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Nie bij, nie poniżaj, nie strasz, nie krzycz, nie lekceważ, 

pocałuj, przytul, pochwal, posłuchaj, pociesz 

Janusz Korczak 

WPROWADZENIE 

Bicie dzieci przez wieki stanowiło niezaprzeczalne prawo a wręcz powinność 

wychowawczą rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców. Powszechnie uznawano, 

że jest to skuteczny sposób dyscyplinowania dzieci i wpajania im posłuszeństwa, wyrabiania 

charakteru i kształtowania moralności. Analizy historyczne pokazują, iż kary cielesne 

stanowiły najbardziej popularną metodę wychowania dzieci w domach, szkołach czy innych 

miejscach, w których uczono lub opiekowano się dziećmi (Davis et al., 2004, Jarosz 2008). 

Były zalecane przez autorytety publiczne i moralne zarówno w czasach starożytnych, jak 

i nowożytnych, a pojawiające się głosy przeciwne dotyczyły jedynie złagodzenia i to wówczas, 

gdy surowość kar cielesnych przybierała szczególnie okrutną postać. Stosowanie przemocy 

w wychowaniu dzieci przez wieki wrastało głęboko w świadomość wielu społeczeństw na 

całym świecie. Stało się kultywowaną tradycją, podtrzymywaną często fałszywymi 

przekonaniami na temat skuteczności kar cielesnych.  

To przekonanie wydaje się pokutować także dzisiaj wśród wielu Polaków. Co pewien 

czas pojawiają się głosy wyrażające i podtrzymujące akceptację bicia dzieci, 

usprawiedliwiające jej stosowanie dla „wyższych” celów, dla dobra dzieci, dla ich 

bezpieczeństwa, dla pomyślności rozwoju, dla rozwoju moralności. Te poglądy stanowią 

zagrożenia dla całej żmudnej wieloletniej pracy różnych „adwokatów” ochrony dobra dziecka 

i poszanowania praw dzieci – osób i instytucji działających na rzecz eliminacji przemocy wobec 

dzieci. Poglądy aprobujące kary cielesne są one niebezpieczne, szkodliwe. 

DLACZEGO TRZEBA ELIMINOWAĆ KARY CIELESNE? 

W dyskursie naukowym i oraz politycznym (w rozumieniu dyskusji na rzecz ochrony 

praw człowieka i praw dziecka) na rzecz eliminacji przemocy w wychowaniu, w tym eliminacji 

kar cielesnych, podnoszono różne argumenty. W zasadzie można wyróżnić dwa główne nurty 

argumentacji. Jeden to wypowiedzi o negatywnych konsekwencjach doświadczania takich 
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sposobów dyscyplinowania oraz o wychowawczej nieskuteczności kar cielesnych. Drugi nurt 

argumentacji stanowią odwołania do idei praw człowieka oraz praw dziecka oraz odwołania do 

zasadny równoprawnej ochrony dziecka jako obywatela.  

W świetle pierwszego nurtu argumenty odwołują się do naukowych ustaleń, a wręcz 

dowodów badań wykazujących szkodliwość kar cielesnych. Wskazują na długotrwałe, a wręcz 

całożyciowe negatywne konsekwencje, jakie mogą dotykać dzieci w efekcie doświadczania kar 

cielesnych. Badacze zjawiska przemocy wobec dzieci akcentują szkodliwy wpływ tzw. 

łagodniejszych form stosowania kar cielesnych, w tym tzw. klapsów /spanking/ rozumianych 

jako uderzanie dziecka w pośladki otwartą dłonią (Afifi and Romano, 2017). Zwłaszcza 

w ostatnich latach opublikowano wiele badań, które pokazują negatywne skutki rozwojowe 

takich zachowań. Stosunkowo niedawno jednoznacznie wykazano, iż systematycznie 

stosowane klapsy powodują skutki podobne do tych, które wiążą się z tzw. ciężkimi karami 

cielesnymi (Gershoff 2002, Gershoff et al. 2010, Gershoff et al. 2016, Gershoff i Grogan-

Kaylor 2016). Na tej podstawie zresztą proponowane jest by włączyć kary cielesne (w tym 

klapsy) do kategorii Negatywnych Doświadczeń Dziecięcych /Adverse Childhood Experiences 

– ACE/, jako wywołujące poważne szkody psycho-emocjonalne i w powodujące negatywne 

konsekwencje zdrowotne dla dzieci (Affifi et al. 2017). Na podstawie setek badań 

bezpośrednich, jak i badań meta-analitycznych wykazano wysokie prawdopodobieństwo 

wystąpienia różnych negatywnych skutków (Affifi and Romano, 2017). Badania pokazały 

między innymi rozwój u dzieci doświadczających kar cielesnych a wręcz u tych „tylko” 

doświadczających klapsów, problemów takich, jak niska samoocena, problemy zachowaniowe, 

postawy lękowe, skłonność do depresji a nawet autoagresji, czy wręcz myśli samobójczych, 

oraz skłonność do nadużywanie substancji psychoaktywnych (alkoholu, leków) i do 

narkotyzowania się (Gershoff 2002, Paolucci i Violato, 2004, Larzelere i Kuhn 2005, Gershoff 

i inni 2010, Gershoff i inni 2016, Afifi i Romano 2017, Fergusson 2013). Wiele badań pokazuje 

ponadto wysokie prawdopodobieństwo rozwoju u dzieci doznających kar cielesnych zaburzeń 

eksternalizacyjnych i zachowań typu acting-out, czyli odreagowywania na otoczeniu 

społecznym wewnętrznych napięć i frustracji. Badania pokazują też jednoznacznie wysokie 

prawdopodobieństwo występowania agresji u takich dzieci (Flouri and Midouhas 2016). 

Ponadto badacze wskazują na proces normalizowania się przemocy u dzieci wskutek 

doświadczania kar cielesnych i na zjawisko wdrukowywania się u dzieci przemocy w schematy 

poznawcze i schematy relacji społecznych, jej wbudowywania w zakres środków 

wykorzystywanych przez dzieci w relacjach z innymi. Z tym także związany jest problem 

wykorzystywania przemocy przez takie jednostki w późniejszych rolach rodzicielskich 
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(Gershoff i inni 2016, Afifi i inni 2017). Ponadto badacze wskazują na wysokie 

prawdopodobieństwo wystąpienia u dzieci doświadczających kar cielesnych także zaburzeń 

poznawczych, obniżenia możliwości poznawczych na tle problemów z koncentracją uwagi, 

za czym kryją się jak to ustaliły specjalne badnia niekorzystne zmiany neurologiczne w mózgu, 

jakie kary cielesne powodują (Tomoda i inni 2009, Strauss i inni 2009, Teicher et al. 2016). 

Poza aspektem poznawczym zmiany w budowie mózgu wskutek doświadczania kar cielesnych, 

przemocy związane są także z prezentowaniem wspomnianych zachowań antyspołecznych czy 

rozwojem różnych problemów psychicznych (Glaser, 2006, Teicher 2002).To odkrycie 

występowania zmian w budowie mózgu na skutek doświadczania kar cielesnych ma zresztą 

przełomowy walor dla myślenia o konsekwencjach i znaczeniu indywidualnym i społecznym 

zjawiska przemocy w wychowaniu.  

Z drugiej strony, ukazując destrukcyjność kar cielesnych w wychowaniu badacze 

zgodnie podkreślają, że żadne badania nie pokazują dobroczynnego wpływu kar cielesnych 

i ich wychowawczej efektywności (Durrant and Ensome, 2012). Wręcz przeciwnie. 

Dowiedziono, iż wpływają one na rozwój zaburzeń w zakresie etyczno-społecznej internalizacji 

norm, że powodują rozwój zaburzeń w sferze tzw. samoregulacji i wpływają w gruncie rzeczy 

na rozwój zewnątrz-sterowności (Gershoff and Grogan-Kaylor 2016, Afifi et al. 2017). Innymi 

słowy, badacze podkreślają, że kary cielesne nie dają korzystnych efektów wychowawczych 

poza chwilowym stanem konkretnego zachowania dziecka a w rzeczywistości powodują wręcz 

odwrotny efekt – sprzyjają kształtowaniu osobowości nieautonomicznej, sterowanej 

zewnętrznie, osobowości działającej na zasadzie „kija i marchewki”. Poza 

antywychowawczym efektem, innym negatywnym następstwem stosowania kar cielesnych 

jest, co pokazują badania, pogarszanie się relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicami w wyniku 

wykorzystywania przez nich kar cielesnych (Gershof, Grogan-Kaylor, 2016).  

Związek pomiędzy aprobatą kar cielesnych oraz ich stosowaniem w praktyce a także 

występowaniem poważnych przypadków znęcania się nad dziećmi jest udowodniony wieloma 

badaniami (Afifi & Romano 2017). Jego istnienie z kolei jest na całym świecie 

wykorzystywane jako jeden z podstawowych argumentów na rzecz wprowadzania różnych 

działań ukierunkowanych na całkowitą eliminację kar cielesnych, w tym reform legislacyjnych 

mających na celu całkowite zakazanie przemocy wobec dzieci, w tym poprzez wprowadzenie 

zakazu kar cielesnych. Związek ten oraz liczne negatywne konsekwencje kar cielesnych w tym 

społeczne ich znaczenie są też rzeczowymi argumentami na rzecz podejmowania innych 

systemowych działań eliminujących to zjawisko oraz przeznaczania na ten cel poważnych 

środków budżetowych (WHO 2014; WHO, 2016) 
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Równoległym nurtem argumentacji na rzecz eliminacji przemocy w wychowaniu jest 

kwestii równości praw dla dzieci, w tym w zakresie praw do nietykalności cielesnej i ochrony 

przez przemocą i okrucieństwem, które przysługują dzieciom na równi z prawami chroniącymi 

dorosłych. Ochrona w imię praw człowieka, dziecka jest należna dziecku, nie może być więc 

sytuacji czynienia w tym względzie wyłomów w imię celów wychowawczych lub fałszywie 

rozumianych praw rodziców do karania zgodnie z własnym przekonaniem, lub co gorsza 

w imię dobra dziecka. Ten nurt argumentów podkreśla, iż wszelka przemoc wobec dziecka 

narusza jego prawa jako człowieka( (Affifi and Romano, 2017). Odwołuje się do zapisów 

na temat ochrony praw dzieci zawartych w określonych instrumentach międzynarodowych, 

a także w aktach międzynarodowych i krajowych, w których wprost lub pośrednio zawarto 

konkretne treści nawołujące do ochrony dzieci przed wszelką przemocą i ustanawiające 

odpowiedzialność państw, dorosłych za jej zagwarantowanie (Jarosz , 2017). W ramach tych 

argumentacji przytaczane są określone stanowiska społeczności międzynarodowej oraz akty 

i instrumenty międzynarodowe i krajowe dotyczące ochrony człowieka oraz dziecka przed 

wszelkimi formami przemocy. Adwokaci ochrony praw dziecka przytaczają więc artykuły 

Konwencji o prawach dziecka oraz zapisy jej dokumentów sekwencyjnych w postaci raportów 

czy tzw. komentarzy ogólnych Komitetu Praw Dziecka ONZ, a także inne dokumenty, 

które jednoznacznie w tym względzie określają bezwzględne prawo dziecka do ochrony przed 

wszelką przemocą (Jarosz, 2015). Formułowany jest jednoznaczny postulat – przekaz, że nie 

wolno uderzać, bić dziecka, ani stosować wobec niego poniżających czy innych destrukcyjnych 

psychologicznie sposobów oddziaływania wychowawczego. Dla potrzeb tego nurtu 

argumentacji ustalane są definicje kar cielesnych na rzecz ich eliminacji (General Comment No 

8, 2006).  

W konsekwencji uwzględniania wyników badań nad szkodliwością przemocy 

w wychowaniu, nad zakresem jej występowania oraz jej uwarunkowaniami oraz w następstwie 

działań lobbingowych i politycznych, coraz bardziej jest ona deprecjonowana w debatach 

społecznych, publicznych i politycznych, jako sposób postępowania z dziećmi. W wielu 

krajach wprowadzono całkowity zakaz przemocy, w tym zakaz kar cielesnych (53 kraje na 

dzień 13.07.2018) a w wielu innych (56 krajów) uruchomiony jest proces legislacyjny mający 

doprowadzić do tego przepisu (Ending legalised…, 2018). Mimo to, jak pokazują dane, 

stosowanie kar cielesnych jest nadal szeroko rozpowszechnionym problemem na całym globie 

(UNICEF 2017a). Z tego powodu też zasadne jest, a wręcz konieczne, promowanie dzisiaj 

w szerokich koalicjach międzynarodowych (działań czy organizacji) całkowitego zakazu 

przemocy wobec dzieci oraz promowanie innych intensywnych działań mających 



 7 

wyeliminować ten problem (zob. takie inicjatywy, jak: Global Partnership to End Violence 

Against Children, Global Initiative to End Corporal Punishment, Sustainable Developmental 

Goals Agenda 2030, High Time to End Violence against Children). Dlatego też, głosno 

wybrzmiewają dzisiaj w publicznej i politycznej narracji na całym świecie hasła: 

„bezprzemocowe dzieciństwo”, „zero dla tolerancji przemocy wobec dzieci”, najwyższy czas 

zatrzymać przemoc”, „zatrzymać klapsy”. 

PROWADZENIE MONITORINGU POSTAW SPOŁECZNYCH 
WOBEC PRZEMOCY W WYCHOWANIU. METODOLOGIA 

Zgodnie z sugestiami zawartymi w licznych dokumentach międzynarodowych 

dotyczących kwestii przemocy wobec dzieci oraz zawartymi w raportach na temat tego 

zjawiska, jednym z istotnych działań przyczyniających się do ograniczania problemu, jest 

diagnozowania postaw społeczno-kulturowych na temat aprobaty przemocy w wychowaniu, 

przemocy wobec dzieci i odpowiednie oddziaływanie na nie w kierunku odrzucenia przemocy 

w stosunku do dzieci jako kulturowo akceptowanego postępowania.  

W Polsce od 2011 roku na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka prowadzone 

są systematyczne badania nad społecznymi postawami dotyczącymi przemocy w wychowaniu 

(zob. Jarosz 2017, 2015, 2013, Jarosz i Nowak 2012 ). Badania mają charakter surveyowy, 

obejmują ogólnopolską reprezentatywną próbę badawczą. Celem monitoringu jest rozpoznanie 

postaw społecznych wobec przemocy w wychowaniu, a w szczególności: poziomu społecznej 

aprobaty różnych zachowań przemocy wobec dzieci oraz poziomu uznawania kar cielesnych 

za metody wychowawcze. Ponadto, w badaniach rozpoznaniu poddawane są wiedza 

i nastawienie do prawa zakazującego stosowania przemocy w wychowaniu, preferencje co do 

sposobów ingerowania w problem przemocy wobec dzieci oraz deklaracje na temat sposobów 

własnego postepowania badanych z dziećmi. Intencją prowadzenia monitoringu jest oczywiście 

analizowanie dynamiki postaw poprzez porównanie danych z kolejnych lat w zakresie 

podstawowych przyjętych wskaźników aprobaty przemocy w wychowaniu tj. akceptacji 

uderzania dziecka, bicia dziecka oraz uznawania bicia za skuteczną metodę wychowawczą.  

Badania w roku 2018 stanowiły ósmą już edycję monitoringu. Przeprowadzone były 

metodą wywiadów bezpośrednich (CAPI). Dane zebrała w dniach 8–13 czerwca 2018 roku 

firma Kantar Public (dawniej Kantar TNS) w procedurze badania omnibusowego, według 

autorsko przygotowanego zestawu pytań. Próba badawcza objęła 1042 Polaków powyżej 
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15 roku życia. Próba dobrana została w sposób zapewniający jej reprezentatywność wobec 

populacji ogólnej. Próbie badawczej 52,1% kobiet oraz 47,8 mężczyzn. 6% badanych stanowili 

młodzi ludzie poniżej 20 roku życia, 16,7% dwudziestolatkowie, trzydziestolatkowie stanowili 

19,3% w badanej próbie, 15% stanowili czterdziestolatkowie, 16,5% osoby w wieku 50 do 59 

lat. Najliczniej w próbie widoczne były osoby powyżej 60 roku życia – ponad 26%. 

Wykształceniem wyższym lub licencjackim charakteryzowało się 15,7%, ponad 39% próby 

stanowiły osoby z wykształceniem średnim i pomaturalnym. Mieszkańcy dużych miast 

(powyżej 500 tyś.) stanowili ponad 11%, zamieszkałych w miastach powyżej 100tyś. było 

niemal 17%, zamieszkałych w mniejszych miastach i miasteczkach (poniżej 100 tys.) ponad 

32%. Mieszkańcy wsi stanowili 39% próby badawczej. W próbie znalazła się grupa 599 osób 

posiadających dzieci, w tym już dzieci dorosłe. W badaniu udział wzięło 241 rodziców dzieci 

do 18 roku życia, co stanowi 23,1% ogółu badanych. 

Szczegółowe cele badania 2018 objęły następujące kwestie do rozpoznania: 

− poziom i dynamika aprobaty zachowań przemocy w wychowaniu 

− aprobata kar cielesnych jako metody wychowawczej oraz sytuacje występowania 

aprobaty kar cielesnych 

− postawy wobec działań w stosunku do problemu oraz preferencje co do rodzaju działań 

− wiedza i stosunek do zakazu kar cielesnych 

− opinie na temat ochrony i poszanowania praw dzieci w Polsce. 

W analizach wyspecyfikowano ponadto grupę rodziców dzieci do 18 roku życia, 

w której poza powyższymi kwestiami, badano ujawnienia rodziców co do własnych zachowań 

przemocy w wychowaniu swoich dzieci i ich dynamikę.  

POSTAWY POLAKÓW WOBEC PRZEMOCY W WYCHOWANIU 
– WYNIKI BADAŃ 2018 

1. AKCEPTACJA ZACHOWAŃ PRZEMOCY WOBEC DZIECKA 

Zebrane dane pokazują, iż społeczna aprobata uderzania dziecka jest nadal niepokojąco 

wysoka. Świadczy o tym zarówno odsetek osób ogólnie aprobujących tzw. klapsy, który 

osiągnął aż 43%, jak i odsetek osób bezwzględnie dezaprobujących takie zachowanie, który w 

badaniu wyniósł zaledwie 23%. 
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Wśród tych którzy zdecydowanie negują klapsy dominowali młodzi ludzie i młodzi 

dorośli (poniżej 30 roku życia) stanowiąc ponad połowę (59%) osób w tej grupie oraz osoby 

z wyższym lub licencjackim wykształceniem – 30% a także mieszkańcy wielkich aglomeracji 

– 29%. 

W zagregowanym rozkładzie danych (sumy tak i nie), zauważyć można korelacje 

wyrażania aprobaty lub dezaprobaty z własnymi doświadczeniami wychowawczymi. Osoby 

aprobujące klapsy, to najczęściej osoby, które same doświadczały takich zachowań 

w dzieciństwie i odwrotnie wśród dezaprobujących ponad 85% to osoby, które nigdy klapsów 

nie otrzymywały. Podobny wpływ na akceptację klapsów ma doświadczanie bicia (tzw. lania). 

Także w tym przypadku osoby bez takich doświadczeń znacznie częściej wyrażały dezaprobatę 

dla klapsów a doświadczający co najmniej od czasu do czasu lania w dzieciństwie, częściej 

klapsy aprobowały. 

Surowsze zachowanie, jakim jest bicie dziecka spotyka się ze słabszą aprobatą 

społeczną niż uderzanie/klapsy (wykres 2), choć i w tym wypadku odsetek osób aprobujących 

tzw. lanie jest niepożądanie wysoki, gdyż jest to co czwarty badany – 24%. Można też 

zauważyć, iż osób aprobujących tzw. lanie jest niemal dwukrotnie mniej niż tych aprobujących 

klapsy.  

4%

39%

34%

23%

Wykres 1. Czy zgadza się Pan\i ze stwierdzeniem? - są 
takie sytuacje, kiedy trzeba dziecku dać klapsa (dane dla 

N=1042)

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie
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W przypadku analizy aprobaty bicia dzieci również istotny jest odsetek osób 

bezwzględnie dezaprobujących to zachowanie przemocy wobec dziecka. Wynosi on 34%, czyli 

zdecydowana dezaprobata bicia dzieci jest częstsza niż dezaprobata ich uderzania. Wśród osób 

zdecydowanie negujących tzw. lanie najrzadziej reprezentowane były osoby najstarsze 

(powyżej 60 roku życia), najwięcej natomiast było osób z wykształceniem wyższym 

i licencjackim (42%) oraz mieszkańców wielkich aglomeracji (45%). Wśród osób 

aprobujących lanie największą grupę stanowili ci, którzy sami doznawali co najmniej od czasu 

do czasu uderzania (klapsy). W przypadku doświadczania bicia (lania) w dzieciństwie prosta 

zależność nie wystąpiła, natomiast zdecydowanie jest ona widoczna w kategorii dezaprobaty, 

gdzie dominującą większość (87%) stanowiły osoby, które takiej przemocy nie doświadczały. 

Analiza społecznej aprobaty innych zachowań przemocy wykazuje zróżnicowany 

poziom (wykres 3). W analizie obrazu danych, poza kategorią „zabronienie jakichś 

przyjemności”, która nie ma charakteru zachowania przemocowego, zwraca uwagę bardzo 

wysoki odsetek 58% aprobaty dla krzyczenia na dziecko. Także grożenie dziecku biciem jest 

stosunkowo często aprobowane – 30%, podobnie jak wielogodzinne izolowanie dziecka. 

Niemal co trzeci badany (28%) uważa, że można dziecko uderzyć, a co czwarty badany (26%) 

aprobuje potrząsanie dzieckiem, co piąty (20%) z kolei agresję wobec dziecka w postaci 

ściskania lub szczypania. 

2%

22%

42%

34%

wykres 2. Czy zgadza się Pan(Pani) z następującym 
stwierdzeniem: tzw. lanie jeszcze nikomu specjalnie nie 

zaszkodziło? (dane dla N=1042)

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie



 11 

 

Rzadziej akceptowane są zachowania, które w publicznym obrazie mają wyraźniejszą 

przemocową konotację, tj. obraźliwe epitety, ciągnięcie za włosy, bicie przedmiotem. 

Najrzadziej aprobowane jest spoliczkowanie dziecka, jako zachowanie bardzo wyraźnie 

kulturowo zdefiniowane jako poniżające. 

2. KARY CIELESNE JAKO METODA WYCHOWAWCZA  

Uznawanie kar cielesnych – bicia dzieci jako metody wychowawczej charakteryzuje 

niemal co piątego badanego – 19%. Można zwrócić uwagę także na tę część badanych, którzy 

zdecydowanie odżegnują się od takiego myślenia – to mniej niż połowa badanych (43%). 
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Wykres 3. Które z wymienionych sposobów postępowania z dzieckiem mogą 
być pana(pani) zdaniem wykorzystywane w wychowaniu? (dane % dla 

N=1042)

2%

17%

38%

43%

Wykres 4. Czy zgadza się Pan(Pani) z następującym 
stwierdzeniem: zbicie dziecka jest w niektórych sytuacjach 

najbardziej skuteczną metodą wychowawczą (dane dla 
N=1042)

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie
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Zdaniem sporej części badanych (od 14–22%) pewne sytuacje – zachowania dziecka, 

które bardziej uprawniają do stosowania kar cielesnych (wykres 5).  

 

Analizują poszczególne wskaźniki, można zauważyć, że wyższą akceptację dla 

zastosowania kar cielesnych uzyskały te zachowania, które oznaczają zagrożenie dziecka lub 

jego pomyślnego rozwoju (kolejno 19–22%), rzadziej aprobata kar cielesnych występuję 

w sytuacjach zachowań związanych z nierespektowaniem dyscypliny bądź oczekiwań 

dorosłych (14–16%) choć różnice te nie są szczególnie znaczące.  

Podsumowując, w obu rozkładach danych ujawnia się około jedna piąta społeczeństwa, 

która uznaje stosowanie kar cielesnych jako metod wychowawczych. 

3. POSTAWY WOBEC DZIAŁAŃ W STOSUNKU DO ZJAWISKA PRZEMOCY 

W WYCHOWANIU 

W ramach badań dotyczących postaw społecznych na temat przemoc w wychowaniu 

podjęto również rozpoznanie postaw wobec działań w stosunku do zjawiska przemocy 

w wychowaniu. Wśród nich przedmiotem analiz uczyniono: stosunek do ingerowania 

w rodzinę w kwestiach postępowania rodziców z dzieckiem, wiedzę o zakazie stosowania kar 

cielesnych, ocenę tego zakazu a także preferencje co do działań, jakie powinno się podejmować 

wobec rodziców, którzy stosują kary cielesne oraz poparcie dla podmiotów społecznych, które 

powinny działania podejmować. 

Społeczne poparcie dla ingerowania w rodzinę w sprawy postępowania rodziców 

z dziećmi, jeśli posługują się karami cielesnymi jest wysokie; co trzeci badany zdecydowanie 

przeciwstawia się opinii, iż postępowanie rodziców z dziećmi jest wyłącznie ich prywatną 
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Wykres 5.  W jakich okolicznościach, Pana(Pani) zdaniem, dziecko 
zasługuje na to, aby dostać w skórę (dane % dla N=1042)
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sprawą a niemal połowa przychyla się do tego stanowiska. Łącznie (wykres 6) więc 75% 

badanych popiera ingerowanie w sposób postępowania z dziećmi przez rodziców. Jedynie co 

czwarty z badanych popiera całkowitą autonomię rodziców i ich dowolność postępowania 

z dzieckiem, w tym zdecydowanych zwolenników tego stanowiska jest bardzo niewielu – 4%.  

 

Jednocześnie w analizie dynamiki tego wskaźnika zauważyć można wzrost poparcia dla 

ingerencji w sposób postępowania rodziców z dziećmi, jeśli narusza ono dobro dziecka 

na przestrzeni ostatnich lat (wykres 6a). 
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29%

Wykres 6. Czy zgadza się Pan(Pani) z następującym 
stwierdzeniem: sposób postępowania rodziców z dzieckiem, w 

tym posługiwanie się karami fizycznymi, jest wyłącznie ich 
prywatną sprawą? (dane dla N=1042)
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Z przedstawiony wskaźnikiem koresponduje kolejny, jakim jest opinia badanych na 

temat sposobów działań, jakie powinno się podejmować wobec rodziców bijących dzieci 

(wykres 7).  

 

W odpowiedziach badanych przeważają działania nadzorcze, edukacyjne i pomocowe 

(26%, 23%, 20%), nad restrykcjami. Ten profil rozkładu charakteryzuje zresztą opinię 

społeczną od lat (zob. Jarosz, 2013, 2015, 2017).  

Kolejną kwestią ukazującą postawy społeczne wobec działań w sytuacjach problemu 

przemocy w wychowaniu są preferencje badanych co do podmiotów społecznych, które 

działania wobec takich sytuacji powinny podejmować (wykres 8).  
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Wykres 7. Jakie działanie powinno się przede wszystkim podejmować 
wobec rodziców, którzy biją swoje dzieci? (dane % dla N=1042)
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W rozkładzie danych można dostrzec, że podmioty, które podejmują działania 

formalno-restrykcyjne w takich sytuacjach, jak policja czy nawet Rzecznik Praw Dziecka, 

uzyskały mniejsze poparcie niż podmioty kojarzone z działaniami edukacyjnymi (szkoła), czy 

podmioty same w sobie stanowiące krąg rodzinny. W obrazie tym potwierdza się też kilku 

jedynie procentowa grupa badanych (5%) całkowicie negująca możliwość ingerowania 

w rodzinę (podobnie jak na wykresie 6). Jak więc można stwierdzić w społeczeństwie rozwijają 

się postawy sprzyjające ochronie praw dzieci w sensie akceptowania możliwości ingerowania 

w rodzinę w sytuacjach zagrożenia dobra dziecka. Charakter tej ingerencji powinien być 

jednak, w świetle opinii społecznej” przede wszystkim nadzorczo-pomocowy a mniej 

akceptowane są formy restrykcyjne.  

Obrazu społecznych postaw wobec problemu przemocy w wychowaniu dopełniają 

propozycje badanych co do działań, jakie mogą powodować ograniczanie zjawisk przemocy 

w wychowaniu – stosowania kar cielesnych (wykres 9).  

 

W obrazie danych wyraźnie widać preferencje działań edukacyjnych wobec rodziców. 

Działania grożenia restrykcjami są zdecydowanie rzadziej proponowane.  

Ukazane przekonania społeczne korespondują z uznawanym i szanowanym ogólnym 

politycznym, profesjonalnym i naukowym podejściem do konceptualizacji ochrony praw dzieci 

i ochrony przed przemocą. Bezpośrednio przepisy promujące ten sposób spostrzegania ochrony 

praw dziecka formułuje Konwencja o prawach dziecka a za nią różne dokumenty sekwencyjne. 

To podejście prezentują też różne rekomendacje oraz raporty dotyczące problemu przemocy, 

w których działania nie mające charakteru wspierającego, pomocowego i edukacyjnego 
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są zawsze wskazywane jako ostateczne rozwiązania, wówczas kiedy inne działania zawodzą, 

są nieskuteczne a zagrożenie życia i zdrowia dziecka jest wysokie. 

Istotnym aspektem postaw wobec przemocy w wychowaniu jest wiedza społeczeństwa 

na temat prawnej ochrony dzieci przed takimi sytuacjami. Wprowadzenie zakazu kar 

cielesnych w 2010 roku w Polsce, podobnie jak w innych (do tej pory 53) krajach na świecie, 

miało intencję przede wszystkim normotwórczą, a nie penalizującą. Stąd poziom wiedzy 

o istnieniu tej normy prawnej jest istotny z punktu widzenia prewencji problemu oraz zmiany 

zachowań wobec dzieci. Uzyskane w roku 2018 dane (wykres 10) pokazują, że jedynie nieco 

częściej niż co trzeci badany wie o istnieniu takiego prawa w Polsce. O tej wiedzy świadczą 

bowiem tylko odpowiedzi „zdecydowanie tak”. 

 

Z pewnością w świetle znaczenia prewencyjnego i normotwórczego tej wiedzy, jej 

poziom w społeczeństwie należy uznać za dalece niewystarczający i wskazujący na 

konieczność działań upowszechniających ją oraz upowszechniających właściwe rozumienie 

roli i sensu zakazu kar cielesnych. Jak można też dostrzec w układzie danych ukazujących 

dynamikę wskaźnika na przestrzeni ostatnich lat (wykres 10a), poziom tej wiedzy , chociaż nie 

jest stały, zasadniczo się nie zmienia, oscylując w granicach 10 punktów procentowych.  

37%

43%

14%
6%

Wykres 10. Czy zgadza się Pan(Pani) z następującym 
stwierdzeniem: bicie dziecka jest niezgodne z polskim 

prawem? (dane dla N=1042)

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie
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Oprócz samego poziomu wiedzy o istnieniu prawa, istotnym wymiarem społecznych 

postaw jest także ocena zakazu jako funkcjonalnego środka ograniczania występowania 

problemu przemocy w wychowaniu. 

 

Zauważyć można (wykres 11), iż znakomita większość badanych (67%) pozytywnie 

ocenia wprowadzenie w Polsce zakazu bicia dzieci, w tym niemal co trzeci badany wyraża 

w tym względzie zdecydowane stanowisko. Można też podkreślić, iż jedynie 6% badanych 

wyraża zdecydowanie negatywną ocenę zakazu. Co więcej, na przestrzeni ostatnich lat 

pozytywna ocena wprowadzenia zakazu kar cielesnych konsekwentnie wzrasta, a maleje 

odsetek tych, którzy wyrażają negatywną jego ocenę (wykres 11a). 
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Wzrost pozytywnej oceny zakazu w latach 2011–2018 uznać można nawet za 

spektakularny, gdyż wyniósł on 20 punktów procentowych. 

4. DYNAMIKA SPOŁECZNEJ APROBATY PRZEMOCY W WYCHOWANIU 

W zakresie podstawowych wskaźników społecznej aprobaty zachowań przemocy 

w wychowaniu, przemocy wobec dzieci stosowane w monitoringu niektóre pytania są 

konsekwentnie powtarzane w kolejnych edycjach badań. W ten sposób możliwe jest śledzenie 

i analizowanie dynamiki wysokości poszczególnych wskaźników. W świetle poszczególnych 

obrazów zestawień danych w kolejnych latach od 2011 roku oraz w kilku wskaźnikach poprzez 

odniesienie uzyskiwanych danych do podobnych pod względem zastosowanych pytań badań 

realizowanych w latach przed 2010 rokiem, dynamika postaw jest widoczna.  

Już pierwszy rzut oka na rozkład wskaźników w latach 2011–2018 oraz porównawczo 

z ujętym wskaźnikiem z badań CBOS z 2008 roku (Wykres 1a) ukazuje wyraźną tendencję 

spadkową społecznej aprobaty tzw. klapsów i konsekwentny wzrost osób dezaprobujących 

to zachowanie przemocy wobec dziecka. 
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Analiza wysokości różnicy wskaźników pokazuje, iż ten spadek wynosi od roku 2011 

26 punktów procentowych a w odniesieniu do roku 2008 spadek ten osiąga wartość 35 punktów 

procentowych. Jeśli spojrzeć na szczegółowy rozkład danych (wykres 1b), to spadek ten jest 

szczególnie spektakularny w grupie zdecydowanych zwolenników klapsów – aż o 24 punkty 

procentowe. 

 

Z kolei wzrost dezaprobaty klapsów widoczny jest szczególnie w grupie 

umiarkowanych przeciwników – z 11% w 2008 roku do 34% dziesięć lat później. 

Dynamika społecznej aprobaty bicia dzieci, czyli kolokwialnego lania, również ma 

charakter spadkowy (wykres 2a). W analizie wskaźników danych zagregowanych (Tak i Nie) 
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odnotować można spadek 12 punktowy aprobaty oraz co ważne, 20 punktowy wzrost 

dezaprobaty bicia. 

 

Jeśli natomiast odnieść się do danych sprzed 2010 roku, to zarówno spadek aprobaty 

jest większy z 41 i 47 do 24 procent, jak i wzrost dezaprobaty jest bardziej spektakularny, gdyż 

w porównaniu danych z roku 1994 i 2018 liczy on aż 30 punktów procentowych.  

Ponownie można też przyjrzeć się danym szczegółowym (wykres 2b), gdzie zwracają 

uwagę wzrosty dezaprobaty umiarkowanej oraz szczególnie zdecydowanej. 
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Innym wskaźnikiem konsekwentnie monitorowanym w kolejnych badaniach jest 

aprobata bicia dziecka jako metody wychowawczej. Jakkolwiek w obrazie szczegółowym 

(wykres 4a) pozytywna zmiana postaw jest widoczna w analizie wysokości wskaźników 

dezaprobaty,  

 

to jednak czytelniej prezentuje się ona w obrazie danych zagregowanych (wykres 4b), 

gdzie zauważyć można 10 procentowy wzrost dezaprobaty pomiędzy rokiem 2011 a 2018. 
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Podsumowując, wszystkie ukazane powyżej dynamiki, zarówno dotyczące 

aprobaty zachowań przemocy, jak i aprobaty bicia jako metody wychowawczej, a także 

dotyczące pozytywnej oceny zakazu stosowania kar cielesnych, podobnie obrazy 

dynamiki w zakresie dezaprobaty samowoli rodziców w sposobie postępowania 

z dzieckiem, wszystkie te ukazane tendencje świadczą o procesie dokonywania się 

korzystnych zmiany w społecznych postawach wobec przemocy w wychowaniu.  

POSTAWY RODZICÓW WOBEC PRZEMOCY W WYCHOWANIU 
I ICH DYNAMIKA – BADANIE 2018  

W analizie wyników badań wyspecyfikowano grupę rodziców dzieci do 18 roku życia, 

liczącą 241 badanych. W grupie tej znalazło się 138 kobiet i 103 mężczyzn. Dominowali 

rodzice trzydziestoletni (30–39) – 113 osób. 

 Specyfikacja analizy adresowanej tej grupie jest oczywiście zrozumiała ze względu na 

bezpośredni wpływ wychowawczy na dzieci. Warto zatem przyjrzeć się kolejno rozkładom 

danych w obrębie przyjętych w badaniu wskaźników. 

1. AKCEPTACJA ZACHOWAŃ PRZEMOC I KAR CIELESNYCH PRZEZ RODZICÓW 

Poziom aprobaty uderzania dziecka jest w grupie rodziców podobny, jak w populacji 

ogólnej. Jakkolwiek zdecydowanych zwolenników klapsów nie jest wśród rodziców wielu, 

to jednak w ogólnym rozkładzie 43% z nich, aprobatę klapsów wyraża. Także w tej grupie 

rodziców, jedynie co czwarty badany wyrażał zdecydowaną dezaprobatę uderzania dziecka.  
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Wykres 12. Czy zgadza się Pan\i ze stwierdzeniem? – są 
takie sytuacje, kiedy trzeba dziecku dać klapsa 

(dane dla N=241)

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie
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W analizie możliwych korelacji, wykształcenie w sposób istotny statystycznie 

różnicowało odpowiedzi, w grupie zwolenników klapsów dominowały osoby z niższym 

wykształceniem. Ponadto znaczące różnice wystąpiły w zależności od własnych doświadczeń 

w dzieciństwie. Rodzice z doświadczeniami przemocy (klapsów i lania) częściej wyrażali 

aprobatę klapsów.  

Podobnie można skomentować obraz wyników rodziców, dotyczący aprobaty bicia 

dzieci (wykres 13). Także w tym przypadku co piąty rodzic taką aprobatę wyraził. Jednakże 

zauważyć należy znacząco wyższy odsetek (niż w populacji ogólnej) tych, którzy 

zdecydowanie dezaprobują bicie dzieci. 

 

W tej grupie dominowali rodzice z wyższym wykształceniem i licencjackim, oraz ci, 

którzy nigdy nie doświadczali przemocy w wychowaniu (klapsów i lania) we własnym 

dzieciństwie.  

Akceptacja przez rodziców pozostałych zachowań przemocy przedstawionych do oceny 

(wyjątkiem w kafeterii jest „zabronienie dziecku przyjemności”, które nie jest zachowaniem 

przemocowym) jest zróżnicowana, ale generalnie podobna w rozkładzie i wysokościach 

odsetek rodziców do rozkładu danych wśród ogółu badanych(wykres 14).  

2%

17%

39%

42%

Wykres 13. Czy zgadza się Pan(Pani) z następującym 
stwierdzeniem: tzw. lanie jeszcze nikomu specjalnie nie 

zaszkodziło? (dane dla N=241)

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie
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Należy jednak zwrócić uwagę, że wysoko akceptowane jest nakrzyczenie na dziecko, 

nawet wyżej niż w populacji ogólnej oraz nieco wyżej aprobowane jest grożenie dziecku 

laniem. W tym rozkładzie wskazań rodziców również dostrzec można, iż zachowania bardziej 

jednoznacznie w dyskursie publicznym klasyfikowane jako zachowania przemocy były rzadko 

wskazywane ( spoliczkowanie, bicie przedmiotem).  

Warto odnieść aktualne wyniki w tej kwestii do analogicznych wskaźników sprzed 

roku, czyli do danych z 2017 roku (wykres 14a). 
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Zauważyć można, iż we wszystkich przedstawionych zachowaniach, poziom aprobaty 

dla nich spadł i kilka punktów procentowych (2–8)  

W obrazie aprobaty bicia dzieci jako metody wychowawczej w grupie rodziców zwraca 

uwagę odsetek tych, którzy zdecydowanie sprzeciwiają się takiej postawie, a który wynosi 

ponad połowę całej struktury grupy (Wykres 15). Nieco mniej też jest wśród rodziców 

(w porównaniu z populacją ogólną) tych, którzy aprobują stosowanie kar cielesnych (13%). 

 

Okoliczności, w których rodzice aprobują bicie dziecka dotyczą częściej sytuacji 

zagrożenia dziecka, niż innych jego zachowań (wykres 16).  
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Wykres 15. Czy zgadza się Pan(Pani) z następującym stwierdzeniem: 
zbicie dziecka jest w niektórych sytuacjach najbardziej skuteczną 

metodą wychowawczą (dane dla N=241)
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Wydaje się, że wspólnym mianownikiem tych sytuacji, w których rodzice bardziej kary 

cielesne akceptują są te, które potencjalnie grożą życiu dziecka lub jego pomyślnemu 

rozwojowi. Choć ogólnie poziom tej akceptacji nie jest wysoki (do 19%) oraz zgodny 

z deklaracją aprobaty dla bicia dzieci w pytaniu ogólnym (wykres 13). Jednocześnie 

w stosunku do danych z roku poprzedniego (wykres 16a) zauważyć można spadek poziomu 

aprobaty zastosowania kar cielesnych w poszczególnych sytuacjach zachowania dziecka 

o 7–8 punktów procentowych. 

 

Oznacza to albo faktyczny spadek aprobaty rodziców dla stosowania kar cielesnych 

w określonych sytuacjach albo to, że rodzice są coraz mniej skłonni przyznawać się do owej 

aprobaty. 

Podsumowując ogólnie obraz wskaźników w zakresie aprobaty zachowań przemocy 

w wychowaniu i stosowania kar cielesnych, uznać należy go jednak za nadal niekorzystny 

i wymagający korekty społecznej. Ten profil postaw rodziców, jakkolwiek w kategoriach 

oceny proporcji wykazuje dominację przeciwników zachowań przemocowych w wychowaniu 

nad zwolennikami, to jednak w perspektywie bezwzględnej oceny wysokości wskaźników 

aprobaty nie jest on pożądany a wręcz należy go uznać za czynnik ryzyka występowania 

zjawisk przemocy w wychowaniu w praktyce wychowawczej. 
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2. DZIAŁANIA WOBEC PRZEMOCY W WYCHOWANIU W OPINII RODZICÓW 

Rodzice w większości nie uważają, aby sposób postępowania z dziećmi powinien być 

wyłącznie ich prywatną sprawą. Tak uważa aż 80% z nich. W tym 37% zdecydowanie oponuje 

przeciw takiemu stanowisku. Jedynie śladowy odsetek rodziców (4%) broni całkowitej 

autonomii w postepowaniu z dzieckiem (wykres 17). To rozumienie supremacji dobra dziecka 

nad innymi względami przez samych rodziców stanowi ważny argument dla polityki ochrony 

dzieci i rodzin. 

 

Jednocześnie, podobnie jak ogół społeczeństwa, w działaniach wobec rodzin 

z problemem przemocy w wychowaniu, rodzice preferują działania nadzorcze, pomocowe 

i edukacyjne (Wykres 18). 
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Wykres 17. Czy zgadza się Pan(Pani) z następującym stwierdzeniem: 
sposób postępowania rodziców z dzieckiem, w tym posługiwanie 
się karami fizycznymi, jest wyłącznie ich prywatną sprawą? (dane 

dla N=241)
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Niewielu z nich wskazało na działania typu restrykcyjnego ( kary lub odebranie dzieci).  

Podmioty społeczne, które cieszą się mandatem rodziców w zakresie podejmowania 

ingerencji, działań w rodzinie z problemem przemocy to przede wszystkim szkoła oraz krewni, 

a w dalszej kolejności pracownicy socjalni i wymiar sprawiedliwości (Wykres 19). 

 

Rozkład ten jest podobny do rozkładu dotyczącego ogółu badanych i prawdopodobnie 

należy go tak samo interpretować.  

Obrazu dopełniają opinie rodziców na temat działań jakie mogłyby ograniczać 

stosowanie kar cielesnych (wykres 20).  
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Także w tym przypadku silne są preferencje do stosowania przede wszystkim tzw. 

miękkich metod – różnie ukierunkowanej edukacji, przede wszystkim o prawach dziecka 

i szkodliwości kar cielesnych, ale także w zakresie tego, jak radzić sobie z dzieckiem oraz 

o tym, że jest to zachowanie zakazane prawnie.  

Niemal połowa rodziców – 46% wie o tym, że kary cielesne są w Polsce zabronione 

prawem. Wiedza wśród rodziców jest więc nieco lepsza niż wśród ogółu badanych (wykres 21) 

– o 10%. Generalna jednak ocena poziomu wiedzy rodziców skłania do myślenia o bardziej 

intensywnym popularyzowaniu wśród rodziców wiedzy i sensu zakazu kar cielesnych, jako 

prawa wprowadzonego w Polsce. 

 

Jednocześnie z zadowoleniem należy przyjąć wynik badań w kwestii oceny przez 

rodziców słuszności wprowadzenia zakazu (wykres 22).  
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Wykres 21. Czy zgadza się Pan(Pani) z następującym 
stwierdzeniem: bicie dziecka jest niezgodne z polskim 

prawem? (dane dla N=241)
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Podobnie jak w perspektywie ogółu badanych, wśród rodziców także dominuje (66%) 

pozytywna ocena zakazu kar cielesnych oraz niewiele jest (7%) osób zdecydowanie negatywnie 

oceniających to prawo. 

Podsumowując cały ten obszar wskaźników ukazujących nastawienia rodziców 

do działań wobec problemu przemocy w wychowaniu, można stwierdzić, iż w większości 

rodzice nie uważają by sposób postępowania z dzieckiem powinien być wyłączony spod 

kontroli społecznej, pozytywnie oceniają wprowadzenie zakazu kar cielesnych ale jednocześnie 

poziom wiedzy o istnieniu zakazu jest niewystarczający. Z perspektywy wyników co do 

akceptowanych przez badanych działań wobec problemu bicia dzieci, można powiedzieć, że 

przyzwoleniu na ingerowanie w rodzinę towarzyszą preferencje badanych do stosowania 

miękkich metod korekty postępowania rodziców z dzieckiem takich, jak edukacja czy działania 

pomocowe oraz nadzór nad rodziną. 

3. UJAWNIANIE WŁASNYCH ZACHOWAŃ PRZEMOCY WOBEC DZIECI PRZEZ 

RODZICÓW 

Na tle przedstawionych wcześniej poglądów rodziców na temat aprobaty zachowań 

przemocy wobec dzieci w wychowaniu, warto dokonać analizy ujawnień rodziców na temat 

ich osobistych zachowań wobec dzieci. Przyjąć należy przy tym, że uzyskane rezultaty nie tyle 

obrazują trafnie i rzetelnie rzeczywiste rozmiary zjawiska przemocy w wychowaniu, ale 

traktować trzeba je jako raczej ukazujące gotowość rodziców do przyznawania się do 

stosowania przemocy wobec dzieci. Czyli, w gruncie rzeczy kolejny wskaźnik w zakresie 

diagnozy postaw rodziców wobec kwestii przemocy w wychowaniu.  

Rodzice zapytani o własne zachowania przemocy ujawniali je w różnym stopniu, 

w zależności od tego, czy pytanie dotyczyło zastosowania zachowania kiedykolwiek lub 

w ostatnim czasie. Tę różnicę widać zarówno w pytaniu o klapsy jak i o tzw. lanie. 
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Otrzymane rozkłady pokazują (wykres 23 i 23a), że rodzice przyznają się niemal 

w połowie (49%) do stosowania wobec własnych dzieci klapsów, ale zdecydowanie rzadziej 

przyznają, że zachowanie to miało miejsce w ostatnim roku (26%). 

Do zastosowania lania rodzice przyznają się rzadziej niż do klapsów. Jedynie co 

dziesiąty rodzic ujawnił to zachowanie, a do jego użycia w ostatnim roku przyznało się 

zaledwie 6% rodziców. 

 

Dokonując zestawienia danych z kolejnych lat pomiaru tych wskaźników, można 

zauważyć (wykres 25), iż z pewnymi drobnymi wahaniami ( kilku punktów procentowych), 

przyznawanie się rodziców do stosowania klapsów utrzymuje się na podobnym poziomie, 

z nieco większym 6 punktowym spadkiem w roku 2018, do 49%. Ten mniej więcej wyrównany 

poziom utrzymuje się w grupie zarówno rodziców dzieci do 18 roku życia, jak i osób 

posiadających dzieci ( w tym dorosłe).  
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Wykres 23. Czy zdarzyło się Panu(Pani) 
kiedykolwiek wymierzyć swemu dziecku 

klapsa? (dane dla N=241)

 dosyć często  od czasu do czasu

 raz lub kilka razy  nigdy
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Wykres 23a. Czy w ciągu ostatniego roku 
zdarzyło się Panu(Pani) dać dziecku klapsa? 

(dane dla N=241)

 dosyć często  od czasu do czasu

 raz lub kilka razy  nigdy
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Wykres 24. Czy zdarzyło się 
kiedykolwiek, że Pana(Pani) dziecko 
dostało tzw. lanie? (dane dla N=241)

 dosyć często  od czasu do czasu

 raz lub kilka razy  nigdy
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Wykres 24a. Czy w ciągu ostatniego roku 
zdarzyło się, że dziecko dostało tzw. lanie? 

(dane dla N=241)

 dosyć często  od czasu do czasu

 raz lub kilka razy  nigdy
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Z kolei obraz dynamiki przyznawania się rodziców do stosowania bicia dzieci (lania) 

(wykres 25), ukazuje wahania wysokości wskaźników zarówno w grupie osób mających dzieci 

w tym dorosłe, jak i w grupie rodziców dzieci do 18 rż w obrębie do kilkunastu procent. Warto 

też zauważyć różnice pomiędzy wysokością wskaźników w grupie „aktualnych” rodziców, jak 

i osób osiadających dzieci w tym dorosłe, które najprawdopodobniej wynikają z różnic 

generacyjnych postaw wobec przemocy w wychowaniu – większej akceptacji oraz częstszego 

stosowania przemocy w starszych pokoleniach rodziców.  

Rodzice zapytani o inne zachowania przemocy wobec własnych dzieci (wykres 25), 

najczęściej przyznawali się do krzyczenia na dziecko – aż 60%. Co trzeci z rodziców przyznał 

się do grożenia dziecku biciem. Zwraca też uwagę, iż niemal co piąty rodzic straszył dziecko, 

że zostanie zabrane przez obcego. Co szósty rodzic karmił swoje dziecko na siłę. Co dziesiąty 

rodzic przyznał się do szarpania lub potrząsania dzieckiem oraz złośliwego szczypania lub 

ściskania dziecka. Pozostałe zachowania rodzice ujawniali w niewielkim odsetku.  
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Można zauważyć, że najrzadziej rodzice przyznawali się do tych zachowań, które 

kulturowo mają konotację przemocową i są nieakceptowane kulturowo, jako zachowania 

agresywne lub poniżające.  

Jeśli odniesiemy ten obraz do danych z roku 2017, to można dostrzec, iż we wszystkich 

zachowaniach, poza karmieniem na siłę, nastąpił spadek przyznawania się rodziców.  
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Wykres 25. Czy kiedykolwiek zdarzyły się Panu(Pani) wobec własnego dziecka: 
(dane % dla N=241)
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Całość obrazu, jak wcześniej to sygnalizowano, nie ma waloru diagnozy rozmiarów 

zjawiska przemocy w wychowaniu i raczej należy go interpretować w kategoriach analizy 

postaw, niż jako dane na temat faktycznych rozmiarów zjawiska. Dlatego zanotowane spadki 

ujawnień zachowań przemocy wobec własnych dzieci przez rodziców oraz szczegółowa 

analiza przyznawania się według rodzaju tych zachowań, skłania do interpretacji, iż jest to 

bardziej efekt wzrostu świadomości rodziców na temat aktualnej społecznej oceny 

poszczególnych zachowań i narastającej dotychczas w dyskursie publicznym krytyki 

stosowania przemocowych sposobów wychowania dziecka, iż rzeczywisty spadek 

występowania tych zachowań w praktyce wychowawczej. Oznacza to najprawdopodobniej, że 

rodzice coraz bardziej nie przyznają się do poszczególnych zachowań przemocy, bo wiedzą, że 

to stawiałoby ich to w złym świetle. Ten efekt naznaczania jako niewłaściwych określonych 

zachowań wobec dziecka i nagłaśnianie problemu przemocy w wychowaniu, także jest 

korzystny dla celu, jakim jest minimalizowanie aprobaty zachowań przemocy wobec dziecka 

i jej działania jako czynnika ryzyka na występowanie zachowań.  

OPINIE NA TEMAT POSZANOWANIA I OCHRONY PRAW 
DZIECI W POLSCE 

Dopełnieniem obrazu postaw społecznych wobec przemocy w wychowaniu jest 

spostrzeganie tego problemu w społeczeństwie. Badanym osobom przedstawiono więc także 

pytania o spostrzeganie tego, jak ich zdaniem w Polsce szanowane są prawa dzieci, 

koncentrując się właśnie na kwestii prawa dzieci do życia bez przemocy. 

Zebrane dane pokazują, że jedynie co czwarty badanych uważał, że te prawa są 

powszechnie szanowane (wykres 26). Ponad połowa badanych (60%) miała co do tego 

wątpliwości, stwierdzając, że jedynie częściowo. Co szósty badany uznał, że w niewielkim 

stopniu. 
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Jak więc widać, jedynie jedna czwarta społeczeństwa spostrzega sytuację dzieci 

w Polsce bezproblemowo, jako w zasadzie brak występowania problemu przemocy 

w doświadczeniach dzieci. Innymi słowy większość badanych dostrzega problem przemocy 

w życiu dzieci w Polsce, a tylko jedna czwarta społeczeństwa nie widzi go. 

Badani zapytani zostali też o poziom ochrony dzieci przed przemocą w naszym kraju – 

o poziom pomocy dla dzieci pod tym względem. Podobnie, w zdecydowanej większości 

spostrzegają sytuację pod tym względem, jako co najmniej problemową (wykres 27). Jedynie 

23% badanych uważa, że ochrona ta jest powszechna. 

 

Na tle powyższych opinii i całego zagadnienia społecznej oceny stopnia poszanowania 

praw dzieci w Polsce, istotny wydaje się też osąd badanych na temat potrzeby istnienia 

instytucji naczelnej w zakresie ochrony praw dzieci, tj. Rzecznika Praw Dziecka (wykres 28).  
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Wykres 26. Jak Pana(Pani) zdaniem w Polsce są 
szanowane prawa dzieci do życia bez przemocy? 

(dane dla N=1042)

 powszechnie  częściowo  w niewielkim stopniu
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59%

18%

Wykres 27. Jak Pana(Pani) zdaniem w Polsce są 
szanowane prawa dzieci do pomocy w sytuacji 

doznawania przemocy? (dane dla N=1042)

 powszechnie  częściowo  w niewielkim stopniu
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Jak pokazuje to rozkład danych, jedynie 6% badanych ma w tej kwestii negatywne 

zdanie, przy czym tylko 1% uważa istnienie tego urzędu za zbędne.  

Badania pokazały też wysoki poziom wiedzy Polaków na temat istnienia urzędu 

Rzecznika Praw Dziecka– 81% badanych (wykres 29). 

 

Badani w dużej części dostrzegają też szerokie pole działalności Rzecznika Praw 

Dziecka (wykres 29a) 
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41%
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Wykres 28. Czy w Polsce rzecznik praw dziecka jest 
potrzebny? (dane dla N=1042)

 Zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zupełnie nie jest potrzebny
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Wykres 29. Czy w Polsce istnieje instytucja Rzecznika 
Praw Dziecka? (dane dla N=1042)

 Tak  Nie  Nie wiem
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Jedynie co dziesiąty z tych którzy wiedzą o istnieniu instytucji, nie wiedział 

jednocześnie czym rzecznik się zajmuje. 

Ponadto badanych zapytano o styczność z kampaniami społecznymi na temat przemocy 

wobec dzieci (wykresy 30 i 30a). 

 

Ukazany rozkład odpowiedzi w całej próbie (wykres 30), tj. aż 71 % badanych, którzy 

nigdy nie spotkali się z takimi kampaniami oraz rozkład w grupie rodziców dzieci do 18 roku 

życia, gdzie ponad połowa z nich (66%) nie spotkała się z takimi kampaniami (wykres 30a), 

sugeruje bardziej intensywne działania w tej mierze.  
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Wykres 30. Czy kiedykolwiek spotkał(a) 
się Pan(Pani) z jakimiś kampaniami 

dotyczącymi bicia dzieci, kar fizycznych 
wobec dzieci? (Ogółem N=1042)

 Nigdy  Raz  Kilka razy

66%

19%

15%

Wykres 30a. Czy kiedykolwiek spotkał(a) 
się Pan(Pani) z jakimiś kampaniami 

dotyczącymi bicia dzieci, kar fizycznych 
wobec dzieci? (Rodzice  N=241)

 Nigdy  Raz  Kilka razy
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UWAGI KOŃCOWE I REKOMENDACJE 

Przedstawiony obraz wyników badań ukazujący postawy społeczne wobec problemu 

przemocy w wychowaniu porusza każde „pedagogiczne serce”. Ujawnia on raczej niekorzystny 

sposób myślenia Polaków o dzieciach i o ich wychowaniu, oraz nie najlepszą jakość polskiego 

rodzicielstwa. Aprobata przemocy w wychowaniu stale jest na dość wysokim poziomie 

i jakkolwiek zróżnicowana w zależności od rodzaju zachowania, ze względu na jej zakres, 

gdzie jedna czwarta społeczeństwa aprobuje bicie a niemal połowa uderzanie dziecka, jest 

istotnym czynnikiem ryzyka dla faktycznego występowania problemu w praktyce. Za tym 

bowiem obrazem aprobaty ogólnej, jak i wyrażanej przez rodziców, kryje się wychowawcza 

codzienność polskich dzieci. Sprawa jest jednak poważniejsza, jeśli spojrzymy na wyniki badań 

w perspektywie przytoczonych badań nad konsekwencjami doświadczania kar cielesnych. W 

tym świetle za owym obrazem aprobaty społecznej, kryją się poważne dramaty wielu dzieci. 

Na początku tego opracowania ukazano związek pomiędzy aprobatą kar cielesnych a ich 

stosowaniem i zakresem występowania społecznego, jaki ujawniono w różnych badaniach. Im 

wyższy poziom akceptacji codziennej „wychowawczej przemocy” w stosunku do dzieci, im 

bardziej kary cielesne są tolerowane i spostrzegane jako aprobowane, użyteczne sposoby 

oddziaływania na dziecko, tym więcej przemocy w praktyce wychowawczej, ale także tym 

więcej występuje przypadków znęcania się nad dziećmi (Zolotore et al. 2011, Gershoff 2013, 

Durrant and Ensome 2012, Durrant et al. 2006, Bussmann et al. 2011, Durrant and Janson 2005, 

Lee et al. 2013). 

Ukazane w raporcie badania pokazuję też, że działania różnego rodzaju ukierunkowane 

na obniżenie poziomu aprobaty przemocy w wychowaniu są funkcjonalne. W społeczeństwie i 

wśród samych rodziców spada bowiem poziom akceptacji kar cielesnych, oraz rośnie 

świadomość potrzeby ochrony dziecka i świadomość ważności tej zasady na tle uznawanej 

autonomii rodziców w postępowaniu z dzieckiem. Ważnym wskazaniem na tle ukazanych 

rezultatów badania jest upowszechnianie wiedzy i świadomości znaczenia prawa zakazującego 

kar cielesnych oraz bardziej intensywne działania w ramach edukacji społecznej co do 

szkodliwego znaczenia różnych zachowań wobec dziecka, które nie mają powszechnej 

przemocowej konotacji. Istnieje też potrzeba edukowania w zakresie ogólnego destrukcyjnego 

znaczenia indywidualnego i społecznego kar cielesnych. Ukazany w badaniach obraz skłania 

też do głębokiej refleksji nad efektywnymi sposobami poprawy pedagogicznej świadomości 

i umiejętności polskich rodziców. 
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W świecie nikt dzisiaj już specjalnie nie dyskutuje nad oceną etyczną czy funkcjonalną 

kar cielesnych. Obecny dyskurs na temat kar cielesnych, w tym klapsów, nie toczy się już wokół 

kwestii ich skuteczności czy szkodliwości, ale wokół poszukiwania sposobów ich 

eliminowania (Afifi and Romano, 2017, zob. UNICEF 2017b, SRSG, 2013; SRSG, 2017). 

Eksperci ukazują modele działań jakie powinny być podejmowane na poszczególnych 

poziomach społecznych i obszarach ryzyka problemu przemocy wobec dzieci. W tych 

działaniach szczególną rolę odgrywają działania na poziomie uniwersalnym (Gershoff et al. 

2017; WHO 2016)Wśród globalnych i regionalnych rekomendacji dotyczących eliminacji 

problemu silnie postulowana jest konieczność wypracowania spójnej polityki, która w różnych 

sferach takich, jak edukacja, pomoc i wsparcie rodzin, zdrowie psychiczne i ogólne, a nawet 

zatrudnienie, będzie promowała rozwiązania, które minimalizują czynniki ryzyka stosowania 

kar cielesnych i innych zachowań przemocy wobec dzieci (Jarosz, 2017). Chodzi tu 

o wypracowywanie spójnych rozwiązań w różnych obszarach polityki państw, które to sektory 

bardziej lub mnie bezpośrednio związane są z przedmiotowym zjawiskiem jako obszary 

występowania czynników ryzyka lub ochronnych. To zachęta do tworzenia narodowych 

strategii eliminacji przemocy wobec dzieci (Rec (2009)10).  
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