będzie tak jeszcze przez długi czas (s. 187-188).

 Scientologiczna koncepcja stanu Clear stanowi jedną z najważ-
niejszych składowych dianetycznej terapii. Termin Clear posiada 
wiele znaczeń. Może odnosić się do osoby albo do stanu, w jakim 
dana jednostka się znajduje. Osoba w stanie Clear to ktoś wyzwo-
lony (oczyszczony) z wszelkiego bólu fizycznego i emocjonalnego. 
 Clear to osoba o oczyszczonym umyśle, potrafiąca działać racjonal-
nie i odnosić sukces. W wyniku oczyszczenia (clearing), które doko-
nuje się podczas terapii dianetycznej, umysł człowieka uwalnia się 
z wszelkich wiążących go schematów. Jednostka Clear to w końcu 
ktoś, kto oczyścił się z blokujących go engramów. 
 Zdaniem L. Rona Hubbarda wszelkie choroby okresu dziecięce-
go mają swoje źródło w engramach 1, które na dziecko oddziaływa-
ją w sposób silny głównie w okresie poprzedzającym rozwój mowy. 
Duża liczba zgonów noworodków i dzieci do pierwszego roku ży-
cia, zdaniem twórcy dianetyki, powodowana jest właśnie uaktywnia-
niem się engramów, które są jedynym źródłem nieorganicznych cho-
rób umysłowych oraz organicznych chorób psychosomatycznych. 
 To, co może i powinno niepokoić pedagogów i wychowawców 
w wychowywaniu dzieci scjentologów, to fakt interpretacji zwykłych 
zachowań dzieci według klucza pseudonaukowych założeń terapii 
dianetycznej, głoszącej niczym niezweryfikowane tezy o istnieniu 

1 Engram to ślad pamięciowy, zmiana pozostawiona w układzie nerwo-
wym przez określone przeżycia, działanie określonych bodźców, stanowiąca pod-
stawę późniejszego odtworzenia – pamięci i doświadczenia.
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w człowieku umysłu reaktywnego i analitycznego (oraz wielu tego 
typu mniej lub bardziej zrozumiałych dla przeciętnego człowie-
ka struktur psychiczno-duchowych). Przykładem takiego podejścia 
niech będzie znamienna wypowiedź autora kontrowersyjnej terapii: 

Przypadkowe wylanie przez dziecko szklanki mleka na obrus, nadmiernie 
hałaśliwa zabawa na werandzie, nieumyślne zniszczenie kapelusza taty czy 
dywanika mamy: często są to zimne, wykalkulowane działania umysłu re-
aktywnego skierowanego przeciwko źródłom bólu.

 Przekonanie o tym, że choroby ludzkie, w tym dziecięce, powo-
dowane są w większości przypadków przez engramy, może w rzeczy-
wistości prowadzić do zaniedbań zdrowia dzieci i młodzieży. Dopro-
wadzenie najmłodszych do stanu Clear zdaniem liderów Scjentolgii 
to najskuteczniejsza metoda profilaktyczna przed niebezpieczeń-
stwem popadania w rozmaite choroby. W rozdziale rozpowszechnia-
nego na całym świecie podręcznika do terapii dianetycznej zatytuło-
wanym Choroby somatyczne Hubbard przekonuje czytelnika: 

Obserwacja wielu przypadków, wskazująca na to, że choroby dziecięce są 
predysponowane, wywoływane i przedłużane przez engramy, prowadzi do 
pytania, jak groźne są te choroby same w sobie […] u dzieci Cleara jeszcze 
nigdy ich nie zaobserwowano i jest to powód do przypuszczenia, że choro-
by wieku dziecięcego jako takie, są niezwykle łagodne, a komplikują je tyl-
ko zakłócenia psychiczne – czyli reasumując engramy.

 Problem dzieci wychowywanych w duchu ideologii scjentolo-
gicznej może się ujawnić poprzez poddawanie ich mniej lub bar-
dziej jawnym praktykom parareligijnym. Scjentologia stanowi swo-
isty konglomerat idei naukowych, okultystycznych i science fiction. 
Zezwalając dzieciom na uczestnictwo w terapii scjentologicznej, ro-
dzice muszą być świadomi, że tego typu terapia jest nienaukowa i ma 
charakter sekciarski. Proponujący w centrach dianetyki różnego ro-
dzaju kursy samorozwoju adepci sekty rozprowadzają dzieła swoje-
go założyciela, a wraz z nimi mają dogodną sposobność propagowa-
nia swoich idei. Należy podkreślić, że scjentolodzy na różne sposoby 
odcinają się od głównego nurtu psychologii uznawanej przez współ-
czesną naukę. Dianetykę przedstawia się jako naukę o człowieku, 
jako nową psychologię, zadaniem której jest „badanie ducha”. 
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 Nie bez znaczenia dla prawidłowego rozwoju dziecka są relacje, 
jakie zawiera ono od pierwszych dni swojego życia. Głosząc ideę za-
rażania dzieci negatywnymi engramami już na etapie płodu, scjento-
lodzy proponują kobietom, aby te rodziły w ciszy, przez co uchronią 
swoje dzieci od chorób psychicznych. Problemy zachowania dzie-
ci i młodzieży, a także fakt występowania wśród nieletnich różnych 
zaburzeń osobowości scjentolodzy łączą również ze złym traktowa-
niem płodu przez rodziców. Podejmując zagadnienia profilaktyki 
społecznej, Hubbard tłumaczy zasady porodu scjentologicznego: 

Absolutna cisza podczas porodu – w trosce o zdrowie umysłowe zarówno 
matki, jak i dziecka i o spokój o dom, w którym dziecko będzie się wy-
chowywało. Zachowanie milczenia nie polega jednakże na ciągłym powta-
rzaniu „pss” dla uciszenia innych; taka jest przyczyna jąkania się (s. 194).

 Hubbard odróżnia ponadto kobiety, które przeszły jego terapię, 
od tych, które nie doświadczyły skutków interwencji terapii diane-
tycznej. Poprzez wejście na poziom Clear kobiety mogą i powinny 
rodzić dzieci bez użycia środków przeciwbólowych, które zdaniem 
autora terapii dianetycznej mogą przyczyniać się do powstawania 
różnego rodzaju zaburzeń rozwojowych: 

Clear nie potrzebuje przy porodzie środków znieczulających. Jest to bar-
dzo korzystne, ponieważ środki takie oszałamiają dziecko i potem engram, 
w restymulacji stwarza u niego pozory ociężałości umysłowej.

 Kontrowersje w Scjentologii budzi obok terapii stosowanych 
wobec dzieci również ogólny pogląd organizacji na sposób wycho-
wywania, które powinno odbywać się w sposób całkowicie wolny 
i bezstresowy. W wielu swoich publikacjach Hubbard pyta o zasady 
wychowywania dzieci we współczesnym świecie. Przyznając słusz-
ność wychowaniu jezuickiemu, twierdzi wbrew faktom, że wycho-
wanie jezuickie wraz z jezuitami obecnie już nie istnieje. Zdaniem 
twórcy dianetyki każda reguła odnosząca się do zachowania męż-
czyzn i kobiet odnosi się również do dzieci. Naczelna zasada wycho-
wawcza Scjentologii to bezwzględne prawo dziecka do samodeter-
minizmu, które Hubbard (2009, s. 160) w sposób czytelny wyraził 
w następującym stwierdzeniu:
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Dziecko jest czułe i kochające, dopóki może zachowywać swoje prawo sa-
modeterminizmu. Odbierając mu to prawo, w pewnym stopniu niszczysz 
jego życie.

 Będąc zwolennikiem bezstresowego wychowania, w znaczeniu 
pozostawienia dziecku maksymalnej swobody, wszelkie ogranicze-
nia stawiane dzieciom przez ich rodziców Hubbard sprowadza do 
destrukcyjnego dla dziecka strofowania, które należy całkowicie wy-
eliminować z procesu wychowania. Nazywając kontrolę rodzicielską 
„tresowaniem dziecka”, upatruje przyczyny aspołecznego zachowa-
nia dzieci w nadmiernej kontroli rodzicielskiej.
 Przestrzegając rodziców przed stosowaniem kontroli względem 
swoich dzieci, Hubbard opisowym językiem tłumaczy: 

Kiedy dajesz dziecku, ta rzecz należy do niego. Nie jest już twoja. To, co mu 
dajesz, czy to będą ubrania, zabawki, czy pieniądze, musi pozostać pod jego 
wyłączną kontrolą. Wtedy dziecko drze swoją koszulę, niszczy swoje łóżko 
i swój wóz strażacki. To nie jest twoje zmartwienie.

 Powyższe podejście z pedagogicznego punktu widzenia wydaje 
się być, delikatnie mówiąc, dość odważne, biorąc pod uwagę fakt, 
że dzieci ze swej natury nie są w stanie w sposób pełny, tak jak czy-
nią to dorośli, kontrolować własnego życia. Dzieci zawsze pozosta-
ją w zależności od swoich rodziców i dopóki przebywają pod opieką 
dorosłych, nie jest bez znaczenia to, jak się zachowują.
 Kontrowersyjne praktyki Scjentologii zauważone zostały wielo-
krotnie przez rozmaite instytucje rządowe o charakterze narodowym 
(w poszczególnych państwach) i międzynarodowym. Dokument Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego opublikowany w roku 1995 stwierdza:

Kościół ten określany jest mianem „mafii religijnej”. Jest on najbardziej 
dochodowym kultem w Stanach Zjednoczonych. Z uwagi na nieprzychyl-
ną opinię międzynarodową Kościół dąży do ukrywania działalności w Pol-
sce. Zagrożenia ze strony Kościoła Scjentologicznego przejawiają się mię-
dzy innymi w podejmowaniu działań dążących do wyłudzania środków 
materialnych na tzw. orientalne techniki odnowy psychicznej.

 Problem Kościoła Scjentologicznego zauważony został również 
w roku 1984 przez Parlament Europejski, czego wynikiem był wspo-
mniany już Raport Cottrella. Podejmując temat kontrowersyjnej 
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grupy kultowej, w kontekście organizowanych przez nią licznych 
kursów rozwijania umysłu, stwierdza wprost: 

Jeden z naszych korespondentów pisze, że po przystąpieniu jego córki do 
Kościoła Scjentologicznego przekazał za pośrednictwem banku znaczne 
sumy jako „opłatę za kursy”; ostatecznie zdołał odzyskać te pieniądze. Co 
się jednak dzieje – kontynuuje – z osobami samotnymi, niedoinformowany-
mi lub słabymi, którym za oddanie majątku obiecuje się jedynie, iż staną się 
lepsze i bardziej aktywne? W przeszłości rząd brytyjski starał się ograniczać 
prawo wjazdu do Wielkiej Brytanii dla osób kierujących Kościołem Scjen-
tologicznym. Restrykcje te zostały następnie zniesione, lecz trwa debata po-
święcona scjentologii i dianetyce. W East Grinstead spotkaliśmy osoby zado-
wolone ze swojego scjentologicznego doświadczenia. Później dowiedzieliśmy 
się, że niektóre osoby były zaczepiane na londyńskiej ulicy i nakłaniane do 
poddania się testowi, uruchamiającemu mechanizm zwany „E-meter”. Do-
piero potem proponowano im kursy, których konieczność wykazywały testy. 
Tak więc jakiś młody człowiek, który usłyszał o dianetyce w Radiu Luksem-
burg, udawał się do Ośrodka Scjentologii w Birmingham, gdzie przekonywa-
no go o konieczności poddania się „terapii” kosztującej 10 funtów szterlin-
gów za godzinę. Zadłużył się na 240 funtów szterlingów i był obiektem  – jak 
sam mówi – absolutnego „prania mózgu” (Gajewski, dz. cyt., s. 269).

 Działalność Kościoła Scientologii pomimo licznych kontrower-
sji i wysuwanych przez instytucje rządowe i pozarządowe oskarżeń 
o działalność biznesową pod płaszczykiem religii nie słabnie. Oferta 
szybkiego sukcesu za pomocą technologii dianetycznej oraz moda na 
oryginalne techniki terapii sprawiają, że organizacja nieprzerwanie 
pozyskuje nowych adeptów i otwiera kolejne centra. Wdrażane pro-
gramy uwiarygodnienia społecznego niewątpliwie wspomagają rea-
lizację rozwoju kontrowersyjnej sekty. 

4.
Technika kamuflażu i społecznego 
uwiarygodnienia – bezpośredni dostęp 
do  dzieci

Doskonałym sposobem bezpośredniego dotarcia do najmłod-
szych, chętnie wykorzystywanym przez wiele sekt, jest p o z o r o -
w a n i e  a k c j i  p r o s p o ł e c z n y c h. Podejmowane częste i liczne 
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inicjatywy o charakterze społecznym dotyczą zazwyczaj pomocy ma-
terialnej oferowanej np. domom dziecka, schroniskom itp. Obok 
pomocy materialnej grupy sekciarskie oferują różnego rodzaju im-
prezy o charakterze kulturalnym.
 Maskowanie własnej tożsamości, nazywane w literaturze przed-
miotu strategią kamuflażu, otwiera drzwi licznych instytucji spo-
łecznych emisariuszom sekt, które pod postacią przeróżnych sto-
warzyszeń i fundacji usiłują uwiarygodnić swoje oblicze, kreując 
równocześnie swój pozytywny wizerunek. Przykładem takiego dzia-
łania są Kościół Zjednoczeniowy Moona, Scjentologia, Rodzina Mi-
łości i wiele innych dobrze już poznanych kontrowersyjnych grup 
sekciarskich. Organizacje społeczne powoływane do istnienia przez 
poszczególne sekty w samych nazwach zawierają pozytywne przesła-
nie, mające świadczyć o prospołecznym zaangażowaniu ich twórców. 
Dla przykładu wymieńmy w tym momencie charakterystyczne i za-
razem najbardziej znane fasady Kościoła Zjednoczeniowego: Fede-
racja Kobiet na Rzecz Pokoju Światowego, Polska Federacja Rodzin 
na rzecz Pokoju Światowego, Akademickie Stowarzyszenie Urzeczy-
wistniania Wartości Uniwersalnych, Stowarzyszenie Uczonych na 
rzecz Pokoju Światowego itd.
 Na terenie Polski organizacja Moona werbowała w sposób szcze-
gólny młodzież w roku 2000 (od 9 do 16 lutego), oferując tzw. 
„Walentynki w Seulu” oraz możliwość uczestnictwa w Światowym 
Festiwalu Kultury i Sportu. Oferta wystosowana głównie do mło-
dych obejmowała wiele atrakcji kulturalnych, religijnych i przede 
wszystkim sportowych, a wszystko za niezwykle niską cenę kilkuset 
dolarów.
 Rozwijająca w ostatnim czasie swoją działalność sekta scjentolo-
gów podejmuje wiele inicjatyw o charakterze profilaktycznym i re-
socjalizacyjnym. Wśród licznych przedsięwzięć o charakterze spo-
łecznym odnajdujemy akcje skierowane przeciwko społecznemu 
wykolejeniu dzieci i młodzieży. Przykładem takiej inicjatywy jest 
program Narcon, będący autorskim programem scjentologów, obej-
mującym pomoc osobom uzależnionym od narkotyków, lub Cri-
minon, będący programem ściśle ukierunkowanym na rehabilitację 
więźniów. Do najbardziej znanych organizacji Kościoła Scjetolo-
gicznego należą: założona w 1969 roku Komisja do spraw Uchybień 
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Psychiatrii wobec Praw Człowieka (The Citizens Commission on 
Human Rights), zadaniem której jest pomoc osobom poszkodowa-
nym przez działania oficjalnej psychiatrii medycznej, przeciwko któ-
rej scjentolodzy otwarcie od początku swej aktywności społecznej 
występują, oraz Fundacja na rzecz Wolności Religijnej (The Foun-
dation for Religious Freedom), organizacja powiązana ze Scjentolo-
gią, która za cel stawia sobie społeczną edukację w zakresie wolno-
ści i odpowiedzialności religijnej, co w rzeczywistości sprowadza się 
przede wszystkim do apologii sekty.
 Pozostawiając w tym momencie nieco na boku prezentację ko-
lejnych licznych organizacji fasadowych wspomnianych grup kulto-
wych, chciałbym się skupić na ciekawym przypadku nawiązywania 
kontaktu z dziećmi poprzez instytucje fasadowe sekty Rodzina Miło-
ści (The Family of Love), znanej również jako Dzieci Boże (Children 
of God). W sposób oficjalny na temat tejże sekty wypowiedział się 
w Polsce wspominany już dokument Raport o stanie bezpieczeństwa 
państwa z 1995 roku, który stwierdza wprost, że działalność tej sek-
ty (występującej głównie pod nazwą Wspólnota Niezależnych Zgro-
madzeń Misyjnych Rodzina): 

łączona jest z tajemniczymi zaginięciami i uprowadzeniami ludzi młodych, 
zarówno na terenie Polski, jak i w innych państwach. W Polsce prowadzi 
ona szeroką działalność propagatorską, rozdając w miejscach publicznych 
plakaty i ulotki, a także werbunkową głównie w szkołach i placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych, proponując usługi w zakresie nauczania ję-
zyków obcych oraz pogadanek na temat zapobiegania narkomanii i AIDS. 
Każdy, kto nawiąże kontakt z grupą, nakłaniany jest do opuszczenia ro-
dziny. Członkowie, odizolowani całkowicie od swych rodzin i przyjaciół, 
przebywają w ośrodkach sekty na terenie kraju tylko czasowo, skąd na-
stępnie pod zmienionym nazwiskiem wyjeżdżają za granicę, gdzie są wy-
naradawiani, aby po latach powrócić do kraju jako całkowicie posłusz-
ni przywódcy sekty. Odnalezienie osób uprowadzonych przez grupę staje 
się praktycznie niemożliwe. Żaden z jej członków nie pracuje zawodowo. 
Na terenie kraju grupa posiada co najmniej dwa ośrodki – w Piasecznie 
i  w Karpaczu. 

 Odnosząc się do nadużyć sekty względem dzieci, przytaczany po-
wyżej raport z 1995 roku przypomina, że na zachodzie Europy sekta 
ta oskarżana była o uprowadzanie dzieci, molestowanie i wykorzysty-
wanie seksualne nieletnich, propagowanie stosunków kazirodczych 
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oraz produkcję filmów pornograficznych (również z udziałem dzie-
ci). W niektórych krajach zakazano wręcz działalności sekty. Należy 
przyznać również, że wiele oskarżeń wysuwanych pod adresem sekty 
okazało się nieprawdziwych.
 W rozprowadzanej w roku 1996 broszurze zatytułowanej Rodzi-
na sekta przedstawiła swój profil w następujący sposób: 

Rodzina jest międzynarodową wspólnotą niezależnych chrześcijańskich 
zgromadzeń misyjnych. Choć nasi członkowie pochodzą z ponad 80 kra-
jów, łączy nas niezachwiane przekonanie, że miłość Boża jest rozwiązaniem 
problemów nękających obecnie ludzkość (Rodzina, 1996, s. 1). 

 Dalej z broszury dowiadujemy się, że

Członkowie Rodziny regularnie odwiedzają domy dziecka i szpitale. 
W przypadkach, gdzie te instytucje są niedofinansowane, pomagają w zna-
lezieniu sponsorów i zorganizowaniu darów w postaci żywności, odzieży, 
obuwia, artykułów szkolnych i zabawek. Niosą też dzieciom radość, dając 
występy muzyczne i urządzając różne zajęcia. W wielu przypadkach Rodzi-
na prowadzi kursy dla wychowawców, udzielając praktycznych i dydak-
tycznych porad (s. 2). 

 Sama działalność społeczna nie powinna oczywiście budzić za-
skoczenia i sprzeciwu. W przypadku sekt tego typu pomoc stanowi 
jedynie pretekst dla ukrytych celów werbunkowych. Wczytując się 
dokładnie w treść ofert o charakterze społeczno-oświatowym, mo-
żemy dostrzec informacje mówiące o tym, że najważniejsza jest jed-
nak wiara i uczestnictwo w życiu sekty. Wspomniana powyżej bro-
szura stwierdza wprost drugorzędność niesionej pomocy materialnej 
i edukacyjnej: 

Celem Rodziny jest służenie Bogu przez służenie bliźniemu. W każdej sy-
tuacji staramy się nieść pomoc, która wychodzi poza materialne wsparcie, 
wierzymy bowiem, że ma to znacznie większą i trwalszą wartość. Dzielenie 
się przez nas wiarą, nadzieją i miłością Bożą z innymi przynosi wspaniałe 
zmiany w życiu tysięcy ludzi.

 Swoją działalnością członkowie Rodziny obejmują również wię-
zienia i domy poprawcze. Podczas wizyt przedstawiciele sekty oferu-
ją występy muzyczne lub teatralne, których celem jest „wzbudzenie 

Dziecko...16 
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w słuchaczach chęci zmienienia życia na lepsze”. Podczas tego typu 
inicjatyw odwołują się do doktryny religijnej własnej grupy i stara-
ją się zainteresować skazanych kwestiami wiary i religii. Dla realiza-
cji tego typu celów udostępniają tzw. chrześcijańską literaturę oraz 
prowadzą kursy biblijne, spotkania modlitewne i podtrzymują dal-
szą korespondencję.
 Działająca w Polsce od roku 1999 organizacja Ray of Hope (Pro-
myk Nadziei) okazała się satelitą Family Care Foundation, która to 
z kolei jest amerykańską przybudówką sekty Rodzina Miłości. Za 
pośrednictwem tejże organizacji, działającej głównie na terenie pół-
nocnej Polski (w szczególności na terenie Szczecina), jej wolontariu-
sze i pracownicy dotarli skutecznie do polskich dzieci i młodzieży 
z różnorodną pomocą charytatywną i przesłaniem ewangelizacyj-
nym. Każda akcja była dokładnie dokumentowana fotograficznie. 
Po każdej imprezie na stronach internetowych Promyka Nadziei za-
mieszczane było sprawozdanie z przeprowadzonej akcji. W dziale 
Galeria czytelnik strony mógł znaleźć dziesiątki zdjęć ukazujących 
uśmiechnięte dzieci z różnych ośrodków wychowawczych. Po kilku 
latach działalności Promyka Nadziei, który wprost zachęcał do za-
poznania się ze stronami internetowymi Family Care Foundation, 
organizatorzy zebrali pokaźną liczbę zdjęć ukazującą ich działalność 
charytatywną prowadzoną w imię zasady: „Czyńcie innym, jakbyście 
chcieli, aby i wam czyniono” (www.rayofhope.pl).
 Wyrażając swoją gotowość do współpracy z ośrodkami skupiają-
cymi dzieci, Promyk Nadziei w okresie swej działalności propono-
wał wszystkim zainteresowanym bezpłatne występy w domach dzie-
cka, w szpitalach, w ośrodkach dla niepełnosprawnych itp. Dzięki 
wsparciu finansowemu licznych sponsorów w kilku ośrodkach zor-
ganizowano dla dzieci przedstawienia teatru kukiełkowego. Inną ak-
cją charakterystyczną dla Promyka Nadziei było zorganizowanie na te-
renie południowej i północnej Polski akcji „Malowanie na twarzach”. 
Za pomocą kolorowych kredek i farb członkowie Promyka zachęcali 
najmłodszych do malowania sobie różnych ornamentów na buziach. 
Następnie fotografowano dzieci i zamieszczano ich zdjęcia na swoich 
stronach. Z okazji Nowego Roku Promyk zorganizował i sponsoro-
wał w Domu Małego Dziecka w Stargardzie Szczecińskim huczną za-
bawę noworoczną. Dzięki anonimowemu sponsorowi (jak twierdzą 
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przedstawiciele Promyka) udało się na potrzeby imprezy przygotować 
paczki z prezentami dla 56 dzieci obecnych na zabawie. Przygotowa-
ne paczki były przeznaczone głównie dla dzieci w wieku od 2 do 8 lat. 
Młodsze dzieci otrzymały zabawki „na grupy”. Ofiarowane młodszym 
dzieciom paczki zawierały głównie kredki, linijki, gumki, książeczki 
do kolorowania, kleje do papieru, bloki, nożyczki, ołówki, koloro-
we papiery, natomiast starsze dzieci otrzymywały zestawy szkolne itp. 
W marcu tego samego roku, dzięki pomocy szwedzkiej pozarządowej 
organizacji Helping Hands (NGO) ze Sztokholmu, Promyk sprowa-
dził duży transport ponad 600 par nowiutkich ocieplanych spodenek, 
które ofiarowano wychowankom Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie 
Szczecińskim. Wartość materialna darów miała rzekomo wynosić kil-
kadziesiąt tysięcy złotych.
 Sprawa kontaktów sekty z przedszkolem w Szczecinie okazuje się 
dość skomplikowana. Otóż okazuje się, że władze przedszkola prze-
czą, jakoby podejmowały jakąkolwiek współpracę z Promykiem Na-
dziei twierdząc, że 

Dom Dziecka nr 2, Zielony Dwór […] w Szczecinie nigdy nie współpra-
cował i nie współpracuje z organizacją Ray of Hope ani z sektą Rodzina 
(Nowakowski, 2001). 

 Skąd taka różnica zdań w kwestii współpracy sekty z przedszko-
lem? Odpowiedź wydaje się prosta. Z jednej strony Promyk Na-
dziei powołuje się na współpracę z przedszkolem, gdyż to dodaje mu 
wiarygodności, z drugiej zaś strony przedszkole ze Szczecina dowie-
dziawszy się, że za Promykiem kryje się sekta, wypiera się jakiegokol-
wiek kontaktu. Fakt niezgodności relacji w następujący sposób ko-
mentuje P.T. Nowakowski: 

Wszystko wskazuje na to, że powołując się na autorytet niczego nieświa-
domych placówek pomocy społecznej, przybudówki sekty Rodzina prag-
ną przede wszystkim zyskać publiczne zaufanie – stąd internetowa galeria 
ilustrowana bogatym zbiorem fotografii z akcji charytatywnych. Poza tym 
działalność dobroczynna jest sposobem na nawiązanie pierwszych kontak-
tów z potencjalnymi adeptami. Agitatorzy, wchodząc do przytułków, szpi-
tali, sierocińców jako pracownicy organizacji charytatywnych, mają możli-
wość dotarcia do ludzi z doktryną swej grupy i z zaproszeniem na wspól-
ne spotkania.

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2011 
DZIECKO ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM, Redakcja Krzysztof Biel i Justyna Kusztal



244 Mariusz Gajewski

 Kończąc omawianie przypadku wchodzenia przez sektę Rodzina 
w środowiska związane z wychowywaniem najmłodszych dzieci, war-
to zwrócić uwagę na fakt, że w lutym 1994 roku Wspólnota Niezależ-
nych Chrześcijańskich Zgromadzeń Misyjnych „Rodzina” wystąpiła 
oficjalnie z prośbą o wpis do rejestru wyznań religijnych prowadzone-
go przez Biuro ds. Wyznań URM. Postępowanie rejestracyjne grupy 
zostało wszczęte 14 czerwca po dostarczeniu przez nią wszelkich wy-
maganych dokumentów. W lipcu z prośbą o wstrzymanie postępowa-
nia wystąpiło jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej, informując 
o przymusie wywieranym przez członków na nieletnich i o negatyw-
nym wpływie wychowawczym sekty Rodzina. Wystosowane protesty 
do Biura ds. Wyznań URM w tej sprawie złożyły również w tym czasie 
m.in. ogólnopolski Ruch Obrony Rodziny i Jednostki oraz Federacja 
Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. W wyniku tego typu interwencji 
do rejestracji Wspólnoty Niezależnych Chrześcijańskich Zgromadzeń 
Misyjnych „Rodzina” nie doszło. 

5.
Ideologiczna śmierć dzieci i młodzieży 
w szeregach Świadków Jehowy

Błędnie interpretując Biblię, organizacja Świadków Jehowy zakazuje 
swoim członkom dokonywania transfuzji krwi. Pierwszymi ofiarami 
tej niebiblijnej, całkowicie sekciarskiej doktryny są oczywiście dzieci 
i młodzież, które to ze względu na swój wiek nie mogą przeciwsta-
wić się woli rodziców i organizacji Towarzystwo Strażnica. W jednej 
z broszur zakaz transfuzji krwi został przez liderów organizacji wy-
tłumaczony w następujący sposób: 

Świadkowie Jehowy godzą się na leczenie i zabiegi chirurgiczne. Jest wśród 
nich sporo lekarzy, w tym także chirurgów. Niemniej, jako ludzie głęboko 
religijni, wierzą, że nie wolno im przyjmować transfuzji krwi, bo byłoby 
to sprzeczne z takimi wersetami biblijnymi, jak na przykład: „Ciała z du-
szą jego – krwią jego – nie jedzcie” (Rodzaju 9:3, 4); „[Macie] wylać jego 
krew i przykryć ją prochem” (Kapłańska 17:13, 14); Powstrzymujcie się 
od „rozpusty, tego, co uduszone, i od krwi” (Dzieje Apostolskie 15:19-21) 
(Jak krew może ocalić Twoje życie?, 1990, s. 27).
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 Należy zauważyć, że początkowo liderzy sekty nie mieli nic prze-
ciwko transfuzji krwi. Pierwsi prezesi Towarzystwa Strażnica zgadza-
li się na zabieg transfuzji, widząc w nim cenną interwencję medycz-
ną. Przełomowym rokiem w organizacji Świadków Jehowy w kwestii 
transfuzji krwi okazał się rok 1945, w którym to wprowadzono za-
kaz jej przeprowadzania. Włodzimierz Bednarski, autor licznych 
publikacji poświęconych Świadkom Jehowy, w następujący sposób 
komentuje kontrowersyjny zakaz przeprowadzania zabiegu transfu-
zji krwi w kontekście dzieci i młodzieży: 

Dziwne jest zachowanie ŚJ (Świadków Jehowy – przyp. autora) dotyczący 
transfuzji krwi. Odmawiają jej nawet chorym dzieciom. Jeszcze dziwniej-
sze, bo zarzucają nam, że chrzcimy małe dzieci, nie pytając czy tego sobie 
one życzą. Oni zaś nie dają im szansy przeżycia, aby mogły kiedyś stwier-
dzić, czy dobrze zrobili. Nie wiadomo przecież, czy dziecko byłoby w przy-
szłości ŚJ. A może właśnie dlatego odmawiają mu życia? Czemu podejmu-
ją decyzję za kogoś, jeśli uczą, że rodzice nie powinni podejmować decyzji 
dotyczącej chrztu dziecka? (Bednarski, 1997).

 Zakaz transfuzji krwi w organizacji Świadków Jehowy stanowi po-
ważny problem społeczny, o czym świadczą liczne doniesienia me-
dialne, za sprawą których nagłaśniane są przypadki ofiar śmiertelnych 
niebezpiecznej praktyki Towarzystwa Strażnica. W ostatnim czasie za 
sprawą mediów opinia publiczna informowana była o sytuacji, kie-
dy pewien ojciec wyrzekł się swojego pięcioletniego syna z powodu 
koniecznej transfuzji krwi. Tragedia dziecka rozpoczęła się na dobre 
z chwilą, kiedy osłabiony poważnie anemią pięcioletni Japheth Asa-
moah trafił do szpitala. Z powodu znacznej utraty krwi lekarze zde-
cydowali o pilnej potrzebie przeprowadzenia transfuzji, co wzbudzi-
ło ostry sprzeciw rodziców chłopca. W chwili kiedy lekarze rozpoczęli 
procedurę transfuzji, ojciec dziecka wraz z innymi współwyznawcami 
usiłowali nie dopuścić do przeprowadzenia zabiegu. W wyniku incy-
dentu ojciec chłopca Kwabena Afum został aresztowany i oskarżony 
o wywołanie paniki i chaosu. Ostatecznie dzięki transfuzji krwi chło-
piec przeżył, natomiast z powodu jej przeprowadzenia Afum wyrzekł 
się własnego syna, co z kolei doprowadziło do umieszczenia chłopca 
pod opieką miejscowego oddziału pomocy społecznej 2. 

2 www.modernghana.com
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 Należy podkreślić, że nie wszystkie problemy związane z zakazem 
transfuzji krwi kończą się pozytywnie. Na przestrzeni lat praktyka 
taka doprowadziła do śmierci wielu osób (w tym dzieci). Jednym 
z ostatnich tego typu przykładów może być sprawa piętnastoletnie-
go świadka Jehowy z Wielkiej Brytanii, który potrącony przez sa-
mochód zmarł w wyniku odmowy transfuzji krwi. Zdarzenie miało 
miejsce w West Midlands, chłopak przeżył sam wypadek, w wyniku 
incydentu odniósł jednak liczne i poważne obrażenia i stracił spo-
rą ilość krwi. Drogą powietrzną przetransportowany został do Selly 
Oak Hospital w Birmingham. W sposób świadomy zgodnie z wy-
tycznymi swej wiary odmówił zgody na przeprowadzenie transfuzji, 
w wyniku czego zmarł sześć godzin później 3.
 Przedstawiony powyżej przykład kilkunastoletniego chłopca nie 
stanowi odosobnionego przypadku. Poświęcony problemowi trans-
fuzji krwi portal www.ajwrb.org (Watchtower Victims Memorial) na 
swoich stronach zamieścił kilkadziesiąt nazwisk osób, które zmarły 
w wyniku transfuzji krwi. Wśród najmłodszych zmarłych możemy 
znaleźć liczne nazwiska dzieci: Lisa Kosack – 12 lat; Adrian Yeattes  – 
15 lat; Wyndham Cook – 15 lat; Lenea Martinez – 12 lat i wiele in-
nych. Kończąc kwestię zakazu transfuzji krwi, chciałbym podkreślić, 
że pomimo złagodzenia w ostatnich latach tonu wypowiedzi Towa-
rzystwo Strażnica niezmiennie podtrzymuje zakaz transfuzji. W jed-
nym ze swych periodyków w następujący sposób utrwala mit „nie-
spożywania krwi”: 

W dawnych czasach tysiące młodych ludzi przypłacało życiem dawanie 
pierwszeństwa Bogu. Dzisiejsi młodzi są gotowi uczynić to samo, tyle 
że ich tragedia rozgrywa się w szpitalach i salach sądowych, a kwestią spor-
ną jest transfuzja krwi (Przebudźcie się, 1994, s. 2).

3 www.dailymail.co.uk
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6.
Profilaktyka społeczna. Rodzice 
i wychowawcy wobec problemu sekt

W związku z licznymi kontrowersjami związanymi z wpływem sekt 
na dzieci i ich rodziny osoby zajmujące się pomocą psychopedago-
giczną w tym zakresie stosują liczne strategie oddziaływania, mające 
na celu pomoc osobom poszkodowanym. Pierwszym krokiem jest 
oczywiście szeroko rozumiana profilaktyka społeczna, która swym 
zasięgiem obejmuje zazwyczaj szkoły i rodziny. W Polsce od wie-
lu lat prowadzi się na terenie szkół różne programy profilaktyczne. 
Jednym z pierwszych tego typu programów był opracowany w Kra-
kowie profilaktyczny program skierowany do szkół, w ramach któ-
rego Ośrodek Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych 
Stowarzyszenia Civitas Christiana wydawał profilaktyczny periodyk 
„Drogami Sekt i Kultów”. Na łamach periodyku ukazywały się licz-
ne artykuły i scenariusze lekcyjne poświęcone psychomanipulacji 
w sektach itp. Dla celów profilaktycznych Ośrodek wydawał liczne 
ulotki i broszury tematyczne, a także organizował sympozja nauko-
we o charakterze ogólnopolskim. 
 Cieszącym się dużą popularnością programem profilaktycznym 
skierowanym do młodzieży i rodziców, a także nauczycieli i wycho-
wawców był program Otwarte oczy, opracowany przez Stowarzy-
szenie Rafael, które jako jedyne w Polsce prowadziło specjalistycz-
ne dwusemestralne seminarium rozeznawania zagrożeń związanych 
z działalnością nowych ruchów religijnych i sekt. W związku z dużą 
popularnością programu w ramach oferty szkoleniowej znalazły się 
zagadnienia dotyczące uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz 
inne szkolenia dotyczące obszaru edukacji szkolnej. W ramach pro-
gramu Otwarte oczy Dom Wydawniczy Rafael podjął się wydawania 
kwartalnika profilaktycznego „Sekty i Fakty”. Liczne ośrodki i punk-
ty poradnictwa religijnego, prężnie wspierające działalność informa-
cyjno-profilaktyczną w zakresie sekt na terenie Polski, prowadzą od 
wielu lat również ojcowie dominikanie.
 Dominikańskie Ośrodki Informacji o Nowych Ruchach Reli-
gijnych i Sektach znajdują się w sześciu miastach Polski i stawiają 
sobie w sensie szerokim następujące cele: ochrona człowieka przed 
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manipulacją psychologiczną, doktrynalną i ideologiczną oraz niesie-
nie pomocy ludziom uwikłanym w sekty i uzależnionym od indok-
trynacji psychicznej, a także ich bliskim i przyjaciołom. Ośrodki te, 
jako placówki interwencyjne, pomagają osobom poszkodowanym 
przez destrukcyjną działalność sekt w wymiarze psychologiczno-pe-
dagogicznym, jak i duchowym. Jak podkreślają na swojej stronie in-
ternetowej, głównym celem ich pracy jest pomoc konkretnym oso-
bom, a nie spór z określonymi grupami 4.
 W swej działalności dominikańskie ośrodki koncentrują się na 
„identyfikowaniu moralnie negatywnego wpływu psychologiczne-
go i ideologicznego niezależnie od jego pochodzenia oraz na ochro-
nie przed takim wpływem osób lub grup”. W związku z powyższym 
w swej praktyce kierują się przede wszystkim „dobrem osoby zagwa-
rantowanym między innymi w Deklaracji Praw Człowieka”. W swej 
ideologicznej deklaracji podkreślają: 

Uważamy, że każdy człowiek ma prawo do uzyskania pełnej wiedzy na te-
mat grupy, z którą ma kontakt. W związku z tym zainteresowanym oso-
bom przekazujemy wszystkie informacje, jakie posiadamy o konkretnej 
grupie – zarówno te pozytywne, jak i te negatywne. 

 Dominikańskie ośrodki korzystają głównie z własnych opraco-
wań, informacji religioznawczych oraz własnych bezpośrednich 
doświadczeń. Osoby zgłaszające się po pomoc do ośrodków mogą 
liczyć na uzyskanie ważnych informacji dotyczących metod ma-
nipulacji i rozbijania osobowości stosowanych przez sekty. W ra-
mach profilaktyki pracownicy ośrodków upowszechniają wiedzę na 
temat sposobów przeciwdziałania sektom. Podsumowując szero-
ki zakres świadczonych usług, można wskazać następujące pola ak-
tywności ośrodków: a) i n f o r m o w a n i e  zainteresowanych osób 
i instytucji oraz gromadzenie informacji religioznawczych, materia-
łów własnych grup oraz własnych doświadczeń ośrodka wypływają-
cych z obserwacji funkcjonowania danej grupy w relacji z osobą oraz 
w obrębie społeczeństwa; b) p r o f i l a k t y k a  polegająca na pod-
noszeniu świadomości społecznej dotyczącej funkcjonowania sekt, 
stwarzanych przez nie zagrożeń, sposobów werbowania, kryteriów 

4 www.badzwolny.eu

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2011 
DZIECKO ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM, Redakcja Krzysztof Biel i Justyna Kusztal



249Dzieci i młodzież w sektach

rozpoznawczych sekty, podejmowania środków ostrożności; c) t e -
r a p i a  psychologiczna; d) m e d i a c j a , która pomaga w nawiązaniu 
właściwej relacji pomiędzy członkiem określonej grupy a jego bliski-
mi pod warunkiem obopólnej zgody zainteresowanych stron; e) i n -
t e r w e n c j a  polegająca na pośrednim (poprzez władze samorządo-
we, straż miejską, policję oraz media) lub bezpośrednim (rozmowy 
z osobami uwikłanymi w relację z grupą) oddziaływaniu na określo-
ną grupę.
 W 1993 roku z inicjatywy rodzin poszkodowanych odejściem 
bliskich do antyspołecznych związków religijnych (destrukcyjnych 
sekt, grup kultowych, terapeutycznych itp.) powstał Ruch Obrony 
Rodziny i Jednostki. Wśród głównych celów stowarzyszenia znajdu-
jemy: organizowanie pomocy ofiarom kultów destrukcyjnych i ich 
rodzinom; profilaktyka społeczeństwa przez upowszechnianie wie-
dzy o działalności grup kultowych; informacja i współpraca z ośrod-
kami władzy oraz dążenie do zmiany prawa karnego. Na przestrzeni 
lat stowarzyszeniu udało się zorganizować punkty (poradnie) konsul-
tacyjne w kilku miastach Polski oraz uzyskać członkostwo i nawiązać 
stałą współpracę z międzynarodowym stowarzyszeniem podobnych 
ośrodków działających w Unii Europejskiej (FECRIS). Owocem 
współpracy Stowarzyszenia z policją, Ministerstwem Edukacji Naro-
dowej oraz Komisją Rodziny Sejmu RP było opracowanie programu 
edukacyjnego Młodzież a destrukcyjne kulty dla nauczycieli (Łoba-
czewska, Romańczuk, Zawal, 1999). Wydany w roku 2000 porad-
nik dla rodziców i wychowawców I Twoje dziecko może być w sekcie 
cieszył się sporą popularnością wśród nauczycieli i wychowawców ze 
względu na swoją wartość merytoryczną. W omawianym poradniku 
w sposób przejrzysty autorzy tłumaczą, czym jest sekta, jak sekty po-
zyskują swoich wyznawców, jak przygotować powrót dziecka z sek-
ty oraz jak prowadzić rozmowy z dziećmi silnie zidentyfikowanymi 
z sektą lub nieznanym ruchem religijnym. Pozycja zawiera również 
kilka świadectw osób należących do sekty oraz przydatne w pracy pe-
dagoga szkolnego adresy ośrodków informacji o destrukcyjnych kul-
tach. Należy podkreślić, że pozycja ta, sfinansowana przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej, stanowi niezwykle praktyczny poradnik, 
który dla niezorientowanych w temacie wychowawców i rodziców 
jest doskonałym źródłem informacji (Łobaczewska, 2000).
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 Doskonałym miejscem dla działań prewencyjnych jest internet. 
W ostatnich latach obserwujemy powstawanie różnych portali spe-
cjalizujących się w omawianym zagadnieniu. Na terenie Polski spo-
rym zainteresowaniem internautów cieszą się między innymi nastę-
pujące portale informacyjne: 
http://www.stopmanipulacji.pl/; http://drogamisekt.pl/;
http://www.dziecionline.pl/; http://sekty.prv.pl/;
http://stopmanipulacji.info/new-age/informacje/cechy-sekt/;
http://www.effatha.org.pl/; http://www.badzwolny.eu/

7.
Pedagog i psycholog wobec nowych ruchów 
religijnych i sekt

Pamiętając o dobru dziecka, pedagodzy szkolni, jak i psychologo-
wie w kontekście działalności sekt powinni zapoznać się z podsta-
wowymi zasadami, którymi należy się kierować w sytuacji zagroże-
nia dziecka przez sektę lub jakąkolwiek grupę psychomanipulacyjną. 
Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze zasady, wspomagające 
pozytywną interwencję. Zasady te odnoszą się szczególnie do rodzi-
ców, współmałżonków i przyjaciół osób będących w sektach, a także 
nauczycieli i wychowawców. Tak więc jeżeli dziecko lub bliska osoba 
związała się z jakimś nowym, podejrzanym ruchem religijnym lub 
sektą, należy pamiętać o tym, aby:
–  nigdy nie rezygnować z woli odzyskania dziecka. W związku z tym 

należy wiedzieć o tym, że pomimo bycia w sekcie wciąż nosi ono 
w sobie trwałe ślady przywiązania do rodziny i że tego faktu nie 
zniszczy żadna sekta. Nie należy się więc poddawać. Miłość, wy-
chowanie i wspomnienia nigdy nie zostaną wymazane z pamięci 
bliskiej osoby. W związku z tym warto uczynić z nich płaszczyznę 
porozumienia, łączącą w trudnych chwilach. Fakt przynależności 
do sekty należy przypisać w dużym stopniu wpływom grupy, dla-
tego nie należy obwiniać za zaistniałą sytuację tylko i wyłącznie 
pokrzywdzonego dziecka; 

–  dzieci są często ofiarą rodziców lub rodziny, która sama uwi-
kłała się w jakiś kontrowersyjny ruch religijny. Wobec tego 
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wychowawca lub nauczyciel, podejmując jakiekolwiek kroki in-
terwencyjne, musi ze szczególną uwagą uwzględniać zmienne śro-
dowiska rodzinnego;

–  należy zbierać dokładne informacje o grupie, do której należy 
dziecko, ze wszystkich możliwych źródeł, tj.: dokumenty, ulotki, 
nazwiska i pseudonimy, adresy członków, korespondencję, ope-
racje finansowe itp. Należy pytać dziecko o różne fakty dotyczą-
ce grupy, pod wpływem której się znajduje. Wiele sekt zataja in-
formacje lub ich nie udziela. Im bardziej więc zadawane pytania 
są odsuwane lub bagatelizowane, tym bardziej należy być ostroż-
nym. Uczciwe osoby i organizacje nie powinny mieć nic do ukry-
cia, jeżeli wiec wychowawca napotyka na blokady informacyjne, 
musi w takich sytuacjach wykazać cierpliwość i stanowczość. Na-
leży więc asertywnie zbierać informacje;

–  nie należy wyolbrzymiać faktu, że bliska osoba wstąpiła do sekty. 
Nie powinno się z tego czynić „wielkiej nieodwracalnej tragedii”, 
wobec której należałoby być bezradnym;

–  nie należy obrażać dziecka i oskarżać go o zaistniałą sytuację. Na-
leży unikać stosowania gróźb i kar mających na celu wymusze-
nie zmiany postawy. Nie należy również dziecka dręczyć ciągłymi 
przesłuchaniami i zmuszać przy różnych okazjach do opowiada-
nia o zaistniałej sytuacji. Nie należy osądzać podjętych decyzji. 
Przyjmując postawę zrozumienia, warto pozytywnie odpowiadać 
na każdą próbę nawiązania kontaktu. Krytyka dziecka połączona 
z agresją wobec sekty może prowadzić do jeszcze większego odda-
lenia się dziecka od najbliższych. Zamiast oskarżania i obwiniania 
warto poświęcić czas na lepsze wzajemne poznanie;

–  należy być wyrozumiałym, spokojnym i łagodnym, a przede 
wszystkim cierpliwym. O ile to możliwe, warto stwarzać w środo-
wisku dziecka dobrą atmosferę cechującą się dużym zaufaniem. 
W ten sposób umożliwia się dziecku lub innej osobie związanej 
z sektą otwarcie się i podjęcie rozmowy na temat jej sytuacji. Gdy 
już dojdzie do rozmowy (mniej lub bardziej formalnej), warto po 
jej skończeniu zapisać sobie najważniejsze uzyskane informacje;

–  niezależnie od drobnych zapisków sporządzanych po różnych 
rozmowach należy prowadzić dokładny dziennik wydarzeń, 
w którym należy notować informacje, zbierać wycinki z prasy, 
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nazwiska, adresy, numery telefonów osób, które w jakiś sposób 
zaangażowane są w sektę. Z biegiem czasu warto systematyzować 
zebrane informacje, nadając im zróżnicowane znaczenie. War-
to ustalić właściwą chronologię wydarzeń. Poprzez takie porząd-
kowanie i systematyzowanie zebranych informacji będzie można 
skuteczniej i bardziej konkretnie prowadzić konsultacje z pe-
dagogiem, psychologiem lub innymi osobami uczestniczącymi 
w interwencji;

–  już na samym wstępie jakichkolwiek rozmów (zwłaszcza formal-
nych), rozmawiając z osobą uwikłaną w sektę, należy jasno okre-
ślić swoje stanowisko i pozycję w sprawie. Osoba należąca do 
sekty może, w celu przekonania najbliższych o swoich racjach, 
zapraszać na spotkania grupy, do której przynależy (w takiej sy-
tuacji osoba ta staje się misjonarzem sekty w swojej rodzinie). 
Zachowanie takie powodowane jest najczęściej przekonaniem, 
że grupa ze swej natury jest dobra i każdy może przyjść i samemu 
to sprawdzić (a nawet zyskać, np. dobro duchowe, nowych przy-
jaciół itp.). Wobec tego typu zaproszeń należy być bardzo ostroż-
nym. Większość osób pracujących z ofiarami sekt odradza tego 
typu kontakty, dotyczy to zwłaszcza rodziny i bliskich, którzy 
czasami dla zyskania zaufania podejmują się uczestniczenia w róż-
nego rodzaju spotkaniach sekty. Nic bardziej mylnego. Uczestni-
ctwo w życiu sekty zazwyczaj prowadzi do osłabienia rozumienia 
powagi zagrożenia lub nawet konwersji bliskich do sekty;

–  nie można dopuścić do wymuszania i wyłudzania przez osobę 
związaną z sektą lub samą sektę żadnych dóbr materialnych. Sek-
ty przy zastosowaniu różnych technik psychomanipulacji potrafią 
wyłudzać od swoich nowych adeptów pieniądze lub inne dobra 
materialne. Ponadto nie można nigdy dopuścić do podpisywa-
nia jakichkolwiek poręczeń lub innych zobowiązań finansowych. 
W przypadku kiedy dziecko lub krewny przebywa na terenie sek-
ty, należy z wielką ostrożnością zgadzać się na przesyłanie pienię-
dzy „na utrzymanie”. Pieniądze posłane dziecku zazwyczaj trafią 
w ręce sekty. Pomoc dziecku musi posiadać charakter zespołowy, 
nie można dopuścić do sytuacji, w której jedno z rodziców blo-
kuje wypływ pieniędzy z domu, a drugie lekką ręką dla podtrzy-
mania „pozytywnej relacji” z dzieckiem bez większych ograniczeń 
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udziela wsparcia finansowego (to samo dotyczy krewnych i zna-
jomych). W sytuacji kryzysu dziecko poszukiwać będzie material-
nego wsparcia w różnych kręgach znajomych, przed czym warto 
ostrzec potencjalne „ofiary” takiego działania. Jeżeli dziecko ma 
zapisane jakieś cenne dobra w testamencie (np. dom itp.), należy 
przemyśleć decyzję o chwilowej zmianie zapisu w celu uchronie-
nia majątku rodzinnego. Ponadto nie należy udostępniać sekcie 
żadnych ważnych dokumentów, a jedynie w ostateczności po-
twierdzone kopie. 

8.
Na zakończenie

Kwestia sekt i nowych kontrowersyjnych ruchów religijnych stano-
wi od lat poważny problem społeczny. Ze względu na swój wielo-
aspektowy charakter jest on przedmiotem zainteresowania różnych 
dyscyplin naukowych. Ostatnie lata pokazują w sposób zdecydowa-
ny, że coraz częściej sekta rozumiana jako mała grupa społeczna ana-
lizowana jest przez takie dyscypliny, jak pedagogika i psychologia. 
Faktycznie sekty niepokoją swoim „stylem bycia”, zarówno psycho-
logów, jak i pedagogów (Wright, 1987). 
 Na dzień dzisiejszy wydaje się, że problem sekt został już dość 
szczegółowo i wyczerpująco opisany przez socjologów i religioznaw-
ców. Problemy natury filozoficzno-dogmatycznej sekt od wielu lat 
na różne sposoby rozpatrują teolodzy i filozofowie (Śliwiński, 1996). 
Na gruncie pedagogiki i psychologii wychowania wciąż pozostaje ot-
warte pytanie o wychowawczo-socjalizacyjne implikacje działalności 
kontrowersyjnych grup kultowych, zwłaszcza w odniesieniu do naj-
młodszych dzieci. W środowisku akademickim wydaje się, że prob-
lem sekt został już dawno dostrzeżony (choć nie przez wszystkich), 
o czym świadczy rosnąca liczba powstających na ich temat artyku-
łów i monograficznych opracowań (Nowakowski, 2007). Fakt ten 
nie powinien nas jednak zwieść i skłonić do zaprzestania prowa-
dzenia badań w tej materii. Zwłaszcza jeżeli chodzi o badania na-
tury empirycznej, wydaje się, że jest ich wciąż zbyt mało. Niewąt-
pliwie wszelka profilaktyka społeczna powinna opierać się na bazie 
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należycie rozpoznanego zagrożenia oraz rozumienia potrzeb środo-
wiska, do którego jest kierowana. W związku z powyższym koniecz-
na jest dalsza eksploracja tematu sekt w kontekście pedagogiki spo-
łecznej i resocjalizacyjnej. 
 Dzieci stanowią jedną z najbardziej delikatnych i bezbronnych 
grup społecznych, jak już na różne sposoby wykazano w niniejszym 
artykule. To właśnie najmłodsze dzieci narażone są w sposób szcze-
gólny na psychomanipulację i destruktywne oddziaływanie sekt 
(zwłaszcza tych o charakterze satanistycznym). Na dorosłych spoczy-
wa więc odpowiedzialność za ich ochronę i pomoc w razie zagroże-
nia. Przemoc i deprawacja dzieci i młodzieży dokonywana przez sek-
ty często ma miejsce „za zamkniętymi drzwiami”, w związku z czym 
trudno jest ją wychwycić w odpowiednim momencie. Fakt ten przy-
nagla więc tym bardziej wychowawców, pedagogów i psychologów 
do czujnego wsłuchiwania się w często niepozorne sygnały, jakie wy-
syłają najmłodsze ofiary sekt (Singer, Ofshe, 1990, s. 188-193). Kil-
kuletnie dzieci nie zawsze są w pełni świadome swojej sytuacji. Wie-
loletnie przebywanie w sektach destrukcyjnych wzmacnia w nich 
postawy antyspołeczne, prowadząc tym samym do społecznej izo-
lacji i rozwijania postaw o charakterze antyspołecznym. Silna pod-
kulturowa tendencja sekt z pewnością nie ułatwia dziecku w spo-
sób należyty wrastania w tkankę społeczeństwa. Dzieci należące do 
sekt, prędzej czy później, doświadczają społecznego naznaczenia 
i odkrywają swoją inność, która utrudnia im właściwe funkcjonowa-
nie. Poczucie osamotnienia i niezrozumienie ze strony rówieśników 
pozostawiają swój ślad na wszelkich relacjach interpersonalnych do-
rastającej młodzieży. Problemy komunikacyjne i poczucie niedopa-
sowania wzmacniają często tendencję do wycofywania się z rówieś-
niczych interakcji. W takich momentach niezaprzeczalnie ważne 
i odpowiedzialne zadanie stoi przed wychowawcami i pedagogami, 
którzy w sposób twórczy mogą wspomagać dzieci należące do od-
miennych niż tradycyjne związków wyznaniowych.
 Jak ukazano w ostatniej części artykułu, nie bez znaczenia dla 
praktyki wsparcia psychologiczno-terapeutycznego oraz pomocy 
o charakterze wychowawczo-pedagogicznym jest stosowanie pew-
nych reguł działania względem ofiar sekt. Wszelka pomoc udzie-
lana ofiarom sekt powinna cechować się jak najwyższym stopniem 
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profesjonalizmu. Nie bez znaczenia pozostają środki o charakte-
rze administracyjno-prawnym. Cennym posunięciem w przypad-
ku problemu sekt może być zainicjowanie kontaktu z wiarygodnym 
społecznie centrum informacji o sektach. W wielu przypadkach 
kontakt z tego typu instytucją może okazać się niezwykle ważnym 
i słusznym rozwiązaniem. Poszukując pomocy, należy również wy-
strzegać się „fałszywych przyjaciół”, nieprofesjonalnych naciągaczy 
oferujących szybką pomoc, niedysponujących niczym poza złud-
nymi obietnicami za wygórowaną cenę. W sposób szczególny na-
leży unikać pomocy ze strony członków sekt, nawet jeśli twierdzą, 
że są psychologami lub psychoterapeutami. Fakt pozostawania pod 
wpływem sekty tego typu osób powoduje często brak niezależności 
i ukrytą stronniczość na rzecz sekty.

Bibliografia

Bednarski W. (1997), W Obronie wiary: Pismo Święte a nauka Świadków 
Jehowy, innych sekt i wyznań niekatolickich, Gdańsk.

Biuletyn: Rodzina (Family Overview, Polish), 1996.
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (1995), Raport o stanie bezpieczeń-

stwa państwa, rozdział 7: Sekty i niektóre związki wyznaniowe w Polsce, 
Warszawa.

Boyle J.J. (1995), Killer cults. Shocking true stories of the most dangerous cults 
in history, New York.

Dorchester N.B. (2002), Quebec cult leader Roch (Moses) Theriault denied 
parole in New Brunswick, Canadian Press, July 11.

Facon R. (1995), Vérité et Révélations sur l’Ordre du Temple Solaire. Opéra-
tion Faut, chronique d’un massacre annoncé, Bruxelles.

Hubbard L.R. (2009a), Dianetyka. Współczesna nauka o zdrowiu umysło-
wym, Glostrup.

Hubbard L.R. (2009b), Scjentologia. Nowe spojrzenie na życie, Glostrup.
Jak krew może ocalić Twoje życie? Świadkowie Jehowy – wyzwanie natury chi-

rurgiczno-etycznej, 1990, www.watchtower.org.
Kosińska E., Gajewski M. (2000), Sekty – religijny supermarket. Krótki po-

radnik psychologiczny, Kraków.
Levine S.F., Salter N.E. (1976), Youth and contemporary religious move-

ments: Psychosocial findings, „Canadian Psychiatric Association Journal” 
21, s. 411-420.

Łobaczewska A. (2000), I twoje dziecko może być w sekcie, Lublin. 

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2011 
DZIECKO ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM, Redakcja Krzysztof Biel i Justyna Kusztal



256 Mariusz Gajewski

Łobaczewska A., Romańczuk H., Zawal J. (1999), Młodzież a destrukcyj-
ne kulty, Lublin.

Mckay J. (2002), Quebec cult leader’s chilling story told in new TV movie 
Savage Messiah, The Canadian Press, June 19.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (2000), Raport o nie-
których zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce, Warszawa.

Newport K.G.C. (2006), The branch davidians of Waco: The history and be-
liefs of an apocalyptic sect, Oxford.

Nowakowski P.T. (2001), Ukryte agendy sekty Rodzina, Nasz Dziennik, 
z dnia 17.02.

Nowakowski P.T. (2007), The Polish State and the cult problem: Preventive 
aspects, w: tenże (red.), The phenomenon of cults from a scientific perspec-
tive, Cracow.

Przebudźcie się!, nr 6 z dnia 8.06.1994, s. 2.
Raport Cottrella, Dokument 1-47/84, 2.04.1984 w: M. Gajewski, Sekty 

i nowe ruchy religijne, Kraków 2009. 
Singer M.T., Ofshe R. (1990), Thought reform programs and the produc-

tion of psychiatric casualties, „Psychiatric Annals” 20, nr 4, s. 188-193.
Stevens S. (1992), The Facts About Cults, Crestwood House.
Śliwiński P.J. (1996), Typologia nowych ruchów religijnych, „Przegląd Po-

wszechny”, nr 1, s. 82-87.
Wright, S.A. (1987), Leaving cults: The dynamics of defection, Washing-

ton, D.C., Society for the Scientific Study of Religion Monograph Se-
ries, nr 7.

Zimbardo P.G., Hartley C.F. (1985), Cults go to high school. A theoretical 
and empirical analysis of the initial stage in the recruitment process, „Cul-
tic Studies Journal”, nr 2, s. 91-148.

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2011 
DZIECKO ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM, Redakcja Krzysztof Biel i Justyna Kusztal



257

Justyna Kusztal

Dziecko wobec prawa w rodzinie, szkole 
i wobec wymiaru sprawiedliwości

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie statusu prawnego dzie-
cka w polskich regulacjach normatywnych. Autorka postawiła przed 
sobą zadanie opisania statusu prawnego dziecka w wybranych ce-
lowo aktach prawa międzynarodowego, polskim prawie cywilnym, 
prawie rodzinnym oraz w prawie karnym i ustawie o postępowaniu 
w sprawach nieletnich. Uczyniła to w oparciu o wybrane podstawo-
we akty prawne, jako że ramy niniejszego opracowania uniemożli-
wiają pełne, całościowe ujęcie statusu prawnego dziecka 1. Tekst ni-
niejszy ma charakter propedeutyczny, jako że podjęto w nim próbę 
wieloaspektowego ujęcia statusu prawnego dziecka w polskich regu-
lacjach normatywnych. Dlatego też artykuł, ze względu na ramy re-
dakcyjne, stanowić może jedynie zarys pewnych problemów, jakie 
rodzi określenie sytuacji prawnej dziecka stojącego wobec instytucji 
wychowawczych, pomocowych czy resocjalizacyjnych.
 Od kilku lat toczy się w Polsce dyskusja nad nowelizacją usta-
wy o postępowaniu w sprawach nieletnich czy nawet nad zasad-
niczą reformą prawa nieletnich. Kolejne projekty nowelizacji, 

1 W literaturze występują najczęściej opracowania dotyczące wybranego obsza-
ru aktywności dziecka, przykładowo: opracowanie koncentrujące się na określonym 
obszarze aktywności dziecka – prawie rodzinnym zawiera m.in. publikacja R. Ma-
tysik (2007) oraz E. Czyż (1999).

Dziecko...17 
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opracowywane w kilku już komisjach rządowych, pozostają w sferze 
planów i nie zostają nawet poddane szerszym konsultacjom społecz-
nym (Gaberle, 2008; Bojarski, 2007-2008, s. 269-284; Konarska-
-Wrzosek, 2007-2008, s. 349-359).
 Status prawny dziecka w prawie polskim jest niejednoznaczny. To, 
jak prawo traktuje młodego człowieka, uzależnione jest głównie od 
jego wieku, jednakże przyglądając się regulacjom prawnym z rożnych 
dziedzin prawa, widać wyraźnie, że inaczej patrzy na dziecko jako 
podmiot praw i obowiązków prawo cywilne i administracyjne, a ina-
czej prawo karne czy prawo nieletnich 2. W konsekwencji w praktyce 
ten sam młody człowiek, stojący w obliczu złożonych problemów, do-
tykających jego i jego rodzinę czy najbliższe środowisko (na przykład 
środowisko szkolne), nie spotyka się ze spójnymi działaniami pomo-
cowymi, wspierającymi czy profilaktycznymi, choć takie właśnie dzia-
łania gwarantują skuteczność w zapobieganiu problemom społecznym 
czy marginalizacji. Współczesne rozwiązania metodyczne, wciąż jesz-
cze innowacyjne, na przykład praca w ramach zespołów interdyscypli-
narnych powoływanych w instytucjach samorządu lokalnego (ośrodki 
pomocy społecznej, gminne komisje rozwiązywania problemów alko-
holowych) i działających w oparciu o ustawę o zapobieganiu przemo-
cy w rodzinie (Dz.U. z 2005 roku, Nr 180, poz. 1493 z późniejszy-
mi zmianami) i o ustawę o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 
593 z późniejszymi zmianami) traktują dziecko i jego rodzinę wielo-
aspektowo i komplementarnie. Jednakże podejście wielodyscyplinar-
ne wciąż jeszcze stanowi pewne novum w praktyce instytucji realizują-
cych zadania z obszaru pomocy społecznej. 
 Podstawowym polem aktywności młodego człowieka jest szkoła. 
Najważniejsza rola społeczna dziecka to rola ucznia. W szkole, a nie 
tylko w rodzinie, choć rodzina powinna mieć tu znaczenie funda-
mentalne, mają miejsce dynamiczne procesy wychowania i socjaliza-
cji, proces nabywania wiedzy, internalizacji wartości. Prawo oświato-
we powinno stać na straży praw ucznia, gwarantować również prawa 

2 Za „prawo nieletnich” uważa się regulacje polskiej ustawy o postępowaniu 
w sprawach nieletnich z 1982 roku, choć w literaturze widoczne są opinie, że poję-
ciem tym należałoby obejmować wszystkie kompleksowe regulacje prawne dotyczą-
ce młodych ludzi – dzieci i młodzieży nie tylko w prawie karnym, ale i opiekuńczym 
czy socjalnym (por. Stańdo-Kawecka, 2007).
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rodziców, którzy powierzają wychowanie i kształcenie swojego dzie-
cka instytucji publicznej czy społecznej. Tymczasem analizy statusu 
prawnego ucznia i rodzica tegoż ucznia w szkole polskiej pozwalają 
na sformułowanie zgoła odmiennych refleksji i wyciąganie niepokoją-
cych wniosków (Andrzejewski, 2008; Czerepaniak-Walczak, 2008).
  W toczącej się obecnie dyskusji nad reformą prawa nieletnich 
w Polsce pojawiają się głosy o obniżeniu bądź podniesieniu wieku 
odpowiedzialności karnej (Lubelski, 2007-2008, s. 375-381; Ma-
jewski, 2010, s. 383-390), a także głosy o konieczności zrównania 
wieku odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności cywilnej. Ar-
gumentem za takim zrównaniem jest z pewnością uproszczenie re-
gulacji prawnych i uczynienie ich klarownymi. Zabieg taki wymaga 
zmian na poziomie ustawowym, co wiąże się z czasochłonnym pro-
cesem legislacyjnym. Ostatnie zmiany w obszarze prawa rodzinnego 
(nowelizacja z 13 czerwca 2009 roku, Dz.U. z 2008 roku, Nr 220, 
poz. 1431) wprowadziły odpowiadające współczesności nowe roz-
wiązania w zakresie opieki nad dziećmi.
 Od wielu lat rysuje się potrzeba zmian w obszarze zapobiegania 
niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży. Fragmentarycz-
ne uregulowania znalazły się na przykład w ustawie o zapobiega-
niu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 roku, Nr 180, poz. 1493 
z późniejszymi zmianami) czy choćby w ustawie o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz.U. z 2005 roku, Nr 179, poz. 1485). Wciąż jed-
nak brak kompleksowego aktu prawnego lub kilku aktów spójnych 
i komplementarnych, które ujmowałyby status prawny dziecka wie-
loaspektowo, w oparciu o zasady ochrony praw dzieci w prawie mię-
dzynarodowym i uwzględniałyby współczesne, oparte na badaniach 
naukowych, tendencje w traktowaniu dzieci i młodzieży przez wy-
miar sprawiedliwości, instytucje pomocowe czy edukacyjne.

1.
Ochrona dziecka w prawie międzynarodowym

Ochronę praw dziecka zapewniają obowiązujące akty prawa mię-
dzynarodowego traktujące bezpośrednio o dzieciach oraz takie, 
które ochroną praw dzieci zajmują się w kontekście praw człowieka 
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w ogóle. Taki charakter mają między innymi: Powszechna Deklara-
cja Praw Człowieka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
w 1948 roku, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo-
wych Wolności z 1953 roku, Międzynarodowy Pakt Praw Obywa-
telskich i Politycznych, przyjęty rezolucją Zgromadzenia Ogólne-
go ONZ w 1966 roku, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, 
Społecznych i Kulturalnych, przyjęty rezolucją Zgromadzenia Ogól-
nego ONZ w 1966 roku, Europejska Karta Socjalna Rady Euro-
py z 1965 roku, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, 
a także inne konwencje, rekomendacje i zalecenia Rady Europy. 
Akty prawa międzynarodowego wyznaczają standardy minimal-
nej ochrony praw dziecka, a obowiązujące prawo krajowe – po-
szczególne ustawy, sama konstytucja czy akty podstawowe – nie 
powinny stać z nimi w sprzeczności i obniżać tych minimalnych 
standardów.
 Prawa dziecka, wywodzone z praw człowieka w ogóle (zobacz 
przykładowo: Łuczyńska, Kościuszkiewicz-Kupiec, 2006-2007, 
s. 127-146), znalazły odzwierciedlenie w wielu aktach prawa mię-
dzynarodowego, w szczególności w Konwencji o Prawach Dziecka 
z 1989 roku (Dz.U. z 1991 roku, Nr 120, poz. 526 z późniejszy-
mi zmianami) oraz w wielu innych dokumentach o zasięgu mię-
dzynarodowym. Ratyfikowane umowy międzynarodowe na mocy 
Konstytucji RP są elementem obowiązującego w Polsce porządku 
prawnego. Konwencja o Prawach Dziecka ma więc bezpośrednie za-
stosowanie w wewnętrznym porządku prawnym i może być stoso-
wana przez sądy powszechne jak ustawa.
 Na mocy Konwencji o Prawach Dziecka dzieckiem jest każda oso-
ba do 18. roku życia. W konwencji dokonano rozwinięcia i uszcze-
gółowiono prawa dziecka zawarte w przyjętej przez Zgromadzenie 
Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1959 roku Dekla-
racji Praw Dziecka. Deklaracja ta nie miała charakteru wiążącego, 
stanowiła jedynie pewien wzorzec uprawnień dziecka wobec doro-
słych dla państw, którym zalecała ochronę praw dzieci w swoich ro-
dzimych aktach prawnych. 
 Już w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku za-
pisano, że 
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macierzyństwo i dzieciństwo dają prawo do specjalnej troski i pomocy. 
Wszystkie dzieci narodzone w małżeństwie, poza nim, powinny korzystać 
z takiej samej ochrony społecznej (Łuczyńska, Kościuszkiewicz-Kupiec, 
2006-2007, s. 133). 

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jest rezolucją ONZ, nie 
ma więc charakteru wiążącego.
 Konwencja o Prawach Dziecka stanowi, że dziecko jest samodziel-
nym podmiotem prawa, chronionym prawnie i otoczonym opie-
ką, należy mu się poszanowanie tożsamości, godności i prywatności. 
Na władzach państwowych spoczywa obowiązek wspierania rodziny 
(tamże, s. 136; Andrzejewski, 2008, s. 294). Konwencja konstytuuje 
prawa dziecka w kilku obszarach: prawa i wolności osobistej, prawa 
kulturalnego, prawa socjalnego i prawa politycznego (prawo zrzesza-
nia się i zgromadzeń w celach pokojowych). Obejmuje ona swoim 
zasięgiem także dzieci niepełnosprawne, marginalizowane społecznie 
i popadające w konflikt z prawem karnym. Wśród praw i wolności 
osobistych konwencja wyróżnia te najbardziej fundamentalne: pra-
wo do życia, rozwoju, tożsamości, prywatności, godności, wolności 
religijnej.
 Z punktu widzenia małoletnich znaczenie takie ma też prawo do 
wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami, wolności od prze-
mocy psychicznej i fizycznej. Prawo dziecka do wychowania w ro-
dzinie i pozostawania pod opieką rodziców oznacza, że rodzice mają 
pierwszeństwo w wychowaniu dzieci, a dziecko ma prawo do odpo-
wiedniego poziomu życia w rodzinie (m.in. art. 27 Konwencji). 

Dla pełnego i harmonijnego rozwoju dziecko powinno się wychowywać 
w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. 
Powinno być w pełni przygotowane do życia w społeczeństwie jako indy-
widualnie ukształtowana jednostka, wychowywana w duchu pokoju, god-
ności, tolerancji, wolności, równości, równości i solidarności […] Właś-
ciwe kierowanie dzieckiem ma być realizowane w sposób odpowiadający 
rozwijającym się jego zdolnościom przy jednoczesnym zapewnieniu mu 
warunków do życia i rozwoju (Bodnar, Gójska, Ignaczewski, Kuziak, Śle-
dzińska-Simon, Zegadło, 2010, s. 57 oraz cytowane tam uchwały i wyro-
ki Sądu Najwyższego).

 W zakresie praw kulturalnych najważniejsze wydaje się prawo 
do  bez płatnej i obowiązkowej nauki na poziomie podstawowym i do 
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znajomości własnych praw. Marek Andrzejewski dokonuje uszczegó-
łowienia prawa do informacji zawartego w Konwencji o Prawach Dzie-
cka w oparciu o Europejską Konwencję o Wykonywaniu Praw Dzieci, 
przyjętą w 1996 roku w Strasburgu (Dz.U. z 2000 roku, Nr 107, 
poz. 1128) i wymienia wywodzące się z niej prawa procesowe dzieci. 
Wśród nich jest: prawo do informacji o swojej sytuacji prawnej, pra-
wo do wyrażenia swojej opinii w toku postępowania, prawo do posia-
dania pełnomocnika procesowego, korzystanie z praw strony w postę-
powaniu sądowym (Andrzejewski, 2008, s. 295). 
 Prawa do ochrony socjalnej związane są też z ochroną prawną 
pracy małoletnich. Kwestie te reguluje Europejska Karta Socjalna 
(Dz.U. z 1999 roku, Nr 8, poz. 62), która w art. 7 zobowiązuje 
umawiające się strony do zapewnienia wszechstronnej ochrony dzie-
ci i młodzieży, nie tylko gdy w grę wchodzi życie pracownicze, ale 
też bardziej generalnie przed wszelkimi niebezpieczeństwami fizycz-
nymi i moralnymi, na które mogłyby być narażone (art. 7, par.  10), 
na przykład przed nadużyciami seksualnymi (Jasudowicz, 1999, str. 
191). Europejska Karta Socjalna pochodzi z 1961 roku, uzupełniono 
ją protokołem dodatkowym z 1988 roku i uregulowaniami Zrewi-
dowanej Europejskiej Karty Społecznej z 1996 roku. Artykuł 17 kon-
stytuuje prawo dzieci i młodocianych do ochrony socjalnej, prawnej 
i ekonomicznej i stanowi:

W celu zapewnienia dzieciom i młodocianym skutecznego wykonywania 
prawa do rozwoju w środowisku sprzyjającym rozwijaniu ich osobowości 
oraz zdolności fizycznych i umysłowych Strony zobowiązują się podejmo-
wać, bądź bezpośrednio, bądź we współpracy z organizacjami publicznymi 
lub prywatnymi, wszelkie konieczne i odpowiednie środki zmierzające do:
1. a) zapewnienia dzieciom i młodocianym, z uwzględnieniem praw i obo-
wiązków rodziców, leczenia, pomocy, kształcenia i szkolenia, które są im 
niezbędne, szczególnie przewidując utworzenie lub utrzymywanie odpo-
wiednich i wystarczających instytucji lub służb w tym celu;
b) ochrony dzieci i młodocianych przed zaniedbywaniem, przemocą lub 
wyzyskiem;
c) zapewnienia ochrony i specjalnej pomocy państwa dzieciom i młodo-
cianym czasowo lub stale pozbawionym wsparcia ze strony ich rodziny;
2. Zapewnienia dzieciom i młodocianym bezpłatnego kształcenia na 
szczeblu podstawowym i średnim, a także podejmowania środków w celu 
popierania regularnego uczęszczania do szkoły (Europejska Karta Socjalna, 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter).
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 Akty prawa międzynarodowego, jako podstawową zasadę ochro-
ny praw dzieci, przyjmują dobro dziecka. W prawie polskim zasada 
dobra dziecka 

wyznacza kierunek rozwiązań ustawodawczych, jak i ustala reguły inter-
pretacyjne obowiązujących przepisów (Duda, 2009, s. 209). 

 Konwencja o Prawach Dziecka w art. 3 stanowi, że:

1. We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez 
publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze admi-
nistracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze za-
bezpieczenie interesów dziecka. 
2. Państwa-Strony działają na rzecz zapewnienia dziecku w takim stop-
niu ochrony i opieki, w jakim jest to niezbędne dla jego dobra, biorąc pod 
uwagę prawa i obowiązki jego rodziców, opiekunów prawnych lub innych 
osób prawnie za nie odpowiedzialnych i w tym celu będą podejmowały 
wszelkie właściwe kroki ustawodawcze oraz administracyjne.
3. Państwa-Strony zapewnią, aby instytucje, służby oraz inne jednostki od-
powiedzialne za opiekę lub ochronę dzieci dostosowały się do norm usta-
nowionych przez kompetentne władze, w szczególności w dziedzinach bez-
pieczeństwa, zdrowia, jak również dotyczących właściwego doboru kadr 
tych instytucji oraz odpowiedniego nadzoru (Dz.U. z 1991 roku, Nr 120, 
poz. 526).

 Dobro dziecka według obowiązującego prawa polskiego należy 
rozumieć zgodnie z pojęciem nadrzędnego interesu dziecka, rekon-
struowanego na podstawie przepisów Konwencji o Prawach Dziecka. 
Postanowienia Konwencji mogą służyć do dalszego sprecyzowania 
pojęcia dobra dziecka. 
 Analiza literatury prawniczej i orzecznictwa Sądu Najwyższego 
nakazuje nadać zasadzie dobra dziecka znaczenie kluczowe. Arty-
kuł  3 Konwencji stanowi dyrektywę generalną przy rozpatrywaniu 
konfliktów rodziców na tle sprawowania opieki nad dziećmi i for-
mułuje bezwzględny obowiązek prawny oraz odnosi się do każdej in-
dywidualnej decyzji stosowania prawa przez sąd, i to zarówno w sfe-
rze stosowania przepisów postępowania, jak i wykładni norm prawa 
materialnego, stanowiących merytoryczne usprawiedliwienie roz-
strzygnięć dotyczących dzieci. 
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Sąd opiekuńczy bierze pod rozwagę powszechnie znane zasady psycholo-
gii rozwojowej i pedagogiki, z których wynika, że – przy uwzględnieniu 
konkretnych okoliczności – dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje 
kontaktu z obojgiem rodziców, jednakże w pierwszym okresie życia waż-
niejsze są kontakty z matką, a w latach późniejszych, szczególnie gdy jest to 
chłopiec, niezbędne są również kontakty z ojcem (Bodnar, Gójska, Igna-
czewski, Kuziak, Śledzińska-Simon, Zegadło, dz. cyt., s. 57-58 i cytowane 
tam orzeczenia Sądu Najwyższego).

2.
Prawa dziecka w Konstytucji RP i zasady 
odpowiedzialności cywilnej małoletnich 

W rodzimych uregulowaniach prawnych nie sposób pominąć Kon-
stytucji RP (Dz.U. z 1997 roku, Nr 78, poz. 483), która pośród 
wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych wyraź-
nie stanowi w art. 72 o obowiązku ochrony praw dziecka leżącym po 
stronie organów państwa i całego społeczeństwa. I tak:

1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma pra-
wo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, 
okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.
2. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomo-
cy władz publicznych.
3. W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby od-
powiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwo-
ści uwzględnienia zdania dziecka.
4. Ustawa określa kompetencje i sposób powoływania Rzecznika Praw 
Dziecka (Dz.U. z 1997 roku, Nr 78, poz. 483).

 Zgodnie z kodeksem cywilnym (art. 8 par. 1), dziecko z chwi-
lą urodzenia ma zdolność prawną. Abstrahując od różnic w statusie 
prawnym dziecka poczętego i nienarodzonego 3, z chwilą  urodzenia 

3 W doktrynie prawa cywilnego dominują trzy zasadnicze stanowiska: 1. Dzie-
cko poczęte traktowane jest jako narodzone, o ile jest to dla niego korzystne (Ig-
natowicz). 2. Zdolność prawna dziecka poczętego jest bezprzedmiotowa, istotne są 
bowiem jedynie przyszłe prawa dziecka już narodzonego (Grzybowski, Radwań-
ski). 3.  Zdolność prawna dziecka nienarodzonego, a poczętego jest warunkowa 
(Szpunar) – jeśli dziecko urodzi się żywe (jest to warunek zawieszający) lub pod 
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się dziecko – małoletni – może być więc podmiotem praw i obo-
wiązków (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 Pełnoletnim jest ten, kto ukończył lat 18 (art. 10 kodeksu cywil-
nego). Zdolność do czynności prawnych (pełną zdolność) ma osoba 
pełnoletnia, tzn. powyżej 18. roku życia (art. 11 kodeksu cywilne-
go). Zdolność do czynności prawnych należy rozumieć jako moż-
ność nabywania praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego włas-
nym działaniem (we własnym imieniu). 

Oznacza to, że osoba mająca zdolność do czynności prawnych może swym 
działaniem nabywać i tracić prawa oraz zaciągać zobowiązania – ogólnie 
rzecz ujmując wywoływać skutki prawne w drodze czynności prawnych 
(Dmowski, Rudnicki, 1999, s. 59).

 Jednakże małoletni, który ukończył 13 lat, także ma zdolność do 
czynności prawnych, tyle że ograniczoną (art. 15 kodeksu cywilne-
go). Zasadniczo skutki prawne takich czynności uzależnione są od 
rodzaju tych czynności (czy są to czynności jednostronne, czy dwu-
stronne, czy dokonanie ich pociągałoby niekorzystne skutki po stro-
nie małoletniego, czy wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawo-
wego dla ich skuteczności, czy są to czynności „dnia codziennego”; 
art. 14-22 kodeksu cywilnego).
 Odpowiedzialność cywilna małoletniego za wyrządzoną szkodę 
jest zależna od zdolności do czynności prawnej. Zgodnie z art. 426 
kodeksu cywilnego 

małoletni, który nie ukończył 13 lat, nie ponosi odpowiedzialności za wyrzą-
dzoną szkodę, osobą odpowiedzialną jest natomiast ten, kto z mocy ustawy 
lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wie-
ku albo stanu psychiczne go lub cielesnego winy poczytać nie można (Dz.U. 
Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). 

 Osoba ta zobowiązana jest do naprawienia szkody wyrządzo-
nej przez osobę pozostającą pod jej nadzorem. Zwolnienie od po-
noszenia odpowiedzialności może mieć miejsce tylko wtedy, gdy 

warunkiem rozwiązującym, to znaczy, że dziecko poczęte ma zdolność prawną, utra-
ci ją jednak, jeśli urodzi się martwe (Walaszek) (patrz m.in. Dmowski, Rudnicki, 
1999, s. 51-58).
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uczyniono zadość obowiązkowi nadzoru albo przy założeniu, że szko-
da powstałaby także przy starannym wykonywaniu nadzoru (art. 426 
kodeksu cywilnego in fine). Istnieje jednak możliwość żądania napra-
wienia szkody od samego małoletniego, jeżeli wskazują na to zasady 
współżycia społecznego. Ma to miejsce wówczas, gdy nie ma osób od-
powiedzialnych za nadzór lub nie są one w stanie naprawić szkody (art. 
428 kodeksu cywilnego). Sprawa osobistej odpowiedzialności małolet-
niego stanowi przedmiot kontrowersji w piśmiennictwie polskim (zo-
bacz np. Dmowski, Rudnicki, 1999). W zasadzie uważa się, że mało-
letni, który ukończył 13 lat, ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną 
szkodę, chyba że działał bez należytego rozeznania, a z kolei inni auto-
rzy uważają, że w każdym wypadku wyrządzenia szkody przez mało-
letniego, który ukończył 13 lat, sąd ma obowiązek zbadania, czy spraw-
cy można przy pisać winę.

3.
Ochrona dziecka w prawie rodzinnym 
i opiekuńczym

Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym 
z 1964 roku (Dz.U. Nr 9, poz. 5 z późniejszymi zmianami) dziecko 
pozostaje pod władzą rodzicielską, która według art. 95 tegoż kodeksu 

obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania 
pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z po-
szanowaniem jego godności i praw (art. 95 par. 1 kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego). 
 Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno okazywać rodzi-
com posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podej-
mować decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii 
i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra (art. 95 par. 2 kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego).

 Główną zasadą, na której opiera się wykonywanie władzy rodzi-
cielskiej, i równocześnie dyrektywą interpretacyjną prawa rodzinne-
go (jak wspomniano już wcześniej w odniesieniu do analizowanej 
Konwencji o Prawach Dziecka) jest zasada dobra dziecka. I tak: 
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władza rodzicielska powinna być wykonywana tak jak tego wyma-
ga dobro dziecka i interes społeczny (art. 95 par. 3 kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego).

 Sąd opiekuńczy, wydając orzeczenia, w przypadku stwierdzenia, 
że dobro dziecka jest zagrożone, może:

1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania 
lub skierować rodziców do placówek albo specjalistów zajmujących się te-
rapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną 
pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wyda-
nych zarządzeń,
2) określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez 
zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim pod-
lega opiekun,
3) poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kurato-
ra sądowego,
4) skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przy-
gotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pie-
czę nad dziećmi,
5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w pla-
cówce opiekuńczo-wychowawczej ( art. 109 par. 1 i 2 kodeksu rodzinne-
go i opiekuńczego).

 W przypadku orzeczenia środka opiekuńczo-wychowawczego

sąd opiekuńczy zawiadamia o wydaniu orzeczenia właściwą jednostkę or-
ganizacyjną pomocy społecznej, która udziela rodzinie dziecka odpowied-
niej pomocy i składa sądowi opiekuńczemu sprawozdania dotyczące sytua-
cji rodziny i udzielanej pomocy, w terminach określonych przez sąd, a także 
współpracuje z kuratorem sądowym. Sąd opiekuńczy, ze względu na oko-
liczności uzasadniające umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej 
albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej, może także ustanowić nadzór 
kuratora sądowego nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej nad 
małoletnim (art. 109 par. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Chociaż podstawowym prawem dziecka jest prawo do wychowy-
wania się w rodzinie (por. analizowana wyżej Konwencja o Pra-
wach Dziecka), jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy 
może ograniczyć utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem 
(art. 113.2 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Sąd może 
wówczas:
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1) zakazać spotykania się z dzieckiem,
2) zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
3) zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z ro-
dziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez 
sąd,
4) ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na 
odległość,
5) zakazać porozumiewania się na odległość (art. 113.2 par. 2 kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego).

 Zasada dobra dziecka stanowi, jak wcześniej stwierdzono, pod-
stawową wskazówkę interpretacyjną i decyduje o kierunku orzeczni-
ctwa sądowego. Uwidacznia się to choćby w rozstrzygnięciach o kon-
taktach z dzieckiem, o przysposobieniu czy o sprawowaniu opieki 
nad małoletnim. I tak, art. 113.3 kodeksu rodzinnego i opiekuńcze-
go stanowi, że jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem 
poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzy-
mywania. Ze względu na dobro dziecka sąd opiekuńczy może zmie-
nić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów (art. 113.5 kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego). Dobro dziecka jest też podstawową przesłanką 
przysposobienia, jako że przysposobić można osobę małoletnią tylko 
dla jej dobra (art. 114 par. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).
 Na szczególną uwagę zasługują dzieci pozbawione środowiska ro-
dzinnego. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do po-
mocy i opieki władz publicznych zgodnie z regulacjami prawa mię-
dzynarodowego, konstytucji RP i kodeksu rodzinnego. Opieka 
w znaczeniu ogólnym jest troską o inną osobę; definicja prawna kon-
centruje się na sprawowaniu pieczy nad osobą i majątkiem  dziecka 
(art. 155 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Opieka jest prawem 
i zarazem obowiązkiem rodziców, a może być ona sprawowana przez 
osobę inną niż rodzic w przypadku, gdy dziecko jest sierotą naturalną 
lub prawną (rodzice żyją, lecz nie są znani) czy sierotą w sensie społecz-
nym (rodzice nie spełniają swych obowiązków należycie). 
 Jeżeli mimo zastosowania instytucjonalnych form wsparcia dziecka 
i jego rodziny w środowisku otwartym żaden z nich nie jest w stanie 
zapobiec zagrożeniom dobra dziecka, sąd opiekuńczy stosuje środki 
o charakterze stacjonarnym. Może, jak sygnalizowano wyżej, umieś-
cić dziecko w rodzinie zastępczej czy placówce opiekuńczo-wycho-
wawczej. Instytucje opiekuńczo-wychowawcze należą generalnie do 

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2011 
DZIECKO ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM, Redakcja Krzysztof Biel i Justyna Kusztal



269Dziecko wobec prawa w rodzinie, szkole

systemu pomocy społecznej, są instytucją polityki społecznej pań-
stwa i funkcjonują w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Poli-
tyki społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek 
opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz. 1455).

4.
Prawa dziecka w szkole

Szkoła jest, jak wyżej sygnalizowano, podstawowym obszarem ak-
tywności młodego człowieka. Zgodnie z obowiązującym prawem 
obowiązek szkolny obejmuje dzieci i młodzież do 18. roku życia. 
I tak art. 70.1. Konstytucji RP stanowi, że: 

Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18. roku życia jest obowiązkowa. 
Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa (Konstytucja 
RP, Dz.U. z 1997 roku, Nr 78, poz. 483).

 Szkoła jest instytucją publiczną (najczęściej) o dużym stopniu 
sformalizowania, utożsamiana bywa z instytucją totalną, a inflacja 
norm i przepisów prawnych w oświacie ma już charakter legendar-
ny (sic!) (Andrzejewski, 2008; Czerepaniak-Walczak, 2008). Zgod-
nie z normami cytowanej wielokrotnie Konwencji o Prawach Dziecka 
prymat rodziców w wychowaniu jest fundamentem jej uregulowań. 

Stwierdzono w niej (w Konwencji o Prawach Dziecka – przyp. J.K.) bo-
wiem jasno, że najskuteczniejszym sposobem ochrony praw dziecka jest 
ochrona i wspieranie jego rodziny, aby mogła ona w pełnym zakresie wy-
pełniać swoje obowiązki (Andrzejewski, dz. cyt., s. 296). 

 Szkoła w stosunku do relacji rodzice – dziecko ma spełniać funk-
cje raczej wspomagające, wspierające przekaz wychowawczy, nie po-
winna zatem stać w sprzeczności z normami i wartościami przekazy-
wanymi przez rodziców, których podstawowym prawem jest prawo 
do wychowania dziecka zgodnie ze swoimi przekonaniami (Konsty-
tucja RP, Dz.U. z 1997 roku, Nr 78, poz. 483). Szczególnie jaskra-
wym przykładem na to, że rola rodziców wciąż jeszcze w polskiej 
szkole bywa marginalizowana, jest twierdzenie Marka Andrzejew-
skiego, który uważa, że 
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rodzice w praktyce traktowani są ciągle tak, jak gdyby w polskiej oświa-
cie po 1989 roku nic się nie zmieniło […]. Udział rodziców w życiu szko-
ły, w szczególności zaś sposób funkcjonowania rad rodziców, jest karyka-
turą zasady prymatu rodziców w wychowywaniu dzieci (dz. cyt., s. 298).

 Szkoła jako instytucja wychowawcza ma prawo do oceniania za-
chowania uczniów. Ocena taka powinna zgodnie z ustawą o syste-
mie oświaty ( Dz.U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572) i na zasadach 
zgodnych z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promo-
wania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i eg-
zaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2010 roku, Nr 228, poz. 
14) uwzględniać funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym 
i respektowanie przez niego zasad współżycia społecznego i etyki. 
Kwestie te reguluje również regulamin każdej szkoły, który zgodnie 
z prawem może w sposób bardzo szczegółowy określić normy zacho-
wania, które powodują negatywną ocenę zachowania ucznia. Bardzo 
często regulamin zawiera prosty przekaz wychowawczy: „lepiej być 
pasywnym…” (Andrzejewski, dz. cyt., s. 303).
 Szkoła ma prawny obowiązek, obok kształcenia i wychowania, 
realizować program profilaktyczny. Wskazuje na to rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształce-
nia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 4, poz.  17). 
Badania własne autorki niniejszego opracowania pozwalają na sfor-
mułowanie kontrowersyjnego wniosku, że środowisko nauczycie-
li niektórych współczesnych szkół nie widzi potrzeby zajęć o ta-
kim charakterze w planie zajęć szkolnych. Nauczyciele przedmiotów 
kształcenia często oddają sprawy wychowawcze, profilaktyczne pe-
dagogowi szkolnemu, choć i oni mają obowiązek wychowywać, a nie 
tylko kształcić ucznia. 
 W szkole kształtuje się tożsamość osobista i tożsamość społecz-
na. Zasadniczy element kształtowania się tożsamości młodego czło-
wieka stanowią grupy rówieśnicze. Grupa rówieśnicza jest próbką 
rzeczywistości pozadomowej. Jej zadaniem jest pomóc młodemu 
człowiekowi przejść z okresu dziecięcego w dorosłość, daje możli-
wość wpisania się w różne role społeczne, nabywania kompetencji 
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społecznych oraz ćwiczenia umiejętności interpersonalnych. Grupa 
zaspokaja potrzeby psychiczne i społeczne, wraz z wiekiem dziecka 
staje się ważniejsza niż środowisko rodzinne, przekazuje wartości, 
normy społeczne, kształtuje postawy, uczy dziecko przyjmować per-
spektywę innych (McWhirter i in., 2005).
 Szkoła polska nie wykształciła mechanizmów rozwiązywania 
konfliktów rówieśniczych i konfliktów pomiędzy nauczycielami, ro-
dzicami i samymi uczniami, które mają miejsce na terenie szkoły 
i z istoty swej są czymś „normalnym”, rozwojowym w dynamicz-
nej przestrzeni szkoły. Szkoła jest miejscem, gdzie dochodzić musi 
do konfliktów, nie jest jednak przygotowana na to, aby być miej-
scem ich rozwiązywania. Regulacje ustawy o postępowaniu w spra-
wach nieletnich z 1982 roku (Dz.U. Nr 35, poz. 228 z późniejszymi 
zmianami) w sytuacji, gdy sprawa dziecka-nieletniego trafia przed 
sąd rodzinny, dopuszczają możliwości przekazania sprawy nieletnie-
go szkole, do której uczęszcza. I tak na mocy art. 42 par. 4 cytowanej 
ustawy:

Sędzia rodzinny może przekazać sprawę nieletniego szkole, do której nie-
letni uczęszcza, albo organizacji społecznej, do której należy, jeżeli uzna, 
że środki oddziaływania wychowawczego, jakimi dana szkoła lub organi-
zacja rozporządza, są dostateczne; w postanowieniu o przekazaniu sprawy 
sędzia rodzinny wskazuje w miarę potrzeby środki oddziaływania wycho-
wawczego. Szkoła lub organizacja społeczna jest zobowiązana zawiadamiać 
sąd rodzinny o nieskuteczności zastosowanych środków oddziaływania wy-
chowawczego (ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 roku, 
Dz.U. Nr 35, poz. 228 z późniejszymi zmianami).

5.
Ochrona i odpowiedzialność nieletnich 
w prawie karnym i ustawie o postępowaniu 
w sprawach nieletnich z 1982 roku

Dziecko w obszarze prawa karnego funkcjonuje jako nieletni. Nie-
letni zasadniczo nie ponoszą odpowiedzialności karnej do 17. roku 
życia (art. 10 kodeksu karnego z 1997 roku, Dz.U. Nr 88, poz. 553 
z późniejszymi zmianami). Jednakże w szczególnych przypadkach 
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granica ponoszenia odpowiedzialności karnej przez nieletniego ule-
ga obniżeniu. I tak: 

nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego 
określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 
§ 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3, art. 252 § 1 lub 2 oraz 
w art. 280, może odpowiadać na zasadach określonych w tym kodeksie, 
jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości 
i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzed-
nio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskutecz-
ne (art. 10 par. 2 kodeksu karnego). 

 Współcześnie prawo karne w „cywilizowanych” (sic!) państwach 
demokratycznych, na skutek ewolucji w podejściu do nieletnich, za-
wsze łagodniej traktuje nieletnich w przypadkach, gdy zgodnie z pra-
wem obowiązującym w danym kraju, mogą oni ponosić karę krymi-
nalną. Zgodnie z art. 10 par. 3 kodeksu karnego 

w wypadku określonym w § 2 orzeczona kara nie może przekroczyć dwóch 
trzecich górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za przypi-
sane sprawcy przestępstwo; sąd może zastosować także nadzwyczajne zła-
godzenie kary. 

 Charakter profilaktyczno-resocjalizacyjny ma obowiązująca usta-
wa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 roku (Dz.U. 
Nr 35, poz. 228 z późniejszymi zmianami). Jedną z zasad, obok za-
sady indywidualizacji, zasady stosowania środków wychowawczych 
i poprawczych czy zasady dominacji sądu rodzinnego w postępo-
waniu, na których opiera się ustawa, jest zasada dobra nieletniego. 
Należy ją rozumieć jako zasadę dobra dziecka-podmiotu ochrony, 
oddziaływań wychowawczych, profilaktycznych i resocjalizacyj-
nych przewidzianych w ustawie, a oddziaływania te są rozumiane 
jako podstawowe narzędzia zapobiegania i zwalczania demoralizacji 
i  przestępczości nieletnich. Art. 3 ustawy stanowi bowiem, że:

W sprawie nieletniego należy kierować się przede wszystkim jego dobrem, 
dążąc do osiągnięcia korzystnych zmian w osobowości i zachowaniu się 
nieletniego oraz zmierzając w miarę potrzeby do prawidłowego spełniania 
przez rodziców lub opiekuna ich obowiązków wobec nieletniego, uwzględ-
niając przy tym interes społeczny (art. 3 par. 1 ustawy o postępowaniu 
w sprawach nieletnich). 
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 Ustawa, definiując podmiot ochrony-nieletniego, wprowadza 
właściwą sobie definicję tego pojęcia. Definicja ta od wielu lat bu-
dzi kontrowersje w piśmiennictwie prawniczym czy literaturze peda-
gogicznej, tym bardziej że inaczej pojęcie nieletniego definiuje obo-
wiązujący kodeks karny (przyjmuje się na podstawie art. 10 kodeksu 
karnego, że nieletnim jest osoba do 17. roku życia, która nie ponosi 
odpowiedzialności karnej przypisywanej w oparciu o zasady kodeksu 
karnego). I tak zgodnie z art. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich:

§ 1. Przepisy ustawy stosuje się w zakresie:
 1)  zapobiegania i zwalczania demoralizacji – w stosunku do osób, któ-

re nie ukończyły lat 18,
 2)  postępowania w sprawach o czyny karalne – w stosunku do osób, 

które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie 
ukończyły lat 17,

 3)  wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych – w sto-
sunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21.

§ 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
 1) „nieletnich” – rozumie się przez to osoby, o których mowa w § 1,
 2)  „czynie karalnym” – rozumie się przez to czyn zabroniony przez 

ustawę jako:
  a) przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo
  b)  wykroczenie określone w art. 51, 69, 74, 76, 85, 87, 119, 

122,124, 133 lub 143 kodeksu wykroczeń (art. 1 ustawy o po-
stępowaniu w sprawach nieletnich).

Ta dwoistość definicji nieletniego prowadzić może niekiedy do niejasnoś-
ci, dlatego zaznaczyć należy, iż zawsze wtedy, gdy rozważania te odnoszą się 
do czynów karalnych nieletnich, to są to osoby w wieku od trzynastu do 
siedemnastu lat (Gaberle, 2002, s. 7).

 Zasada dobra dziecka nadaje obowiązującemu w ustawie mode-
lowi postępowania z nieletnim określony charakter. Postępowanie 
w sprawach nieletnich nie jest postępowaniem karnym, nie chodzi 
tu bowiem o ukaranie nieletniego, lecz o 

zastosowanie środka wychowawczego lub poprawczego ze względu na 
potrzebę przerwania lub osłabienia demoralizacji nieletniego (Bojarski, 
2007-2008, s. 274). 

Dziecko...18 
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 Według Tadeusza Bojarskiego jednym z podstawowych założeń 
ideowych ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 
roku jest koncepcja „dziecka w niebezpieczeństwie”. Sens tej kon-
cepcji polega na tym, że podejmuje się na rzecz nieletniego działania, 
które mogą przerwać lub osłabić proces demoralizacji, torując w ten 
sposób drogę do osobowości nieletniego. Koncepcja ta opisuje sytu-
ację, w której

nieletni znalazł się dzięki własnym skłonnościom i często okolicznościom 
środowiskowym, sytuację, która stanowi zagrożenie dla jego przyszłości. 
Ma ona związek z trybem życia […]. Jest to więc sytuacja wymagająca re-
agowania na zachowania małoletniego po to, aby przyjść mu z pomocą 
w sposób przewidziany w ustawie.

 
 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich przewiduje środ-
ki wychowawcze i jeden środek poprawczy, które mogą być stoso-
wane wobec nieletniego. Ich celem jest zapobieganie demoralizacji, 
a w konsekwencji i przestępczości nieletnich, nie mają one w żad-
nym wypadku charakteru represyjnego. Ustawa przewiduje środki 
wychowawcze wykonywane w środowisku nieletniego oraz środki 
o charakterze stacjonarnym. Zgodnie z art. 6 ustawy

Wobec nieletnich sąd rodzinny może:
1) udzielić upomnienia,
2) zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawie-
nia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń 
na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia po-
krzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpo-
wiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub 
szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych śro-
dowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub inne-
go środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia,
3) ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna,
4) ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji spo-
łecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręcze-
nia za nieletniego,
5) zastosować nadzór kuratora,
6) skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej 
lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowaw-
czym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się 
z tą organizacją lub instytucją,
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7) orzec zakaz prowadzenia pojazdów,
8) orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu 
karalnego,
9) orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, w młodzieżowym ośrodku 
wychowawczym albo w młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
10) orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym,
11) zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości 
sądu rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w kodeksie 
rodzinnym i opiekuńczym. 

 Dziecko w regulacjach analizowanej ustawy pozostaje nieletnim 
(interpretując literalnie art. 1 par. 1 ustawy) aż do ukończenia 21. 
roku życia w zakresie wykonywania środków wychowawczych i po-
prawczych (art. 1 par. 1 pkt. 3 ustawy). Literatura prawnicza i pe-
dagogiczna w odniesieniu do osób do 13. roku życia posługuje się 
pojęciem „młodszy nieletni” (Klaus, 2009). Jeśli „młodszy nieletni” 
dokona czynu, który, gdyby dokonała go osoba po ukończeniu 13 
lat, stanowiłby czyn karalny (zachowania o znamionach przestęp-
stwa, przestępstwa skarbowego lub niektórych wykroczeń), wówczas 
odpowiada jedynie za „przejaw demoralizacji”, choć de facto jego 
czyn niczym (w warstwie obserwowalnej) nie różni się od czynu ka-
ralnego, który, na mocy analizowanej ustawy, stanowiłby już podsta-
wę do umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym. Reakcje 
wymiaru sprawiedliwości, jak wskazują badania empiryczne, wobec 
tzw. „młodszych nieletnich” są najczęściej nieadekwatne, rzadko rea-
lizują cele profilaktyczno-wychowawcze, a w odniesieniu do tej gru-
py wiekowej nie ma praktycznie podstaw do mówienia o resocjali-
zacji (por. wnioski z badań opracowanych przez W. Klausa i zespół 
badawczy Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN, 
2007-2008; Klaus, 2009, a także wnioski z badań Kusztal, 2002, 
s. 270-272).
 Najwięcej kontrowersji budzi jedyny przewidziany przez ustawę 
o postępowaniu w sprawach nieletnich środek poprawczy w postaci 
umieszczenia w zakładzie poprawczym (por. przykładowo: Stańdo-
-Kawecka, 1983; Kusztal, 2008, s. 25-36).

Sąd rodzinny może orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym nieletnie-
go, który dopuścił się czynu karalnego, o którym mowa w art. 1 § 2 pkt.  2, 
a), jeżeli przemawiają za tym wysoki stopień demoralizacji nieletniego oraz 
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okoliczności i charakter czynu, zwłaszcza gdy inne środki wychowawcze 
okazały się nieskuteczne lub nie rokują resocjalizacji nieletniego (art. 10 
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).

 Zakłady poprawcze nie są koedukacyjne, mają charakter reso-
cjalizacyjny, resocjalizacyjno-rewalidacyjny oraz resocjalizacyjno-te-
rapeutyczny. Paragraf 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U. 
z 2001 roku, Nr 124, poz. 1359) wyróżnia następujące zakłady po-
prawcze: otwarte (Młodzieżowe Ośrodki Adaptacji Społecznej), 
półotwarte, zamknięte i zakłady o wzmożonym nadzorze wycho-
wawczym. Różnią się one stopniem izolacji i warunkami wycho-
wawczymi wewnątrz ośrodka. Szczególnie trudne wydaje się uzna-
nie umieszczenia w zakładzie poprawczym readaptacyjnym (zakłady 
readaptacyjne wprowadza rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakła-
dów poprawczych i schronisk dla nieletnich, Dz.U. z 2009 roku, 
Nr 119, poz. 996) za środek poprawczy, który w żadnym wypadku 
nie powinien być utożsamiany z karą pozbawienia wolności. Do za-
kładów poprawczych readaptacyjnych mogą być kierowani nieletni, 
którzy:

1) przebywając w schronisku dla nieletnich, odmawiali uczestniczenia 
w procesie wychowania, edukacji i terapii,
2) w czasie pobytu w schronisku dla nieletnich uciekli z niego lub co naj-
mniej dwukrotnie nie wrócili z przepustki, a istnieją uzasadnione podsta-
wy do przypuszczenia, że będą to czynić nadal,
3) w czasie pobytu w schronisku dla nieletnich co najmniej dwukrotnie 
dopuścili się czynów zabronionych,
4) przebywając w zakładzie poprawczym innego rodzaju, odmawiali 
uczestniczenia w procesie wychowania, edukacji i terapii,
5) w czasie pobytu w zakładzie poprawczym innego rodzaju uciekli z niego 
lub co najmniej dwukrotnie nie wrócili z przepustki lub urlopu, a istnieją 
podstawy do przypuszczenia, że będą to czynić nadal, 
6) w czasie pobytu w zakładzie poprawczym innego rodzaju dwukrotnie 
dopuścili się czynów zabronionych (par. 1 pkt. 10 rozporządzenia Mini-
stra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U. z 2009 
roku, Nr 119, poz. 996).
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 Umieszczenie w zakładzie poprawczym readaptacyjnym jest 
środkiem, którego cel wychowawczy sprowadza się do izolacji, stąd 
poddawany jest słusznej krytyce przez środowiska wychowawcze 
(np. Muskała, 2010), pozostawia też wiele trudności interpretacyj-
nych w stosowaniu zapisów analizowanego rozporządzenia w prak-
tyce wymiaru sprawiedliwości w sprawach nieletnich (np. Cieślik, 
2010).
 Kwestie pozbawienia wolności nieletnich reguluje szczegółowo 
analizowana wyżej Konwencja o Prawach Dziecka z 1989 roku, która 
w art. 37 stanowi:

Państwa-Strony zapewnią, aby:
a) żadne dziecko nie podlegało torturowaniu bądź okrutnemu, nieludz-
kiemu czy poniżającemu traktowaniu lub karaniu. Ani kara śmierci, ani 
kara dożywotniego więzienia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia 
nie może zostać orzeczona wobec osoby w wieku poniżej osiemnastu lat za 
popełnione przez nią przestępstwa;
b) żadne dziecko nie zostało pozbawione wolności w sposób bezprawny 
lub arbitralny. Aresztowanie, zatrzymanie lub uwięzienie dziecka powinno 
być zgodne z prawem i może być zastosowane jedynie jako środek ostatecz-
ny i na możliwie najkrótszy czas;
c) każde dziecko pozbawione wolności było traktowane humanitar-
nie i z poszanowaniem wrodzonej godności jednostki ludzkiej, w sposób 
uwzględniający potrzeby osoby w danym wieku. W szczególności każde 
dziecko pozbawione wolności zostanie odseparowane od osób dorosłych, 
jeśli tylko rozwiązanie odwrotne nie będzie uznane za zgodne z najwyż-
szym dobrem dziecka, oraz będzie miało prawo utrzymywać kontakty ze 
swoją rodziną poprzez korespondencję i wizyty, z wyłączeniem sytuacji 
wyjątkowych;
d) każde dziecko pozbawione wolności miało prawo do uzyskania nie-
zwłocznego dostępu do prawnej lub innej odpowiedzialnej pomocy, jak 
również prawo do kwestionowania legalności pozbawienia go wolności 
przed sądem lub inną kompetentną, niezawisłą i bezstronną władzą oraz 
domagania się uzyskania szybkiej decyzji w tej sprawie (art. 37 Konwencji 
o Prawach Dziecka, Dz.U. z 1991 roku, Nr 120, poz. 526). 

 W kwestii wykonywania wobec dzieci (nieletnich) jakichkolwiek 
sankcji polegających na pozbawieniu wolności najbardziej szczegóło-
wo wypowiadają się Europejskie Reguły Wykonywania Sankcji i Środ-
ków Orzeczonych wobec Nieletnich Sprawców Czynów Karalnych, 
przyjęte 5 listopada 2008 przez Komitet Ministrów Rady Europy, 
opracowane przez Europejski Komitet Problemów Przestępczości 
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(47 krajów-członków Rady Europy). Nawiązują do obowiązują-
cych wobec dorosłych Europejskich Reguł Więziennych ze stycznia 
2006  roku i do zaleceń Rady Europy dotyczących sankcji i środków 
o charakterze wolnościowym z 1992 roku. Odnoszą się do wszel-
kich form pozbawienia wolności, czyli nie tylko wykonania wobec 
nieletnich „klasycznych” kar, ale także do umieszczania np. w ośrod-
kach wychowawczych (także zamkniętych) lub zakładach psychia-
trycznych, innych placówkach wykonywania środków poprawczych 
i wychowawczych oraz do form aresztu tymczasowego w różnych 
placówkach.
 Europejskie Reguły Wykonywania Sankcji i Środków Orzeczonych 
Wobec Nieletnich Sprawców Czynów Karalnych pozostają w spójno-
ści z obowiązującymi aktami wydanymi przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych (Reguły Tokijskie ONZ, 1990), dotyczącymi pro-
mowania i kształtowania sankcji nieizolacyjnych oraz Regułami Ha-
wańskimi ONZ (1992), które dotyczą sankcji izolacyjnych stosowa-
nych wobec nieletnich.
 Europejskie Reguły Wykonywania Sankcji i Środków Orzeczonych 
Wobec Nieletnich Sprawców Czynów Karalnych obejmują swoimi re-
gulacjami wszystkie osoby, poddane wykonywaniu orzeczonych 
środków według zasad przewidzianych dla nieletnich, również po-
wyżej 21. roku życia (oraz młodocianych i starszych), a także nie-
letnich, którzy nie popełnili czynów karalnych, a zostali umieszcze-
ni w różnego rodzaju ośrodkach pomocy dla nieletnich ze względu 
na zagrożenie ich dobra, o ile do placówki takiej skierowani są także 
nieletni sprawcy czynów karalnych. Celem reguł jest zagwarantowa-
nie praw i bezpieczeństwa nieletnich sprawców/sprawczyń czynów 
karalnych podlegających sankcjom karnym lub innym środkom od-
działywania, dbałość o ich zdrowie fizyczne, psychiczne oraz wspar-
cie ich integracji społecznej w sytuacjach, gdy zastosowane zostały 
wobec nich sankcje lub środki o charakterze nieizolacyjnym lub ja-
kakolwiek forma pozbawienia wolności. Główną ideą przyświecającą 
regułom jest idea podporządkowania dobru dziecka wszelkich dzia-
łań i stosowania środków, a szczególny nacisk kładzie się na sankcje 
z nurtu sprawiedliwości naprawczej. Pozbawienie wolności trakto-
wane jest jako środek ostateczny (ultima ratio), trwa więc możliwie 
krótko i jest wykonywane wyłącznie w ustawowo określonym celu. 
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Pobyt w zakładzie zamkniętym, nawet jeśli ma miejsce ze wzglę-
dów czysto wychowawczych, nie może być przedłużany ponad mia-
rę uznawaną za niezbędne minimum (Duenkel, Baechtold, Van Zyl-
-Smit, 2009, s. 35-59).
 Celem niniejszego opracowania było zarysowanie sytuacji praw-
nej dziecka w polskich regulacjach normatywnych. Autorka skon-
centrowała się na podstawowych obszarach aktywności młodego 
człowieka: rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej. Podkreśliła szcze-
gólnie status prawny dziecka-nieletniego w obliczu łamania norm 
prawa karnego czy przejawiania zachowań dewiacyjnych. Tekst ni-
niejszy sygnalizuje pewne problemy związane z niespójnością norm 
prawnych dotyczących dziecka. Niespójność ta widoczna jest szcze-
gólnie w zestawieniu norm prawa międzynarodowego i rodzimych 
uregulowań prawnych. Jeżeli przyjąć, że w obszarze prawa cywilnego 
i rodzinnego niespójność ta nie przybiera form jaskrawych, to z pew-
nością niekonsekwencja w określaniu statusu prawnego dziecka czy 
nieletniego w prawie karnym jest rażąca. Polskie uregulowania pra-
wa karnego i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 
roku są coraz częściej przedmiotem skarg obywateli polskich do Eu-
ropejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (Stańdo-Ka-
wecka, 2007, s. 279-293). Analiza orzecznictwa trybunału, a tak-
że analizy sytuacji prawnej dziecka na gruncie rodzimym pozwalają 
wnioskować o pilnej potrzebie nowelizacji czy nawet gruntownej re-
formy prawa. Istnieje potrzeba uporządkowania niektórych obsza-
rów, choćby wychowania instytucjonalnego w placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych czy resocjalizacyjnych, w obszarze profilaktyki 
w środowisku otwartym. Zmiany ustawowe powinna jednak poprze-
dzać głębsza społeczna refleksja nad podejściem do dziecka czy mło-
dego człowieka w ogóle, szczególnie w obliczu powiększających się 
obszarów marginalizacji społecznej, obniżenia wieku podejmowa-
nia zachowań ryzykownych, inicjacji seksualnej, prezentowania za-
chowań dewiacyjnych. Wszystkie praktycznie instytucje wychowaw-
cze, edukacyjne, profilaktyczne czy pomocowe funkcjonować mają 
w oparciu o zasadę dobra dziecka. Do jej realizowania w praktyce 
wychowawczej, opiekuńczej, profilaktycznej czy edukacyjnej wyma-
gają, dla optymalizacji swojego funkcjonowania, jasności i pewności 
obowiązującego prawa.
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roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i pro-
mowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 19 październi-
ka 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. 
Nr 201, poz. 1455).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów poprawczych 
i schronisk dla nieletnich (Dz.U. z 2001 roku, Nr 124, poz. 1359).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2009 roku zmie-
niające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk 
dla nieletnich (Dz.U. z 2009 roku, Nr 119, poz. 996).

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 1982 roku, Nr 35, 
poz. 228 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, 
poz. 593 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 

z 2005 roku, Nr 179, poz. 1485).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Ustawa z dnia z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 

z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 roku w spra-

wie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz 
określenia ich rodzajów i limitów miejsc – Dziennik Urzędowy Mini-
stra Sprawiedliwości 2004, Nr 6.
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Dziecko w sądzie – występowanie 
dziecka w roli świadka, ofiary i sprawcy 
przemocy

Uczestnictwo w procedurach prawnych jest zawsze dla dziecka stre-
sującym wydarzeniem. Niezależenie od tego, czy występuje w cha-
rakterze świadka, czy ofiary, sytuacja ta jest dla niego trudna i nie-
zrozumiała. W przeciwieństwie do osób dorosłych nie ma w pełni 
wykształconych mechanizmów obronnych do radzenia sobie z trau-
mą oraz brakiem kontroli nad sytuacją. Dodatkowo na dziecku 
spoczywa ogromna odpowiedzialność – często jego relacja jest je-
dynym dowodem, jak to ma miejsce np. w sprawach dotyczących 
molestowania seksualnego. Dlatego ważne jest, by instytucje oraz 
osoby prawne, z którymi dziecko w tym czasie będzie się kontakto-
wać, zwracały szczególną uwagę na zapewnienie mu najlepszych wa-
runków do składania zeznań, a także podjęły wszelkie kroki służące 
ochronie go przed powtórnym urazem. Istotne jest też, by przy oka-
zji każdej procedury prawnej zdawać sobie sprawę z ograniczeń, ja-
kie wynikają z innego poziomu rozwoju poznawczego i emocjonal-
nego dziecka. 
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1.
Dziecko jako świadek

Pamięć dzieci opiera się na tych samych mechanizmach, co pamięć 
osób dorosłych (Maruszewski, 2005). Oznacza to, że dzieci są w sta-
nie trafnie i wiarygodnie relacjonować wydarzenia, których były 
świadkami (Lamb, 1994). Jakość ich zeznań zależy jednak w dużej 
mierze od sposobu przesłuchania, osoby przesłuchującej oraz charak-
terystyk indywidualnych dziecka, jak poziom rozwoju intelektual-
nego, zasób posiadanego słownictwa, zdolność do rozumienia nie-
typowych zdarzeń (ma to szczególne znaczenie w przypadku spraw 
związanych z molestowaniem seksualnym) oraz podatność na suge-
stię. Należy jednak pamiętać, że im młodsze dziecko, tym mniej pa-
miętać będzie szczegółów z danego wydarzenia oraz mniej trwały bę-
dzie ślad pamięciowy (Koocher i in., 1995).
 Poruszając kwestię pamięci dzieci, należy mieć na uwadze, że efekt 
wieku jest silniejszy przy odpamiętywaniu niż przy rozpoznawa-
niu. Oznacza to, że dzieci wypadają dużo gorzej niż dorośli lub oso-
by w podeszłym wieku w sytuacjach, kiedy muszą przypominać sobie 
szczegóły otoczenia, szczegóły wydarzeń czy przebieg zdarzenia albo 
charakterystyki wyglądu sprawcy (Yarmey, 2001). Mówiąc krótko, go-
rzej niż dorośli wypadają w zadaniach wymagających swobodnego od-
pamiętywania. Jednakże odpowiednie wsparcie ze strony środowiska, 
zastosowanie odpowiednich bodźców czy wskazówek może znacząco 
polepszyć pamięć dzieci (Anderson, Craik, 2000). Natomiast rozpo-
znawanie (np. sprawcy podczas okazania) przez dzieci zawiera dużo 
mniej nieprawidłowych wskazań niż u osób starszych, pod warunkiem 
że jest prawidłowo przeprowadzone (Bartlet, Memon, 2007). Naj-
prawdopodobniej różnica ta wiąże się z niższym poziomem rozwoju 
poznawczego u dzieci niż u dorosłych, a co za tym idzie mniejszym za-
sobem słownictwa potrzebnego do opisywania szczegółów. Nie tylko 
utrudnia to odpamiętanie fragmentów zdarzenia i komunikację z oso-
bą przesłuchującą, ale również przypominanie sobie i utrwalanie w pa-
mięci zdarzenia, przez co relatywnie pamięć dzieci może wydawać się 
mniej trwała i dokładna niż ludzi dorosłych.
 Podatność na sugestię z kolei można określić jako stopień, w jakim 
dana osoba jest skłonna zmieniać opisywane przez siebie zdarzenia 
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pod wpływem informacji z zewnątrz (Polczyk, 2007). Tym samym 
podatnością na sugestię można nazwać zarówno rzeczywiste zmia-
ny pamięci zachodzące pod wpływem informacji bądź dezinformacji 
(np. błędy monitorowania źródła), jak i zmiany pojawiające się tylko 
na poziomie opisu – w tym przypadku jednostka zachowuje pamięć 
rzeczywistych wydarzeń, lecz zmienia swoje zeznania pod wpływem 
sugestii, np. przesłuchującego. 
 W literaturze pokutuje przekonanie, że dzieci są bardziej podat-
ne na sugestię niż dorośli, jednakże wbrew pozorom nie jest to tak 
oczywiste (Polczyk, 2007). W dużej mierze zależy to od sytuacji, 
przesłuchującego, tematu przesłuchania oraz wieku dziecka. Nie jest 
to więc stała, niezmienna cecha osobowości, a jedynie wypadkowa 
wielu różnych czynników. Z przeglądu opublikowanego przez Step-
hena J. Ceci i Maggie Bruck (1993) wynika, że podatność na suge-
stię zmniejsza się wraz z wiekiem. U dzieci dwunastoletnich jest już 
taka jak u osób dorosłych, natomiast u dzieci do 16. roku życia po-
datność na sugestię jest większa tylko w zakresie zmieniania odpo-
wiedzi, lecz nie ulegania sugestiom (Richardson, Gudjonsson, Kelly, 
1995). Jednak w sytuacji, kiedy przedmiotem przesłuchania jest zda-
rzenie, w którym dziecko czuje się ekspertem (np. fabuła Gwiezd-
nych Wojen – badania Duncana i in., 1982), podatność na sugestię 
dzieci okazuje się nawet mniejsza niż w przypadku osób dorosłych.
 Niezwykle ważna jest też forma pytania. Jak wykazują dotych-
czasowe badania (np. Dent, Stephenson, 1979), pytania otwarte 
np. „Opowiedz, proszę, co się wydarzyło” prowadzą do najwierniej-
szych, lecz jednocześnie najmniej bogatych w szczegóły raportów pa-
mięciowych. W skrajnych przypadkach zdarza się, że młodsze dzieci 
na tak zadane pytanie skłonne są odpowiadać „Nic” i dopiero bar-
dziej szczegółowe indagacje ujawniają treść pamięci wydarzenia. 
 Niezwykle ciekawym zjawiskiem jest zmiana pamięci danego wy-
darzenia u dzieci pod wpływem stereotypizacji. Najczęściej przywo-
ływanym przykładem są badania Michelle D. Leichtman i Stephena 
J. Ceci (1995) prowadzone na dzieciach przedszkolnych. Ekspery-
ment wyglądał w ten sposób, że raz w tygodniu, przez cztery ty-
godnie, eksperymentatorzy przedstawiali dzieciom przedszkolnym 
częściowo nietrafny opis mężczyzny, Sama Stone’a. Określali go jako 
miłego, ale niezdarnego mężczyznę, który często przez nieuwagę coś 
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niszczy. Ów mężczyzna odwiedził później dzieci w przedszkolu. Za-
chowywał się sympatycznie, był miły i towarzyski, ale niczego nie 
zniszczył. Po jego wizycie przez cztery tygodnie przeprowadzano 
z dziećmi przesłuchania. Zadawano np. pytanie: „Kto podarł książ-
kę?”, pokazując rozdartą stronę w książce. Kiedy dzieci odpowiada-
ły: „Nie wiem”, zadawano kolejne pytania: „Kto mógł podrzeć stro-
nicę w książce?” oraz pytania zawierające błędne sugestie. Następnie 
po dziesięciu tygodniach pojawiał się obcy człowiek, który prze-
prowadzał z dziećmi wywiad przypominający przesłuchanie sądo-
we – najpierw zadawał pytania otwarte dotyczące poplamienia mi-
sia lub podarcia książki. Analiza wyników eksperymentu pokazała, 
że w spontanicznych odpowiedziach 46% trzylatków oraz 30% star-
szych dzieci pojawiła się informacja, że Sam Stone podarł książkę. 
Ponadto 44% dzieci twierdziło, że widziało na własne oczy, jak Sam 
Stone darł książkę lub brudził misia, z czego jedna czwarta upierała 
się przy tym nawet wtedy, gdy osoba przesłuchująca kwestionowała 
prawdziwość tego twierdzenia. Niektóre dzieci wymyślały przekony-
wające i barwne opowieści o niezdarności Sama Stone’a. Dodatkowo 
po eksperymencie pokazano taśmy z nagraniami ponad stu klinicy-
stom i ekspertom od zeznań dzieci – większość z nich nie potrafiła 
trafnie wskazać, które dzieci opowiadały o rzeczywistych wydarze-
niach, a które opowiadały o zasugerowanych zdarzeniach.
 Podsumowując, można powiedzieć, że na skutek stykania się 
z powtarzającymi się, jednoznacznymi sugestiami krzywdy dotyczą-
cymi jakiejś osoby dzieci mogą zeznawać o zdarzeniach, które ni-
gdy nie miały miejsca. Możliwa jest też sytuacja odwrotna – dziecko 
może nie zeznać o rzeczywistych sytuacjach krzywdzenia, jeżeli wie-
lokrotnie słyszało, że taka sytuacja nie mogła mieć miejsca. 
 Stopień, w jakim dzieci ulegają sugestiom, zależy od częstości su-
gestii, jej źródła oraz formy. Zgodnie uznaje się, że najbardziej nie-
bezpieczne są pytania naprowadzające (np. „Kiedy zostaliście sami 
w pokoju, wujek dotykał cię, tak?”). Są one szczególnie trudne z tego 
względu, że w sytuacji, kiedy przesłuchującego i przesłuchiwanego 
dzieli duża różnica statusu (dziecko vs. dorosły), wówczas pojawia 
się u dziecka przesłuchiwanego tendencja do zadowolenia osoby 
o wyższym statusie (Reed, 1996). Może to spowodować udziela-
nie odpowiedzi niezgodnych z rzeczywistością, a nastawionych na 
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potwierdzanie hipotez przesłuchującego. Tendencja ta nasila się, je-
żeli to samo pytanie powtarzane jest kilka razy. Jest to tym bardziej 
prawdopodobne, że jak pokazują niektóre badania (Dickson, 1981), 
dzieci łatwo ulegają błędnym sugestiom, kiedy nie wiedzą, czego się 
od nich oczekuje. W trakcie codziennych interakcji z rodziną dzie-
ci często są zachęcane do zgadywania prawidłowej odpowiedzi, jeże-
li nie są czegoś pewne. Bywają przekonane, że każde pytanie zadane 
przez dorosłą osobę wymaga konkretnej odpowiedzi, a odpowiedź: 
„Nie wiem” jest nieakceptowalna (Raskin, Yuille, 1989). Dlatego 
w sytuacji przesłuchania, kiedy nie są świadome, że powinny po-
wstrzymywać się od zgadywania, dzieci często opierają swoje odpo-
wiedzi na sugestiach przesłuchującego. 
 W jaki sposób można zmniejszać podatność na sugestię u dzieci? 
Najlepszym sposobem jest odpowiednie zachowanie osoby przesłu-
chującej. Ponieważ dzieci zwykle chętnie zmieniają swoje odpowie-
dzi w sytuacji, kiedy postrzegają osobę przesłuchującą jak autorytar-
ną (Reed, 1996), mogą zgadzać się z błędnymi sugestiami zawartymi 
w pytaniach osoby dorosłej, by zyskać jej akceptację lub by unik-
nąć jej niezadowolenia. Dlatego ważne jest, by osoba przesłuchują-
ca unikała okazywania w jakikolwiek sposób (pośredni lub bezpo-
średni) dezaprobaty na słowa dziecka. Równie niebezpieczne jest też 
wzmacnianie wybranych treści w zeznaniu dziecka – np. nagradza-
nie kiwaniem głową i słodyczami wypowiedzi potwierdzających hi-
potezy osoby przesłuchującej. 
 Należy też pamiętać, że sposób przesłuchiwania powinien być do-
stosowany do wieku dziecka. Odpowiednie dobieranie pytań i za-
chowania osoby przesłuchującej może w znaczący sposób polepszyć 
ilość i jakość uzyskiwanych zeznań nawet od dzieci bardzo małych. 
Na przykład zaleca się, by dzieci do lat czterech były przesłuchiwane 
w kontekście zabawy (MacFarlane, Feldmeth, 2002). Ponadto po-
winno odbywać się to w obecności opiekuna, ponieważ w tym wie-
ku dzieci czują się niepewnie, rozmawiając samodzielnie z obcą oso-
bą dorosłą, oraz są wtedy bardziej skłonne do potakiwania. Warto 
też pamiętać, że w tym wieku do wszelkich wyników badań diag-
nostycznych należy podchodzić z dużą ostrożnością. Wielu psycho-
logów uważa, że dziecko poniżej czwartego roku życia nie powinno 
występować w roli świadka (Jaśkiewicz-Obydzińska, Wach, 2007), 
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ponieważ dopiero od tego wieku można mówić, że dziecko rozpo-
znaje sytuacje i ludzi dobrze sobie znanych oraz przypomina sobie 
sporadyczne wydarzenia, o ile były związane z silnymi emocjami. 
 Psychologowie nie mają natomiast wątpliwości, że przesłuchiwać 
można dzieci w wieku od czterech do sześciu lat. W tym wieku za-
chodzą niezwykle rozległe zmiany w zachowaniu i psychice dziecka, 
intensywny jest rozwój poznawczy i motoryczny, dziecko zaczyna 
odróżniać własne przekonania od rzeczywistości, uczy się umiejsca-
wiać wydarzenia w czasie, a doświadczenia społeczne przyczyniają się 
do rozwoju moralnego. Ma to daleko idące konsekwencje dla takty-
ki przesłuchiwania. Słownictwo powinno być proste, zdania krótkie 
i sformułowane w stronie czynnej (MacFarlane, Feldmeth, 2002). 
Jak już było wspomniane, pytania otwarte mogą być bardzo mało 
użyteczne, gdyż dziecko może ich po prostu nie zrozumieć. Pyta-
nia o rozstrzygnięcie (na które odpowiedzieć można tak lub nie) po-
wodują, że dziecko może starać się odgadnąć, co chce usłyszeć do-
rosły, i odpowiadać niezgodnie z rzeczywistością. Ponadto, pomimo 
że powoli rozwija się słownictwo związane z czasem, wciąż nie na-
leży zadawać pytań dotyczących częstotliwości zdarzenia – dzieci 
w tym wieku na ogół mają jeszcze problemy z liczeniem. Dobrze jest 
pytać o zdarzenie, odnosząc je do rutynowych czynności znanych 
przez dziecko, np. posiłków, układania do snu. Dobrze też pamię-
tać, że dziecko w tym wieku boi się przyznawać do niewiedzy, szcze-
gólnie wobec dorosłego. Efekt ten można zniwelować odpowiednią 
instrukcją.
 U starszych dzieci (siedem lat i więcej) można już swobodnie sto-
sować pytania otwarte (MacFarlane, Feldmeth, dz. cyt.), swobodne 
wypowiedzi dzieci w tym wieku są na ogół nie mniej dokładne od 
zeznań osób dorosłych. Mimo wszystko należy jednak wystrzegać się 
słownictwa specyficznego dla danej dziedziny (np. prawa), by nie zo-
stać źle zrozumianym lub nie budzić w dziecku niepotrzebnego lęku.
 Szczególne kontrowersje budzi używanie podczas przesłuchania 
tzw. „lalek anatomicznych” przy przesłuchaniu dzieci podejrzewa-
nych o molestowanie seksualne. Są to zwyczajne, zwykle szmaciane 
lalki przedstawiające postaci ludzkie z zaznaczonymi wyraźnie orga-
nami płciowymi. Zwolennicy tych lalek argumentują, że pozwalają 
one małym dzieciom, które nie znają jeszcze słownictwa związanego 
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z płciowością, pokazać, czego były świadkami lub ofiarami. Podczas 
spontanicznej zabawy dziecko proszone jest o pokazywanie na lal-
kach, co na przykład robił z nim sprawca, których miejsc dotykał 
itp. Niektórzy argumentują, że nawet bez pytania dziecka, z samego 
sposobu, w jaki dziecko bawi się lalkami, można wyciągnąć wnio-
sek, czy dziecko było molestowane seksualnie. Jednak współczesne 
badania pokazują, że korzyści płynące z używania lalek anatomicz-
nych często są mniejsze niż zagrożenia. Na przykład w eksperymen-
cie Karen L. Thierry i współpracowników (2005) młodsze dzieci 
nie molestowane seksualnie były bardziej skłonne do sugestywnej za-
bawy lalkami niż dzieci starsze, ponadto i starsze, i młodsze dzieci, 
które bawiły się lalkami anatomicznymi podczas przesłuchiwania, 
tworzyły więcej nieprawdziwych szczegółów niż dzieci, które nie ba-
wiły się lalkami.
 W świetle powyższych argumentów można stwierdzić, że trakto-
wanie lalek anatomicznych jako narzędzi diagnostycznych, wskazu-
jących, czy fakt molestowania seksualnego miał miejsce, jest błędne. 
Należy również bardzo uważać ze stosowaniem tych lalek przy dzie-
ciach młodszych. Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, by traktować 
lalki jako narzędzie służące do przełamania naturalnych barier wsty-
du u dzieci starszych lub też ułatwienia komunikacji z dzieckiem.
 Trudności związane z występowaniem dzieci w charakterze świad-
ków nie biorą się tylko z charakterystyk pamięci. Bardzo ważne jest 
też to, że dzieci często nie rozumieją całego postępowania sądowe-
go, są przerażone i zestresowane sytuacją, nierzadko same stają się 
tzw.  wtórną ofiarą – odnoszą duże szkody emocjonalne i rozwojo-
we wynikłe ze stresu i napięcia wiążącego się z byciem świadkiem. 
Z myślą o przeciwdziałaniu temu efektowi w 2007 roku ONZ – 
Biuro ds.  Przestępczości i Narkotyków wraz z UNICEF wydały przy-
jazną dla dzieci wersję wytycznych Narodów Zjednoczonych doty-
czącą wymiaru sprawiedliwości w sprawach z udziałem małoletnich 
ofiar lub świadków. W Polsce taką publikacją, przybliżającą dziecku 
jego sytuację w ramach procesu sądowego, jest książeczka opracowa-
na i wydana przez Fundację Dzieci Niczyje (http://www.fdn.pl). 
 Fundacja we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości opra-
cowała również standardy miejsca przesłuchań dzieci, które powi-
nien spełniać Przyjazny Pokój Przesłuchań. W oparciu o te standardy 

Dziecko...19 

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2011 
DZIECKO ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM, Redakcja Krzysztof Biel i Justyna Kusztal



290 Karolina Dukała

uruchomiona została procedura certyfikowania miejsc przesłuchań 
dzieci. Od 2007 roku w każdym województwie, w niemal każdym 
komisariacie i w wielu sądach znaleźć można tzw. niebieskie poko-
je, przyjazne dla dziecka, sprzyjające redukowaniu stresu oraz po-
lepszaniu kontaktu dzieckiem, co skutkuje lepszymi jakościowo 
zeznaniami. 

2.
Dziecko jako ofiara

Liczba zgłoszeń w sprawach o znęcanie się nad dziećmi i wykorzy-
stywanie seksualne w ostatnich latach w Polsce wciąż rośnie. Tym 
samym coraz częściej biegli psychologowie stają przed problemem: 
w jaki sposób prowadzić przesłuchanie dziecka – ofiary przemocy, by 
nie przysporzyć mu większych cierpień? W jaki sposób stres i trauma 
wpływają na pamięć dzieci? Jak chronić dziecko w toku postępowa-
nia sądowego przed wtórną wiktymizacją? 
 Już od dawna zwracano uwagę na różnice między dorosłymi 
i dziećmi w reakcjach na bodźce traumatyczne (Krystal, 1978). 
Młodsze dzieci, z racji mniejszych możliwości poznawczych, słabe-
go zróżnicowania emocji, silnego ich powiązania z doznaniami so-
matycznymi oraz słabymi umiejętnościami werbalnymi z zakresu 
opisu własnych stanów psychicznych, są dużo bardziej podatne na 
negatywne skutki traumy niż dorośli czy starsze dzieci. Konsekwen-
cje silnego przeżywania traumy u młodszych dzieci są bardzo różne, 
począwszy od zaburzeń agresywnych zachowania, przez zaburzenia 
w relacjach z rówieśnikami, pogorszenie wyników w nauce, zabu-
rzenia depresyjne, regresję, aż po zespół stresu pourazowego (Cze-
rederecka, Jaśkiewicz-Obydzińska, 2004). Stres związany ze uczest-
niczeniem w postępowaniu sądowym, ciągłe przypominanie sobie 
traumatycznego zdarzenia pogłębiają te objawy i mogą utrzymywać 
się przez długi czas, aż do dorosłości. 
 Szczególnym przypadkiem traumy jest ta wywołana przez bycie 
ofiarą wykorzystywania seksualnego. Jest to wyjątkowo trudne do-
świadczenie dla dziecka, ponieważ z reguły sprawcą jest osoba doro-
sła, do której dziecko ma zaufanie, która jest dla niego autorytetem 
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i ma wpływ na życie codzienne dziecka. Jeżeli dodatkowo wykorzy-
stywanie seksualne nie miało charakteru jednorazowego, lecz odby-
wa się przez dłuższy czas, konsekwencje dla funkcjonowania dziecka 
mogą być długotrwałe i bolesne. 
 Zgodnie z modelem opracowanym przez Davida Finkelhora 
i Andrew Browne’a (1985) u dzieci molestowanych seksualnie poja-
wia się kilka objawów psychopatologicznych. Przede wszystkim jest 
to załamanie zaufania do dorosłych, które w konsekwencji przeradza 
się w nieufność do ludzi, wykształcenie cech unikających, podwyż-
szony lęk w relacjach interpersonalnych. Ma to szczególne znacze-
nie w toku przesłuchania, ponieważ utrudnia nawiązanie kontaktu 
z dzieckiem oraz uzyskanie zeznań. Ponadto dzieci będące ofiarami 
przemocy seksualnej doświadczają stygmatyzacji oraz traumatycznej 
seksualizacji. Dzieci takie przeżywają poczucie winy, ciągły wstyd, 
doświadczają wrażenia „splamienia” i grzeszności. Wpływa to dodat-
kowo na trudność w uzyskiwaniu zeznań. Dzieci często nie chcą mó-
wić o tym, co im się przydarzyło, a ciągłe wspominanie i zeznawa-
nie dodatkowo zwiększa poczucie wstydu i cierpienie. Stygmatyzację 
wzmacnia wrogi stosunek otoczenia do dziecka, które było molesto-
wane seksualnie, zwłaszcza kiedy sprawcą był ktoś z bliższej rodzi-
ny. Sytuacja taka ma miejsce, kiedy rodzina traci coś istotnego (na 
przykład, kiedy sprawca był jedynym żywicielem rodziny). Wów-
czas dziecko zostaje obarczone odpowiedzialnością za pogorszenie 
sytuacji rodziny, zostaje w nim wzbudzone poczucie winy (Uławska, 
2007). Taka atmosfera rodzinna bardzo silnie wpływa na sytuację 
dziecka – ofiary. Poza nasileniem traumy może nawet doprowadzić 
do odwołania zeznań przez dziecko albo ich zmienienia.
 Na specyfikę zeznań dzieci molestowanych seksualnie duży 
wpływ ma charakter molestowania. Dziecko jest bezpośrednio zaan-
gażowane w sytuację, silne przeżywanie emocji utrudnia mu składa-
nie spójnych zeznań czy przypominanie sobie poszczególnych zda-
rzeń. Dodatkowo nie ma jeszcze wykształconego słownika, który 
pozwoliłby na dokładne opisywanie sytuacji molestowania – z regu-
ły nie zna słów opisujących poszczególne czynności seksualne. Wiel-
ką rolę gra też zachowanie sprawcy. Jeżeli sprawca był brutalny, dzie-
cko z reguły zdaje sobie sprawę z tego, że to był czyn zły, i nie waha 
się o tym mówić. Jednakże jeżeli sprawca był okresowo łagodny albo 
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po dokonanym czynie bagatelizował go lub kupował dziecku róż-
ne prezenty „w nagrodę”, wówczas dziecko może niechętnie dzie-
lić się opowieściami o tym wydarzeniu (Russel, 1988). Szczególnie 
niebezpieczne jest budowanie przez sprawcę „wspólnej tajemnicy” 
wokół wykorzystywania seksualnego. Tajemnica ta urasta do nie-
zwykłej roli w życiu dziecka, staje się źródłem paraliżującego lęku. 
Sprawca wmawia dziecku, że jej wyjawienie wiązać się będzie z wiel-
kimi konsekwencjami, począwszy od wyrzucenia z domu, a skoń-
czywszy na utracie miłości najbliższych mu osób. W konsekwencji 
buduje w dziecku poczucie winy za całą sytuację. Dziecko zaczyna 
wierzyć, że samo sprowokowało sprawcę, dlatego jest „złe i grzesz-
ne”, a sprawca molestowania to jedyna kochająca osoba w otocze-
niu (Uławska, 2007). Wszystko to sprawia, że dzieci będące ofia-
rami długotrwałego molestowania bardzo niechętnie mówią o tym 
wydarzeniu.
 Dzieci często padają też ofiarami fizycznej przemocy ze strony 
rówieśników bądź dorosłych. Zgodnie z badaniami przeprowadzo-
nymi przez OBOP (2008) blisko jedna trzecia (31%) ankietowa-
nych ma w swoim otoczeniu przynajmniej jedną rodzinę, o której 
wie, że wobec dzieci stosowana jest przemoc psychiczna. Tyle samo 
(31%) respondentów twierdzi, że zna przynajmniej jedną rodzinę, 
w której stosuje się wobec dzieci przemoc fizyczną. Natomiast co 
trzeci mężczyzna i co czwarta kobieta przyznają się do bycia ofiarami 
przemocy w dzieciństwie (do 13. roku życia). Najczęściej sprawcami 
przemocy w rodzinie są ojcowie, matki i rodzeństwo. 
 Szczególnym przypadkiem maltretowania fizycznego małych 
dzieci jest „zespół dziecka maltretowanego”, znajdujący się w klasy-
fikacji ICD-10 pod sygnaturą T74. Oprócz oczywistych objawów 
fizycznych tego zespołu (rany na ciele, uszkodzenia ośrodkowego 
układu nerwowego, złamania, oparzenia itd.) wiele jest również syg-
nałów w sferze emocjonalnej i społecznej dziecka, które mogą wska-
zywać na bycie ofiarą przemocy. Dzieci takie są nadmiernie lękliwe, 
nadpobudliwe, przejawiają lęk przed rozbieraniem (boją się pokazy-
wać obrażenia na ciele), często pojawia się u nich moczenie nocne 
i nadmierna agresja skierowana na rówieśników. Warto jednak za-
uważyć, że stwierdzenie takiego zespołu jest niezwykle trudne. Po-
szczególne jego objawy nie są specyficzne, to znaczy mogą pojawiać 
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się u niemaltretowanych dzieci, jak również przy okazji innych za-
burzeń, ponadto zwykle są ukrywane przez rodziców. Podobnie jak 
w przypadku molestowania seksualnego trauma i zaburzenia naby-
te przez ofiarę w dzieciństwie mogą utrzymywać się aż do dorosłości. 
 Opiekunowie dopuszczający się maltretowania dziecka na ogół 
charakteryzują się szczególnymi cechami psychopatologicznymi. 
Mają trudności z kontrolą emocji, drobny szczegół jest w stanie 
sprowokować ich agresywną, nieadekwatną reakcję, nierzadko nad-
używają alkoholu albo innych środków odurzających. Na ogół zosta-
ją rodzicami w młodym wieku, przez co są jeszcze niedojrzali emo-
cjonalnie i społecznie. Dodatkowo niezdolni są do podejmowania 
walki z trudnościami życiowymi, demobilizują się w sytuacji stre-
su. Ciągłe niepowodzenia w przezwyciężaniu trudności, problemy 
w porozumiewaniu się z innymi powodują konieczność odreagowa-
nia emocji, najczęściej w nieprawidłowy sposób, poprzez agresję na 
członkach rodziny. Opiekunowie maltretujący dzieci zwykle mają 
nierealistyczne wymagania – stosują przemoc, ponieważ są przeko-
nani, że dziecko nie chce wykonać ich polecenia lub jest zbyt głupie, 
by to zrobić. Dlatego właśnie dzieci z lekkim opóźnieniem umysło-
wym lub widocznymi wadami rozwojowymi łatwo stają się ofiara-
mi przemocy. Trzeba dodać, że bycie ofiarą przemocy w dzieciństwie 
wiąże się ze stosowaniem przemocy wobec swojego dziecka. Ponad 
jedna trzecia (35%) rodziców, którzy w dzieciństwie doświadczyli 
którejkolwiek formy przemocy, przynajmniej raz zastosowała prze-
moc wobec swoich dzieci (raport OBOP, 2008).
 Dość często przemocy wobec małych dzieci dopuszczają się mat-
ki. Wiąże się to z faktem, że częściej przebywają z małymi dziećmi 
(zwłaszcza niemowlętami), więc są silniej narażone na stresy i napię-
cia. Ponadto dla kobiet kłopoty wychowawcze z dziećmi są więk-
szym stresem niż dla mężczyzn, a co za tym idzie w szczególnych 
przypadkach mogą one reagować bardziej agresywnie. 
 W jaki sposób trauma i bycie ofiarą przestępstwa (molestowa-
nia, maltretowania itd.) wpływa na pamięć u dzieci? Duże emocjo-
nalne pobudzenie w momencie trwania przestępstwa przeszkadza 
w efektywnym zapamiętywaniu poszczególnych składników zdarze-
nia, natomiast emocje z nim związane pozostają przez długi czas sil-
ne ( LeDoux, 2000). 
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 Cechą charakterystyczną dla ofiar długotrwałej traumy jest nie-
możność przypomnienia sobie sytuacji traumatyzujących, opisania 
poszczególnych wydarzeń, np. kolejnych sytuacji molestowania sek-
sualnego (Van der Kolk, 1995). Pamięć sytuacji traumatycznych ma 
raczej charakter emocjonalny niż narracyjny i werbalny. Ponadto jest 
fragmentaryczna, co sprawia, że odtworzenie faktów jest pogorszone 
i mało czytelne. Innymi słowy, od dziecka, ofiary traumy chronicz-
nej, można uzyskać o wiele mniej informacji niż od ofiary ostrego, 
jednorazowego stresu. Wspomnienia poszczególnych dramatycz-
nych wydarzeń (jak np. przypadki molestowania seksualnego) zle-
wają się, mieszają, pojawiają się zniekształcenia dotyczące głównie 
czasu i kontekstu sytuacyjnego.
 Jak widać, prowadzenie przesłuchania z dziećmi – ofiarami prze-
mocy (czy to seksualnej, czy fizycznej) jest trudne, podobnie jak 
próba oceny wiarygodności tych zeznań. Jest to niezwykle ważne 
zagadnienie, bowiem niektóre zgłaszane przypadki molestowania 
seksualnego nasuwają wątpliwości, czy rzeczywiście miało ono miej-
sce. Wątpliwości takie pojawiają się w sytuacji nasilonego konfliktu 
między rodzicami, walki o wykonywanie opieki rodzicielskiej i dąże-
nia do ograniczenia lub całkowitego przerwania kontaktu drugiego 
rodzica z dzieckiem. Pomocna w takich przypadkach jest zarówno 
analiza motywacji osoby zgłaszającej molestowanie (zwykle opieku-
na dziecka), jak i  analiza sytuacji rodzinnej ofiary oraz różnego ro-
dzaju narzędzia służące do psychologicznej analizy wiarygodności 
zeznań. Najbardziej rozpowszechniona jest skala CBCA – dopraco-
wane w latach 90. narzędzie bazujące na analizie formalnych cech 
spisanego przesłuchania dziecka (Vrij, 2005). Składa się z 19 kry-
teriów, takich jak np. logiczna struktura wypowiedzi, występowa-
nie cech dobrze opisanych, ale błędnie rozumianych, przypisywanie 
sprawcy stanów emocjonalnych itd. (Lamb i in., 1997). Biegli psy-
chologowie określają, czy występuje w zeznaniu każde z kryteriów. 
Zwykle posługują się skalą, w której „0” oznacza brak występowa-
nia danego kryterium, „1”, gdy kryterium jest obecne oraz „2”, gdy 
kryterium jest bardzo wyraźnie spełnione. Ważne jest, że obecność 
danego kryterium można zdiagnozować tylko raz, a dane wydarze-
nie przypisać można do wielu kryteriów. Obecność każdego kryte-
rium zwiększa prawdopodobieństwo, że dana relacja jest prawdziwa, 
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jednakże brak jakiegoś kryterium nie oznacza, że relacja jest zmyślo-
na. Jak pokazuje wiele badań, narzędzie to posiada wysoką rzetelność 
i jest używane powszechnie w Wielkiej Brytanii, Niemczech i wielu 
stanach USA (Vrij, 2005). 
 Dziecko będące ofiarą powinno być szczególnie chronione w toku 
postępowania sądowego. Już samo doświadczanie traumy związanej 
z przestępstwem ma silne konsekwencje emocjonalne dla dziecka, 
które nie powinny być pogłębiane przez niewłaściwe postępowanie 
sądowe. Przesłuchanie powinno odbywać się tylko raz, w specjal-
nie przygotowanym pokoju, najlepiej w obecności biegłego psycho-
loga. Przed przesłuchaniem powinno odbyć się przygotowanie do 
przesłuchania, wyjaśnienie procedur, ale też należy udzielić pomocy 
w osiągnięciu emocjonalnej równowagi. Dziecku w trakcie wszyst-
kich czynności procesowych powinna towarzyszyć osoba, która bę-
dzie wyjaśniać mu poszczególne etapy działania oraz oczekiwania. 
Dobrze jest zapewnić mu stałą opiekę psychologiczną, która pozwoli 
na odbudowanie nadwątlonego poczucia kontroli i bezpieczeństwa, 
tym bardziej że dziecko często całą sytuację związaną z procesem od-
biera jako karę i czuje się winne.

3.
Dziecko jako sprawca

Jak wynika z badań profesor Krystyny Ostraszewskiej (raport OBOP, 
2008), problem zachowań agresywnych i przestępczości wśród ucz-
niów szkół podstawowych istnieje, aczkolwiek nie jest tak rozpo-
wszechniony jak w gimnazjach. Około 1% uczniów przyznaje się do 
użycia przemocy fizycznej wobec nauczyciela czy kradzieży, niecałe 
3% dzieci twierdzi, że zdarzało im się bić leżącego na ziemi, uczest-
niczyć w grupowym napadzie na jedną osobę czy pobić nieznajome-
go, natomiast już ponad 20% twierdzi, że uczestniczyło w bójkach.
 W założeniu w polskim prawie wyraźnie rozdzielona jest odpo-
wiedzialność dzieci i młodzieży od odpowiedzialności osób doro-
słych, stosuje się wobec nich odmienne środki wychowawcze i kar-
ne. Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2002 
roku, Nr 1, poz. 10) stosuje się do osób, które nie ukończyły lat 18 
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(w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji) oraz do osób, 
które ukończyły 13 lat, ale nie ukończyły 17. roku życia (w zakresie 
postępowania w sprawach o czyny karalne). Natomiast osoby, któ-
re ukończyły 17. rok życia i dopuściły się czynów karalnych, odpo-
wiadają przed sądem karnym. Również nieletni, którzy po ukończe-
niu 15. roku życia dopuścili się czynów tj. zabójstwo (art. 148 kk), 
ciężkie uszkodzenie ciała innego człowieka (art. 156 kk), sprowadze-
nie zagrożenia dla życia wielu ludzi, jak np. pożar, eksplozja materia-
łów wybuchowych (art. 163 kk, 173 kk), gwałt (art. 197 kk), rozbój 
(art.  280 kk), mogą odpowiadać przed sądem karnym.
 Warto też zauważyć, że u podstaw tej ustawy leżą bardzo waż-
ne założenia: kierowanie się dobrem nieletniego oraz stopniem jego 
rozwoju, inteligencji itd., przeciwdziałanie demoralizacji nieletnich 
i umożliwienie im resocjalizacji oraz umacnianie poczucia odpowie-
dzialności rodzin za wychowanie (Górecki, Stachowiak, 2007). Jest 
to więc model resocjalizacyjny (wychowawczy), nie zaś represyjny, 
jaki przedstawia kodeks karny. Wydaje się, że po pierwsze ustano-
wienie innych zasad odpowiadania za czyny karalne dla młodych lu-
dzi niż dla dorosłych, po drugie kierowanie się wspomnianymi wyżej 
założeniami jest słuszne z punktu widzenia psychologii rozwojowej. 
Wszelkie oddziaływania psychokorekcyjne i terapeutyczne zmierza-
jące do zredukowania zachowań przestępczych mogą być dużo bar-
dziej skuteczne w przypadku młodych ludzi, których osobowość 
i charakter dopiero się buduje, którzy nie mają jeszcze ukształtowa-
nych poglądów i zasad ani utrwalonych nieprawidłowych wzorców 
zachowań, niż w przypadku ludzi dorosłych. Zatem zamiast stoso-
wać wobec nich system punitywny i represyjny (nakładanie kar), 
dużo lepszym rozwiązaniem dla interesu społecznego wydaje się pró-
ba resocjalizacji i psychokorekcji.
 Z drugiej strony młodzi ludzie często pod względem myślenia 
poznawczego, moralnego, rozwoju empatii czy rozwoju społecznego 
są na niższym poziomie niż ludzie dorośli (Hoffman, 2006; Piaget, 
1972), zatem mogą nieraz nie zdawać sobie w pełni sprawy z konse-
kwencji czy znaczenia swoich czynów. Dodatkowo są bardziej podat-
ni na presję otoczenia i środowiska, wrażliwi na opinię grupy i ule-
gli wobec niej niż ludzie dorośli, co może wpływać na łatwość, z jaką 
zgadzają się popełniać drobne przestępstwa (kradzieże, bójki) bez 
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przemyślenia swojego czynu. Wszystko to sprawia, że słuszne wyda-
je się łagodniejsze traktowanie młodych ludzi przez ustawodawcę. 
 Również drugi cel przyświecający ustawie, czyli umacnianie 
funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz odpowiedzialności rodzin 
za wychowanie, zgodny jest z empirycznymi badaniami z zakresu 
psychologii rozwojowej. Charakter, osobowość, wartości i zachowa-
nie dzieci kształtują się głównie poprzez rozwijanie więzi z rodzicami 
oraz ogólną atmosferę rodziny (Czyżowska, 1993), zatem wzmacnia-
nie poczucia odpowiedzialności w rodzinie może przynieść pozytyw-
ne skutki. Wątpliwości budzić może jedynie ustawienie granic wieko-
wych. Ustawa arbitralnie przyjmuje, że dzieci poniżej 13. roku życia 
nie ponoszą odpowiedzialności karnej, w domyśle – nie są w stanie 
odpowiadać za swoje czyny. Można zatem wnioskować, iż ustawo-
dawca zakłada, że poniżej 13. roku życia dziecko nie jest w stanie 
różnicować pomiędzy tym, co właściwe, a co nie. Wydaje się, że nie 
jest to do końca dobre założenie, bowiem odpowiedzialność zależ-
na jest od stopnia zrozumienia czynu, a on z kolei zależy od stopnia 
rozwoju, który jest sprawą niezmiernie indywidualną. Już w wieku 
najpóźniej 7 lat dziecko odróżnia prawdę od kłamstwa (Czyżowska, 
1993), większość starszych dzieci przedszkolnych osiąga poziom roz-
woju empatii umożliwiający zrozumienie konsekwencji zadawania 
cierpienia innym (Hoffman, 2006), większość dziewięciolatków po-
strzega kradzież jako coś złego (Hoffman, 2006, s. 229). Dzieci są 
w stanie przyjmować cudzy punkt widzenia już od lat 6, a rozwój 
społeczny u większości dzieci po 11. roku życia umożliwia im zro-
zumienie większości norm społecznych i konieczność podporząd-
kowania się im (Czyżowska, 1993), zaś rozwój poznawczy po 10. 
roku życia jest zasadniczo wystarczający dla rozumienia konsekwen-
cji swoich zachowań (Piaget, 1972). Z badań empirycznych wyni-
ka jednak, że rozwój moralno-społeczny większości przestępców jest 
taki sam, jak u dzieci w wieku 9-11 lat (Czyżowska, 1994), co może 
świadczyć o tym, że zahamowanie rozwoju moralno-społecznego 
na etapie dzieciństwa może prowadzić do późniejszych konfliktów 
z prawem, wynikających z niemożliwości zrozumienia i zinternali-
zowania akceptowanych norm społecznych. Podsumowując, wyda-
je się zatem, że ustanowienie odpowiedzialności karnej od 13. roku 
życia nie jest najtrafniejszym możliwym rozwiązaniem, bowiem jak 
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wynika z powyższych analiz, niektóre dzieci poniżej tej granicy wie-
kowej są już w stanie zrozumieć znaczenie swojego czynu.
 Z kolei warto pamiętać, że rozwój moralny jest ściśle związany 
z rozwojem poznawczym (Czyżowska, 1993) i jest to ważne szcze-
gólnie w kontekście sądowym. Znajomość odpowiedniego rodzaju 
operacji logicznych jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia od-
powiedniego poziomu rozwoju moralnego, a co za tym idzie wyjścia 
poza czysto egocentryczną, skoncentrowaną na „ja” perspektywę. In-
nymi słowy, bez odpowiedniego rozwoju intelektualnego dziecko 
nie ma możliwości rozwoju moralnego, który umożliwi mu rozpo-
znawanie różnych aspektów moralnych swojego czynu.
 Z badań przedstawionych przez Małgorzatę Kościelską (Koś-
cielska, 1982, s. 271-286) wynika, że dzieci z upośledzeniem umy-
słowym mają duże problemy w obszarze rozwoju społecznego, nie 
umieją wyciągać wniosków z sytuacji, przez co często podejmują 
błędne decyzje (dlatego na przykład często kierują się tym, co robi 
grupa, lub tym, co każe im starsza osoba) oraz nie rozumieją sytua-
cji społecznych. Dzieci i młodzież z upośledzeniem intelektualnym 
nie rozumieją potrzeb innych osób, nie umieją respektować wyma-
gań i ograniczeń, nie kierują się zasadą wzajemności, ponieważ jej 
nie rozumieją (Pilecki, Pilecka, 1999, s. 28). Ich rozwój umiejętno-
ści wnioskowania społecznego jest trudny i powolny, gdyż dzieci te 
mają kłopoty ze zrozumieniem sygnałów społecznych, więc i ich de-
cyzje oraz wybór pożądanych zachowań mogą być nieadekwatne do 
sytuacji. Sprawia to, że są łatwymi ofiarami manipulacji starszych 
kolegów, jak również mogą dopuszczać się drobnych wykroczeń bez 
świadomości ich znaczenia (na przykład współuczestniczenie w kra-
dzieży, „bo to zwykły żart”, opuszczanie zajęć w szkole itd.). Jeże-
li dodatkowo upośledzeniu intelektualnemu towarzyszy nieumiejęt-
ność radzenia sobie z własnym pobudzeniem, są w stanie dokonywać 
czynów agresywnych (np. uczestniczyć w bójkach) bez rozumienia 
i zinternalizowania, że jest to coś złego. Nietrudno sobie wyobra-
zić piętnastolatka znajdującego się na poziomie rozwojowym dzie-
sięciolatka, który jest sądzony razem z grupą zdrowych rówieśników 
za drobne kradzieże, a dla którego była to normalna czynność okre-
ślająca jego współuczestnictwo w grupie rówieśniczej. Trudno za-
tem oczekiwać, by taka młodzież i dzieci, którzy nie rozumieją zasad 
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współżycia społecznego, nie wiedzą, na czym polegała „niewłaści-
wość” czynu, byli za niego karani. Dodatkowo w sytuacji procesowej 
dzieci takie czują się zagubione i zdezorientowane zaistniałą sytuacją, 
nie wiedzą, co się dzieje, mają ogromne poczucie krzywdy i całą sy-
tuację odbierają jako karę za coś, czego nie rozumieją. Wymagają du-
żej cierpliwości i zrozumienia, zwłaszcza ze strony organów proceso-
wych. Warto jednak zauważyć, że w niektórych przypadkach ustawa 
dopuszcza możliwość konsultacji w ośrodkach diagnostyczno-opie-
kuńczych (art. 25), zatem wszystkie sytuacje, co do których można 
mieć wątpliwość, czy dziecko rozumiało znaczenie i konsekwencje 
swojego czynu, powinny być konsultowane z psychologiem.
 Omawiając ponoszenie odpowiedzialności za swoje czyny, trze-
ba zaznaczyć, że istnieje szereg zaburzeń rozwojowych, poznaw-
czych i osobowościowych, które utrudniają dzieciom i młodym 
ludziom nie tyle rozpoznawanie znaczenia swojego czynu, ile kiero-
wanie i przede wszystkim hamowanie zachowania. Do takich zabu-
rzeń należy ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej 
z zaburzeniami uwagi. Jest to zaburzenie rozwojowe, pojawiające się 
głównie u chłopców (około trzy razy częściej), najczęściej diagnozo-
wane u dzieci między 6. a 9. rokiem życia, ale też nierzadko u do-
rosłych (Carson i in., 2005). Według ICD-10 istnieją trzy kryteria, 
które musi spełniać dziecko, by można było zdiagnozować u niego 
ADHD: brak uwagi, nadmierna aktywność, impulsywność. Dzieci 
z ADHD wydają się nie słyszeć tego, co jest do nich mówione, nie 
potrafią sobie organizować zadań i aktywności, ciągle gubią niezbęd-
ne rzeczy, bardzo łatwo jest je rozproszyć innymi bodźcami. Uni-
kają lub czują niechęć do zadań wymagających długotrwałego wy-
siłku umysłowego, nie umieją postępować według instrukcji. Nie 
wynika to jednak z nierozumienia poleceń albo zachowań opozycyj-
nych, tylko z niemożności postępowania krok po kroku według ści-
słych zaleceń. Nadmierna aktywność przejawia się przez niespokoj-
ne poruszanie się, wiercenie, bycie w ciągłym ruchu nawet podczas 
prowadzenia rozmowy, niemożność wytrzymania długo w pozycji 
siedzącej (np. w klasie), przesadną hałaśliwość w zabawie lub trud-
ności z  zachowaniem spokoju w czasie spoczynku, a także utrwalony 
wzorzec nadmiernej aktywności ruchowej, niemodyfikowany przez 
społeczny kontekst i oczekiwania. Impulsywność dzieci z ADHD 
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przejawia  się w wielu obszarach: udzielają odpowiedzi, zanim pyta-
nie jest dokończone, przerywają i przeszkadzają innym, wypowia-
dają się bez uwzględnienia ograniczeń społecznych. Podkreślane są 
bardzo charakterystyczne nadmiernie emocjonalne reakcje na nie-
adekwatne bodźce. Ważne też jest to, że dzieci z ADHD powyż-
sze zachowania przejawiają we wszystkich sytuacjach i kontekstach – 
w domu, szkole, w świetlicach i na boisku. 
 Należy zauważyć, że na nieprzystosowanie społeczne dzieci z ADHD 
oprócz czynników pierwotnych, ściśle powiązanych z chorobą duży 
wpływ mają czynniki wtórne, które pojawiają się na skutek interakcji 
z rodzicami, rówieśnikami czy nauczycielami. Te czynniki to na przy-
kład opóźnienia w nauce, zwłaszcza problemy z poprawnym pisaniem 
i czytaniem, ale również problemy z opanowaniem jakiegokolwiek ma-
teriału wymagającego dłuższej uwagi, na przykład matematyki. W isto-
cie moment pójścia do szkoły jest bardzo trudny dla dzieci z ADHD, 
ponieważ dla nich prawie niemożliwe jest przesiedzenie spokojnie całej 
lekcji. Dzieci te wyrażają swoje emocje szybciej, gwałtowniej i z większą 
intensywnością niż jest to dopuszczalne w szkole, nie widzą też w tym 
nic niezwykłego. W dodatku łatwo je obrazić czy sprowokować, bo-
wiem mają trudności z hamowaniem własnych reakcji. Z tego powodu 
uważane są zarówno przez nauczycieli, jak i rówieśników za agresyw-
ne. Łatwo się domyślić, że wszystko to prowadzi z jednej strony do na-
piętnowania takich dzieci przez nauczycieli, a z drugiej strony do od-
rzucenia przez rówieśników. Prowadzi to do poczucia wyobcowania, 
nierozwinięcia zachowań akceptowanych w grupie, braku umiejętno-
ści nawiązywania kontaktów z ludźmi. 
 Dzieci z ADHD spędzają dużo mniej czasu z rówieśnikami, mają 
niewielu kolegów i przyjaciół. Izolacja od rówieśników może prowa-
dzić do rozwoju depresji, uzależnień czy osobowości antyspołecznej, 
a w konsekwencji do zachowań przestępczych już w bardzo młodym 
wieku. Dzieci te często przejawiają chaotyczną, bezcelową aktyw-
ność ruchową, która może denerwować otoczenie, mają problemy 
z powodu braku dyscypliny i nieposłuszeństwa. W stosunku do do-
rosłych są pozbawione ostrożności, posłuszeństwa, szacunku, głów-
nie dlatego że reagują spontanicznie i nieadekwatnie silnie do bodź-
ca. Jest to przyczyną wielu konfliktów w domu, nierzadko prowadzi 
też do kłótni między rodzicami, co wywołuje w domu atmosferę 
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pełną konfliktów i wzajemnych oskarżeń. Rodzice często oskarża-
ją siebie nawzajem o złe wychowanie dziecka, co prowadzi do wpę-
dzenia go w rolę kozła ofiarnego. Taka sytuacja oczywiście odbija 
się niekorzystnie na dziecku, prowadzi do poczucia winy, depresji, 
niskiej samooceny, zaburzeń lękowych, potęguje konflikty w szko-
le i uczy nieprzystosowawczych zachowań, dodatkowo dziecko uczy 
się, że sposobami na wyładowanie napięcia są krzyk i agresja. Do 
innych objawów wtórnych należą lęk przed poznawaniem nowych 
rzeczy, nieudane kontakty z rówieśnikami, nadużywanie alkoho-
lu i narkotyków, a także wzmożona agresja, która jest sposobem na 
zmniejszanie frustracji, oraz konflikty z prawem, takie jak kradzie-
że czy wandalizm. Ciekawe zestawienie przynoszą badania Russe-
la A. Barkleya (1997). Wynika z nich, że dzieci z ADHD istotnie 
częściej przejawiają nieprzystosowawcze zachowania niż dzieci zdro-
we: około dziesięć razy częściej kłamią i kradną, sześć razy częściej 
są wydalane ze szkół (około 60% badanych dzieci z ADHD zosta-
ło wydalonych ze szkoły za złe zachowanie). Mają więcej partnerów 
seksualnych, częściej zachodzą w ciążę w młodym wieku lub płodzą 
dzieci i pozostawiają je bez opieki, częściej też zapadają na choroby 
przenoszone drogą płciową i nie stosują antykoncepcji. 
 Jak widać więc, zaburzenie to w dużej mierze utrudnia dzieciom 
prawidłową socjalizację i może stać się przyczyną powstawania zacho-
wań przestępczych. Oczywiście nie można stwierdzić, że zaburzenia 
w rodzaju ADHD mogą być usprawiedliwieniem dla popełnia nych 
przestępstw, mogą być jednak traktowane jako czynnik łagodzący. 
Trzeba też zdawać sobie sprawę, że dzieci z tym zaburzeniem, mimo 
że wprawdzie rozumieją normy i reguły zachowania społecznego, są 
w stanie odróżniać zachowania prawidłowe od nieprawidłowych, 
mają dużo większe niż rówieśnicy problemy z kontrolą zachowania 
oraz dużą potrzebę stymulacji, które prowadzić mogą do zachowań 
przestępczych. Stosowanie przez sąd w takim przypadku jedynie od-
powiedniej kary nie jest dobrą strategią, bowiem dziecko wprawdzie 
zrozumie, dlaczego zostało ukarane, ale dalej nie będzie miało na-
rzędzi i umiejętności radzenia sobie z przyczynami własnego zacho-
wania (np. nadreaktywnością). Konieczne jest skierowanie na od-
powiednią terapię i właściwe działania wychowawcze, nawet jeżeli 
zachowania wskazujące na demoralizację nie są nasilone.
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 W tym miejscu warto zauważyć, że ustawa o postępowaniu 
w sprawach nieletnich stanowi, że sąd w celu zapobiegania demora-
lizacji może zastosować szeroki wachlarz oddziaływań: udzielić upo-
mnienia, zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do 
naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac 
lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, 
do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do 
uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowaw-
czym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się 
od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do 
zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowa-
dzenia się w stan odurzenia, może też ustanowić nadzór odpowie-
dzialny rodziców lub opiekuna, ustanowić nadzór organizacji mło-
dzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby 
godnej zaufania – udzielających poręczenia za nieletniego, zastoso-
wać nadzór kuratora, skierować do ośrodka kuratorskiego, a także 
do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nie-
letnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkole-
niowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub in-
stytucją, orzec zakaz prowadzenia pojazdów, orzec przepadek rzeczy 
uzyskanych w związku popełnieniem czynu karalnego, orzec umiesz-
czenie w rodzinie zastępczej, w młodzieżowym ośrodku wychowaw-
czym albo w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, orzec umieszcze-
nie w zakładzie poprawczym, może w  końcu zastosować inne środki 
zastrzeżone w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich do 
właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosować środki przewi-
dziane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (art. 6).
 Wydaje się, że takie szerokie spektrum możliwości jest uzasadnio-
ne nie tylko ze społecznego, ale i psychologicznego punktu widze-
nia. Należy bowiem pamiętać, że przyczyny popełniania przestępstw 
przez dzieci i młodzież są różne. Czym innym jest uczestniczenie 
w pobiciu koleżanki przez dziewczynkę, która wychowuje się w śro-
dowisku patologicznym i agresja jest dla niej jedynym środkiem 
podporządkowania otoczenia, a czym innym uczestniczenie w pobi-
ciu przez dziewczynkę, która nie przejawia cech zdemoralizowania, 
pochodzi ze „zdrowej” rodziny, ale nie umie przeciwstawić się pre-
sji grupy rówieśniczej. Dlatego zastosowanie odpowiedniego środka 
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przez sąd jest takie ważne i powinno być orzekane na podstawie do-
głębnej analizy oraz opinii psychologicznej dotyczącej sprawcy. 
 Dodatkowo takie ujęcie możliwych przez sąd oddziaływań znaj-
duje swoje uzasadnienie w badaniach psychologicznych. Zgodnie 
z badaniami przeprowadzonymi przez Alberta Liau i współpracow-
ników (Liau, Shiveley, Horn, Landau, Barriga, Gibbs, 2004) oraz 
Johna Gibbsa i współpracowników (Gibbs, Potter, Barriga, Liau, 
1996) jedną z przyczyn zachowań przestępczych może być brak 
rozwoju empatii u dzieci oraz wyuczenie mechanizmów osłabiają-
cych poczucie winy, takich jak deprecjonowanie ofiary, minimali-
zacja jej cierpienia albo przerzucanie winy na zewnątrz (Hoffman, 
2006, s. 265). Bardzo ważnym mechanizmem jest też usprawiedli-
wianie się sprawców. Zakładają oni, że skoro sami byli w przeszłości 
krzywdzeni, mają teraz prawo krzywdzić innych. Tłumaczy to, dla-
czego tak wielu sprawców przestępstw w młodości było ofiarami cią-
głej agresji lub rozmaitych nadużyć. Zgodnie z wnioskami wyprowa-
dzonymi przez Hoffmana (2006, s. 264), nawet jeżeli młodzi ludzie 
czy dzieci, którzy dopuścili się czynu zabronionego, czują śladowe 
uczucia empatyczne, są one powierzchowne i ulotne i są zastępowa-
ne przez mechanizmy wypierania poczucia winy. Myślenie większo-
ści dzieci i nieletnich popełniających przestępstwa zafiksowane jest 
na poziomie zaspokajania własnych, najbardziej naglących potrzeb, 
niezależnie od tego, jakie skutki będzie to miało dla innych.
 W trakcie czynności procesowych takie zachowania i sposób my-
ślenia mogą mieć szczególne znaczenie. Dziecko może wyrok sądu 
odebrać jako niesłuszną karę, potwierdzenie zasady, że to silniejszy 
ma przewagę nad słabszym. Dodatkowo, jeżeli cała sytuacja nie zo-
stanie przez niego na skutek deficytów rozwoju społecznego i po-
znawczego zrozumiana, może uznać, że to ono tak naprawdę zostało 
skrzywdzone i w przyszłości będzie szukać zadośćuczynienia za swo-
je cierpienie u  słabszych ofiar. Wyrok sądu może być odczytany jako 
niesłuszny i niesprawiedliwy, a cała sytuacja procesowa odebrana jako 
znęcanie się. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że dzieci z defi-
cytami empatii nie przejawiają poczucia winy (Hoffman, 2006) a co 
za tym idzie nie rozumieją, dlaczego są karane za czyn, który w ich 
rozumieniu nie był „zły”. Dlatego tak ważne jest, by ewentualnemu 
wymierzeniu kary towarzyszyło skierowanie na odpowiednie terapie, 
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działania psychokorekcyjne, umieszczenie w odpowiednich ośrod-
kach opiekuńczych itd., a możliwe, że słuszne byłoby także zmusze-
nie do odpowiednich świadczeń na rzecz ofiary, a nawet mediacje. Te 
ostatnie środki, przy koniecznym jednoczesnym nadzorze psycholo-
gicznym, mogłyby przyczynić się do wzbudzenia empatii u spraw-
cy oraz zrozumienia przez niego konsekwencji swojego zachowania. 
W USA od lat stosowana jest terapia wobec młodych przestępców 
oparta na uczeniu zasady wzajemności, wzbudzaniu empatii, trenin-
gu rozumienia sytuacji społecznych, zmiany perspektywy oraz przyj-
mowaniu ról (Gibbs i in., 1996), która w zamierzeniu ma uczyć 
młodych ludzi współodczuwania oraz rozwijać ich rozwój moralny. 
 Szczególnie interesujące są środki zapobiegania demoralizacji okre-
ślane jako umieszczanie w zakładzie poprawczym, rodzinie zastępczej, 
młodzieżowym ośrodku socjoterapii itd., a więc polegające na przenie-
sieniu dziecka do zupełnie nowego środowiska. Wydaje się to szczegól-
nie zasadne w przypadku niektórych dzieci i nieletnich zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym. Jest to termin używany w odniesie-
niu do dzieci i młodzieży do lat 21, zarówno w pedagogice, psycholo-
gii, socjologii, jak i resocjalizacji, chociaż w każdej z tych dziedzin jest 
definiowany w inny sposób. Najogólniej rzecz ujmując, można po-
wiedzieć, że niedostosowanie społeczne jest to zespół zachowań cha-
rakteryzujących się negatywnym stosunkiem do norm społecznych, 
trwałością postaw aspołecznych oraz zaburzeń emocjonalnych, które są 
wyrazem trudnej wewnętrznej sytuacji jednostki społecznie niedosto-
sowanej (Stanik, 2000). Wśród symptomów niedostosowania społecz-
nego zwykle wymienia się wagarowanie, nadużywanie substancji psy-
choaktywnych, kradzieże, niekonwencjonalne zachowania seksualne, 
różne formy agresji, kłamstwa i ucieczki z domów (Pytka, 2000). Za-
chowania te zwykle są konsekwencją zaburzeń emocjonalnych u dzie-
ci, nieprawidłowo przebiegającego procesu socjalizacji, negatywnych 
metod wychowawczych czy wreszcie zaburzeń o podłożu biologicz-
nym, takich jak ADHD czy charakteropatia (Makowski, 1994), i są 
bardzo odporne na zmianę. U dziecka niedostosowanego bardzo silne 
są pierwotne emocje, jak gniew czy strach, natomiast emocje związane 
z empatią, współczuciem czy miłością są bardzo zubożone. 
 Przyczyn niedostosowania społecznego jest wiele, choć trady-
cyjnie dzieli się je na biologiczne (takie jak lekkie upośledzenie 
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umysłowe i zmiany endokrynologiczne) i społeczne. Często zwraca 
się uwagę, że dzieci niedostosowane społecznie wywodzą się z ro-
dzin określanych często jako patologiczne. Zgodnie z badaniami 
Kohlberga (1984) na poziom rozwoju moralnego dzieci ogrom-
ny wpływ mają stosunki panujące w rodzinie. W rodzinach ta-
kich rodzice stosują zwykle autorytarny model albo nie interesu-
ją się wychowaniem dziecka, nierzadko nadużywają alkoholu lub 
innych substancji psychoaktywnych, są agresywni. Pogłębianiu się 
niedostosowania społecznego sprzyja także brak zaspokajania pod-
stawowych emocjonalnych i fizycznych potrzeb dziecka, co skut-
kuje wzmożonym poczuciem lęku i braku akceptacji. Warto za-
uważyć, że również postawa rodzicielska nadmiernie opiekuńcza 
i ochraniająca może mieć negatywne konsekwencje. Rodzice, któ-
rzy zbytnio pobłażają dziecku, stosują niekonsekwentny system kar 
i nagród, nie pozwalają dziecku na rozwijanie samodzielności, po-
wodują, że nie wierzy ono we własne siły, rozwija się u niego lęk 
i uzależnienie od rodziców. Dodatkowo w rodzinach określanych 
jako patologiczne dziecko często nie może znaleźć wsparcia, jest 
pozostawione samo ze swoimi problemami, doświadcza ogromu 
negatywnych odczuć, co ma wpływ na jego zachowanie. Ponadto 
jeżeli przemoc w takiej rodzinie jest akceptowanym środkiem wy-
chowawczym, dziecko uczy się, że agresja jest środkiem do osiąg-
nięcia pożądanego celu, a poprzez modelowanie i obserwację uczy 
się samego wzorca zachowań agresywnych. 
 Dlatego konieczne jest odwołanie się do środków wymienionych 
w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, takich jak umiesz-
czenie w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych itp., czyli po pro-
stu przeniesienie go z demoralizującego środowiska do środowiska, 
w którym jego zachowanie może być skorygowane. W ośrodkach ta-
kich znajduje się zespół wychowawców i psychologów, którzy po-
przez odpowiednie terapie i oddziaływania psychokorekcyjne mogą 
pomóc dziecku czy niepełnoletniemu „wrócić do społeczeństwa”. 
Z drugiej strony trzeba pamiętać, że u małych dzieci wychowują-
cych się w instytucjach opiekuńczych rozwijają się zaburzenia przy-
wiązania, zaburzenia emocjonalne czy zaburzenia rozwoju (Browne 
i in., 2004). Niestety w praktyce często dzieci, które nawet po po-
bycie np. w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych uzyskują dobre 
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wyniki w terapii, po powrocie do starego środowiska, pozbawione 
wsparcia i opieki wracają również do starych zachowań.
 Niedostosowanie społeczne stanowi poważny problem, gdyż 
może powodować u dzieci występowanie takich zachowań, jak bój-
ki, kradzieże, zachowania agresywne różnego typu oraz kłamstwa, 
które w miarę dorastania mogą przekładać się na popełniane prze-
stępstwa. Dlatego ważne jest, by już w najmłodszych latach prawid-
łowo diagnozować jego występowanie i podejmować odpowiednie 
środki psychokorekcyjne. Niestety, jeżeli główną przyczyną jest śro-
dowisko rodzinne, szanse na zmniejszenie problemu są małe (Ma-
kowski, 1994).
 Podsumowując, można powiedzieć, że udział dziecka w czynnoś-
ciach procesowych jest niezwykle trudną i skomplikowaną sprawą. 
Dziecko w sytuacji procesowej, niezależnie od tego, w jakim cha-
rakterze występuje, przeżywa ogromny stres. Jest to dla niego nowa 
i obca sytuacja, dodatkowo często ma poczucie odpowiedzialno-
ści (np. kiedy słyszy, że od jego zeznań zależy wynik procesu) i nie 
wie, jak się z nim zmierzyć. Dlatego ważne jest, by w miarę możli-
wości dziecku towarzyszyła osoba bliska lub specjalista z dziedziny 
psychologii rozwojowej. Dodatkowo ważne jest, by sąd, wyrokując 
w sprawach z udziałem dziecka, mając na uwadze specyficzną dla 
dzieci emocjonalność, różny przebieg procesów poznawczych i pa-
mięciowych, odmienne nasilenie potrzeb (np. potrzeba afiliacji, któ-
ra może rzutować na zeznania w sprawach o molestowanie seksualne 
czy z kodeksu rodzinnego), w toku postępowania odwoływał się do 
pomocy biegłych psychologów. Ważne jest, by pamiętać, że niezależ-
nie od tego, czy dziecko występuje jako świadek, ofiara, czy nieraz 
nawet jako sprawca, trzeba kierować się jego szeroko rozumianym 
dobrem. 
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Rola instytucji w profilaktyce 
rodzinnych uwarunkowań 
niedostosowania społecznego dzieci

Rodzina, która prawidłowo wypełnia swoje zadania i realizuje właś-
ciwie swoje podstawowe funkcje, w której panuje miłość, zrozumie-
nie, wzajemna troska, która zapewnia swoim członkom optymalną 
realizację wszystkich potrzeb koniecznych do prawidłowego rozwo-
ju, jest najlepszym środowiskiem życia i najlepszym środowiskiem 
wychowawczym dla dziecka. Rodzina to przede wszystkim prze-
strzeń świata uczuć, które są rezultatem osobowych powiązań i od-
niesień. To dzięki uczuciom jednostka wyraża zgodę (lub nie) na 
samą siebie. Przeżywanie i doświadczanie uczuć, ich siła i natężenie 
wiąże się z zaspokajaniem wielu potrzeb, zwłaszcza potrzeby miłości, 
bezpieczeństwa i afiliacji. Niemożność zaspokajania podstawowych 
potrzeb jest główną przyczyną niedostosowania społecznego (Bado-
ra, Czeredecka, Marzec, 2001, s. 24).
 Pia Mellody (1993, s. 67-80) wskazała na pięć cech, którymi cha-
rakteryzują się istoty ludzkie, są nimi: cenność, bezbronność, nie-
doskonałość, zależność, niedojrzałość. Wszystkie dzieci rodzą się 
w tymi atrybutami, a prawidłowo funkcjonująca rodzina pozwala na 
rozwinięcie każdego z nich stosownie do wieku, tak aby w dorosłym 
życiu były osobami dojrzałymi i zadowolonymi z siebie. Niekiedy 
rodzice nie zauważają tych atrybutów dziecka, nie chronią ich, a cza-
sem też atakują za to, że są niedoskonałe i niedojrzałe. Powoduje to 
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poszukiwanie przez dziecko uwagi innych sposobami, które nie za-
wsze są zgodne z przyjętą normą społeczną. 
 Rodzina jako grupa społeczna (z socjologicznego punktu widze-
nia) i jako środowisko życia i wychowania (z pedagogicznego punk-
tu widzenia) spełnia szereg funkcji, które w specyficzny sposób są 
tylko dla niej charakterystyczne i w szczególny sposób w niej rea-
lizowane. Krystyna Ostrowska wyróżnia funkcje rodziny takie jak: 
prokreacyjna, socjalizacyjna, kulturotwórcza, opiekuńczo-wycho-
wawcza, wspomagania rozwoju osobowości, wspomagania rozwo-
ju moralno-religijnego, ekonomiczna, profilaktyczna (Ostrowska, 
1999, s. 134-152). Wypełnianie tych funkcji sprawia, że rodzina jest 
w pełni funkcjonalna i wydolna wychowawczo, przygotowuje dzie-
ci do funkcjonowania w społeczeństwie, uczy je zachowywania ogól-
nie przyjętych norm i zasad współżycia. Gdy rodzina zawodzi, nie 
jest w stanie realizować swoich funkcji, staje się rodziną dysfunk-
cyjną, a jednostki wychowywane w takiej rodzinie mają trudności 
z adaptacją w społeczeństwie, w którym są określone zasady wza-
jemnego współbycia, stając się jednostkami wykazującymi niedosto-
sowanie społeczne. Objawami niedostosowania społecznego dzieci 
są: częste wybuchy złości; częste spieranie się z dorosłymi; częste ak-
tywne przeciwstawianie się wymaganiom dorosłych lub odmawianie 
ich spełnienia; częste zachowanie dokuczliwe wobec innych; częste 
oskarżanie innych za swoje własne błędy; nadwrażliwość lub łatwe 
uleganie dokuczaniu innych; częsta złość i obrażanie; częsta zawzię-
tość lub mściwość (Szot-Odrobina, 2009, s. 226-227) 1. Tego typu 
zachowania często wynikają z braku poczucia bezpieczeństwa, które 
gwarantuje silna więź dziecka z rodzicami i prawidłowe zaspokajanie 
potrzeb dziecka stosownie do wieku i we właściwej kolejności. Taki 
tok myślenia podyktował strukturę tego artykułu. 
 Można wskazać na dwa kierunki przywracania człowiekowi funk-
cjonalności życiowej i społecznej. Jednym z nich jest internalizacja 
ogólnoludzkich wartości, drugim „zdrowe” i prawidłowe środowisko 
życia, którym dla dziecka jest przede wszystkim rodzina. Stąd punk-
tem wyjścia w podejmowanym temacie jest ukazanie prawidłowo 

1 Autorka uważa, że aby móc stwierdzić niedostosowanie społeczne dziecka, musi 
ono przez co najmniej pół roku przejawiać pięć lub więcej wymienionych objawów.
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funkcjonującej rodziny, która stanowi punkt odniesienia i będzie 
jednocześnie najlepszą formą profilaktyki. Stanowi swoistego rodza-
ju ideał, do którego powinno się dążyć i który powinno się ukazy-
wać, podejmując pracę z rodziną. Następnie ukazane zostaną naj-
istotniejsze potrzeby dziecka. Możliwość ich zaspokajania świadczy 
o funkcyjności lub dysfunkcyjności rodziny. Jeżeli potrzeby dziecka 
nie są zaspokajane we właściwy sposób i we właściwej według wieku 
kolejności, to rodzina staje się rodziną dysfunkcjonalną. Wobec ro-
dzinnych uwarunkowań niedostosowania społecznego dzieci istotną 
rolę mają do odegrania różnego rodzaju instytucje w systemie opieki 
nad dzieckiem i rodziną. Ukazane zostaną także metody pracy z ro-
dziną, w której dzieci przejawiają oznaki niedostosowania społeczne-
go, a które mogą być podejmowane w instytucjach pracujących na 
rzecz rodziny.

1.
Rodzina prawidłowa

Rodzina jest pierwszym środowiskiem, które kształtuje człowieka. 
W środowisku rodzinnym dziecko uczy się „alfabetu porozumiewa-
nia się” z innymi, poprzez codzienne obcowanie z członkami ro-
dziny rozwija się wzajemne zaufanie, szczerość, dyskrecja (Smere-
czyńska 2001, s. 42-43). Najbardziej optymalnym środowiskiem 
rozwoju dziecka jest zdrowa, funkcjonalna rodzina, która zapewnia 
rozwój wszystkim swoim członkom.
 Prawidłowa rodzina powstaje w oparciu o związek małżeński 
dwóch osób o dojrzałej osobowości. Silna więź między małżonka-
mi tworzy harmonijną całość, a właściwe porozumiewanie się i za-
spokajanie potrzeb dają solidną podstawę wychowania dzieci. Jest to 
związek dwojga ludzi, dla których zawsze najważniejszą osobą pozo-
staje współmałżonek. Atmosfera wzajemnego zaufania i życzliwości 
pozwala na rozwiązywanie pojawiających się konfliktów bezpośred-
nio po zaistnieniu problemu, traktowanych jako szansa rozwoju i sy-
tuacja, która scala i jednoczy rodzinę. Współmałżonkowie wykazują 
stałą troskę o rozwój więzi małżeńskich, co sprawia, że po odejściu 
dorosłych dzieci z domu rodzice nie czują się opuszczeni, bo nadal 
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potrafią przebywać tylko ze sobą (Ryś, 2003, s. 34). W prawidło-
wej rodzinie ma miejsce głębokie oddanie się wzajemne małżonków, 
w którym każda ze stron działa na rzecz drugiego.
 W zdrowej rodzinie członkowie znajdują czas na wspólne przeby-
wanie ze sobą, troszczą się o właściwą komunikację między poszcze-
gólnymi członkami. Rodzice potrafią zapewniać dzieciom poczucie 
bezpieczeństwa, zaspokajanie potrzeby miłości, akceptacji, kontak-
tu, a przede wszystkim więzi. Dzieci mają wystarczająco dużo swo-
body, aby budować własną tożsamość i poznawać świat, kształtując 
w ten sposób własną osobowość. Mają także wystarczająco dużo cie-
pła, aby czuć się kochanym i uczyć się kochać. Gdy dziecko prze-
kracza wyznaczone zasady, jest dyscyplinowane poprzez środki wy-
chowawcze. Rodzice dbają o to, aby dzieci miały kontakty z innymi 
ludźmi, i wdrażają je do samodzielności oraz odpowiedzialności 
stosownie do wieku (tamże, s. 35). Reguły i zasady obowiązujące 
w zdrowej rodzinie nie są sztywne, ulegają zmianom w jawnej komu-
nikacji. Zmiany w funkcjonowaniu rodziny są potrzebne w przecho-
dzeniu na kolejne etapy cyklu życia rodzinnego 2.
 W prawidłowej rodzinie rodzice „z natury” realizują najważniejsze 
zasady wychowawcze. Podstawową zasadą jest zasada fizycznej obec-
ności rodziców, gdyż nie można wychowywać dziecka na odległość. 
Konieczna jest także zasada uczestnictwa obojga rodziców w wycho-
waniu dzieci, gdyż obserwowanie rodziców obojga płci prowadzi do 
prawidłowego przygotowania się do pełnienia ról społecznych. Zasada 
stałości i konsekwencji wobec dziecka, które dopiero kształtuje swoją 

2 Cykl życia rodzinnego to spojrzenie na rodzinę nuklearną (rodzice + dzieci) 
i procesy rozwojowe zachodzące w czasie życia rodziny. Rodzina jako środowisko 
wychowawcze rozwija się, zmienia w czasie, przechodzi różne etapy (cykle). Na po-
szczególnych etapach pojawiają się specyficzne problemy i zadania, formułowane 
są odmienne wzorce i modele zachowań relacji rodzinnych, zachowań opiekuńczo-
-wychowawczych. Różne etapy wymagają przekształcenia istniejących stylów funk-
cjonowania opiekuńczo-wychowawczego, natomiast brak modyfikacji może być po-
wodem pewnej dysfunkcjonalności rodziny oraz nasilania się wewnętrznych napięć 
czy konfliktów. Jay Haley ujmuje cykl życia rodzinnego w sześć faz: I – faza okres 
narzeczeństwa (randkowanie); II faza – wczesny okres małżeństwa; III faza – naro-
dziny dziecka; IV faza – średnia faza małżeństwa – rodzina z dziećmi w wieku szkol-
nym; V faza – rodzice oddaleni od dzieci („puste gniazdo”); VI faza – emerytura 
i starość (Ostoja-Zawadzka, 1999, s. 21-29).
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osobowość, kierując się przeważnie impulsami i popędami, pozwala 
mu na stopniowe dojrzewanie. Ze stałością wiąże się zasada harmonij-
ności postępowania i zachowania rodziców wobec dziecka.  Dziecko 
wtedy nie ma sprzecznych informacji odnośnie do siebie i swoich za-
chowań, czuje się więc bezpiecznie. W prawidłowym wychowaniu 
dzieci obowiązuje także zasada umiaru, czyli „złotego środka”, ani za 
dużo rygoru, ani za dużo swobody. Często nieuświadamianą zasadą 
wychowania dziecka jest zasada indywidualizacji, która domaga się in-
dywidualnego podejścia do każdego dziecka w rodzinie: nie można 
jednakowo traktować wszystkich dzieci w rodzinie, bo nie są one jed-
nakowe. Istotne jest także dostrzeganie zasady wszechstronności, dzię-
ki której rodzice troszczą się o rozwijanie całego człowieka, ze wszyst-
kimi właściwościami w sferze intelektualnej, społecznej, psychicznej 
i duchowej. Nie można także pominąć zasady aktywności dziecka, 
które winno być pobudzane do zabawy i angażowane w różne zaję-
cia domowe. Sprawia to, że dziecko czuje się doceniane i potrzebne. 
Przestrzeganie w miarę możliwości zasad pożądanych wychowawczo 
prowadzi dziecko do samowychowania, co sprawia, że osoba na pew-
nym etapie życia bierze odpowiedzialność za siebie, swoje postępowa-
nie i swój rozwój (Wilk, 2002, s. 82-85).
 Rodzice w prawidłowej rodzinie zapewniają dziecku stabilne 
środowisko emocjonalne i egzystencjalne. W związku z tym każda 
osoba w rodzinie może wyrażać swoją indywidualność w atmosfe-
rze pogodnej i spontanicznej (Rylke, 1999, s. 100). Takie podejście 
pozwala na to, że człowiek może popełniać błędy, zarówno doro-
sły, jak i dziecko. Utwierdzają w tym dziecko prawidłowe postawy 
rodzicielskie. Takie postawy to: akceptacja dziecka i jego potrzeb; 
współdziałanie z dzieckiem świadczące o pozytywnym zaangażowa-
niu i zainteresowaniu rodziców sprawami dziecka; rozumna swobo-
da, dawana dziecku w miarę przechodzenia przez kolejne fazy roz-
woju odpowiednio do wieku; uznanie praw dziecka w rodzinie jako 
równego, bez przeceniania i niedoceniania jego roli. Właściwe posta-
wy rodzicielskie wobec dziecka zwykle współwystępują ze sobą. Na 
ogół rodzic, który akceptuje swoje dziecko, chętnie z nim współdzia-
ła, darzy je zaufaniem i swobodą, a także uznaje jego prawa i miej-
sce w rodzinie, jakie przynależy jego wiekowi i rozwojowi (Ziemska, 
1969, s. 71-73).
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 W zdrowej, funkcjonalnej rodzinie występują zatem czynniki 
chroniące jednostkę zarówno przed niebezpieczeństwem, jak i przed 
przejawami niedostosowania społecznego. Czynnikami chroniący-
mi, zwiększającymi odporność dzieci na działania czynników ryzy-
ka w rodzinie są: silna więź z rodzicami, zainteresowanie rodziców 
nauką szkolną dzieci, zaangażowanie rodziców w życie dziecka, re-
gularne praktyki religijne, uwewnętrzniony szacunek do norm, pra-
wa, wartości, autorytetów, poczucie zaufania w rodzinie, pozytywna 
dynamika życia rodzinnego, rozumna kontrola rodzicielska (Aren-
darska, Wojcieszek, 2003, s. 31; Gaś, 2004, s. 24). Więź pomiędzy 
rodzicami i dziećmi jest podstawową profilaktyką, tworzącą płasz-
czyznę porozumienia i podstawę do prawidłowego rozwoju człowie-
ka. Gdy więź jest zaburzona lub jej w ogóle nie ma, dziecko na inne 
sposoby szuka jej zaspokojenia. „Rodzicem” (czyli kimś znaczącym) 
staje się wtedy internet, komputer, rówieśnicy czy po prostu przy-
padkowe osoby, a ich atutem jest fakt, że są po prostu dostępne. Nie 
są jednak w stanie zapewnić poczucia bezpieczeństwa i realizacji po-
trzeby miłości, która jest możliwa tylko w rodzinie.

2.
Potrzeby dziecka

Dzieciństwo daje fundamenty dla całego późniejszego życia. Budow-
niczymi tego fundamentu są przede wszystkim rodzice. Jeśli oni za-
niedbają potrzeby dziecka w poszczególnych fazach rozwoju, skut-
ki mogą negatywnie rzutować na całe przyszłe życie dziecka i być 
poważnymi przyczynami niedostosowania społecznego. Dostrzega-
nie potrzeb, ich właściwe zaspokajanie staje się istotnym czynnikiem 
ludzkiego życia. Potrzeba to rodzaj energii ukierunkowanej na okre-
ślony obiekt (Cyran-Żuczkowska, 2006, s. 31). Źle ukierunkowana 
energia lub niemożność jej uzewnętrznienia prowadzi do zaburzeń 
w prawidłowym funkcjonowaniu jednostki. Potrzeba zatem świado-
mości co do potrzeb dziecka na poszczególnych etapach rozwojo-
wych i możliwych do popełnienia przez rodziców błędów, w przy-
padku gdy nie zostaną one zaspokojone.
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 Do prawidłowego rozwoju i możliwości zaspokajania swoich po-
trzeb dziecko potrzebuje rodziców, potrzebuje ojca i matki. Dzie-
cko potrzebuje rodziców, którzy razem przekażą mu doświadczenie 
domu i rodziny. Dziecko potrzebuje rodziców, którzy nie boją się 
tego, co niemodne, ale dobre dla dziecka: stawiania wymagań, okre-
ślania jasno systemu kar i nagród, ograniczania niewymagających 
natychmiastowego zaspokajania potrzeb (zachcianek). Dziecko po-
trzebuje rodziców, którzy pokażą mu wartość pracy i wysiłku, war-
tość odpoczynku i świętowania, tworząc i pielęgnując rytuały i tra-
dycje rodzinne. Dziecko potrzebuje rodziców, którzy dają poczucie 
więzi, przynależności i odpowiedzialności za to, co wspólne, ważne 
i wartościowe (Kłusek, 2010, s. 87). Dziecko potrzebuje rodziców 
na poszczególnych etapach swojego rozwoju w różny sposób.
 Pierwszy etap rozwoju emocjonalnego dziecka trwa od urodzenia 
do 18. miesiąca życia. Dziecko przed urodzeniem ma zaspokojone 
potrzeby niejako automatycznie – bliskość, spokój, poczucie bezpie-
czeństwa. Poród ten automatyczny błogostan przerywa i noworodek 
(człowiek) już przez całe życie dąży do tego, aby do tego błogosta-
nu powrócić. Dziecko musi (potrzebuje) czuć, że istnieje niezawodne 
źródło miłości, opieki i wsparcia. Głównym celem tego etapu rozwoju 
jest budowa bezpiecznej więzi. Poczucie bezpieczeństwa w tym okre-
sie nadaje często ton reszcie życia. Dziecko w zasadzie nie jest w sta-
nie na tym etapie zaspokoić żadnej swojej potrzeby, ma ograniczone 
możliwości ich sygnalizowania: potrzeby bezpieczeństwa emocjonal-
nego, że jest kochane, chciane i ważne, potrzeby kontaktu emocjonal-
nego, bezpośredniego kontaktu fizycznego, kontaktu w innymi człon-
kami rodziny poprzez gesty, wzrok, uśmiech, potrzeby przynależności 
i przyjmowania, pozostawania z kimś w stałym kontakcie (Skłodow-
ska, 2005, s. 763). Dzieci, które nie otrzymują na tym etapie rozwo-
jowym dostatecznej opieki i miłości, częściej są zagrożone niedostoso-
waniem społecznym. Rodzice w tej fazie popełniają często błąd opieki 
niekonsekwentnej i opieki stale złej. Dziecko wtedy „klei się” lub też 
jest emocjonalnie odcięte. Będzie się domagało zaspokojenia potrzeb 
na różne sposoby i będzie miało ambiwalentny stosunek do siebie. 
Nie mogąc doczekać się zaspokojenia własnych potrzeb, będzie unika-
ło kontaktu z rodzicami, którzy ich nie zaspokajają, i w efekcie będzie 
się izolowało od ludzi (Biuro RPO, 2009, s. 15-16).
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 Drugi okres rozwoju dziecka wiąże się z odkrywaniem świata 
i ma miejsce między 18. miesiącem a 3. rokiem życia. Otrzymane 
we wcześniejszych miesiącach poczucie bezpieczeństwa daje dziecku 
możliwość bezpiecznego fizycznego „opuszczenia” rodzica na jakiś 
krótki czas, aby mogło samodzielnie funkcjonować. To właśnie od-
dzielenie się pomaga mu poznawać świat i nauczyć się chodzić na 
własnych nogach. Jednak dziecko musi wiedzieć, że kiedy ponow-
nie będzie chciało na chwilę wrócić do fizycznej bliskości, zastanie 
wszystko bez zmian, co utwierdzi je w poczuciu bezpieczeństwa i po-
zwoli naładować się energią i pewnością, aby dalej odkrywać świat. 
Błędy popełniane przez rodziców na tym etapie rozwoju zwykle są 
związane z nadopiekuńczością i kontrolowaniem dziecka lub wręcz 
odpychaniem dziecka, wymuszaniem na nim zbyt szybko pełnej sa-
modzielności. Efektem jest dziecko zdystansowane, które nie chce 
mieć więzi z rodzicami albo rodzicem, aby nie zostać przez niego 
wchłonięte. Mimo fizycznej bliskości dziecko może emocjonalnie się 
odcinać. Może także pozostawać bojaźliwe i ambiwalentne, będzie 
potrzebowało ciągłego potwierdzenia, że rodzic nie odejdzie, stosu-
jąc różne sposoby utrzymania uwagi i obecności rodziców, takie jak 
łzy, groźby, zmyślone historyjki (tamże, s. 17-18).
 Dziecko w wieku 3-4 lat przechodzi etap budowania własnej 
tożsamości i identyfikacji. Nadal potrzebuje poczucia bezpieczeń-
stwa: mimo oddalenia fizycznego potrzebuje więzi psychicznej. Jest 
to etap poszukiwania odpowiedzi na pytanie o to, kim jestem, i bu-
dowania powoli obrazu samego siebie. Dziecko będzie eksperymen-
towało, wcielając się w różne postacie i osoby, bo chce być zauwa-
żone i odróżnione od innych. Wobec tych poszukiwań potrzebuje 
akceptacji, która gwarantuje poczucie bezpieczeństwa. Rodzice czę-
sto w tej fazie rozwoju dziecka popełniają błędy, odrzucają lub igno-
rują wcielenia, które im się nie podobają. Wtłaczają dziecko w ramy 
swoich oczekiwań. Może się także zdarzyć, że nie pozwalają dzie-
cku na eksperymentowanie i rosnącą potrzebę autonomii. Efektem 
popełnianych błędów jest dziecko spięte, które zaczyna tłumić od-
rzucane fragmenty swojej osobowości i staje się powoli osobą, którą 
chcą widzieć rodzice, dopasowuje się do oczekiwań innych. Błędne 
traktowanie dziecka w tym okresie rozwoju może także spowodo-
wać, że dziecko stanie się niewidzialne i ignorowane. Nie otrzymując 
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informacji zwrotnej o sobie, nie potrafi zbudować obrazu samego 
siebie, nie potrafi odróżnić się od innych i wciąż pragnie być nie-
ustannie zauważane (tamże, s. 19-20). Zaczyna poszukiwać innych 
sposobów bycia zauważonym.
 W wieku 4-7 lat dziecko wchodzi na etap rozwijania kompe-
tencji. Dziecko robi wiele rzeczy samodzielnie, testuje różne rze-
czy, sprawdza się. Nadal potrzebuje być zauważane i potrzebuje po-
twierdzenia swoich dokonań. Dziecko zdobywa poczucie, że radzi 
sobie w świecie. Błędy popełniane przez rodziców w tej fazie wyni-
kają zwykle z lęku przed podejmowaniem przez dziecko inicjatywy 
i rodzących się kompetencji. Rodzice są zbyt krytyczni i nie wspie-
rają dziecka w jego staraniach w zdobywaniu kompetencji. Dziecko 
w efekcie takich błędów staje się dzieckiem konkurującym, będzie 
potrzebowało być zauważane i osiągać sukces. Będzie odczuwało pa-
raliżujący strach przed porażką. Podejmując zażartą walkę o sukces, 
nie jest w stanie się nim cieszyć, ani czuć zadowolenia z życia. Dzie-
cko będzie także bezradne i będzie sięgało po manipulację, bo nie-
doceniane i nawykowo krytykowane będzie się poddawało, czując, 
że i tak nigdy niczego nie zrobi dobrze. Prowadzi to do unikania wy-
rażania siebie, bo to wiązać się będzie dla niego z bólem ciągłej dez-
aprobaty i lękiem przed porażką. Dziecko staje się bezradne i nigdy 
nie będzie wiedziało, jak zadowolić rodziców (tamże, s. 22-24). 
 Kolejny etap w rozwoju dziecka to etap intensywnego wkracza-
nia w świat zewnętrzny wobec rodziny. Obejmuje zwykle okres mię-
dzy 7. a 13. rokiem życia. Wiąże się z budzeniem zainteresowań, za-
angażowania i troski o innych. Dziecko na tym etapie stara się być 
ważne, sięgając poza siebie i rodzinę, do rówieśników. Powtarza się 
cykl z wcześniejszych faz, budowanie więzi z kolegami, odróżnianie 
się od grupy, budowanie własnej tożsamości w grupie i kompeten-
cji w stosunkach z ludźmi. Dziecko będzie miało trudności w tych 
miejscach, w których zostało zranione we wczesnym dzieciństwie. 
W kontaktach międzyludzkich w tej fazie dziecko zwraca się zwykle 
w kierunku osób, które są z nim równe. W prawidłowo przebiegają-
cej dynamice tej fazy rodzice uczą dziecko umiejętności społecznych, 
zachęcając do kontaktów ze światem zewnętrznym. Jednak rodzi-
ce nadal pozostają dostępni dla dziecka, zapewniając poczucie bez-
pieczeństwa i stabilności. Błędy często popełniane przez rodziców 
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na tym etapie rozwoju wiążą się zwykle z utrudnianiem lub unie-
możliwianiem kontaktów społecznych z rówieśnikami. Zdarza się 
także, że rodzice na tym etapie „zdradzają” dziecko i jego potrzeby. 
Skutkiem tych błędów jest dziecko samotne ze strachu przed odrzu-
ceniem. Pozostaje ono niesprawne społecznie, miewa niewielu przy-
jaciół lub nie ma ich wcale. Może także stać się dzieckiem służeb-
nym, które będzie nadmiernie troszczyć się o innych z lęku przed 
własnymi potrzebami i byciem samemu. Jest przerażone samotnoś-
cią, gdyż egzystuje tylko w oczach innych. Ma skłonności do poświę-
cania się, podporządkowywania, jest łatwe do zdominowania i łatwo 
ulega cudzym wpływom (tamże, s. 26-27).
 Prawidłowy przebieg kolejnych faz jest możliwy tylko wtedy, gdy 
wcześniejsza faza przebiegała w sposób pozytywny i zgodny z wy-
znaczonymi jej przez proces rozwoju celami. Dziecko może się pra-
widłowo rozwijać, jeżeli na samym początku doświadczyło bliskości, 
która dała mu poczucie bezpieczeństwa. Zaburzenia w zachowaniu 
dzieci, objawiające się niedostosowaniem społecznym, są skutkiem 
urazów odnoszonych w dzieciństwie. Wagarując, używając narkoty-
ków, alkoholu, uciekając z domu, kradnąc samochody i robiąc inne 
rzeczy odbiegające od przyjętych powszechnie norm społecznych, 
próbują uśmierzyć ból i skierować na siebie uwagę. Próbują w ten 
sposób skłonić rodziców do dania im miłości, opieki i poczucia bez-
pieczeństwa, których nie dostali na wcześniejszych etapach rozwoju.

3.
Rodzina dysfunkcyjna przyczyną 
niedostosowania społecznego

Trudności w wypełnianiu przez rodzinę jej podstawowych funkcji 
oraz zburzenia w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym i ro-
dzinnym dziecka świadczą o dysfunkcyjności rodziny. Rodzina dys-
funkcyjna nie potrafi zaspokoić podstawowych potrzeb dziecka, 
zwłaszcza potrzeb emocjonalnych, koniecznych do rozwoju dziecka. 
Przyczynami dysfunkcyjności rodziny są najczęściej zjawiska patolo-
gii i dewiacji społecznej. Tymi zjawiskami mogą być: przestępczość, 
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alkoholizm, narkomania, zachowania autodestrukcyjne, dewiacyjne 
zachowania seksualne, zaburzenia psychiczne, obłożna choroba fi-
zyczna, kalectwo, rozbicie rodziny, związek nieformalny, złe pożycie 
rodziców, zawężony stosunki emocjonalne w rodzinie, patologiczne 
zachowania rodziców (przemoc), prostytucja, bezrobocie, bezdom-
ność, ubóstwo, nietolerancja, negatywny wpływ środków masowego 
przekazu, wadliwy system oddziaływań wychowawczych w rodzinie, 
brak zainteresowania rodziców sprawami dziecka, charakter pracy 
rodziców, niejasny system wymagań stawianych dzieciom, brak dy-
scypliny i kontroli lub ich nadmiar, konflikty rodzinne, społeczna 
izolacja rodziny (Izdebska, 2000, s. 34). Przyczyny dysfunkcyjności 
rodziny tkwią w rodzinie a także poza nią. Wspierana rodzina dys-
funkcyjna może skutecznie zmniejszać rozmiar swojej dysfunkcyjno-
ści i skutecznie przeciwdziałać zewnętrznym przyczynom niedosto-
sowania społecznego.
 Rodzina dysfunkcyjna charakteryzuje się: wysokim poziomem 
chronicznego niepokoju, napiętą atmosferą, strachem, zacieraniem 
się granic tego, co wolno, a czego nie wolno, tego, co ważne i war-
tościowe, a co bezwartościowe, pogmatwanymi, niejasnymi, ukryty-
mi regułami i zasadami postępowania i zachowania, sztywnością oraz 
statycznością, brakiem indywidualności członków rodziny, pozorną 
wzajemnością, interakcyjnością oraz intymnością, poczuciem wstydu, 
chłodu i dystansu uczuciowego, ograniczoną wolnością (Łuczyński, 
2008, s. 41). Dziecko w takiej rodzinie jest na ogół zaniedbywane, 
pomijane, podlega manipulacji wychowawczej. Wynika to najczęściej 
z nieprawidłowych postaw rodzicielskich. Negatywne postawy rodzi-
cielskie to: postawa unikająca, która ma miejsce przy nadmiernym dy-
stansie uczuciowym wobec dziecka i uległości oraz bierności wobec 
niego; postawa odtrącająca, która ma miejsce przy nadmiernym dy-
stansie uczuciowym wobec dziecka i dominacji rodziców nad dzie-
ckiem; postawa nadmiernie wymagająca, zmuszająca, korygująca, któ-
rą charakteryzuje nadmierna koncentracja na dziecku oraz dominacja 
w postępowaniu wobec niego; postawa nadmiernie chroniąca, kiedy 
rodzice są nadmiernie skoncentrowani na dziecku, ale jednocześnie są 
zbytnio ulegli wobec dziecka (Ziemska, dz. cyt., s. 76-80).
 John Bradshaw (1994, s. 102-105) podaje kilka reguł, które jego 
zdaniem opisują właściwości rodzin dysfunkcyjnych. Pierwsza to 

Dziecko...21 
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kontrola – osoba musi mieć wszystko cały czas pod kontrolą, wszyst-
kie interakcje, uczucia i zachowania. Druga to perfekcjonizm – trze-
ba zawsze być „w porządku” we wszystkim, co się robi. Trzecią regułą 
jest oskarżenie, które ma miejsce wtedy, gdy sprawy nie przebiegają, 
jak powinny, szuka się wtedy winnych i ich oskarża. Czwarta reguła 
dotyczy zaprzeczania pięciu potencjałom człowieka: uczuciom, spo-
strzeżeniom, myślom, dążeniom i wyobrażeniom. Z tej reguły wyni-
ka kolejna, którą Bradshaw określa jako zasadę „nie mów” otwarcie 
o żadnych uczuciach, myślach i doświadczeniach. Pojawia się także 
reguła, która polega na tworzeniu mitów. Uczy ona takiego przefor-
mułowania bólu i zranienia, aby odwrócić uwagę od tego, co się na-
prawdę dzieje. W rodzinie dysfunkcyjnej istnieje także niedokończe-
nie, które polega na niedomykaniu sytuacji dziejących się pomiędzy 
osobami – przez lata są podtrzymywane te same problemy. Ostat-
nia reguła dotyczy braku zaufania, który wiąże się tym, że nie należy 
oczekiwać oparcia w relacji, jeżeli nigdy nikomu się nie będzie ufać, 
to nigdy nie dozna się rozczarowania. Reguły te są często nieuświa-
damiane, a nie mogąc mówić, nie mogąc ufać, nie mogąc odczu-
wać tego, co się naprawdę dzieje w człowieku, osoba ma utrudniony 
własny rozwój.
 W rodzinie dysfunkcyjnej członkowie żyją w izolacji od świata ze-
wnętrznego, bliskich kontaktów towarzyskich, przyjaźni. Jeżeli już 
takie kontakty mają miejsce, to zwykle są powierzchowne, konwen-
cjonalne, dominują w nich pozory. Rodzina taka żyje w zakłamaniu 
i ukrywaniu prawdziwych problemów poprzez fałszowanie i znie-
kształcanie rzeczywistości. W rodzinie dysfunkcyjnej brakuje wzajem-
ności, czyli albo nikt nikomu nie pomaga, albo jest nadopiekuńczość 
i pomaga się „na siłę”. Rodzinę dysfunkcyjną charakteryzuje sztywny 
podział ról. W nieprawidłowej rodzinie zaprzecza się istnieniu proble-
mów, stąd nie można znaleźć ich rozwiązania (Ryś, 1998, s. 66). Nie-
rozwiązanie problemu tworzy napięcie, które musi znaleźć ujście.
 Józefa Brągiel uważa, że życie dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej 
jest dla niego wielką krzywdą, gdyż 

sposób traktowania przez rodziców jest źródłem jego cierpień i często pro-
wadzi do deformacji jego rozwoju, negatywnych skutków emocjonalnych, 
zaniżonych osiągnięć edukacyjnych, aspiracji, kariery zawodowej i osobi-
stej (1996, s. 41-42, za: Kawula, 2007, s. 152). 
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 Dysfunkcyjność rodziny jest groźna dla niej samej, ale także nie-
bezpieczna dla zachowania ładu społecznego, czego wyrazem są 
wszelkiego rodzaju zjawiska nieprzystosowania społecznego, brak 
szacunku dla pozaosobistej własności, brak szacunku dla przyrody, 
brak tolerancji dla innych, przemoc i agresja w stosunkach między-
ludzkich. Rodzina dysfunkcyjna potrzebuje pomocy, aby tworzyła 
korzystne wychowawczo środowisko dla swoich dzieci i stawała się 
miejscem profilaktyki niedostosowania społecznego. 

4.
Instytucje w profilaktyce niedostosowania 
społecznego

Istotną i główną przyczyną niedostosowania społecznego dziecka jest 
dysfunkcja rodziny, z której ono pochodzi. Szansą na zmniejszenie 
objawów niedostosowania społecznego jest podjęcie pracy z rodziną 
biologiczną dziecka. David Crampton (2004, s. 184) opracował pira-
midę wzmacniania opieki nad dzieckiem w rodzinie i w instytucjach. 
Jego zdaniem podstawą tej piramidy jest pomoc sąsiedzka i najbliż-
szego otoczenia. Jest to poziom, na którym nie potrzeba instytucjo-
nalnego wsparcia, a rodzina dostrzega swoje problemy i jest w stanie, 
sama lub przy pomocy dalszej rodziny, sąsiadów i przyjaciół, poradzić 
sobie z nimi. Następny poziom piramidy według Cramptona doty-
czy rodzin, które mają poważne problemy i duży poziom dysfunk-
cyjności, ale dzieci przejawiające niedostosowanie społeczne w swo-
ich zachowaniach są w domu rodzinnym, z rodzicami. Podjęcie pracy 
z rodziną w takiej sytuacji ma na celu zorganizowanie pomocy i pracy 
z rodziną, aby bezpiecznie pozostawić dzieci w rodzinie. Kolejny po-
ziom piramidy dotyczy sytuacji, kiedy dysfunkcja rodziny osiągnęła 
już stopień, w którym rodzina nie jest w stanie sobie sama poradzić 
i nie daje nadziei na to, że sytuacja ulegnie zmianie. Podejmowanie 
pracy z rodziną ma na celu zabranie dziecka z domu i umieszczenie 
go bezpiecznie w rodzinie dalszej. Pracę z rodziną wszelkiego rodza-
ju instytucje winny podejmować także, jeżeli dziecko na skutek inter-
wencji zostało umieszczone w placówce opiekuńczo -wychowawczej 
i trzeba podjąć trud przygotowania powrotu dzieci do domu. Kiedy 
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wszystkie  sposoby „ocalenia” dziecka i pozostawienia go w rodzinie 
z rodzicami lub umieszczenia w rodzinie dalszej zawodzą, ma miejsce 
ostatni poziom z piramidy Cramptona, który dotyczy ingerencji pro-
fesjonalnych instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi wedle ak-
tualnie obowiązujących przepisów. 
 Praca podejmowana przez wszelkiego rodzaju instytucje w za-
kresie przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu dzieci do 13. 
roku życia ma przede wszystkim na celu pracę z rodziną, gdyż jak 
zostało wykazane, zdrowa, dobrze funkcjonująca rodzina jest najlep-
szym środkiem profilaktycznym. Zatem wszelkie działania powinny 
być skierowane na pracę z rodziną, aby nie powodowała ona pogłę-
biania się zjawiska niedostosowania społecznego.
 Lesław Pytka (2000, s. 99) wskazuje na kilka działań, które mogą 
podejmować instytucje w zakresie profilaktyki niedostosowania spo-
łecznego. Przede wszystkim należy dokonywać trafnej diagnozy po-
przez rzetelne rozpoznanie środowiskowe, aby móc podjąć działania 
naprawcze i interwencyjne uzgodnione z osobami zainteresowanymi, 
tj. dziećmi i ich rodzicami lub opiekunami prawnymi. Trzeba także 
profilować placówki pod kątem zaburzeń adaptacyjnych oraz rozwi-
jać sieć poradni i instytucji mogących nieść natychmiastową pomoc. 
Wskazane jest także stosowanie przede wszystkim rozmaitych środ-
ków pedagogicznych „normalnych”, a nie specjalnych w środowisku 
naturalnym dziecka. Dopiero w ostateczności należy odwoływać się 
do specjalnych metod oddziaływania, najlepiej w miejscu zamiesz-
kania dziecka. Trzeba także stale doskonalić formy opieki instytucjo-
nalnej i pozainstytucjonalnej nad dzieckiem. 
 Pomoc dzieciom niedostosowanym społecznie powinna obejmo-
wać dziecko i jego rodzinę. Koszty społeczne braku pracy z rodzi-
ną jednostki niedostosowanej społecznie mogą być spore, bo kiedy 
dziecko zresocjalizowane wraca do swojej rodziny, wraca do tej samej 
i takiej samej rodziny. Proces naprawczy może wtedy zostać szyb-
ko zniweczony, gdyż brakuje wzmocnienia czynników chroniących. 
Każda instytucja, która podejmuje pracę z dzieckiem niedostosowa-
nym społecznie i jego rodziną, musi mieć na uwadze, że działalność 
ta nie może być incydentalna, gdyż jest mało skuteczna i nietrwała. 
Istotą pomocy rodzinie jest powrót dziecka do rodziny, która jest tą 
samą rodziną, ale nie taką samą rodziną.
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 W pracy z rodziną dysfunkcyjną dziecka niedostosowanego spo-
łecznie należy nakierować działania na hierarchię wartości w rodzi-
nach, poziom zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych, poziom za-
spokojenia potrzeb kulturowych, poziom zaspokojenia potrzeb 
emocjonalnych, a także stopień i częstotliwość patologizacji zacho-
wań w rodzinie (Sakowicz, 2001, s. 111).
 Instytucjonalna pomoc rodzinie i dziecku niedostosowanemu 
społecznie może obejmować szereg instytucji, dla których celem 
funkcjonowania jest przywracanie prawidłowo funkcjonującej jed-
nostki i rodziny społeczeństwu. Przede wszystkim instytucją, która 
jest zobowiązana do pracy z osobami i rodzinami w trudnych sytua-
cjach życiowych, jest pomoc społeczna, która 

jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których 
nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 
i możliwości 3. 

 Swoją działalność prowadzi ona w ośrodkach pomocy społecz-
nej na różnych szczeblach organizacji samorządu terytorialnego. Pra-
ca ta jest prowadzona przez pracowników socjalnych, specjalistów 
do pracy z rodziną, którzy obsługują punkty konsultacyjne i dorad-
cze. Pomoc społeczna jest także odpowiedzialna za funkcjonowanie 
placówek opiekuńczo-wychowawczych (socjalizacyjnych, wsparcia 
dziennego i interwencyjnych).
 Celem placówki wsparcia dziennego jest zatroszczenie się o dzie-
cko wtedy, gdy z różnych powodów nie mogą tego zrobić rodzice. 
Do placówek wsparcia dziennego trafiają często dzieci, które przeja-
wiają symptomy niedostosowania społecznego, bo gdyby nie możli-
wość pobytu w placówce po szkole, spędzałyby ten czas na ulicy. Dzie-
ci trafiające do takich placówek często nie potrafią dostosować się do 
reguł panujących w grupie i w placówce, wyrażają postawę roszczenio-
wą wobec otoczenia, nie mają ochoty angażować się w zajęcia i prace 
podejmowane w placówce. Sprawiają wiele trudności, zwłaszcza gdy 
chodzi o respektowanie ogólnie przyjętych norm społecznych.

3 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 z późniejszymi zmianami, 
Dz.U. 2004 r. Nr 64, poz. 593, art. 2, pkt 1.
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 Placówki socjalizacyjne pracują z dziećmi już zabranymi z rodzi-
ny biologicznej, które nie mogąc przebywać w rodzinie, przejawiają 
już oznaki niedostosowania społecznego. Pobyt dziecka w placówce 
socjalizacyjnej powinien trwać tak długo jak to konieczne i ani jed-
nego dnia dłużej. Kiedy dziecko trafi do placówki, konieczne sta-
je się podjęcie pracy diagnostycznej, zebranie dokumentacji, która 
w czasie procedur sądowych orzekających o umieszczeniu dziecka 
w placówce została przygotowana. Praca z dzieckiem niedostosowa-
nym społecznie, które znalazło się w placówce, powinna mieć na 
celu budowanie jego poczucia wartości, tożsamości i stwarzanie wa-
runków do prawidłowego rozwoju osobowości. Istotnym elemen-
tem pobytu dziecka w placówce może być prowadzenie przez wy-
chowawcę wraz z dzieckiem „księgi życia”. „Księga życia” to rodzaj 
pamiętnika życia dziecka, w którym znajduje się historia dziecka, 
zdjęcia rodziny, przyjaciół, zdjęcia ze szkoły, urodzin, wakacji, ry-
sunki, widokówki, listy. Może być ona prowadzona jako tradycyjny 
album lub jako segregator czy teczka. „Księga życia” może zawierać 
pamiątki dziecka sprzed i z pobytu w placówce. To wszystko ma słu-
żyć temu, aby pomóc dzieciom zrozumieć ich przeszłość, wzmocnić 
poczucie wartości dziecka, by poczuło się ważne. Jest to sposób na 
„przechowywanie” i pielęgnowanie wspomnień, czego doświadczają 
dzieci wychowujące się w rodzinach (Gumienny, 2005, s. 96).
 Placówki opiekuńczo-wychowawcze powinny także podjąć wszel-
kie działania na rzecz reintegracji rodziny dziecka, gdyż pobyt w pla-
cówce oraz zaniedbanie więzi rodzinnych powoduje ich zanikanie 
i odcinanie się od korzeni, których każdy człowiek potrzebuje, aby 
prawidłowo się rozwijać. 
 Placówki interwencyjne ze względu na swoją specyfikę nie mają 
możliwości długofalowej pracy z rodziną. Ich zadaniem jest przede 
wszystkim zabezpieczenie potrzeb dziecka po trudnym i często bo-
lesnym doświadczeniu związanym z umieszczeniem go w placówce. 
Rola tego typu placówki polega także na zebraniu materiału diag-
nostycznego potrzebnego do powrotu do rodziny naturalnej lub 
umieszczenia w innej formie opieki.
 Wszystkie placówki opiekuńczo-wychowawcze, także placówki ro-
dzinne, mają obowiązek podtrzymywania kontaktu i więzi z rodzi-
ną biologiczną dziecka. Powrót dziecka do rodziny biologicznej nie 
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zawsze będzie możliwy, nie oznacza to jednak zaprzestania podtrzymy-
wania więzi z rodziną biologiczną, jeżeli dziecko taką chęć przejawia.
 Innym rodzajem palcówek działających na rzecz dzieci niedostoso-
wanych społecznie i ich rodzin są wszelkiego rodzaju poradnie. Specy-
fiką tych miejsc jest przede wszystkim to, że są dostępne, powinny być 
stosunkowo blisko miejsca zamieszkania i powinny być odpowiednio 
oznakowane. Informacja umieszczona na poradni powinna mieć no-
tatkę o tym, kiedy (w jakie dni) i w jakich godzinach jest dostępna, 
oraz informację o formie odpłatności. Pozostaje ona wtedy w goto-
wości do przyjęcia każdej osoby, która zwróci się po pomoc, a także 
wpisuje się w ten sposób w lokalne środowisko, w którym działa jako 
element stały i sprawdzony. Zadaniem instytucji prowadzących dzia-
łalność doradczą są wszelkiego rodzaju działania profilaktyczne i tera-
peutyczne zmierzające do rozwiązania życiowych problemów rodziny. 
To miejsce do pracy dla pedagogów i psychologów. Szczególną rolę 
poradni warto przypisać tworzeniu grup wsparcia dla rodzin czy rodzi-
ców, którzy doświadczyli skutków niedostosowania społecznego swo-
ich dzieci, podjęli proces naprawy sytuacji i potrzebują wsparcia, aby 
ponownie nie dopuścić do pogorszenia sytuacji dziecka i pomagać mu 
w podtrzymywaniu zachowań akceptowanych społecznie.
 Instytucją, która ma za zadanie udzielać pomocy w miarę moż-
liwości jak najszybciej po wystąpieniu trudnej, kryzysowej sytuacji, 
jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Celem interwencji jest zła-
godzenie objawów reakcji na kryzys, przywrócenie równowagi psy-
chicznej, zapobieganie przejściu kryzysu w stan chroniczny oraz 
przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie (Badora, 
Czeredecka, Marzec, dz. cyt., s. 153-156). 
 Innego rodzaju instytucje, odgrywające istotną rolę w profilakty-
ce niedostosowania społecznego, to kurator sądowy i asystent rodzi-
ny. Kurator sądowy działa przede wszystkim w miejscu zamieszkania 
podopiecznych (Sarnacka, 2010, s. 345). Proces naprawczy, któ-
ry prowadzi kurator, musi rozpocząć się od zlikwidowania braków 
czy przejawów niedostosowania społecznego i zaspokojenia podsta-
wowych potrzeb w stopniu minimalnym. Kurator ma do czynienia 
z rodzinami, w których widoczny jest niski poziom moralny i brak 
równowagi w zachowaniu rodziców, wyrażający się często brakiem 
elementarnej troski o dzieci. Podejmuje pracę z rodziną zagrożoną 
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moralnie i społecznie, wykolejoną i przestępczą, niewypełniającą 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Jego praca musi się opierać na 
współdziałaniu z dzieckiem niedostosowanym społecznie i jego oto-
czeniem (Badora, Czeredecka, Marzec, dz. cyt., s. 146-150).
 Asystent rodzinny to stosunkowo nowa „instytucja” w różnego 
rodzaju placówkach i ośrodkach pracy z rodziną. Zgodnie z przygo-
towanym projektem ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 4 
będzie to nowe stanowisko, którego zadaniem będzie bezpośrednia 
praca z rodziną w miejscu jej zamieszkania. Z założenia asystent ro-
dzinny ma pełnić inną funkcję niż pracownik socjalny. Asystent ro-
dzinny to osoba, która indywidualnie dociera do osób marginalizo-
wanych społecznie i udziela im pomocy w zakresie uzgodnionych 
wspólnie problemów i potrzeb. Osoba taka jest w stanie wspierać ro-
dziców i pomagać im w wypełnianiu ich zadań i funkcji wychowaw-
czych wobec dziecka. Asystent rodzinny ma być kierowany przede 
wszystkim do pracy z tymi rodzinami, w których sytuacja dziecka 
wymaga wsparcia zewnętrznego. Będzie on tak długo pracował w da-
nej rodzinie, aż rodzina osiągnie poziom umiejętności samodzielne-
go, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
i właściwego zaspokajania potrzeb rozwojowych swoich członków. 
Asystent rodzinny nie łączy swojej funkcji z funkcją pracownika so-
cjalnego, gdyż nie powinien mieć wpływu na wysokość przyznawa-
nych świadczeń pieniężnych. Cechą asystenta rodzinnego jest to, 
że pracuje on z całą rodziną, gdyż problemy poszczególnych człon-
ków rodziny są ściśle ze sobą powiązane. Trudnością, jaką asystent 
może spotkać na samym początku podjęcia pracy z rodziną, jest po-
trzeba uzyskania zgody rodziny na jego pracę. Prowadzi on bowiem 
pracę w rodzinie za jej zgodą i przy aktywnym współdziałaniu ro-
dziny. Do tej pory asystent rodzinny funkcjonował w polskim syste-
mie opieki nad dzieckiem i rodziną w ramach projektów dofinanso-
wywanych z funduszy Unii Europejskiej. Był realizowany w wielu 
 gminach i miastach w Polsce i sprawdził się w wielu rodzinach. Daje 
to nadzieję, że po wprowadzeniu takiego stanowiska do systemo-
wych rozwiązań zmniejszy się rozmiar niedostosowania społecznego.

4 Stan prawny na dzień 29 października 2010 roku. Ustawa o wspieraniu rodziny 
i pieczy zastępczej jest w fazie projektu skierowanego do pracy w komisjach sejmowych. 
Proponowany w projekcie dzień wejścia ustawy w życie to 1 stycznia 2011 roku.
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 W pracy z rodziną dziecka niedostosowanego społecznie istotną rolę 
odgrywają placówki oświatowe: przedszkola i szkoły. Ich aktywność 
w tym zakresie, oprócz pracy dydaktycznej i wychowawczej, możliwa 
jest także w zakresie edukacji rodziców. Do rodziców często ma się pre-
tensje, że źle wychowują dzieci, ale nikt ich nie uczy, jak być rodzicem. 
Im wcześniej podejmie się pracę z rodzicami, tym mniejsze prawdo-
podobieństwo niedostosowania społecznego dzieci. Stąd istotna, cho-
ciaż mało dostrzegana i wykorzystywana rola przedszkola, które staje się 
pierwszym miejscem, gdzie rodzic ma kontakt z profesjonalistami. Jed-
nocześnie jest to jeszcze stosunkowo wczesny etap rozwoju dziecka, na 
którym negatywne postawy wychowawcze mogą być łatwiejsze do ko-
rekty, a skutki niedostosowania społecznego zminimalizowane.
 Wymienione instytucje i inne, takie jak policja, sąd czy służba 
zdrowia, aby skutecznie przeciwdziałać niedostosowaniu społeczne-
mu, powinny ze sobą współpracować. Coraz częściej praktykuje się 
tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Zespół interdyscyplinar-
ny to grupa profesjonalistów z różnych dziedzin, którzy współpra-
cują ze sobą w skoordynowany sposób, łącząc swoją wiedzę, umie-
jętności oraz możliwości wynikające z kompetencji instytucji, którą 
reprezentują. Priorytetem dla nich jest wsparcie i pomoc w rozwią-
zaniu problemu konkretnej rodziny. Członkowie zespołu interdy-
scyplinarnego, reprezentując różne środowiska, umożliwiają sobie 
nawzajem wieloaspektowe spojrzenie na problemy rodziny. Dzięki 
temu szybciej uzyskuje się diagnozę, a projektowanie pomocy jest 
trafniejsze i skuteczniejsze. Model współpracy interdyscyplinarnej 
prowadzi do zwiększenia efektywności w rozwiązywaniu problemów 
oraz pomaga w jasnym i sprawnym przepływie informacji pomiędzy 
współpracującymi ze sobą służbami, instytucjami i organizacjami. 
Korzyści płynące z takiego interdyscyplinarnego podejścia odnoszą 
się zarówno do dziecka, do jego rodziny, jak i do instytucji. Zada-
niem takiego zespołu jest rozpoznanie problemu rodziny, jego zdiag-
nozowanie, przygotowanie planu pracy oraz zorganizowanie wspar-
cia i pomocy w realizacji tego planu 5.

5 Opracowano na podstawie referatu pt. Wsparcie interdyscyplinarne w wypełnia-
niu ról rodzicielskich wygłoszonego przez mgr Ewę Solecką-Florek w czasie konfe-
rencji Rodzicielstwo XXI wieku – szanse i zagrożenia, która odbyła się 20 października 
2010 roku w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. 
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 Rola instytucji w profilaktyce niedostosowania społecznego to 
przede wszystkim współdziałanie i praca z rodziną dziecka przeja-
wiającego zaburzenia w zachowaniu. Prawidłowa rodzina czy rodzi-
na zbliżona możliwie najbardziej to tego ideału to najlepsza profilak-
tyka niedostosowania społecznego dzieci.

5.
Wybrane metody pracy z rodziną dziecka 
niedostosowanego społecznie

Praca z dzieckiem niedostosowanym społecznie i jego rodziną wyma-
ga zastosowania metod, które mają charakter interwencyjny i profilak-
tyczny. Każda z omówionych wyżej instytucji może podjąć pracę wy-
branymi, według swoich kompetencji, metodami. Znajomość wielu 
metod może pomóc członkom zespołów interdyscyplinarnych w ich 
właściwym dobraniu do problemu rodziny, dla której przygotowują 
plan działania. Cechą charakterystyczną proponowanych niżej me-
tod jest to, że mają one (praca tymi metodami) na celu uruchamianie 
własnych zasobów możliwie jak największej liczby członków rodziny 
oraz minimalizowanie zewnętrznych wobec rodziny działań pomoco-
wych. Praca na zasobach rodziny zmniejsza możliwość ingerencji in-
stytucji pomocowych oraz bezpośrednie zaangażowanie specjalistów 
w pracę z rodziną, co zwiększa efektywność systemu opieki nad dzie-
ckiem i rodziną oraz zmniejsza ilość osób (rodzin i dzieci), które będą 
klientami różnego rodzaju instytucji pomocowych.
 Spotkanie Rodzinne 6 to metoda pracy z rodziną, której istotą jest 
spotkanie jak największej ilości członków rodziny bliższej i dalszej 
w celu rozwiązania problemu, jaki się w rodzinie pojawił. Celem ta-
kiego Spotkania Rodzinnego jest stworzenie przez rodzinę planu, 

6 Metoda pracy z rodziną Spotkanie Rodzinne funkcjonuje poza Polską jako 
 Family Group Conference, Family Group Decision Making, Family Unity Meetings, 
Family Group Conferencing, Family Decision Making Program oraz bazuje na sche-
macie Restorative Justice Conference. W Małopolsce pilotażowy projekt wdrażania tej 
metody pracy z rodziną prowadzi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod na-
zwą Spotkanie Rodzinne (SR) i ta nazwa została przyjęta w artykule.
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który będzie drogą i sposobem rozwiązania problemu. Rodzina w tej 
metodzie traktowana jest jako ekspert od swojego problemu. Akcent 
w tej metodzie położony jest na rozwiązanie problemu przez samą 
rodzinę, a nie profesjonalistów. Twórcami planu rozwiązania proble-
mu i osobami podejmującymi decyzję są członkowie rodziny. Takie 
podejście, kiedy rodzina sama, przy wsparciu specjalistów rozwiązuje 
problem, może w efekcie doprowadzić to tego, że gdy ta sama rodzi-
na stanie przed kolejną trudnością, nie będzie szukała pomocy w in-
stytucji, lecz sama zmierzy się z problemem (Ministry of Children 
and Family Development, 2005, s. 2; Dybowska 2010, s. 317-331).
 Mediacje rodzinne to metoda, która polega na rozwiązaniu poja-
wiającego się w rodzinie konfliktu, zwłaszcza konfliktu między rodzi-
cami, z udziałem osoby trzeciej, bezstronnego mediatora. Mediacja 
jest rozmową na temat możliwych rozwiązań zaistniałego konfliktu 
w atmosferze wzajemnego poszanowania oraz zrozumienia potrzeb 
i interesów obydwu stron konfliktu. Mediator musi dbać o to, aby 
podjęte decyzje były oparte na zgodzie samych zainteresowanych oraz 
ich świadomości co do dostępnych możliwości postępowania wobec 
problemu. Każda ze stron konfliktu powinna otrzymać od mediato-
ra podobne wsparcie proceduralne (Wojtanowicz, 2010, s. 275-289). 
Konstruktywne rozwiązanie konfliktu między rodzicami jest istotne 
dla bezpiecznej emocjonalnie i prawidłowej atmosfery domowej.
 Wideotrening komunikacji jest metodą, która wspiera umiejęt-
ności komunikacyjne i wychowawcze rodziców, bazując na ich zaso-
bach, na ich mocnych stronach. W tej metodzie rodzic na własnym 
przykładzie uczy się, jak postępować skutecznie. Metoda ta, posłu-
gując się przede wszystkim obrazem (nagraniem filmowym sytua-
cji dnia codziennego), pomaga rodzicom zauważyć sygnały wysyłane 
przez dziecko i adekwatnie na nie reagować. Jest ona bardzo pomoc-
na szczególnie w budowaniu (lub odradzaniu się) więzi między ro-
dzicami a dziećmi (Reczek, 2001, s. 11-15).
 Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (PSR) (Solution-
-Focused Approach, SFA) to metoda znajdowania rozwiązań dla sytu-
acji problemowych (w zasadzie niezależnie od natury samego prob-
lemu) bez odwoływania się do analizy przyczyn danego problemu, 
jego natury i podłoża. Istotą tej metody jest rozważanie stanu po-
żądanego dla rozwiązania problemu. Metoda ta pomaga stworzyć 
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rodzicom okazję do doświadczenia własnej skuteczności i ukazania 
wyjątków od sytuacji problemowej. Powoduje to zmianę patrzenia 
na problem i motywuje do podejmowania wysiłków w kierunku po-
prawy sytuacji. W metodzie tej charakterystyczne jest ukierunko-
wanie na przyszłość bez rozdrapywania przeszłości. Ekspertem od 
rozwiązania problemu jest jednostka lub rodzina, a nie pracownik 
instytucji (Krasiejko, 2009, s. 36-38).
 Swoistą metodę stanowi praca z rodziną wieloproblemową. Jest 
to sposób kompleksowego podejścia do rodziny i pojawiających się 
w niej problemów. Rodzice napotykający trudności w wypełnia-
niu swoich ról rodzicielskich, którzy zagrożeni są biedą i ubóstwem, 
zwykle mają kilka problemów, które powodują możliwość wyklucze-
nia. Praca z rodziną wieloproblemową to przede wszystkim tworze-
nie omówionych wyżej zespołów interdyscyplinarnych, których praca 
z konkretną rodziną pozwala na niedyrektywne podejście do rodziny 
i oddanie w jej ręce decyzji dotyczącej kryzysu, w jakim się znalazła.
 Swoistą metodą jest Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. 
Wychodzi ona z założenia, że rodzice często nie zdają sobie spra-
wy, że najważniejszą potrzebą emocjonalną dzieci jest bezwarunko-
wa miłość rodziców, czyli niezależna od jakichkolwiek czynników: 
od stanu zdrowia dziecka, jego płci, urody, wieku czy zachowania. 
Dzieci potrzebują zaspokojenia swoich potrzeb w taki sposób, aby 
czuły się kochane, potrzebne i akceptowane przez rodziców. Kie-
dy dziecko czuje się bezwarunkowo kochane, można powiedzieć, 
że dorosły człowiek zdał „egzamin” na rodzica. Nie wszyscy rodzi-
ce zdają taki „egzamin”. Z potrzeby bycia dobrym rodzicem zro-
dził się program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Na podsta-
wie koncepcji Thomasa Gordona i koncepcji Adele Faber i Elaine 
 Mazlish, w oparciu o pomysły w nich zawarte i praktyczne doświad-
czenia polskich rodziców, powstał w Polsce program, który w swojej 
ostatecznej wersji przyjął się pod nazwą Szkoła dla Rodziców i Wy-
chowawców. Program ten staje się często częścią programów profi-
laktycznych w różnych instytucjach. Powstał z myślą o rodzicach, 
którzy doświadczają kłopotów wychowawczych z dziećmi, oraz o ro-
dzicach, którzy chcą uniknąć błędów wychowawczych i zapobie-
gać niedostosowaniu społecznemu swoich dzieci. Według tej me-
tody rodzic uczy się wchodzenia w aktywność dziecka jako życzliwy 
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doradca, obserwator i towarzysz. Program Szkoły uczy budowania 
relacji i więzi między ludźmi. W metodzie tej stosuje się sposób my-
ślenia i działania, który w efekcie prowadzi do tego, że w wychowa-
niu nie ma przegranych ani wygranych, ale jest człowiek, osoba zdol-
na do dialogu z samym sobą i z innymi ludźmi.
 Tematyka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców dotyczy budo-
wania relacji dorosły – dziecko. Podejmuje zagadnienia: poznawa-
nia, rozumienia i akceptowania uczuć własnych rodzica i uczuć dzie-
cka w poszanowaniu godności osobistej, motywowania dziecka do 
współdziałania i efektywnej współpracy, wspierania procesu usamo-
dzielniania się dziecka, aktywnego i wspierającego słuchania, wyra-
żania przez dorosłych oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez 
dziecko respektowane, modyfikowania niepożądanych lub nieod-
powiednich zachowań dziecka bez stosowania przemocy, poprzez 
poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samo-
dyscypliny, budowania realnego poczucia własnej wartości dziecka 
(Dybowska, 2010, s. 291-315).

6.
Zakończenie

Prawidłowy rozwój osobowości dziecka wymaga zaspokojenia po-
trzeby więzi emocjonalnej, potrzeby bycia przedmiotem czyjegoś 
zainteresowania, troski, miłości. Bliska, właściwa więź z rodzicami 
pozwala dziecku rozwinąć w pełni swoje możliwości intelektualne, 
psychiczne i emocjonalne. Rodzina, jako środowisko wychowawcze, 
wpływa na kształtowanie osobowości dziecka na dwóch poziomach. 
Jeden z nich to świadoma praca wychowawcza, drugi to oddziaływa-
nia niezamierzone, poprzez które rodzina wychowuje w codzienno-
ści (Szot-Odrobina, dz. cyt., s. 229-230). Jeżeli zdrowa rodzina ma 
być najlepszą formą profilaktyki niedostosowania społecznego, musi 
w niej mieć miejsce prawidłowa relacja rodzice – dzieci. Prawidłowa 
relacja rodzicielska powinna zawierać w sobie dwa aspekty: miłość, 
akceptację, szacunek dla dziecka (okazywane poprzez szacunek dla 
jego uczuć i potrzeb, akceptację dla trudności i ograniczeń dziecka, 
dostrzeganie jego starań i mocnych stron, obdarzanie zaufaniem, 
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poświęcanie dziecku czasu i uwagi), a także granice, normy, wyma-
gania stawiane dziecku (których rodzice uczą poprzez pokazywanie 
mu praw rządzących światem fizycznym i społecznym, pozwalanie 
na poniesienie konsekwencji własnych zachowań dziecka, egzekwo-
wanie wymagań) (Sakowska, 1999, s. 8).
 W profilaktyce rodzinnych uwarunkowań niedostosowania spo-
łecznego dzieci potrzeba podejmowania pracy z rodziną, która jest 
niewydolna wychowawczo, przez różnego rodzaju instytucje. Istotą 
tej pracy jest wspieranie rodziny, a nie wyręczanie jej w wypełnianiu 
podstawowych funkcji i zadań. Podejmując pracę w rodzinie, któ-
ra nie jest samowystarczalna, należy mieć zawsze na uwadze dobro 
dziecka i stawać po jego stronie, gdyż jako najsłabsze ogniwo syste-
mu rodzinnego jest najbardziej narażone na niebezpieczeństwa zwią-
zane z niezaspokojeniem podstawowych potrzeb. Profilaktyka jest 
potrzebna w zasadzie zawsze, w każdej współczesnej rodzinie. Rodzi-
na często nie potrafi albo nie ma możliwości wypracowania właści-
wych więzi między swoimi członkami, które ochronią ich przed za-
burzeniami zachowania. 
 Prawidłowa rodzina troszczy się o zaspokojenie wszystkich potrzeb 
osób do niej należących i czyni starania o podtrzymanie więzi między-
ludzkiej. Staje się wtedy najlepszą metodą profilaktyki. Coraz częściej 
dziecko czuje się w rodzinie osamotnione i szuka sposobów, aby być 
zauważonym poprzez zachowania nieakceptowane społecznie. Wyka-
zując objawy niedostosowania społecznego, często trafia pod opiekę 
instytucji, które mają zmniejszyć skutki niewłaściwych postaw i pod-
jąć działania naprawcze w celu przywrócenia jednostki społeczeństwu. 
Jeżeli tą jednostką jest dziecko do trzynastego roku życia, to reintegra-
cja osoby musi dokonywać się poprzez pracę z rodziną dziecka. 
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Mediacja jako metoda pracy 
wychowawczej i resocjalizacyjnej

Nie można podać komuś ręki, mając zaciśniętą pięść.
Indira Gandhi 

Mediacje od kilku już lat obecne są w literaturze pedagogicznej, chociaż 
jeszcze na początku XXI wieku pozycje dotyczące tego zagadnienia częś-
ciej można było spotkać w literaturze prawniczej (Czarnecka-Dzialuk, 
Wójcik, 1999; Rękas, 2004). Obecnie najwięcej mówi się o mediacjach 
w kontekście pedagogiki szkolnej (np. Hauk, 2002). Nawet w najmniej-
szej grupie społecznej, jaką jest rodzina, rodzice pośredniczą w sprzecz-
kach pomiędzy dziećmi. Także w szkole nauczyciele czy sami rówieśnicy 
mediują, kiedy pojawia się konflikt między uczniami. Zdarza się, że na-
uczyciel, który nie zna metody mediacji, prowadząc rozmowę z ucznia-
mi, wykorzystuje elementy mediacji bez sztywnego trzymania się sche-
matu postępowania mediacyjnego, bez używania określonych procedur 
mediacyjnych. Czasami nawet osoby z najbliższego otoczenia w kręgu 
przyjaciół, współpracowników czy sąsiadów wykorzystują elementy me-
diacji do rozwiązywania sporów. W tego typu przypadkach mówi się 
o mediacjach spontanicznych. Dopiero w dwóch ostatnich dziesięcio-
leciach formalne mediacje zaczęły odgrywać ważną rolę na wszystkich 
szczeblach społecznych i niemal w każdym konflikcie pomiędzy ludźmi. 
Z kolei mediacje opierające się na ustalonej formule, według konkret-
nych zasad prowadzone przez formalnego mediatora nazywa się media-
cjami zakontraktowanymi (Kressel, 2010, s. 520). Definicja mediacji 
(Waluk, 2003, s. 49) mówi, że:

Dziecko...22 
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mediacja (postępowanie mediacyjne) to dobrowolne i poufne porozu-
miewanie się stron znajdujących się w konflikcie w obecności bezstronnej 
i neutralnej trzeciej osoby – mediatora. 

 Powszechnie wiadomo, iż spory między ludźmi rozstrzygają sądy, 
ale nie zawsze trzeba je do tego angażować. Można rozważyć skorzy-
stanie z alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Alterna-
tywne metody rozwiązywania sporów zwane są również metodami 
ADR. Skrót ten pochodzi od angielskiego sformułowania Alternative 
Dispute Resolution i oznacza alternatywne w stosunku do postępowa-
nia sądowego sposoby rozwiązywania sporów. Wśród alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów wyróżnia się mediację, koncyliację, ne-
gocjacje i arbitraż zwany także sądownictwem polubownym. W pra-
wie polskim uregulowane są dwie spośród wskazanych metod ADR, 
tj. mediacja i arbitraż (Rękas, 2004, s. 16). Swą popularność i rozwój 
alternatywne sposoby rozwiązywania sporów zawdzięczają wielowy-
miarowym korzyściom. Czasami sądy proponują te sposoby rozwią-
zania sporu, ale coraz częściej same strony wybierają taką drogę.

Wzrost usług mediacyjnych w ostatnich dwóch dziesięcioleciach pojawił 
się jako alternatywa wobec tradycyjnego występowania do sądu i angażo-
wania prawników przez zwaśnione strony, które nie mogą dojść do poro-
zumienia (Kressel, 2010, s. 521).

 Sądy ustalają, kto jest winny, decydują, kto ma rację, a przecież 
w sporze nie zawsze to jest najważniejsze. Celem mediacji jest właś-
nie wypracowanie takiego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby 
obie strony konfliktu. Mediacja pozwala bowiem na odreagowanie 
konfliktu poprzez czynne włączenie się obu stron (PCM, 2003, s. 5). 
 W jakich sprawach może być prowadzona mediacja? Przede 
wszystkim w sprawach cywilnych, gospodarczych i z zakresu prawa 
pracy. Popularne są mediacje w sprawach rodzinnych dotyczących 
sporów rozwodowych i opiekuńczych. Mediacje odbywają się tak-
że w sprawach karnych i w sprawach z nieletnim sprawcą czynu ka-
ralnego. Warto wspomnieć też o transgranicznej mediacji dwunaro-
dowościowych rodzin, które spełniają warunki mediacji rodzinnych, 
ale dodatkowo opierają się na regulacjach prawa międzynarodowego 
i wypracowanej szczególnej metodyce postępowania.
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Teoretycznie rzecz biorąc, mediacje powinny być pomocne w każdym ty-
pie konfliktu, w którym zasadne jest prowadzenie negocjacji (Moore,1996 
za: Kressel, 2010, s. 523). 

 Być może to właśnie decyduje o dużej powszechności mediacji 
i szerokim zastosowaniu tej metody. Kiedy dochodzi do naruszenia 
praw przez innych, można skorzystać z wielu sposobów przywró-
cenia naruszonego ładu. Jest kilka dróg. Po pierwsze ludzie „biorą 
sprawy w swoje ręce” i z zemsty, bez pomocy społeczeństwa, podej-
mują pewne działania, które mogą nawet być zakwalifikowane jako 
przestępstwo. Drugi sposób to klasyczne odwołanie się do instytucji 
wymiaru sprawiedliwości, które ma na celu ukaranie sprawcy, oczy-
wiście adekwatne do winy. Kolejna droga postępowania to działa-
nia, których podstawowym celem jest naprawienie krzywdy i za-
dośćuczynienie zgodne z potrzebami pokrzywdzonego oraz przyjęte 
przez sprawcę. W tym podejściu najważniejsza jest osoba pokrzyw-
dzona, ale także sprawca może się zrehabilitować. Przywrócony zo-
staje ład społeczny, podtrzymany jest dialog pomiędzy stronami, co 
sprzyja naprawie stosunków międzyludzkich (Rękas, 2004).
 W procesie mediacji niezwykle ważnych jest pięć zasad. Są to na-
stępujące reguły podkreślane przez praktyków: 

– zasada dobrowolności – wola udziału w mediacji,
– zasada bezstronności – mediator daje każdej ze stron równe prawa,
–  zasada poufności – mediator zachowuje przebieg procesu mediacji dla 

siebie,
–  zasada akceptowalności – mediator musi być zaakceptowany przez stro-

ny konfliktu,
–  zasada neutralności – mediator nie ocenia, nie sugeruje rozwiązań (Wa-

jerowska-Oniszczuk, 2003; PCM, 2008, s. 48).

 Spotkanie mediacyjne składa się z pięciu następujących po so-
bie kroków. Najpierw omawiane są reguły spotkania. Zawiązywany 
jest kontrakt. Potem następuje wyjaśnienie stanu faktycznego i wy-
słuchanie stanowisk obu stron. Trzeci krok to ustalenie osobistego 
znaczenia konfliktu. Strony dzielą się swoimi odczuciami i emocja-
mi. Kolejny krok to poszukiwanie rozwiązań konfliktu i próba od-
powiedzi na pytanie, jak mogłaby przebiegać ta sytuacja. Ostatni 
krok to ustalenie rekompensaty, czyli dojście do ugody. Następnie 
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zostaje wyznaczony termin następnego spotkania mediacyjnego, na 
którym dochodzi do omówienia, jak zostały wypełnione warunki 
ugody przez strony.

1.
Historyczne źródła mediacji

Aktualne trendy w zakresie zapobiegania zachowaniom przestęp-
czym dzieci i młodzieży mieszczą się w coraz częściej wskazywanym 
w literaturze przedmiotu nurcie sprawiedliwości naprawczej. Współ-
czesny system resocjalizacji młodzieży zagrożonej niedostosowaniem 
społecznym lub już przestępczej uwzględnia rozwiązania w zakresie 
realizowania idei sprawiedliwości naprawczej w sprawach nieletnich 
(Kusztal, 2010a, 157-171). 
 Koncepcja sprawiedliwości naprawczej (restorative justice) w po-
lityce kryminalnej postrzegana jest jako „nowy nurt”, sięgający lat 
siedemdziesiątych XX wieku i pochodzący z Kanady, Nowej Zelan-
dii czy Skandynawii (Płatek, 2005). Merytoryczne uzasadnienie dla 
tego nurtu odwołuje się do stanowiska norweskiego kryminologa 
Nillsa Christie. Stoi on na stanowisku, że

państwowy wymiar sprawiedliwości nie zaspokaja potrzeb ofiar, ani nie re-
alizuje rzeczywistej sprawiedliwości, która uwidocznić się może tylko w na-
prawieniu wyrządzonej przestępstwem szkody. Skazany jest biernym od-
biorcą dolegliwości zadanej przez państwo, kiedy to on powinien przede 
wszystkim naprawić szkodę (za: Kusztal, dz. cyt.). 

 Jest to zasadnicza różnica między sprawiedliwością uzyskiwaną na 
drodze sądowej a sprawiedliwością naprawczą.

Sprawiedliwość karna uznaje, że przestępstwo polega na złamaniu prawa 
ustalonego przez władzę państwową, a według sprawiedliwości naprawczej 
przestępstwo to naruszenie zgodnych z prawem relacji między ludźmi (Pła-
tek, 2005, s. 81). 

 Kara jest wymierzona w sprawcę, a zadośćuczynienie służy ofie-
rze. To przesunięcie środka ważności wydaje się bardzo logiczne i na-
turalne. Nie darmo uczymy od dziecka przestrzegania reguły: jeśli 
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coś zepsułeś, po prostu to napraw, tylko wtedy sprawiedliwości może 
stać się zadość. Jak twierdzą mediatorzy z Polskiego Centrum Me-
diacji, istotna różnica w tym względzie jest taka, że:

w sprawiedliwości karnej najważniejszy jest efekt, a w sprawiedliwości na-
prawczej – proces, jaki zachodzi między sprawcą a ofiarą (PCM, 2003, s. 5).

 Mediacja jest egzemplifikacją sprawiedliwości naprawczej, ak-
centuje zadośćuczynienie, przeproszenie, przebaczenie i pojednanie. 
Jednakże wypracowanie ugody przez strony nie zawsze jest równo-
znaczne z pojednaniem. Jak podają znawcy tematu, chociaż do ugo-
dy dochodzi w ok. 70% podejmowanych spraw mediacyjnych, to 
jednak pojednanie nie zdarza się zbyt często (PCM, 2003).
 Według Barbary Stańdo-Kaweckiej (2007) idea sprawiedliwości 
naprawczej uwidacznia się w pojawieniu się nowych form reakcji na 
przestępstwo, takich jak: mediacja, konferencje naprawcze, grupo-
we konferencje rodzinne i tzw. sankcje alternatywne oraz zobowią-
zania do naprawienia szkody. Obecnie wiele form sprawiedliwości 
naprawczej funkcjonuje w obszarze działań profilaktyczno-resocjali-
zacyjnych czy też restrykcji karnych. Istnieją możliwości prawne, aby 
instytucje sprawiedliwości naprawczej mogły swobodnie funkcjono-
wać w ramach obowiązującego modelu postępowania z nieletnimi 
w Polsce (Kusztal, 2010). Obecnie mediacja jest w Polsce jedyną 
uregulowaną formą urzeczywistniającą ideę sprawiedliwości napraw-
czej. Według Witolda Klausa (2005, s. 171)

sprawiedliwość naprawcza to proces, w którym spotykają się wszystkie 
strony związane z konkretnym przestępstwem, by wspólnie rozstrzygnąć, 
jak zaradzić jego skutkom i ich następstwom na przyszłość.

 Podstawowe zasady sprawiedliwości naprawczej, zdaniem Moni-
ki Płatek (2005, s. 104), to zasada życzliwości i solidarności między-
ludzkiej, zasada subsydiarności (niezastępowania innych w  tym, co 
mogą zrobić sami), zasada poszanowania praw człowieka oraz zasa-
da wsparcia słabszych.
 Mediacja pozostaje w ścisłym związku ze sprawiedliwością na-
prawczą. Obie te formy łączy wspólne odwołanie do  aktywności 
społecznej, próba szukania alternatywnych dróg dla wymiaru 
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sprawiedliwości (Rosner, 2005, s. 38). Anna Rosner stoi na stano-
wisku, że współczesna mediacja ma swoje źródła w staropolskim są-
downictwie polubownym i tę genezę przeciwstawia zachodniemu 
modelowi mediacji opartemu na opisanej wyżej idei sprawiedliwo-
ści naprawczej wywodzącej się z Nowej Zelandii. Sądownictwo po-
lubowne jako pozainstytucjonalna forma zażegnywania sporu doty-
czyło nawet groźnych przestępstw karnych, rozpatrywanych przez 
tak zwane sądy kompromisarskie.

2.
Mediacje w sprawach nieletnich

Pedagogiczne zainteresowanie problemami profilaktyki przestępczo-
ści i patologii społecznej skierowane jest przede wszystkim na środo-
wisko dzieci i młodzieży. Umieszczenie młodzieży w centrum działań 
zapobiegawczych pozwala traktować te działania jako mające w naj-
wyższym stopniu najistotniejsze cechy profilaktyki (Urban, 1996). 
Na szczególną uwagę zasługują mediacje dla nieletnich sprawców 
czynów karalnych. Minęły już czasy, kiedy represja uznawana była 
za najlepszy sposób osiągania celów wychowawczych (Wajerowska-
-Oniszczuk, 2003). 
 W naszym kraju mediacja w odniesieniu do nieletnich działa sto-
sunkowo niedawno, jako eksperymentalny program w sprawach 
o czyny karalne nieletnich, od 1996 roku (Wójcik, 2002). Dopiero 
w roku 2001 znalazły się w ustawie przepisy, które na to wyraźnie ze-
zwalają (art. 3a ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich). Sę-
dzia może do mediacji skierować właściwie każdą sprawę, oczywiście 
za zgodą uczestników sporu. Przy wydawaniu orzeczenia bierze się 
pod uwagę wyniki przeprowadzonej mediacji. Jej rezultatem może 
być podjęcie łagodniejszych środków w stosunku do sprawcy (Klaus, 
2005). Środkiem zastępczym w stosunku do kary izolacji, stosowa-
nym wobec nieletnich, jest mediacja, która umożliwia zadośćuczy-
nienie i rekompensatę. W postępowaniu sądowym ma miejsce roz-
strzygnięcie konfliktu, czyli przyznanie racji którejś ze stron przez 
sędziego. Zapada wyrok sądu, któremu należy się podporządko-
wać niezależnie od zgody na werdykt. Rzadko kiedy obie strony są 

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2011 
DZIECKO ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM, Redakcja Krzysztof Biel i Justyna Kusztal



343Mediacja jako metoda pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej

zadowolone z rozstrzygnięcia konfliktu. A zatem widać, że rozstrzyg-
nięcie konfliktu zasadniczo różni się od rozwiązania konfliktu, któ-
re jest możliwe w mediacji. Sprawiedliwość naprawcza uwzględnia 
nie tylko perspektywę sprawcy, ale zauważa też potrzeby i interes po-
krzywdzonego. Mediacja niesie ze sobą wiele korzyści dla pokrzyw-
dzonego. Jest on wysłuchany, sam decyduje w swojej sprawie, co 
ważne uzyskuje odpowiedź na pytanie, dlaczego to spotkało właśnie 
jego, otrzymuje zadośćuczynienie i czasami, poprzez bezpośrednią 
rozmowę ze sprawcą, pozbywa się lęku przed nim. Korzyści z media-
cji doświadcza też sprawca. Najważniejsza z nich, moim zdaniem, to 
otrzymanie szansy zrozumienia, jaką krzywdę wyrządził, możliwość 
wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje oraz uniknię-
cia stygmatyzacji. Postępowanie mediacyjne chroni bowiem poczu-
cie godności i własnej wartości człowieka (Waluk, 2003). 
 Warto wspomnieć, że ze stosowania mediacji korzyści ma rów-
nież wymiar sprawiedliwości. Są to oszczędności czasowe, finansowe 
i organizacyjne. A korzyści dla wymiaru sprawiedliwości są zarazem 
korzyściami dla społeczeństwa. Mediacja zwiększa poczucie bezpie-
czeństwa, sprzyja edukacji prawnej i co najważniejsze obniża poziom 
przestępczości. Obecnie coraz częściej sami pokrzywdzeni i sprawcy 
zgłaszają się do ośrodków mediacyjnych. Zainteresowani są formą 
rozwiązania ich problemów, umożliwiającą uniknięcie męczącej pro-
cedury sądowej (tamże). 
 Zarówno polska szkoła, jak i polski sąd muszą oczywiście, korzy-
stając z istniejących uregulowań prawnych, znaleźć sposób na zmia-
nę osobowości tych nieletnich, którzy nie poddają się żadnym re-
gułom, negują wszelkie wzorce zachowań i są mniej lub bardziej 
zdemoralizowani. Nie od dziś wiadomo, że działalność prewencyjna 
nie powinna skupiać się na eliminacji zagrożeń, ale na wspomaganiu 
młodych ludzi w samodzielnym znajdowaniu przez nich bezpiecz-
nych sposobów zaspokajania potrzeb, tj. korzystnych dla dalszego 
rozwoju jednostki (Łuczyński, 2004, s. 47). 
 Zgodnie z art. 3a ustawy o postępowaniu w sprawach nielet-
nich z 1982 roku (Dz.U. Nr 35, poz. 228 z późniejszymi zmianami) 
i obowiązującym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 
18 maja 2001 w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach 
nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591) stronami mediacji w sprawach 
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nieletnich są: nieletni sprawca czynu karalnego (lub wykazujący 
przejawy demoralizacji), jego rodzice/opiekunowie prawni oraz po-
krzywdzony. W mediacji uczestniczy oczywiście mediator – osoba 
trzecia, która wspiera przebieg mediacji. Sprawę do mediacji może 
skierować sędzia rodzinny (postanowienie z urzędu lub na wniosek 
stron). 
 Mediacja może być prowadzona we wszystkich sprawach, w któ-
rych strony uczestniczące w zdarzeniu przestępczym chcą się spotkać 
i o nim porozmawiać (Rękas, 2004, s. 56). Najczęściej są to sprawy 
o mniejszym ładunku społecznej szkodliwości. Jeżeli strony wyrażają 
wolę rozmowy, to same mogą prosić o pomoc mediatora do rozwią-
zania ich problemu. Mówi się wtedy o tzw. mediacji pozasądowej, 
czyli bez skierowania sądu. Zarówno pokrzywdzony, jak i sprawca 
mogą odnieść wiele korzyści z udziału w mediacji. Sami rozwiązu-
ją swój konflikt, co daje poczucie sprawstwa i odpowiedzialności za 
swoje życie, a także satysfakcję z pozytywnego załatwienia sprawy. 
Fakt zawarcia ugody bierze pod uwagę sąd, który rozstrzygnie o do-
borze środka wychowawczego lub poprawczego. A nawet jeżeli efek-
tem mediacji nie będzie spisana ugoda, to sam proces mediacji może 
przynieść korzyści w postaci wyciszenia konfliktu. Przede wszystkim 
mediacja nie skreśla człowieka, daje szansę na poprawę, może być 
punktem zwrotnym w procesie naprawy siebie i relacji z innymi. 
Mediacje to naprawdę szybki i nowoczesny proces, dający możliwość 
kierowania konfliktem w sposób twórczy i otwarty na różne rozwią-
zania. Justyna Kusztal (2010) uważa, że: 

aby mediacja była rzeczywiście skutecznym narzędziem zapobiega-
nia przestępczości nieletnich, obecny stan prawny i praktyka wymagają 
zmian w obszarze regulacji prawnych, ale przede wszystkim w świadomo-
ści prawnej i mentalności niektórych grup zawodowych, a nawet całego 
społeczeństwa. 

 Zdaniem autorki na pierwszym miejscu wymieniane są cele wy-
chowawcze oraz cel kompensacyjny i pojednawczy. Specyfika me-
diacji w postępowaniu w sprawach nieletnich ma polegać na pew-
nym przeorientowaniu, które można ująć następującymi słowami: 
na pierwszym planie liczy się rekompensata, a w tle cel wychowaw-
czy nieletniego sprawcy. Dodatkowym problemem, który utrudnia 
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skuteczność mediacji, jest, jak podaje B. Czarnecka-Dzialuk, niska 
dostępność usług mediacyjnych (Kusztal, za: Czarnecka-Dzialuk, 
2010, s. 161). 

3.
Mediacje szkolne

Podstawową funkcją każdej szkoły jest edukacja. Integralną częścią 
edukacji jest wychowanie. Istotą wychowania współczesnego mło-
dego pokolenia powinno być włączanie młodych osób do pełnego 
uczestnictwa w życiu społecznym, zgodnie z przekazywanymi ogól-
nie uznanymi wartościami:

jednostka powinna być przygotowana do kierowania sobą i własną dro-
gą życiową, posiadać wszechstronnie rozwiniętą osobowość, odznaczać się 
wysokim poczuciem odpowiedzialności i poszanowania godności ludzkiej 
(Abramczyk, 2004, s. 183).

 Wychowanie, oczywiście poza wychowaniem przez rodziców, jest 
domeną szkoły, placówki stawiającej sobie za cel najwyższy wycho-
wanie młodego pokolenia. Pedagog szkolny pełni rolę specjalisty-
-wychowawcy. W pracy z uczniem niedostosowanym społecznie lub 
zagrożonym niedostosowaniem społecznym w szkole

celem zabiegów pedagogicznych o charakterze resocjalizacyjnym jest do-
prowadzenie do stanu poprawnego przystosowania społecznego jednost-
ki, a następnie – ukształtowanie takich cech jej zachowania i osobowości, 
które będą jej gwarantować optymalne uspołecznienie i twórcze funkcjo-
nowanie w społeczeństwie, którego normy i wartości będą respektowane 
(Molęda, Mirosław, 2010). 

 Instytucja mediacji może być jednym ze środków służących do 
realizacji tych celów.
 Podejmowanie działań mediacyjnych przez pedagoga jest dużym 
wsparciem dla wychowawców i nauczycieli w ich pracy wychowaw-
czej. Pedagog powinien posiadać zdolność kierowania konfliktem 
oraz odznaczać się takimi kompetencjami społecznymi, jak: umie-
jętność aktywnego słuchania, tolerancja i szacunek dla odmiennego 
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zdania, empatia oraz sztuka konstruktywnej komunikacji między-
ludzkiej. Pedagog z racji swojej funkcji w szkole pełni rolę rzeczni-
ka praw ucznia, dlatego też łatwiej może uzyskać akceptację uczniów 
do prowadzenia mediacji. Pedagog z łatwością przejmuje zachowa-
nia mediatora, a w trakcie praktyki mediatorskiej wypracowuje sobie 
styl mediatora. 
 W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwa style pracy mediato-
ra: zorientowany na zadanie i społeczno-emocjonalny. W pierwszym 
przypadku mediator koncentruje się głównie na doprowadzeniu 
do porozumienia przez strony, ważna jest tutaj neutralność media-
tora. W drugim przypadku bardziej liczy się komunikacja między 
stronami, samoporozumiewanie się (Kressel, 2010, s. 533). Głosy 
praktyków (w tym i praktyka własna autorki niniejszego artykułu) 
nakazują przyjąć, że zarówno pierwsze, jak i drugie podejście z wy-
chowawczego punktu widzenia jest cenne. Warto w tym momencie 
przypomnieć, że także w szkole mediacja, która nie zakończyła się 
podpisaniem ugody przez skłócone strony, nie jest mediacją nieuda-
ną i straconą. Nie ma wymiernych korzyści w postaci porozumienia, 
ale potocznie rzecz ujmując, dzieje się wiele dobrego „po drodze”. 
Mediacja uczy współżycia z drugim człowiekiem, bycia w kontakcie 
z drugą osobą. 
 W mediacji ważna jest osoba mediatora. Mediatorzy muszą mieć 
odpowiednie kwalifikacje. Pewne umiejętności są wspólne dla me-
diatora prowadzącego mediacje szkolne i dla mediatora prowadzą-
cego mediacje dla nieletnich. Są to na przykład: wiedza o komu-
nikowaniu się werbalnym i pozawerbalnym oraz związane z tym 
umiejętności, znajomość mowy ciała, następnie wiedza o konflikcie, 
jego dynamice i sposobach rozwiązania, znajomość procedur media-
cyjnych (PCM, 2008). 
 W literaturze przedmiotu nie ma obecnie jednej zwartej publi-
kacji o charakterze metodycznym, która zawierałaby wskazówki, jak 
być mediatorem w szkole. Wśród dostępnych na rynku publikacji 
są podręczniki mediatora w sprawach rodzinnych (Glegoła-Szczap, 
2005, s. 42-44) czy opracowania procedury mediacyjnej w sprawach 
karnych i nieletnich (Rękas, 2004). Dużą część rynku wypełniają 
też opracowania metodyki mediacji gospodarczych i bizne sowych 
oraz różnorodne poradniki biznesowe. Specyfika pracy z dziećmi 
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i młodzieżą szkolną wymaga zupełnie innego podejścia. Pedagog 
szkolny, bo to on najczęściej ma za zadanie rozwiązywać problemy 
wychowawcze i rówieśnicze uczniów, nie może w sytuacji konfliktu 
odnieść się do opisanej w literaturze koncepcji działań. Jest skaza-
ny na wypracowanie swojej „metodyki”. Czasem, jeśli bierze udział 
w konkretnym projekcie, programie, jest zobowiązany realizować 
procedurę przyjętą w projekcie. Jednakże nie zmienia to faktu, że ist-
nieje potrzeba zapełnienia luki na rynku wydawniczym.
 Mediator w mediacjach rówieśniczych ma być, zgodnie z zasa-
dami mediacji, bezstronny wobec uczestników mediacji i neutral-
ny wobec przedmiotu konfliktu. Nie oznacza to jednak, że przestaje 
być pedagogiem szkolnym. Wiedza z obszaru psychologii rozwo-
jowej, wiedza o uczniu, umiejętności diagnostyczne i metodyczne 
mają sprzyjać rozwiązaniu konfliktu między dziećmi. 
 Justyna Kusztal (2010) zwróciła uwagę na specyfikę pracy media-
tora, który ma przygotowanie z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. 
Pedagog resocjalizacji to:

– inicjator i organizator konferencji naprawczej,
– osoba kontrolująca wykonanie zobowiązań przez nieletniego,
–  organizator środowiska lokalnego, na rzecz którego może nieletni odpra-

cować wyrządzoną szkodę,
–  strażnik dobra dziecka, który dba o wychowawczo-resocjalizacyjny 

aspekt przyjęcia odpowiedzialności za swoje czyny przez nieletniego.

 Pedagog szkolny działa na terenie szkoły. Uczniów, z którymi pra-
cuje, nie kwalifikuje się jako jednostki społecznie niedostosowane, 
co nie oznacza, że posiadanie wiedzy z zakresu resocjalizacji czy psy-
chologii społecznego niedostosowania lub psychologii zaburzeń nie 
leży w kompetencji pedagoga szkolnego. Mediator/pedagog szkolny 
nie powinien być adwokatem czy rzecznikiem ucznia, jednak powi-
nien umieć wykorzystać wiedzę o uczniu dla optymalnego rozwiąza-
ni konfliktu międzyrówieśniczego czy konfliktu między nauczycie-
lem a uczniem.
 Konflikty miedzy nauczycielami a uczniami również mają swo-
ją specyfikę. O blokadach komunikacji pomiędzy nauczycielem 
a uczniem pisze Andrzej Twardowski (2005, s. 26-28). Omawia on 
pięć czynników związanych z oddziaływaniami nauczyciela, które są 
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przyczynami trudności w porozumiewaniu się nauczyciela z ucznia-
mi. Są to:

1. Realizowanie przez nauczyciela błędnej, prywatnej koncepcji nauczania,
2. Negatywne oczekiwania nauczyciela wobec niektórych uczniów,
3. Niechęć nauczyciela do podejmowania rozmów z uczniami,
4. Niechęć nauczyciela do stosowania pytań jako metody nauczania,
5.  Nadmierna kontrola nauczyciela nad porozumiewaniem się w toku 

lekcji. 

 Cytowany autor stoi na stanowisku, że podstawową zasadę współ-
czesnej edukacji ma stanowić dialog. Za Zbigniewem Melosikiem 
Twardowski uważa, że:

nauczyciel nie może być ani władcą oświeconym, który przekazuję ucz-
niom ostateczną mądrość i w zamian żąda absolutnego posłuszeństwa i sza-
cunku, ani demokratą sterującym, który manipuluje rzeczywistością klasy 
szkolnej i tożsamością uczniów po to, aby zrealizować z góry założone cele. 
W ich miejsce pojawia się postać nauczyciela jako uczestnika edukacyjnej 
rozmowy, w której usiłuje on wspólnie z uczniami znaleźć drogę przez krę-
tą rzeczywistość społeczną (tamże, s. 25).

 Taką szansę na dialog stwarza czasem spotkanie mediacyjne, gdzie 
powoli można się nauczyć budowania tego dialogu.

4.
Mediacje szkolne w sprawach o przemoc 
rówieśniczą 

Mediatorzy w sprawach rodzinnych generalnie nie prowadzą spraw, 
w których pojawia się przemoc, a szczególnie przemoc w rodzinie. 
Jest to związane ze złamaniem zasady równości stron. Dlatego też 
taką sprawę przekierowują do ośrodków lub osób zajmujących się 
terapią ofiar przemocy. Sprawy takie należą do delikatnych, a pod-
ręcznik mediatora Polskiego Centrum Mediacji wskazuje na sprawy 
związane z przemocą wewnątrzrodzinną jako nienadające się do me-
diacji. Mimo tego przeciwwskazania sądy kierują sprawy o przemoc 
do postępowania mediacyjnego (PCM, 2008).
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 Inaczej jest ze sprawami związanymi z przemocą rówieśniczą, któ-
re mają miejsce w szkole. Można śmiało postawić tezę, że przemoc 
i jej nowoczesne formy, takie jak bullying, mobbing, stalking czy cy-
berprzemoc, są coraz częstsze we współczesnej szkole polskiej 1. 
 Nie od dziś zarówno praktycy, jak i teoretycy zastanawiają się, jak 
zwiększyć skuteczność oddziaływań wychowawczych i profilaktycz-
nych w szkołach. Odpowiedź na to pytanie daje pośrednio filozofia 
edukacji prospołecznej (w przeciwieństwie do edukacji prointelektu-
alnej). Te dwa typy edukacji wymienia Marek Konopczyński (2005). 
Istota edukacji prospołecznej rozumiana jest jako proces kształtowa-
nia sylwetki osobowej i społecznej człowieka, a nie tylko jego wy-
miaru intelektualno-poznawczego. Młody człowiek uwikłany jest 
w wiele sytuacji trudnych, których źródła tkwią także w jego rela-
cjach z otoczeniem. Dane pochodzące z końca lat dziewięćdziesią-
tych mówią, że w całej populacji dzieci uczących się 2% to osoby za-
grożone nieprzystosowaniem (Ziółkowska, 2004, s. 56). Zjawisko 
nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży w zasadzie było 
obecne na każdym etapie historii ludzkiej cywilizacji. Spośród wie-
lu przejawów wskazujących na nieprzystosowanie można wskazać na 
zachowania agresywne i przemocowe jako te, które przynoszą dużo 
szkód tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Obecnie 
coraz częściej pisze się w literaturze przedmiotu o stałej tendencji 
wzrostowej, jeśli chodzi o przemoc i agresję w szkołach (Abramczyk, 
2004). 
 A jeśli istnieje przemoc rówieśnicza, to mediacje rówieśnicze mogą 
być jednym z narzędzi w zapobieganiu temu zjawisku. Pozytywne 
zachowania przystosowawcze, dzięki którym człowiek może sku-
tecznie radzić sobie z wymaganiami i wyzwaniami codziennego ży-
cia, są możliwe dzięki posiadaniu takich umiejętności życiowych, jak 
kompetencje psychospołeczne w zakresie komunikacji międzyludz-
kiej. Tak więc nie ma lepszego sposobu chronienia dzieci i młodzieży 

1 Autorka nie podejmuje tu dyskursu na temat definicyjnych ujęć przemocy 
i agresji, w niniejszym tekście pojęcia te będą używane zamiennie. Przyjmuje jedy-
nie założenie, że przemoc jest pojęciem prawnym, stanowi znamię czynu zabronio-
nego, tym samym stwierdzenie zachowań nacechowanych przemocą powinno uru-
chamiać reakcję prawną, co coraz częściej ma miejsce w szkole zgodnie z obowiązu-
jącym prawem.

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2011 
DZIECKO ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM, Redakcja Krzysztof Biel i Justyna Kusztal



350 Renata Bylica

przed licznymi niebezpieczeństwami, jakie czyhają na nie w rzeczy-
wistości społecznej, niż dobre wychowanie. Sądzę, że mediację moż-
na zaliczyć do tzw. dobrych praktyk w wychowaniu. 
 Powstanie i wdrożenie skutecznego programu przeciwdziałają-
cego przemocy w szkole jest niewątpliwie najistotniejszym warun-
kiem zbudowania szkolnego systemu zapobiegającego przemocy 
w środowisku szkolnym. Wiadomo, że wszystkie działania zapobie-
gające agresji i przemocy w szkole muszą być realizowane na kilku 
obszarach.
 W szkole mamy do czynienia z różnego typu konfliktami: w re-
lacji uczeń – uczeń, nauczyciel – uczeń, rodzic – uczeń. Jednak naj-
częściej mówi się o tzw. agresji i przemocy rówieśniczej. Może to 
być zarówno agresja fizyczna, jak i werbalna, a także ta szczególnie 
charakterystyczna dla dziewcząt: agresja relacyjna, której sprawca-
mi i ofiarami są sami uczniowie. W literaturze przedmiotu, używa 
się sformułowania „typowa ofiara przemocy rówieśniczej” (Olwe-
us, 1996, s. 93). Zupełne wyeliminowanie zachowań agresywnych 
w szkole nie jest możliwe. Dlatego ważne jest, by interwencje podej-
mowane w przypadkach zachowań agresywnych były skuteczne. 
 Od kilku lat w naszym kraju przeprowadzana jest ogólnopolska 
kampania społeczna pt. Szkoła bez przemocy. Organizatorzy tej ak-
cji zaliczyli mediacje do tzw. „dobrych praktyk”. Działania przeciw 
przemocy mogą być podejmowane na poziomie szkoły, klasy, a tak-
że jednostki. Właśnie na poziomie jednostki są to działania związa-
ne z pomaganiem konkretnym osobom – prowadzenie mediacji lub 
pomoc ofiarom czy sprawcom agresji i przemocy (Koruba, 2007, 
s. 18). Marek Andrzejewski (2008, s. 305) uważa, że:

z punktu widzenia praw uczniów, ale też praw ich rodziców, bodaj naj-
większą słabością prawa oświatowego jest brak procedur rozwiązywania 
szkolnych sporów i konfliktów. […] stosowne procedury są warunkiem 
koniecznym dla zachowania ładu w każdej strukturze społecznej. Ich brak 
sprawia, że w sporach wygrywa z reguły silniejszy, a więc niekoniecznie ten, 
kto ma rację.

 Prawo posiada instrumenty służące do reakcji na naganne za-
chowania uczniów. Zgodnie z obowiązującą ustawą o postępowaniu 
w sprawach nieletnich z 1982 roku szkoła ma obowiązek przekazania 
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sądowi rodzinnemu lub organom ścigania informacji o czynach ka-
ralnych uczniów bądź o zachowaniach świadczących o demoralizacji. 
Andrzejewski (dz. cyt., s. 306) uważa regulacje ustawy o postępowa-
niu w sprawach nieletnich za trafne, jednakże stwierdza, że pojawia-
jącym się postulatom zaostrzenia warunków odpowiedzialności za 
czyny naganne dokonywane przez młodzież nie towarzyszą postu-
laty nałożenia poważniejszych standardów etycznych na nauczycieli 
w szkołach powszechnych.
 Wprowadzenie mediacji jako metody rozwiązywania sporów do 
regulaminu szkolnego może wypełnić lukę w wewnętrznych uregu-
lowaniach prawnych szkoły. Metodę tę można wykorzystywać za-
równo przy okazji drobnych sprzeczek, jak i poważnych konflik-
tów. Niezależnie od tego, kto przeprowadza mediację, nauczyciel czy 
uczeń, w każdym przypadku schemat postępowania jest niezmien-
ny. Mediacje rówieśnicze, oprócz typowych dla tej metody korzyści, 
posiadają bardzo ważną cechę, a mianowicie uczniowie, oczywiście 
przy wsparciu dorosłych, sami rozwiązują swoje konflikty, przez co 
w większym stopniu tworzą szkolną rzeczywistość i zyskują poczucie 
odpowiedzialności za to, co się dzieje w ich szkole. Zaletą stosowa-
nia tej metody przez młodych ludzi jest rozwój umiejętności rozwią-
zywania konfliktów w relacjach interpersonalnych. Jak uważa Mał-
gorzata Michel (2010), przygotowanie do ról społecznych jest nauką 
kompetencji lokalnych liderów młodzieżowych.
 Idea tworzenia projektów, które mają na celu doskonalenie sztuki 
rozwiązywania konfliktów, jest znana i stosowana nie tylko na grun-
cie polskim. W literaturze przedmiotu opisywane są różne progra-
my tego typu, np. program szkoleniowy dla dzieci opracowany przez 
organizację Creative Response to Conflict w Nyack w stanie Nowy 
Jork. Autorzy programu piszą, że 

CRC szkoli uczniów – młodsze dzieci do roli mediatorów, pomagających 
rówieśnikom rozwiązywać konflikty praktycznie już na placu zabaw (San-
dy, Cochran, 2010, s. 331). 

 Kolejna taka inicjatywa to program San Francisco Communi-
ty Board, który jest przykładem programu rozwiązywania konflik-
tów przystosowanego do potrzeb nastolatków (Sandy, Cochran, 
2010, s. 335). Jest to program szkolenia umiejętności rozwiązywania 
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konfliktów zorganizowany dla młodzieży nastoletniej przez społecz-
ność San Francisco. Jak wiadomo, potrzeba doskonalenia kompe-
tencji społeczno-emocjonalnych w rozwiązywaniu konfliktów jest 
niezwykle ważna zarówno u dorosłych, jak i u dzieci i młodzieży. 
Mediatorzy PCM (2003, s. 7)

są głęboko przekonani, że wiedza o tym, jak bez przemocy rozwiązywać 
konflikty, jest każdemu z nas bardzo potrzebna. Warto ją zdobywać już 
w szkole i na studiach, warto się jej uczyć dla osiągnięcia sukcesu w pra-
cy zawodowej, warto ją poznawać dla osiągnięcia pełnej satysfakcji w ży-
ciu osobistym. 

5.
Mediacje w doświadczeniach pedagoga 
szkolnego

W swojej wieloletniej praktyce pedagogicznej na stanowisku peda-
goga szkolnego nie spotkałam bardziej konstruktywnego, a jedno-
cześnie tak prostego sposobu radzenia sobie z zachowaniami agre-
sywnymi dzieci i młodzieży. Stosowanie mediacji przynosi bardzo 
dużo korzyści, nie sposób wymienić wszystkich zalet tej metody. 
Warto jednak podkreślić kilka z nich.
 Mediacja nie tylko pomaga pedagogom w rozwiązywaniu kon-
fliktów między uczniami, ale uczy ich rozmowy, wyrażania uczuć, 
odpowiedzialności, uczy ich po prostu życia. Wychowawcom zależy 
przecież na tym, by młodzi ludzie radzili sobie z trudnymi emocja-
mi, umieli dbać o relacje z innymi, dążyli do porozumienia w sy-
tuacjach problemowych.
 W mediacji można rozwinąć taką cechę jak empatia, ponieważ 
bardzo ważne jest tutaj stworzenie możliwości wyrażania swoich 
uczuć oraz zrozumienia ich i przyjęcia przez drugą stronę. Powszech-
nie wiadomo, że empatia jest zjawiskiem pozytywnym we wszelkich 
relacjach interpersonalnych. 
 Mediacja doprowadza do przyjęcia odpowiedzialności za własne 
czyny i decyzje. Świat dorosłych oczekuje, że młodzież będzie odpo-
wiedzialna, ale młodych ludzi trzeba tego nauczyć. Taką naukę nie-
sie właśnie mediacja.
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 Dorośli pragną, by ludzie młodzi byli aktywni, zaangażowani, 
żeby sami podejmowali inicjatywę. Postawy aktywnej i uczestniczą-
cej nie nauczą się z książek, muszą tego doświadczyć we własnym ży-
ciu. Natomiast aktywność w życiu sprzyja odpowiedzialności w re-
lacji z drugim człowiekiem. Mediacja pokazuje, że dobrze jest być 
aktywnym, a nie tylko biernym uczestnikiem życia. Gospodarzami 
postępowania mediacyjnego są więc same strony. Mediator jedynie 
ułatwia dojście do porozumienia, wspomaga uczestników w rozwią-
zaniu sporu.
 W swojej praktyce często spotykałam się z sytuacją, kiedy ucz-
niowie, którzy wcześniej brali udział w mediacji, w razie kolejnej 
sprzeczki, pytani o ewentualne sposoby rozwiązania aktualnej sytua-
cji konfliktowej z kolegą czy koleżanką, proponowali właśnie media-
cję. Ich wcześniejsze pozytywne doświadczenia z mediacją pozwalały 
patrzeć na mediację jako na skuteczny sposób wyjścia z kłopotliwej 
sytuacji czy sprzeczki z rówieśnikami. W swojej karierze przeprowa-
dziłam kilkadziesiąt mediacji. Praktycznie 95% z nich zakończyło 
się pełnym sukcesem, tzn. doszło do porozumienia stron, wypraco-
wania satysfakcjonujących obie strony warunków ugody oraz do wy-
pełnienia ugody, czyli rekompensaty. 
 Bardzo ciekawym i cennym doświadczeniem było dla mnie to, 
że niejednokrotnie strony przystępujące do mediacji przyjmowały 
postawę negującą, zaprzeczającą obecnemu stanowi rzeczy: „to nie ja, 
to jego wina, to przez nią”. Po spotkaniu mediacyjnym, kiedy strony 
przedstawiły już swój punkt widzenia, swoje odczucia i zrelacjono-
wały przebieg zdarzenia ze swojej strony, okazywało się, że tu nie ma 
winnego i ofiary. Zarówno ja, jak i dzieci odkrywaliśmy, że obie stro-
ny uczestniczące w konflikcie miały w nim swój udział: jedna więk-
szy, druga mniejszy. Uświadomienie sobie tego faktu przez uczniów 
zawsze działało bardzo oczyszczająco na atmosferę rozmowy. Często 
był to ten moment, kiedy zwaśnione strony zaczynały dopiero pa-
trzeć sobie w oczy i podtrzymywać kontakt wzrokowy. Wcześniej 
zdarzało się, że siedziały nawet bokiem do siebie, w pozycji zamknię-
tej na jakikolwiek kontakt.
 Pisząc o swoich doświadczeniach z mediacjami, chcę zaznaczyć, 
że dzieciom trudno jest mówić o swoich uczuciach, przeżyciach i od-
czuciach. Faza mediacji, w której strony opowiadają, co czuły, jakie 

Dziecko...23 
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emocje im towarzyszyły, często spowalniała przebieg mediacji. Od-
powiedź na pytanie: jak się czułeś? – „źle”, „niedobrze” czy „w po-
rządku” nie jest odpowiedzią satysfakcjonującą. W mediacji chodzi 
przecież właśnie o uświadamianie sobie swoich uczuć: ważne, czy to 
była złość, a może żal lub lęk bądź zdenerwowanie. Ta obserwacja 
pokazała, jak istotna w pracy profilaktycznej z uczniami jest nauka 
nazywania uczuć, wyrażania ich, oczywiście w sposób konstruktyw-
ny i akceptowany społecznie. Dzieci myślą, że źle jest się gniewać na 
kolegę czy złościć na koleżankę. W mediacji uczą się, że to nie jest 
złe, że uczucia nieprzyjemne, trudne są i nie istnieją w kategoriach 
oceny. Dzieci przekonują się, iż uczucia nie są ani dobre, ani złe, po 
prostu są i wszyscy je odczuwamy. Uczniowie dowiadują się, że nie są 
źli, złe mogą być jedynie ich zachowania. Złe jest to, że uderzył ko-
legę w gniewie czy dokuczył koleżance w złości. Ale w mediacji mło-
dzi ludzie uczą się również, że nawet jeśli zdarzyło im się źle zacho-
wać względem kogoś, to mogą to naprawić.
 Niektóre mediacje prowadzone przeze mnie były w miarę pro-
ste, szybkie, ale były też takie, które dotyczyły nabrzmiałych, wielo-
wątkowych konfliktów. Były to mediacje skomplikowane i  zdecy-
dowanie trudniejsze. Problem, z  jakim strony trafiały na mediację, 
wskazywał, że początki sporu sięgały odległego zdarzenia. Aczkol-
wiek satysfakcja z  takiej mediacji zakończonej powodzeniem jest 
ogromna.
 W szkole, jak w każdym środowisku, powstają konflikty. Codzien-
ne życie szkolne nie jest wolne od konfliktów. Znaczenie słowa kon-
flikt najpełniej wyraża według mnie jego pochodzenie, z łaciny conflic-
tus oznacza zderzenie (Okoń, 2004). Definicja podaje, że jest to

równoczesne wystąpienie dwu sprzecznych dążeń między jednostkami lub 
zbiorowościami ludzi, niekiedy przyczyną konfliktu może być różny stosu-
nek do określonych wartości. 

 Uzupełniłabym tę definicję o jeszcze jeden element, w przypadku 
mediacji można mówić o różnicy zdań, rozbieżności poglądów i od-
miennych stanowiskach, a nawet innych oczekiwaniach. Powszech-
ny sposób myślenia polega na rozumowaniu: „albo ja mam rację”, 
„albo ty masz rację”. W mediacji młodzi ludzie uczą się, że jedna stro-
na może mieć rację ze swojego punktu widzenia, a druga ze swojego. 
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Różnice nie muszą prowadzić do konfliktów, szacunek dla drugiej 
osoby pozwala na przyjęcie innego punktu widzenia. Co się dzieje, 
kiedy powstaje konflikt? Ludzie najczęściej stosują wtedy przemoc 
w różnych jej odmianach lub też unikają konfliktu. To nie są do-
bre sposoby. Ponadto oprócz konfliktów w relacji uczeń – uczeń na-
wet najlepiej zorganizowana szkoła nie uniknie przypadków trud-
nego zachowania ze strony uczniów. Jednym z najskuteczniejszych 
dostępnych wówczas narzędzi jest możliwość starannego odnotowy-
wania tych incydentów i stosownego reagowania na nie (Howarth, 
Fisher, 2005).

6.
Projekt edukacyjny Mediacje w szkole

Szkoła, w której pracuję, tj. Zespół Szkół Samorządowych w Sułko-
wicach-Łęgu w województwie małopolskim, realizuje projekt edu-
kacyjny Mediacje w szkole. Już w 2003 roku zostaliśmy zainspiro-
wani innowacyjną metodą pracy wychowawczej, tj. mediacją. Jako 
przedstawiciel szkoły uczestniczyłam w szkoleniu dla mediatorów 
szkolnych, koordynatorów mediacji w Ośrodku Wspierania Rodzi-
ny w Andrychowie. Idea mediacji spodobała się nam na tyle, że roz-
poczęliśmy procedurę wdrażania projektu Mediacje w szkole. Poczy-
niliśmy niezbędne kroki, by uruchomić mediacje w naszej placówce. 
Przede wszystkim zapoznaliśmy się z projektem socjalnym, który zo-
stał opracowany przez Ewę Górską, mediatora Polskiego Centrum 
Mediacji oddział w Żorach. Wszystkie podmioty szkolne, tj. ucznio-
wie, nauczyciele i  rodzice zostali zapoznani z tą metodą, a mediacje 
uzyskały powszechną akceptację społeczności szkolnej. 
 Projekt w swoich założeniach jest kilkuetapowy i rozłożony 
w czasie. Ma swoje wewnętrzne uregulowania prawne, tzn. jest uję-
ty w Szkolnym Programie Profilaktyki jako jedno z zadań. Wiado-
mo, jak istotna jest systematyczność działań w przypadku pracy wy-
chowawczej, mediacje nie są jednorazową „akcją profilaktyczną”, ale 
świadomym, przemyślanym i zaplanowanym działaniem wycho-
wawczo-profilaktycznym. Istnieje także odpowiedni zapis o media-
cjach w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, powstał specjalny 
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regulamin korzystania z mediacji, który określa podstawowe zasady 
korzystania z instytucji mediacji.
 Mediacje w naszej szkole dotyczą konfliktów na płaszczyźnie 
uczeń – uczeń. Sprawy do mediacji zgłaszają często uczniowie, ale 
także wychowawcy czy nawet rodzice. Od dwóch lat realizujemy naj-
bardziej zaawansowany etap projektu Mediacje w szkole, tzn. wpro-
wadziliśmy w życie mediacje rówieśnicze. Działa zespół mediatorów 
rówieśniczych, który tworzą starannie wybrani i wyszkoleni liderzy 
młodzieżowi z gimnazjum. Uczniowie ci uczestniczyli w specjalnym 
programie Jestem mediatorem finansowanym przez Ministerstwo 
Edukacji, a zorganizowanym w Wieliczce. Wcześniej przeszli także 
szkolenie mediatorów na poziomie szkolnym. 
 Obecnie w swojej pracy zauważyłam dość optymistyczny fakt. 
Gimnazjaliści z własnej inicjatywy chcą pełnić funkcję mediatorów 
rówieśniczych w ramach wolontariatu. Ta chęć zaangażowania, po-
noszenia wysiłku i chęć pracy na rzecz drugiego człowieka jest nie-
zwykle cenna i godna podziwu. 
 Wyniki krótkiej ankiety ewaluacyjnej, stanowiącej integralną część 
projektu, potwierdzają pełną akceptację tej metody w środowisku 
szkolnym. Badanie sondażowe przeprowadzono wśród uczestników 
szkolenia mediatorów przed trzema laty. O wypełnienie ankiety zo-
stało poproszonych 14 gimnazjalistów, którzy ukończyli szkolenie na 
poziomie szkolnym. Pierwsze pytanie dotyczyło samych zajęć prze-
prowadzonych w szkole. 71% uczniów przyznało, że zajęcia były bar-
dzo ciekawe, reszta uczestników wybrała odpowiedź – raczej ciekawe. 
Prawie 78% ankietowanych zadeklarowało chęć uczestnictwa w na-
stępnych zajęciach tego typu. Młodzież uznała, że rozwiązywanie kon-
fliktów za pomocą mediacji będzie: skuteczne – 64%, raczej skutecz-
ne – 28%, a jedna osoba myśli, że raczej będzie nieskuteczne. Kolejne 
sformułowanie brzmiało tak: „uważam, że w mojej szkole powinni być 
uczniowie – szkolni mediatorzy”. Uczniowie zdecydowanie opowie-
dzieli się za działalnością mediatorów-liderów młodzieżowych: 92% 
badanych było za. Wszyscy uczestnicy (100%) potwierdzili wolę bycia 
mediatorem. Uczniowie zapytani, czy w szkole występują problemy 
wymagające mediacji, odpowiedzieli, że raczej tak – 64% i zdecydo-
wanie tak – 36%. Ponadto młodzi ludzie przyznali, że zajęcia z media-
cji ich zdaniem powinny się odbywać we wszystkich szkołach. 
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 Mediacje rówieśnicze prowadzone przez uczniów mają jeszcze tę 
zaletę, że zachęcają do podejmowania i ćwiczenia nowych funkcji 
i ról społecznych, co zgodnie z tradycyjnym podejściem jest niczym 
innym jak „organizowaniem doświadczeń wychowanka” (Okoń, 
2004, s. 462). Śmiem twierdzić, że instytucja mediacji, konkretnie 
mediacji rówieśniczych koresponduje z programami rówieśniczymi, 
których sens mocno podkreślają profesjonaliści w dziedzinie profi-
laktyki (Bylica, 2010).
 Pisząc o mediacjach jako o udanym przedsięwzięciu, chcę zazna-
czyć, że generalnie mediacja akceptowana była przez prawie wszyst-
kich uczniów, którzy w niej uczestniczyli. W mediacjach zdecydo-
wanie częściej brali udział chłopcy. W ich przypadku przedmiotem 
mediacji najczęściej było: dokuczanie, denerwowanie, zaczepianie, 
bicie i inne formy agresji fizycznej i słownej. Mediacje z udziałem 
dziewcząt dotyczyły przede wszystkim wzajemnych relacji, pogorsze-
nia się wzajemnych kontaktów między koleżankami, obgadywania 
i konfliktów wewnątrz grupy. Czasami uczniowie nie wyrażali zgody 
na mediację. Pomimo znajomości zasad rządzących mediacją, czyli 
przyjęcia do wiadomości, że udział w mediacji jest dobrowolny, ucz-
niowie bywali czasem zaskoczeni tym, że mieli wybór, mogli odmó-
wić udziału i tym samym podjąć decyzję, że będą ukarani w typowy 
sposób zgodnie z przepisami szkolnymi. Wiele działań w szkole nie-
stety opiera się na przymusie i w tym kontekście doświadczenie moż-
liwości wyboru było także bardzo cenne dla uczniów. 
 Mediacja, rozumiana jako wspieranie stron w dochodzeniu do 
obopólnie satysfakcjonującego porozumienia, jest procesem dobro-
wolnym. Ten warunek dobrowolności jest bardzo ważny. Mediacja 
jest procesem, w którym wszystkie decyzje należą do uczestników. 
Dziecko naprawdę może poczuć, że jest „podmiotem” oddziaływań 
wychowawczych. Odmowa wzięcia udziału w mediacji to nie poraż-
ka, to wzięcie odpowiedzialności za swoje postępowanie. 
 Mediacja pozwala na w miarę szybkie rozwiązanie sporu, daje 
możliwość dalszego utrzymywania komunikacji bez pogłębiania 
konfliktu z nadzieją na dojście do porozumienia. Stosując mediacje, 
sytuacje problemowe rozwiązuje się na bieżąco, dzięki czemu kon-
flikty nie nawarstwiają się i nie dochodzi do eskalacji zachowań agre-
sywnych u uczniów. 
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 Walka między ludźmi zamienia się w konkretne działania w celu 
wypracowania wspólnego rozwiązania problemu z pomocą mediato-
ra. Trzeba zaznaczyć, że „nauczyciel z racji swojej funkcji powołany 
jest do roli mediatora, czyli rozjemcy” (Jagieła, 2005, s. 123). Każ-
dy wychowawca musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zadowala 
go rola sędziego, policjanta lub więziennego nadzorcy. Czy też chce 
zaistnieć jako prawdziwy pedagog i wykorzystać np. spór czy bójkę 
jako szansę dla rozwoju ucznia. Na konflikt między uczniami można 
spojrzeć jako na ogromną szansę działań sensownych pod względem 
pedagogicznym. Taki punkt widzenia, optyka wytrawnego mediato-
ra i negocjatora, powinien być nieobcy każdemu nauczycielowi. In-
terwencje wychowawcze z uwzględnieniem mediacji mają nieoce-
niony walor profilaktyczny, a przecież profilaktyka agresji powinna 
znaleźć swoje stałe miejsce w programie szkoły (Danilewska, 2002). 
 Mediacja jak każda metoda wychowawcza ma swoje zalety i wady. 
W praktyce spotkałam się z takim zarzutem ze strony nauczycieli, 
że uczniowie będą zgłaszać się na mediacje tylko po to, by uniknąć 
regulaminowej kary za swoje negatywne zachowanie. Nie spotkałam 
się nigdy z takim przypadkiem, żeby uczniowie nadużywali instytu-
cji mediacji. A jeśli nawet ktoś przystępował do mediacji z taką lub 
podobną motywacją do rozmowy, to najczęściej życie i tak weryfiko-
wało jego pobudki, bo okazywało się wtedy, że uczeń taki nie wypeł-
nił warunków ugody, mediacja nie udała się, a sprawca został ukarany 
tradycyjnie w postaci sankcji przewidzianej w statucie szkoły. Reasu-
mując, nie sposób pominąć korzyści, jaką mediacja daje wszystkim 
uczniom w szkole. Przede wszystkim sprzyja edukacji społecznej, ale 
też, co ważniejsze, zwiększa poczucie bezpieczeństwa w szkole. 
 Zarówno polska szkoła, jak i polski sąd muszą, oczywiście korzy-
stając z istniejących uregulowań prawnych, znaleźć sposób na od-
działywania na tych nieletnich, którzy nie poddają się żadnym re-
gułom, negują wszelkie wzorce zachowań i są mniej lub bardziej 
zdemoralizowani. Nie od dziś wiadomo, że działalność prewencyjna 
nie powinna skupiać się na eliminacji zagrożeń, ale na

wspomaganiu młodych ludzi w samodzielnym wynajdowaniu przez nich 
bezpiecznych sposobów zaspokajania potrzeb, tj. korzystnych dla dalszego 
rozwoju jednostki (Łuczyński, 2004, s. 47). 
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 Jestem głęboko przekonana, że mediacje, które wpisują się w po-
pularny dzisiaj nurt sprawiedliwości naprawczej, są jednym z najbar-
dziej skutecznych oddziaływań wychowawczych i resocjalizacyjnych 
w dzisiejszych czasach. Idea mediacji jest od dawna znana i prakty-
kowana na świecie. Pomysł pracy z młodzieżą w zakresie rozwiązy-
wania konfliktów bez przemocy z wykorzystaniem instytucji media-
cji ma coraz więcej zwolenników. Twierdzę, że perspektywy rozwoju 
mediacji są dobre, pomimo wielu barier hamujących rozwój media-
cji, takich jak

niedostateczna wiedza na temat mediacji w społeczeństwie, niedoskona-
łość regulacji prawnych czy brak niezbędnych środków finansowych (Wój-
cik, 2002, s. 23). 

 Porozumiewanie się bez przemocy, dialog, skuteczna komunika-
cja międzyludzka to treści bardzo głębokie w swej wymowie i bardzo 
potrzebne w dzisiejszym świecie. Mediacja umożliwia ich realizację.
 Mediacja stanowi innowacyjną i atrakcyjną alternatywę dla innych 
sposobów rozwiązywania konfliktów i sporów między ludźmi. Z po-
wodzeniem może być stosowana na gruncie szkolnym jako metoda 
w pracy wychowawczej z uczniami oraz jako alternatywna metoda są-
dowa w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi. Mediacja to niezwykle 
pomocna metoda w rozwiązywaniu konfliktów w każdej sferze życia 
człowieka. Możliwości wykorzystania metody mediacyjnej są bardzo 
szerokie, zarówno w stosunku do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.
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Zespoły interdyscyplinarne w pracy 
z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym

Celem artykułu jest przybliżenie innowacyjnej w polskim systemie 
profilaktyki i pomocy społecznej formy pracy z dziećmi zagrożony-
mi wykluczeniem społecznym. Wśród tradycyjnych metod i form 
pracy, na których opiera się pomoc społeczna, realizowana w opar-
ciu o ustawę o pomocy społecznej z 2004 roku, (Dz.U. Nr 64, 
poz.  593 z późniejszymi zmianami), pojawiają się nowe metody, 
które aplikowane są do rodzimego systemu z nadzieją na podnie-
sienie jego efektywności. Metody i formy pomocy i wsparcia są wy-
pracowywane przez praktyków i powinny opierać się na bazie te-
oretycznej i wynikach badań empirycznych. Najczęściej wywodzą 
się z doświadczeń krajów Europy Zachodniej bądź zza Atlantyku 
i wdrażane są jako projekt czy program alternatywny obok trady-
cyjnych form pomocy społecznej, profilaktyki i resocjalizacji w śro-
dowisku otwartym. Jedną z takich metod są zespoły interdyscy-
plinarne (wielodyscyplinowe), określane w literaturze przedmiotu 
także jako podejście korporacyjne, multiagencyjne czy wieloagen-
cyjne (Klaus, 2009, s. 359).
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1.
Dziecko jako podmiot oddziaływań 
pomocowych zespołu interdyscyplinarnego

Analiza zmian w opiece nad dzieckiem w latach 1989-2009 doko-
nana przez Jana Wszołka na łamach „Problemów opiekuńczo-wy-
chowawczych” (2010, nr 1, s. 3-10) pozwala na wskazanie, że jedną 
z takich pozytywnych zmian jest upodmiotowienie dziecka. Osiąg-
nięcie to, choćby w postaci ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005 roku, Nr 180, 
poz. 1493 z późniejszymi zmianami), powinno pociągnąć za sobą 
również zmiany w metodyce postępowania z rodzinami wieloprob-
lemowymi, w których punktem centralnym działań pomocowych 
jest dziecko. Cytowany autor wskazuje, że zła kampania informa-
cyjna i niekonsekwencje w czasie kampanii medialnej za ogranicze-
niem samowoli rodziców, nauczycieli i wychowawców, zniechęcające 
opiekunów, a ośmielające do nieposłuszeństwa dzieci doprowadziły 
do tego, że wzrosła liczba zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzie-
ży: drastycznych porachunków, buntów, maltretowania nauczycie-
li (tamże).
 Autor nie podaje źródeł bibliograficznych, w oparciu o które for-
mułuje takie wnioski, jednakże zwraca uwagę na fakt, że dorośli 
wolą nie reagować na zachowania problemowe dzieci i młodzieży: 

Częstym motywem postępowania rodziców, nauczycieli, wychowawców 
jest lęk przed dziećmi. Po prostu boją się różnych przejawów ich agre-
sji, ośmieszania, obrazy słownej, szantażu, buntu, przemocy fizycznej itp. 
i często nie reagują, nawet, gdy wymaga tego sytuacja (tamże, s. 6).

 
 Brak reakcji jest przyzwoleniem na dalszą demoralizację, jest zgo-
dą na narastanie problemu. Problemu dziecka nie powinno się nigdy 
rozpatrywać bez jego kontekstu rodzinnego. Osamotniony nauczy-
ciel, rodzic, wychowawca nie jest w stanie udźwignąć odpowiedzial-
ności. Dlatego nie tylko praca socjalna z rodziną, ale i system pro-
filaktyki i opieki nad dzieckiem wymaga nowoczesnych rozwiązań 
organizacyjnych i metodycznych.
 Dzieci angażujące się w zachowania ryzykowne i w działal-
ność przestępczą zmagają się prawie zawsze z szerokim wachlarzem 
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problemów i deficytów, które są w polu zainteresowań specjalistów 
różnych dziedzin. Wynika z tego konieczność koordynacji strate-
gii i usług w obrębie systemu postępowania z nieletnimi. W plano-
waniu i realizowaniu innowacyjnych form pracy z dziećmi zagrożo-
nymi marginalizacją społeczną czy przestępczością, jako naturalną 
konsekwencją prezentowanych przez dziecko już we wczesnym okre-
sie rozwojowych zachowań dewiacyjnych, nie należy pomijać ak-
tualnych wyników badań, dotyczących skutecznych sposobów 
zapobiegania i ograniczania zjawisk niepożądanych. Barbara Stań-
do-Kawecka (2009, s. 163) postuluje, aby w praktyce pomocowej 
i resocjalizacyjnej uwzględniać fakt, że

dotychczasowe badania w tej dziedzinie, prowadzone głównie w Stanach 
Zjednoczonych, wskazują na wysoką skuteczność programów zoriento-
wanych jednocześnie na usuwanie wielu czynników ryzyka korelujących 
z przestępczością. 

 Autorka wskazuje tu na badania sytuowane w nurcie polityki kar-
nej opartej na wynikach badań empirycznych (evidence-based poli-
cy). Programy działań prewencyjnych czy resocjalizacyjnych opierają 
się na wynikach szacowania ryzyka powrotności do przestępstwa po-
szczególnych jednostek, zdiagnozowanych dokładnie i wieloaspekto-
wo przez specjalistów z różnych dziedzin. Już w 1995 roku szkocka 
instytucja Children’s Hearing, zajmująca się wszystkimi „dziećmi 
w potrzebie”: pochodzącymi z rozbitych rodzin, nieletnimi, ofiara-
mi przemocy, uczniami z problemami szkolnymi itp., przeprowa-
dziła badania określane w literaturze jako Children in Focus, któ-
re objęły ok. 1 155 nieletnich, którzy popełnili czyn karalny po raz 
pierwszy, a także ich rodziny. Jednym z celów badań było wprowa-
dzenie ewentualnych innowacji w zakresie metodyki oddziaływań 
pomocowych i prewencyjnych do pracy z dziećmi zagrożonymi mar-
ginalizacją społeczną, określanymi w Szkocji jako „dzieci w potrze-
bie” (Waterhouse i in., 2000, s. 1). Badania wykazały, że prawie 50% 
z nich pochodzi z rozbitych rodzin, ponad 80% jest wychowywa-
nych przez samotne matki. Ponad 1/3 pochodzi z rodzin wielodziet-
nych (powyżej trojga dzieci w rodzinie), a ich rodziny są całkowicie 
uzależnione od zasiłków, rent lub świadczeń państwowych. Bada-
nia przeprowadzono dwuetapowo. Pierwszy etap badań dotyczył 
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warunków socjalnych i bytowych, sytuacji rodzinnej, braków edu-
kacyjnych dzieci objętych opieką Children’s Hearing System. Źród-
ła informacji stanowiły: kwestionariusz dotyczący sytuacji rodzinnej 
i indywidualnej dziecka wypełniany przez kuratora i pracowników 
socjalnych oraz nauczycieli, statystyki rządowe tworzone rutynowo, 
dotyczące wszystkich dzieci objętych opieką Children’s Hearing Sy-
stem oraz wywiady przeprowadzone na niewielkiej próbie rodziców 
i dzieci w wieku 16 lat lub więcej. Zaznaczyć należy, że dzieci znajdu-
jące się pod opieką Children’s Hearing System zmagają się ze znacz-
nie większą liczbą problemów osobistych i socjalnych oraz znajdu-
ją się w gorszej sytuacji materialnej w porównaniu do pozostałych 
dzieci w Szkocji. Wiele z nich zmaga się z wieloma sprzężonymi ze 
sobą problemami o charakterze indywidualnym, a także związanymi 
z funkcjonowaniem rodziny.
 Wnioski z badań nie są zaskakujące: problemy nieletnich anga-
żujących się w zachowania przestępcze są złożone i wymagają kom-
pleksowych i innowacyjnych rozwiązań, adresowanych nie tylko 
do nich samych, ale także do ich rodzin. Zespoły multidyscypli-
narne są lepiej przygotowane do identyfikowania problemu i szu-
kania rozwiązań, a interwencje nakierowane na pracę nie tylko 
z jednostką, ale również z rodziną i środowiskiem mogą zmaksy-
malizować efekt końcowy interwencji i rozszerzyć go na wiele pod-
miotów (tamże). 
 Preambuła do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 
z 1982 roku (Dz.U. 1982, Nr 35, poz. 228 z późniejszymi zmiana-
mi) formułuje cel i założenia systemu pomocy i resocjalizacji dzieci 
i młodzieży w Polsce. Choć ustawa od wielu już lat jest przedmiotem 
licznych krytyk i dyskusji nad jej nowelizacją czy nawet reformą całe-
go systemu profilaktyki i resocjalizacji nieletnich, wciąż obowiązuje 
w praktycznie niezmienionym kształcie (Kusztal, 2011). Toczące się 
od wielu lat debaty naukowe i medialne nie przekształciły się w rze-
czowe konsultacje społeczne, wciąż nie wypracowano jednoznaczne-
go kierunku zmian prawa nieletnich w Polsce (Bojarski, 2007-2008, 
s. 269-285). Model postępowania z nieletnimi obowiązujący w Pol-
sce Marek Bojarski określa jako „dziecko w zagrożeniu” i jest on eg-
zemplifikacją podejścia opiekuńczo-wychowawczego, resocjalizacyj-
nego, w którym dziecko wymagające jedynie działań pomocowych 
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traktuje się tak samo jak dziecko popełniające czyny karalne, czyli 
w wysokim stopniu zdemoralizowane 2. Preambuła stanowi:

W dążeniu do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich 
i stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy 
popadli w konflikt z prawem bądź z zasadami współżycia społecznego, oraz 
w dążeniu do umacniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej i poczucia 
odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich na świadomych swych 
obowiązków członków społeczeństwa stanowi się, co następuje (Dz.U. 
z 1982 roku, Nr 35, poz. 228 z późniejszymi zmianami).

 Wyniki badań kryminologicznych, socjologicznych czy pedago-
gicznych nad etiologią niedostosowania społecznego i przestępczo-
ści dzieci i młodzieży, oparte na różnych teoriach i przeprowadzane 
w zróżnicowanych perspektywach metodologicznych, jednoznacz-
nie wskazują, że

zaburzenia w przystosowaniu społecznym nieletnich są reakcją na nieko-
rzystne i nieprawidłowe oddziaływanie środowiska, przede wszystkim ro-
dziny. […] wynika z tego, że optymalnym sposobem przeciwdziałania nie-
przystosowaniu społecznemu nieletnich jest oddziaływanie na jednostkę 
w jej naturalnym środowisku, połączone z oddziaływaniem na to właśnie 
środowisko (Gromek, 2000, s. VI).

 Dziecko jako podmiot planowanych i realizowanych działań śro-
dowiskowych widziane jest zawsze w kontekście jego rodziny, wa-
runków, w jakich żyje, relacji interpersonalnych zachodzących 
w najbliższym środowisku wychowującym czy tylko socjalizującym 
dziecko.

2 Wśród wyróżnianych typów, klasyfikacji, modeli postępowania z nieletni-
mi w literaturze przedmiotu polskie rozwiązanie, przyjęte w ustawie o postępowa-
niu w sprawach nieletnich z 1982 roku, jest określane jako: „model opiekuńczy”, 
„model opiekuńczo-wychowawczy”, „model opiekuńczo-wychowawczo-ochronny” 
(Konarska-Wrzosek), „model resocjalizacyjny” (Walczak-Żochowska, 1988; Marek, 
2007-2008, s. 389).
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2.
Zespoły interdyscyplinarne w lokalnym 
systemie profilaktyki i pomocy społecznej

Zaspokajanie potrzeb w zorganizowanym społeczeństwie regulują 
określone zasady zwyczajowe i prawne. Zasady te kształtują też roz-
maite urządzenia administracyjne, gospodarcze, polityczne, oświa-
towe itp., które zapewniają prawidłowy przebieg czynności prowa-
dzących do zaspokojenia potrzeb w ramach określonych stosunków 
społecznych. W zaspokajaniu potrzeb człowiek wykorzystuje okre-
ślone instytucje, które są podstawą porządku społecznego i jednym 
z mechanizmów kontroli społecznej. Najogólniej mówiąc, instytucje 
umożliwiają człowiekowi zaspokajanie potrzeb, regulują jego dzia-
łania, zapewniają ciągłość życia zbiorowego i integrują ludzi, pod-
trzymując między nimi więź społeczną. W potocznym rozumieniu 
instytucja jest utożsamiana z powtarzalnymi, niezależnymi od woli 
osób, utrwalonymi sposobami zachowania, normami, regułami po-
stępowania czy układami powiązanych ze sobą ról społecznych. 
 Dobroniega Trawkowska w artykule pod tytułem Bariery rozwo-
ju pracy socjalnej z rodziną w pomocy społecznej z perspektywy prakty-
ka dokonuje oceny funkcjonującego obecnie systemu pomocy spo-
łecznej w Polsce. Przyjmuje ona, że bariery pracy socjalnej wynikają 
bezpośrednio z barier w realizacji ról zawodowych. Z kolei jednym 
z wyznaczników roli zawodowej są kompetencje pracownika socjal-
nego, czyli jego wiedza, umiejętności i etyka pracy. W dalszej anali-
zie tego zagadnienia wyróżnia ona role: konsultanta, zarządzającego 
zasobami, edukacyjną, pracownika socjalnego i konkluduje, że kata-
log tych ról nie może być, „nawet z uwagi na jego rozpiętość, w peł-
ni zrealizowany przez jednego pracownika socjalnego” (Trawkow-
ska, 2009, s. 3-13). Autorka wskazuje też na bariery skuteczności 
pracy socjalnej z rodziną wieloproblemową wynikające z: kontekstu 
lokalnego, braków w przygotowaniu kadr, uwarunkowań organiza-
cyjnych i samych postaw pracowników socjalnych. Diagnozę anali-
zowanych problemów kończy konkluzją: 
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Osobną, szeroko komentowaną barierą na poziomie lokalnym jest ograni-
czona współpraca między partnerami i instytucjami, brak tej współpracy, 
towarzyszące współpracy trudności różnego rodzaju, które czynią ją nie-
skuteczną lub wręcz iluzoryczną (tamże, s. 10).

 Autorka formułuje postulaty zmiany niekorzystnego stanu rze-
czy, jako że tradycyjne metody pracy socjalnej potrzebują wsparcia 
„zawodowych pomagaczy” i rozwiązań organizacyjnych. Innowacją, 
która mogłaby wesprzeć, a może i w przyszłości zastąpić tradycyjne 
rozwiązania pracy socjalnej, mogą być zespoły interdyscyplinarne.

Grupy interdyscyplinarne to zespół profesjonalistów współpracujących ze 
sobą w sposób skoordynowany nad rozwiązaniem problemu. […] każdy 
członek zespołu to instytucja działająca w porozumieniu z innymi part-
nerami zespołu. Zespoły fachowo pomagające mogą dzielić się na grupy 
robocze realizujące poszczególne zadania. […] zadaniem tak określone-
go zespołu jest zaplanowanie, skoordynowanie i usystematyzowanie dzia-
łań pomocowych dla rodziny dotkniętej problemem przemocy (Zawadz-
ki, 2010, s. 115).

 Najczęściej w skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą pra-
cownicy pomocy społecznej, przedstawiciele władz gminnych, służ-
by zdrowia, osoby zasiadające w Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, funkcjonariusze policji, nauczyciele, ku-
ratorzy sądowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Jak za-
uważa Patryk Zawadzki:

Niestety praca w zespołach interdyscyplinarnych nie ma w Polsce ugrun-
towanej tradycji. To, co udało się w krajach zachodnich, u nas dopiero 
przełamuje stereotypy, nawyki, obawy przed wychodzeniem poza struk-
tury własnej instytucji i profesji, a często także kompetencji. Co ciekawe, 
im mniejsza społeczność lokalna, tym łatwiej zbudować zespół fachowo 
pomagających, zorientowanych na rozwiązanie problemu przemocy do-
mowej. […] W naszym kraju często jednostki pomocy społecznej tylko 
w ramach swojej instytucji dzielą się na stałe zespoły zajmujące się danym 
problemem, które nie spełniają wymogów interdyscyplinarności, przez co 
są mało twórcze i kreatywne (tamże, s. 114).

 Cytowany autor zauważa, że obecnie praca socjalna oparta na 
grupach interdyscyplinarnych ma charakter incydentalny.

Dziecko...24 
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Uwidacznia się brak systemowego podejścia do rozwiązania tego proble-
mu. Zamiast pracować razem i dzielić się zadaniami, specjaliści i instytu-
cje działają równolegle, dublując się i zastępując, często wręcz wyręczając 
w zadaniach. To sprzyja rodzeniu się błędów i wtórnej wiktymizacji ofiar 
(tamże).

W  literaturze metodycznej wyróżnia się dwie formy pracy grup 
interdyscyplinarnych:

1. Zespół strategiczny, monitorujący prace zespołów operacyjnych. Składa 
się z osób, które kształtują zasady pomagania, tworzą odpowiednie podło-
że dla skutecznego rozwiązania problemu. Po wykonaniu tych zadań, ze-
spół rozwiązuje się.
2. Zespół operacyjny, pracujący nad konkretną rodziną. Tworzą go ludzie 
zajmujący się w swej pracy zawodowej bezpośrednio osobami dotkniętymi 
przemocą domową (Zawadzki, dz. cyt., s. 116, za: Zmarzlik, 2001).

 Obecnie na skutek wprowadzenia do polskiego porządku praw-
nego ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 
roku, Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami) i dyskusji me-
dialnych na temat zagadnień związanych z przemocą w rodzinie 
publiczne instytucje pomocy społecznej tworzą nowe formy pra-
cy z rodzinami dotkniętymi tym problemem. Jeśli w takiej rodzinie 
jest dziecko, działania instytucji publicznych koncentrują się przede 
wszystkim na ochronie dziecka. Ustawa stanowi, że do zadań włas-
nych gminy należą zadania strategiczne, jakimi są opracowanie i re-
alizacja gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
i prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne 
służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji 
rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Podsta-
wową metodą pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą są według 
ustawy zespoły interdyscyplinarne. Art. 9a cytowanej ustawy stano-
wi, że gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemo-
cy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscy-
plinarnym. Zgodnie z ustawą:

2.  Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta.
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3. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 3) Policji;
 4) oświaty;
 5) ochrony zdrowia;
 6) organizacji pozarządowych.
4. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi.
5.  W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokurato-

rzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3, dzia-
łających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Art. 9a ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. z 2005 roku, Nr 180, 
poz. 1493 z późniejszymi zmianami).

 Zgodnie z dalszymi regulacjami cytowanej ustawy zespół inter-
dyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie. Podstawowym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego 
jest integrowanie i koordynowanie działań policji i ochrony zdrowia 
oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie 
mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 
udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzi-
nie (art. 9b, ust. 1).

 W ramach zespołu interdyscyplinarnego mogą funkcjonować 
grupy robocze, do których zadań należy między innymi:

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach 
wystąpienia przemocy w rodzinie;
2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, oraz 
rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których do-
chodzi do przemocy oraz efektów tych działań (art. 9b, ust. 2).
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 Zespoły interdyscyplinarne, funkcjonujące w lokalnych, gmin-
nych systemach profilaktyki i pomocy społecznej, opierają się na 
współpracy z sądem i organami ścigania. Najczęściej koncentru-
ją się na profilaktyce uzależnień, zapobieganiu przemocy domowej, 
rzadziej obejmują swoim działaniami środowiska szkolne. Jednym 
z przykładów może być realizowany od 2007 roku przez Regionalny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Małopolski Program Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2013 3.
 Podejście wielodyscyplinarne zdaniem Zawadzkiego ma wiele za-
let. Można je podsumować następująco:

– większa i skuteczniejsza efektywność działań,
–  praca kilku specjalistów z rodziną prowadzi do umiejscowienia problemu 

w szerszej perspektywie, co ułatwia skoordynowanie działań i opracowa-
nie skutecznego planu pomocy, w którym działania nie będą się powie-
lać, a wzajemnie uzupełniać,

– podnoszenie kompetencji i zdobywanie nowych doświadczeń,
– zapobieganie wykluczaniu się działań,
–  fachowo pomagający czują, że nie pozostają sami z problemem, odciąża 

ich od odpowiedzialności moralnej za podejmowane decyzje,
– pełniejszy i szybszy przepływ informacji pomiędzy instytucjami,
–  lepsze wykorzystanie zasobów i mobilizacja sił społecznych w środowi-

sku lokalnym,
– zespół stanowi grupę wsparcia dla fachowo pomagających,
– prowadzenie równolegle działań interwencyjnych i pomocowych,
–  większa siła nacisku na rodzinę objętą problemem, co przyspiesza decy-

zję o zmianie (Zawadzki, dz. cyt., s. 115).

3.
Rozwiązania innowacyjne w obszarze 
profilaktyki i pomocy społecznej w krajach 
zachodnich

Podejście wieloagencyjne i przykłady jego praktycznego zastosowa-
nia funkcjonujące w systemach pomocy społecznej krajów Euro-
py Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych pod postacią zespołów 

3 www.rops.krakow.pl/publikacje/Malopolski_Program_Przeciwdzialania_
Przemocy_w_Rodzinie
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interdyscyplinarnych jest obecne od wielu lat. Polska literatura 
przedmiotu w wielu miejscach przywołuje te rozwiązania czy też 
opisuje zagraniczne systemy pomocy społecznej (por. np. Stęp-
niak, 1998; Kantowicz, 2008; Sałustowicz, 2009). Funkcjonujące 
w innych systemach rozwiązania, choć kuszą swoją innowacyjnoś-
cią i wskaźnikami skuteczności, nie są możliwe do zaaplikowania 
w warunkach polskich ze względu na uwarunkowania systemowe 
i polityczne. W pracy z dziećmi zagrożonymi marginalizacją spo-
łeczną na szczególną uwagę zasługują Zespoły do spraw Zapobiega-
nia Przestępczości.
 Funkcjonujące w Wielkiej Brytanii Zespoły do spraw Zapobie-
gania Przestępczości Nieletnich są szeroko opisaną w literaturze pe-
dagogicznej czy kryminologicznej egzemplifikacją podejścia wielo-
agencyjnego w profilaktyce i resocjalizacji dzieci i młodzieży (por. 
Klaus, 2009, s. 359; Dzierzyńska, Wojewoda, 2010, s. 111 i n.; 
Stańdo-Kawecka, 2007, s. 238). Lokalne zespoły do spraw zapobie-
gania przestępczości nieletnich mają za zadanie podejmować i ko-
ordynować na swoim terenie działania zmierzające do zapobiegania 
recydywie nieletnich. Skład zespołów jest zależny od władz lokal-
nych, powinien w nich się znaleźć: pracownik socjalny, policjant, 
kurator sądowy, przedstawiciel służby zdrowia i systemu oświaty. Ze-
spół prowadzi działania profilaktyczne z dzieckiem i jego rodziną, 
współpracuje z sądem i innymi instytucjami publicznej pomocy spo-
łecznej, nadzoruje wykonywanie sankcji orzekanych wobec nielet-
nich i ich rodziców, prowadzi działania resocjalizacyjne z nieletni-
mi, którzy otrzymali ostrzeżenie od policji (Stańdo-Kawecka, 2007, 
s. 232). Działalność zespołów, określanych jako YOT (Youth Of-
fender Teams) jest inna w Anglii i Walii oraz w Szkocji, natomiast 
ich szczegółowa organizacja i zadania są zróżnicowane w zależności 
od środowiska lokalnego, w obszarze którego działają. Wśród wie-
lu różnic w organizacji i obszarach działań tych zespołów wymie-
nić można choćby diagnozowanie osoby i sytuacji dziecka, które 
to może być przeprowadzone przez profesjonalny zespół ekspertów 
lub też poprzez panel trzech specjalnie przeszkolonych przedstawi-
cieli środowiska lokalnego. U podstaw podejścia wieloagencyjne-
go leży założenie, że dzieci i adolescenci popełniający wykroczenia 
lub czyny karalne mają złożone problemy różnego rodzaju, które 
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w tradycyjnym podejściu byłyby rozwiązywane przez indywidual-
ne instytucje/specjalistów. Podejście multidyscyplinarne pozwo-
li uniknąć duplikowania oddziaływań i wzmocni ich skuteczność. 
Podejście wieloagencyjne (korporacyjne) zakłada koordynację ce-
lów, strategii i usług w obrębie systemu postępowania z nieletnimi. 
W literaturze anglojęzycznej obecne są dwie perspektywy argumen-
tacji politycznej: 1) podejście korporacyjne jest dowodem na ros-
nącą represyjność państwa, które chce zunifikować i scentralizować 
strategie postępowania z nieletnimi, ingerować w nie jeszcze moc-
niej, 2) w każdych warunkach współpraca międzyagencyjna jest ko-
rzystna i nieproblematyczna, choć może prowadzić do deprofesjo-
nalizacji specjalistów pracujących w ramach systemu postępowania 
z nieletnimi.
 Opisane w 2004 roku przez Rossa Burnetta i Catherine Apple-
ton badania etnograficzne jednego z zespołów interdyscyplinarnych 
do spraw zapobiegania przestępczości nieletnich w Oxfordshire trwa-
ły dwa lata i oparte były na metodzie case study (studium przypadku). 
Badacze uczestniczyli w spotkaniach specjalistów, przeprowadzali wy-
wiady z wszystkimi zainteresowanymi stronami (praktykami, specja-
listami, ofiarami czynów nieletnich, rodzicami i samymi nieletnimi 
objętymi działaniami pomocowymi). Wyniki przeprowadzonych ba-
dań nie pozwoliły wnioskować o efektywności podejścia, celem badań 
była bowiem diagnoza funkcjonowania i opis sposobów pracy profe-
sjonalistów. Poddany dwuletniej analizie Oxfordshire YOT opiera się 
na „metaforze sałatki owocowej” – specjaliści różnych dziedzin po-
winni przeprowadzać swoje indywidualne ekspertyzy i pracować jako 
komplementarny składnik zespołu, nie chodzi o stworzenie zunifiko-
wanej grupy specjalistów wyszkolonych jednocześnie w wielu różnych 
dziedzinach (multispecjalistów). Wszyscy specjaliści pracowali na jed-
nym piętrze (w jednym biurze z wydzielonymi miejscami do pracy, ale 
nie pokojami), co pozwoliło na: wymianę doświadczeń i wiedzy, ła-
twiejszy dostęp do alternatywnych usług i ekspertyz, bardziej efektyw-
ny system kierowania dziecka/rodziców do konsultacji przez innych 
specjalistów. W pracy zespołu nie odnotowano opóźnień i kłopotów 
komunikacyjnych spowodowanych biurokracją.
 Podstawowym sposobem pracy zespołu była wymiana specja listycz-
nej wiedzy poprzez regularne spotkania dla wszystkich specjalistów 
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zespołu prowadzone przez pedagogów. Spotkania te miały charakter 
informacyjny i dotyczyły różnorakich zaburzeń i urazów dzieci (na 
przykład nadpobudliwości psychoruchowej czy zespołu stresu po-
urazowego). Wymiana wiedzy praktycznej (dotyczącej choćby zaso-
bów środowiska lokalnego, innych instytucji, nowych rozwiązań), na 
przykład w sytuacji, gdy pracownik socjalny podejrzewał, że w rodzi-
nie może dochodzić do nadużyć seksualnych, realizowana była przez 
korzystanie z archiwalnych akt policyjnych i  szkolnych dotyczących 
członków rodziny. Praca w zespole interdyscyplinarnym zwiększała 
szybkość interwencji, gdyż pracownicy mogli zadać sobie pytania bez-
pośrednio, bez konieczności kontaktu telefonicznego lub oczekiwa-
nia na długie odpowiedzi listowne. W zespole znajdowali się dorad-
cy zawodowi dostępni dla nieletnich. Natomiast czas oczekiwania na 
spotkanie czy konsultacje w tradycyjnych instytucjach był bardzo dłu-
gi lub niemożliwy. Ważne są również relacje interpersonalne w zespo-
le. Relacje w zespole miały charakter nieformalny, towarzyski, opinie 
były przekazywane w sympatyczny i konstruktywny sposób (Burnett, 
Appleton, 2004, s. 34-54).
 Medialna i naukowa debata nad skutecznością podejścia wielo-
agencyjnego skupia się głównie na określeniu kierunku polityki kry-
minalnej i pomocy społecznej, jaka ma być realizowana wobec dzie-
ci i młodzieży. U podstaw tej dyskusji leżą argumenty ideologiczne 
i polityczne. Debata przyjmuje rozmiary „wojny paradygmatów” – 
które podejście do spraw nieletnich uczynić wiodącym: model opie-
kuńczy zorientowany na pomoc i opiekę, reprezentowany głównie 
przez pracowników socjalnych, czy model zorientowany bardziej pu-
nitywnie, akcentujący odpowiedzialność nieletnich za czyny sprzecz-
ne z prawem (por. Klaus, 2009; Stańdo-Kawecka, 2007).
 Problemem zupełnie innego typu jest finansowanie YOT-ów, 
jako że podejście to wiąże się z koniecznością zatrudniania nie tylko 
większej liczby specjalistów, ale również pracowników uzupełniają-
cych, zajmujących się dokumentacją i stroną formalną pracy zespo-
łów. Organizacja zespołów staje się coraz bardziej korporacyjna, biu-
rokratyczna, nakierowana bardziej na zarządzanie efektywnością niż 
na dziecko, które potrzebuje pomocy. 
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4.
Działalność organizacji pozarządowych 
na  rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem 
na  przykładzie Centrum Profilaktyki 
i  Edukacji Społecznej Parasol w Krakowie 

Pomoc dziecku z rodziny wieloproblemowej, najczęściej dotknię-
tej ubóstwem, uzależnieniami czy przemocą, wymaga skoordyno-
wanych, długofalowych działań. Często działania te prowadzone są 
przez instytucje pomocy społecznej przez wiele lat. W literaturze 
przedmiotu pojawiło się zjawisko poszerzania kontroli instytucjo-
nalnej, określane jako net-widening (Klaus, 2009, s. 359). Oznacza 
ono stan faktyczny, kiedy dziecko staje się klientem pomocy społecz-
nej, beneficjentem działań wielu instytucji publicznych, co naraża je 
na skutki w postaci nadania mu statusu dziecka biednego, stygma-
tyzowanego, a  to widoczne jest w szkole czy w środowisku rówieś-
niczym. Dziecko takie będzie częściej kontrolowane przez policję 
jako to, które najprawdopodobniej uwikłane jest w jakieś zachowa-
nia dewiacyjne czy przestępcze. Dlatego istotne jest, aby świadczona 
dziecku pomoc nie była całkowicie zinstytucjonalizowana (tamże, 
s. 361). Remedium na skutki naznaczenia dziecka w jego środowi-
sku jest wprowadzenie do systemu profilaktyki i pomocy organiza-
cji nieformalnych, działających w środowisku niejako pozainstytu-
cjonalnie, choć realizujących zadania profilaktyczne czy pomocowe.
 Organizacje społeczne bądź pozarządowe w polskim systemie po-
mocy społecznej funkcjonują najczęściej na zlecenie jednostek samo-
rządu terytorialnego na mocy ustawy o pomocy społecznej z dnia 
1  marca 2004 roku (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami).

Organy administracji rządowej i samorządowej, zwane dalej „organami”, 
mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając do-
tacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania or-
ganizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzą-
cym działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanym dalej „podmiota-
mi uprawnionymi” (art. 25 ust. 1).
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 Praca w środowisku organizacji pozarządowych czy podmiotów 
prywatnych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialne-
go w ramach konkretnych projektów środowiskowych odpowiadać 
powinna zawsze zapotrzebowaniu społeczności lokalnej oraz zaso-
bom i możliwościom organizacyjnym i finansowym tych organiza-
cji. Współpracę organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym 
reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie z 2003 roku (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmiana-
mi). Obok organizacji pozarządowych, kościelnych osób prawnych 
i jednostek organizacyjnych oraz stowarzyszeń jednostek samorzą-
du terytorialnego działalność, jako organizacje pożytku publiczne-
go, prowadzić mogą spółdzielnie socjalne. Wśród tradycyjnych form 
współpracy organów administracji z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku 
publicznego funkcjonują również: konsultacje, tworzenie i prowa-
dzenie przez samorządy jednostek wspierających działania organiza-
cji pozarządowych, udzielanie przez jednostki samorządu terytorial-
nego pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym. 
Zlecanie zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządo-
wym odbywa się w drodze konkursu ofert i jest ściśle doprecyzowa-
ne w cytowanej ustawie. Organizacje pozarządowe w realizacji za-
dań zleconych przez instytucje samorządu lokalnego posiłkują się 
wolontariuszami.
 Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej Parasol jest organiza-
cją, której misją jest szerzenie wiedzy na temat problemów i kwestii 
społecznych oraz działalność profilaktyczna w tym zakresie. Tym sa-
mym CPES Parasol prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczno-
ści oraz na rzecz grup szczególnie tego potrzebujących (par.  7 statutu 
CPES Parasol). Cele szczegółowe stowarzyszenie koncentrują się na:

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób;
Nauce, edukacji, oświacie i wychowaniu;
Kształtowaniu pozytywnej świadomości obywatelskiej na temat proble-
mów i kwestii społecznych poprzez działania informacyjne i edukacyjne;
Upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód oby-
watelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w szcze-
gólności szerzenie tolerancji;
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Ochronie i promocji zdrowia;
Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
Upowszechnianiu i ochronie praw kobiet oraz działalności na rzecz rów-
nych praw kobiet i mężczyzn;
Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
Porządku i bezpieczeństwie publicznym oraz przeciwdziałaniu patologiom 
społecznym;
Promocji i organizacji wolontariatu (par. 7 statutu CPES Parasol).

Działania szczegółowe, które podejmuje stowarzyszenie, to:

Inspirowanie i wspieranie działalności badawczej i diagnostycznej, doty-
czącej problemów i kwestii społecznych, będących przedmiotem działa-
nia CPES Parasol;
Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych – konferencji, szkoleń, 
spotkań o tematyce związanej z podjętą przez CPES Parasol problematyką;
Przeciwdziałanie dyskryminacji o tematyce będącej przedmiotem działa-
nia CPES Parasol;
Współpraca z instytucjami oraz organizacjami na szczeblu lokalnym, ogól-
nopolskim i międzynarodowym w zakresie realizacji celów i zadań CPES 
Parasol;
Realizowanie akcji profilaktycznych o charakterze I-rzędowym (skierowa-
nych do całego społeczeństwa lub społeczności), II-rzędowym (skierowa-
nych do grup narażonych na dany problem) i III-rzędowym (skierowanych 
bezpośrednio do osób będących w sytuacji problemowej);
Prowadzenie działań środowiskowych ukierunkowanych na poszczególne 
grupy społeczne związane z określonym problemem lub kwestią społeczną;
Udzielanie bezpośredniej pomocy osobom będącym w sytuacji problemo-
wej – organizowanie własnego poradnictwa i konsultacji w zakresie m.in. 
pomocy społecznej, prawa, oświaty zdrowotnej i psychologii;
Inicjowanie grup pomocowych i samopomocowych;
Powoływanie zespołów specjalistycznych do realizacji zadań CPES Parasol;
Prowadzenie działalności wydawniczej (par. 7 statutu CPES Parasol).

 Pracownicy stowarzyszenia mają wieloletnie doświadczenie w pra-
cy terenowej, zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i z ludźmi dorosły-
mi. W 2005 roku stowarzyszenie, na zlecenie instytucji samorządo-
wych realizujących Miejski Program Przeciwdziałania Przestępczości 
Młodzieży w Krakowie, prowadziło badania terenowe dotyczące 
skali i specyfiki zjawiska dzieci ulicy w Krakowie. Badania przepro-
wadzono metodą obserwacji prowadzonych na osiedlach, w super-
marketach i w centrum miasta. Zdiagnozowano poważne rozmiary 
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tego zjawiska. Jako dzieci ulicy zakwalifikowano osoby poniżej 18. 
roku życia, które przez krótszy lub dłuższy czas żyją w środowisku 
ulicznym, przenoszą się z miejsca na miejsce i nawiązują kontak-
ty z grupami rówieśniczymi lub innymi osobami żyjącymi na ulicy. 
Nie przebywają w miejscu zameldowania, którym jest dom rodzin-
ny lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, na ulicy spędzają więk-
szość czasu. Często są to również uciekinierzy z domów czy placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, młodociane 
prostytutki, członkowie subkultur, dzieci zarobkujące na ulicy. 
 Pracownicy stowarzyszenia mają wieloletnie doświadczenie 
w pracy terenowej, zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i z ludźmi 
dorosłymi.
 Obecnie stowarzyszenie realizuje następujące działania:
 P r o g r a m  Pa r a s o l  U l i c z n y  – terenowy program nakiero-
wany na przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu 
kobiet (realizowany od 1998); 
 P r o g r a m  R u s z c z a  – program edukacyjno-terapeutyczny 
skierowany do osób uzależnionych przebywających w zakładzie kar-
nym (realizowany od 1998); 
 P r o g r a m  Pa r a s o l - K l u b o w y  – terenowy program realizo-
wany w klubach dla mniejszości seksualnych (realizowany od 2002 
do 2009); 
 P r o g r a m  Pa r a s o l - P l a n t y  – terenowy program pilotażo-
wy skierowany do nieletnich (realizowany od 2004). Od 2005 roku 
jest częścią Programu Parasol Uliczny; 
 P r o g r a m  R a k o w i c k a  1 0  – terenowo-stacjonarny pro-
gram skierowany do dzieci ulicy.
 Pracownicy stowarzyszenia są członkami wielu zespołów in-
terdyscyplinarnych działających w obszarze profilaktyki i pomo-
cy dzieciom i rodzinom wieloproblemowym. Podstawowe obsza-
ry działań zespołów, w których pracują członkowie stowarzyszenia, 
to oprócz pomocy dzieciom i rodzinom wieloproblemowym (w za-
kresie nowych form pomocy w domu, kształtowania umiejętno-
ści wychowawczych, treningu umiejętności społecznych): leczenie 
uzależnień, zapobieganie przemocy w rodzinie, pomoc w społecz-
nej readaptacji rodziców, współpraca z instytucjami wymiaru spra-
wiedliwości tak w sprawach dorosłych, jak i w sprawach nieletnich, 
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współpraca ze szkołami w zakresie problemów z przemocą i konflik-
tami wewnątrzszkolnymi. 
 W ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pracow-
nicy zasiadający w takich zespołach realizują swoje zadania statu-
towe, pracując z konkretnym przypadkiem problemowym. Przed-
stawiciele stowarzyszenia: pedagodzy, psychologowie, terapeuci 
uzależnień w ramach pracy interdyscyplinarnej uczestniczą w spot-
kaniach roboczych, konferencjach, konsultacjach i spotkaniach in-
dywidualnych, inicjowanych przez nich samych lub rzadziej przez 
pracowników samorządowych instytucji pomocowych, czyli głów-
nie przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kra-
kowie. W trakcie spotkania zespołu wielodyscyplinarnego jeszcze raz 
gromadzi się i porządkuje wszystkie informacje o dziecku i jego ro-
dzinie i poddaje się analizie kryzysową sytuację tej rodziny, wyod-
rębnia się występujące w niej problemy. Szczególnie ważne są sprawy 
zdrowia i edukacji dzieci. Następnie analiza obejmuje dotychczaso-
we formy pomocy, jeśli takie były już świadczone przez instytucje 
publiczne. Kolejnym etapem pracy zespołu jest konstruowanie no-
wego planu pomocy w oparciu o dostępne możliwości. Realizacja 
zaplanowanych form pomocy planowana jest i dzielona na poszcze-
gólne zadania pomiędzy konkretne instytucje czy organizacje i ich 
przedstawicieli. Sam etap diagnozy sytuacji problemowej dziecka 
i jego rodziny jest etapem początkowym i najbardziej istotnym, jako 
że często zespół pracuje z klientem, którego sytuacja życiowa, zdro-
wotna czy prawna jest bardzo skomplikowana. Zespół zbiera jak naj-
większą liczbę prawdziwych i znaczących informacji o dziecku, diag-
nozuje jego potrzeby, a dopiero potem konstruuje plan interwencji 
czy długofalowej pomocy. Opiera się na własnych umiejętnościach 
i wiedzy członków zespołu oraz innych specjalistów w organizacji 
i kładzie akcent na współpracę z innymi organizacjami i instytucja-
mi, kompetentnymi w danym obszarze. 
 Zespoły interdyscyplinarne, które wciąż jeszcze pozostają metodą 
innowacyjną w obszarze profilaktyki i pomocy społecznej, borykają się 
z wieloma problemami organizacyjnymi i systemowymi. Najważniej-
szym jest bez wątpienia brak odpowiedzialności w zakresie dostępu do 
finansów pochodzących ze środków publicznych oraz nietrafny spo-
sób finansowania działalności organizacji pozarządowych. Realizacja 
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zaplanowanych przez zespół form wsparcia czy pomocy jest kosztow-
na, a roczny system finansowania przedsięwzięć pomocowych utrud-
nia realizację długofalowej pomocy potrzebującym. Wspomniano wy-
żej, że podczas gdy w warunkach polskich zespoły wielodyscyplinowe 
są innowacją, na zachodzie Europy, szczególnie w Wielkiej Brytanii ich 
działalność poddaje się krytyce głównie ze względu na nieskuteczność 
uwarunkowaną biurokracją, nadmierną instytucjonalizacją i ideologi-
zacją. W warunkach polskich, gdzie organizacje społeczne i pozarzą-
dowe dopiero od niedługiego czasu mają szerokie możliwości współ-
działania w zapobieganiu marginalizacji społecznej dzieci i ich rodzin, 
zespoły interdyscyplinarne, działające przy tych organizacjach lub przy 
udziale ich członków, są dobrą alternatywą dla tradycyjnych form po-
mocy i wsparcia potrzebujących. Lokalne doświadczenia w pracy ze-
społów interdyscyplinarnych w wielu miastach i społecznościach są 
jeszcze nieznaczne. Najczęściej brakuje wypracowanej metodyki po-
stępowania. Przedstawiciele instytucji publicznych nie są otwarci 
i gotowi na rozwiązania innowacyjne, indywidualizacja w dystrybucji 
środków pomocowych jest wyjątkiem od rutynowości i jednostronno-
ści w ocenach sytuacji klientów pomocy społecznej. Okazją do zmian 
w świadomości społecznej są konkretne projekty pomocowe, czego 
przykładem może być wspomniany już realizowany przez Regional-
ny Ośrodek Polityki Społecznej Małopolski Program Zapobiegania 
Przemocy w Rodzinie przewidziany na lata 2007-2013. Program ten 
opiera się na innowacyjnych modelach operacyjnych, wśród których 
są właśnie zespoły interdyscyplinarne. Idea ich pracy eliminuje skutki 
stanu faktycznego, gdy poszczególne instytucje borykają się samotnie 
ze swoimi problemami lub samodzielnie wykonują powierzone im za-
dania, które powinny być realizowane przez kilka wyspecjalizowanych 
podmiotów. Wśród tych skutków oczywiście najpoważniejszym jest 
niska jakość usług pomocowych, powodowana również niewystarcza-
jącymi kompetencjami osób pracujących z klientami. Szczególnie wi-
doczne jest to w obszarze pomocy dzieciom i młodzieży, gdzie poja-
wiają się zaniedbania edukacyjne. Zespoły interdyscyplinarne opierają 
się na specjalistach z wysokimi kompetencjami zawodowymi. Obok 
kompetencji zawodowych istotne są również uwarunkowania osobo-
wościowe, a wśród nich umiejętności komunikacyjne i umiejętność 
współpracy.

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2011 
DZIECKO ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM, Redakcja Krzysztof Biel i Justyna Kusztal



382 Monika Borkowska, Justyna Kusztal

 Chociaż podejście interdyscyplinarne w rodzimym obszarze pro-
filaktyki i pomocy społecznej dzieciom i ich rodzinom ma niedługą 
tradycję, stanowi bez wątpienia alternatywę optymalizującą działa-
nia samorządowych instytucji pomocowych. Metoda ta funkcjonuje 
w obszarze stacjonarnej opieki nad dziećmi (Kiwer, 2009, s. 44-59), 
w obszarze zapobiegania przemocy w rodzinie i w pracy profilak-
tycznej z dziećmi zagrożonymi przestępczością. Jej pełne zastosowa-
nie w profilaktyce i pomocy dzieciom wymaga jeszcze opracowania 
procedur działania i zaangażowania wielu specjalistycznych instytu-
cji w celu optymalizacji systemu profilaktyki i pomocy społecznej. 
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Child at risk of exclusion. 
Elements  of  the diagnosis, 
prevention  eff orts and assistance

Summary

Polish literature of the subject most frequently focuses on a juve-
nile as an offender and as the subject of resocialization influences. 
Reflections on children most often put them in the role of the vic-
tims of violence. In no way does it mean that in the circle of ped-
agogues (teachers, preventers-practitioners), among psychologists, 
sociologists, reflection upon children in the field of behaviour dis-
orders and social maladjustment has not appeared so far. For it is all 
about child’s good, which is the fundamental principle of any edu-
cational or resocialization intervention. As a matter of fact, in Polish 
law a  person under the age of seventeen is not subject to criminal re-
sponsibility, though early manifestations of child’s behaviour disor-
ders, demoralization as well as the distinct symptoms of social mal-
adjustment and delinquency force to present the problem of a child 
at risk from social exclusion in a comprehensive way both in theoret-
ical and practical perspective. The idea lying behind this publication 
concentrates on the possibility of the earliest diagnosis of children’s 
problems in their individual and social functioning and undertaking 
preventive and prophylactic actions concerning children as well as 
their immediate environment. Resocialization pedagogues who at-
tempted to cope with this issue, set themselves cognitive and practi-
cal goals. The cognitive goal involves the multifaceted, interdiscipli-
nary presentation of the state of Polish and foreign research, aimed 

Dziecko...25 
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at a child – with behaviour disorders or already socially maladjusted, 
also defined as an “at-risk person”. It is achieved through undertak-
ing such problems as: child’s stages of development and susceptibil-
ity to disorders in various stages of development, the development 
of aggression among children, emotional and behaviour disorders 
in the family context, legal aspects of influences on a maladjusted 
child, the size and determinants of juvenile crime, the phenomenon 
of “street children”, work with street children in the community, the 
diagnosis of a maladjusted child, early intervention towards a  mal-
adjusted child, child towards aid institutions or the institutional ap-
proach towards a child in European countries. The practical goal in-
volves an attempt to diagnose the phenomenon of children’s social 
maladjustment and to outline the model perspective of modern, in-
cluding current achievements, education sciences, medical and so-
cial sciences, aid, preventive and educational influences directed to-
wards the youngest, displaying various forms of deviant behaviours.
 The distinguishing feature of the following volume is the inter-
disciplinary presentation of issues concerning children. The editors 
invited psychologists, pedagogues, sociologists and lawyers to coop-
erate. Their theoretical reflections (an analysis of the current state 
of research into children, development, etiology of behaviour disor-
ders) emphasize the evolutionary character of the problem. The fun-
damental manifestation of this interdisciplinary nature is the lan-
guage which is justifiable here, though it may seem inconsistent and 
diverse in the description of apparently the same issues. The con-
cepts of deviation, pathology, maladjustment or marginalization 
coexist in the texts presented, which reveals the expansion of the 
language of description used by various professional groups whose 
reflection and work focuses on a child. The authors spared no ef-
fort to explain the concepts on which they build their statements 
in order to keep their originality, but also to keep the clarity of the 
message.
 The interdisciplinary presentation allows to look at a child (a 
young person) as an autonomous individual from the developmen-
tal perspective in order to give appropriate meaning to the dysfunc-
tions and risk factors which affect their development, but assuming 
that this autonomy constitutes the beginnings of the developmental 
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potential. It allows, with the use of the achievements of science, to 
see a child as the centre of planned aid, preventive or resocializa-
tion influences, yet not losing a wider perspective: the family, peer, 
school or local community context.
 The structure of the work comprises issues concerning the 
 etiology of behaviour disorders among children, the phenomenolo-
gy of the manifestations of children’s social maladjustment present-
ed as the result of the evolution of a disorder up to the established 
manifestations of maladjustment and the problem of institutional 
aid, support and prevention directed towards a child.
 The first article, by K. Kujawa emphasizes the individual dimen-
sion of children’s development towards social maladjustment. The 
author thoroughly depicts contemporary developmental psycholog-
ical concepts, formulating the goal of development as the affirma-
tion of life, indicates the role of the family, school, peers in creating 
conditions for an individual to continue to confirm and refine their 
choices actively, independently and in accordance with their own 
predispositions.
 I. Sikorska’s reflections refer to the psychological aspects of behav-
iour disorders among children. The author goes from the  etiology of 
behaviour disorders, through the phenomenology of its most popu-
lar forms, she particularly emphasizes the temperamental variables 
and their role in the manifestation of disorders. She also makes an 
attempt to specify the standard forms of treating disorders, and re-
gards the therapy based on the cognitive and behavioural grounds as 
the most effective (according to the state of research).
 The article by K. Biel provides an analysis of the research con-
cerning the specificity of the development of aggression among 
children. It aims at presenting the development of concrete mani-
festations of aggression among children in various periods of life, di-
recting attention to the existing differences between girls and boys 
with regard to aggressive behaviours, describing social factors con-
cerning aggression among children and the consequences of aggres-
sive behaviours later in life and presenting the suggestions for pro-
phylactic actions towards aggressive children.
 B. Grochmal-Bach describes the developmental and environmen-
tal factors, which result in child’s disadaptation, emphasizing the 
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disorganization of family life as the main cause of disorders among 
children. According to the author, an extremely important ele-
ment in preventing and eliminating aggressive behaviours observed 
among children, is enlisting their parents’ co-operation. Therefore, 
pedagogical support is so important. Pedagogue needs to be able to 
talk to parents, make them aware of the consequences of imposing 
severe punishment, coldness or lack of interest on the development 
of aggressiveness among children.
 K. Biel made an attempt to define the risk factors, which are con-
nected with generating delinquent behaviours among children, as 
the most spectacular form of social maladjustment. The author in-
dicates the gradual development of delinquent behaviours, which 
involves the accumulation of risk factors beginning with the first 
months of child’s life. On the basis of his analyses, he draws conclu-
sions for intervention involving both children and the environment 
they live in.
 In the text Social Adaptation Disorders Triggered by the Lack of 
Success at School, K. Kowalska carries out an analysis of school as an 
educational institution, emphasizing teachers’ undesirable attitudes 
towards pupils. It may lead to marking pupils as unruly, dull-witted, 
and as a result to the irreversible consequences in the form of devi-
ant behaviours or even delinquency.
 J. Sztuka presented a report from empirical research conducted 
in a mass school, which was aimed at the attitudes of the first-form 
gymnasium pupils towards the phenomenon of “cribbing”. The fol-
lowing text is an attempt to define if, in the perception of the ex-
amined, cribbing has an effect on their world of values understood 
as the general physical and mental state or harmony with oneself in 
the emotional-evaluative context. According to the author, imple-
menting more innovative and practical programmes combined with 
teachers’ consistent action as well as homogenous and just system of 
assessment may give notable results in the form of honest attitude to 
school duties by pupils.
 The paper by B. Adamczyk entitled Social Maladjustment of Street 
Children in the Origin of Deviant and Delinquent Behaviours aims at 
the identification of the most frequently appearing causes, which 
“force” some children to participate in the process of education 
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offered by the street. The author also presents the lifestyle, the sur-
vival strategies of the street and the development of deviant behav-
iours taking place as a result of children participating in the life of 
the street.
 According to M. Gajewski, the author of the article entitled Chil-
dren and Youth in Sects from Pedagogical and Social Perspective, chil-
dren constitute a social group, which is particularly exposed to the 
danger of psychomanipulation and violence on the part of the con-
troversial cult groups, often called sects. The author presents numer-
ous examples of the destructive influence of sects on children. These 
examples are supposed to show the problem and indicate the possi-
ble ways of solving dangerous situations created by sects.
 J. Kusztal attempts to define children’s legal status in civil law, 
criminal or administrative law, indicating the inconsistency and 
incoherence in treating child by Polish law. The author puts em-
phasis on juvenile law, the concept which may describe the regula-
tions of the law concerning proceedings in juvenile cases and in the 
very act indicates certain ambiguities and their effects on treating 
child by the judiciary as well as aid, preventive and resocialization 
institutions.
 Children’s participation in legal procedures, i.e. children acting 
as witnesses, victims or offenders before the judiciary is described 
by K. Dukała. She highlights the responsibility resting with the in-
stitutions and legal persons to provide children with the best condi-
tions to testify as well as to undertake all the necessary steps to pro-
tect them against repeat victimization.
 E. Dybowska in the article on the role of an institution in pre-
venting family determinants of social maladjustment among chil-
dren identified the family risk factors and the factors protecting 
against social maladjustment among children. She also indicated the 
most effective in her opinion, innovative methods of working with 
families, directed towards reducing the influence of the risk factors 
of social maladjustment among children present in the family.
 The theoretical reflections of the following volume are supple-
mented with the comments of practitioners. They touch upon the 
sphere of working with children at school, like in R. Bylica, who em-
phasizes the still innovative method of mediation in solving school 
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conflicts. M. Borkowska and J. Kusztal describe, keeping the com-
parative perspective, the innovative method of prophylactic and so-
cial work with children, namely the joined-up services. The authors 
describe this method in the comparative perspective indicating its 
West European origin, and then highlight its specificity in native 
formal and practical conditions.
 The following study is first of all directed to the academic cir-
cles and practitioners whose work aims at helping and supporting 
children, but also to the students of pedagogy, psychologists and 
sociologists.
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