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katarzyna osiak ‑krynicka

Udział w procesie karnym dziecka 
pokrzywdzonego przestępstwem – 
informacje dla profesjonalistów 
pracujących z dziećmi pokrzywdzonymi 
przestępstwem i ich rodzicami

Wprowadzenie

Doświadczenie przez dziecko przestępstwa może doprowadzić 
do wszczęcia postępowania karnego przeciwko sprawcy tego czynu. 
Rocznie w Polsce około 10 000 dzieci doświadcza różnego rodzaju 
przestępstw1. Rzeczywista skala zjawiska nigdy nie zostanie ujaw-
niona, ponieważ fakt pokrzywdzenia dziecka przestępstwem nie 
zawsze jest zgłaszany organom ścigania. Przyczyną tego może być 
np. to, że rodzice nie wierzą swoim dzieciom, i uważają, że dziecko 
naoglądało się telewizji lub gdzieś coś usłyszało i zmyśla. Ponadto 
rodzicowi trudno uwierzyć, że ojciec, dziadek, brat dziecka albo ulu-
biony wujek mógł zrobić mu jakąkolwiek krzywdę. Kolejną przyczyną 
niezgłaszania przestępstw na szkodę dzieci może być fakt, że sprawca 
szantażuje dziecko, iż jeżeli komukolwiek powie o czynie, jego naj-
bliższym stanie się krzywda, a jeśli sprawca jest osobą najbliższą dla 
ofiary – to wmawia dziecku, że pójdzie on do więzienia i będzie to 
wina dziecka. Inną bardzo częstą przyczyną (zwłaszcza w przypadku 

 1 A. Gadomska -Radel, Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa 
w procesie karnym, Warszawa 2015, el./LEX [dostęp: 09.05.2021 r.].

1. 
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przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności) jest brak 
świadomości ofiar, że doświadczyły czynu zabronionego2.

Udział małoletniego pokrzywdzonego w procesie karnym

Jeżeli organy ścigania, zawiadomione o fakcie przestępstwa, posta-
nowią o wszczęciu postępowania karnego, małoletni pokrzywdzony 
stanie się uczestnikiem procesu karnego. W postępowaniu przygo-
towawczym będzie miał on z mocy prawa status strony (art. 299 § 1 
k.p.k.3), natomiast w postępowaniu sądowym musi złożyć oświadcze-
nie o zamiarze występowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego 
(art. 54 § 1 k.p.k.).

Ze względu na to, że małoletniemu nie przysługuje w procesie kar-
nym zdolność do czynności procesowych, czyli zdolność do samodziel-
nego występowania w charakterze strony i dokonywania czynności 
procesowych, zgodnie z art. 51 § 2 k.p.k. prawa małoletniego wyko-
nuje jego przedstawiciel procesowy. Według przepisu art. 98 § 1 k.r.o.4 
przedstawicielami ustawowymi dziecka są jego rodzice. Przedstawiciel 
ustawowy wykonujący prawa małoletniego pokrzywdzonego ma prawo 
do: zapoznania się z aktami sprawy, złożenia wniosku o ściganie lub 
wniesienia prywatnego aktu oskarżenia, towarzyszenia małoletniemu 
podczas przesłuchania, złożenia oświadczenia o zamiarze działania 
w charakterze oskarżyciela posiłkowego, reprezentowania małolet-
niego podczas rozprawy, w razie potrzeby złożenia wniosku o wyłącze-
nie jawności rozprawy, składania wniosków dowodowych, zabierania 
głosu na rozprawie oraz wnoszenia środków odwoławczych, a także 
do ustanowienia pełnomocnika lub złożenia wniosku o przyznanie 
pełnomocnika z urzędu5.

 2 K. Osiak, Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w trybie art. 185a 
Kodeksu Postępowania Karnego, [w:] Wybrane prace z obszaru prawa, ekonomii i nauk 
społecznych, K. Maciąg, M. Maciąg (red.), Lublin 2018, s. 78–86.
 3 Ustawa z  dnia 6 czerwca 1997  r.  – Kodeks postępowania karnego 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 534 z późn. zm.), dalej jako: k.p.k.
 4 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1359), dalej jako: k.r.o.
 5 K. Osiak -Krynicka, Kurator procesowy dla małoletniego pokrzywdzonego 
w postępowaniu karnym, [w:] Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce, J. Nyć-
kowiak (red.), Młodzi Naukowcy, Lublin 2020, s. 59–64.

2. 



/7

Rodzice małoletniego nie będą mogli reprezentować swojego 
dziecka przy czynnościach prawnych między dzieckiem a jednym 
z rodziców lub jego małżonkiem, chyba że czynność prawna polega 
na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz dziecka albo dotyczy należnych 
dziecku od drugiego z rodziców środków utrzymania lub wychowania 
(art. 98 § 2 pkt 2 k.r.o.). Wobec tego w procesie karnym małoletniego 
pokrzywdzonego nie będą mogli reprezentować rodzice, jeżeli podej-
rzanym/oskarżonym o przestępstwo na szkodę małoletniego jest 
drugi rodzic lub małżonek rodzica. Natomiast rodzice będą mogli 
reprezentować swoje dziecko w sprawach, w których sprawcą prze-
stępstwa jest osoba obca (np. nauczyciel, trener, wychowawca kolo-
nijny), członek rodziny (np. dziadek, babcia, wujek, ciocia, kuzyn, 
brat) lub konkubent jednego z rodziców6. W takiej sytuacji, zgod-
nie z art. 99 § 1 k.r.o. sąd opiekuńczy wyznacza dla małoletniego 
pokrzywdzonego kuratora procesowego. Ustanowienie takiego kura-
tora powinno nastąpić niezwłocznie po powzięciu informacji przez 
organy procesowe o podstawie do wyłączenia rodzica z reprezentacji 
małoletniego pokrzywdzonego, nawet jeszcze przed postawieniem 
zarzutów sprawcy7.

Kuratorem może zostać powołana osoba, która zgodnie z prze-
pisem art. 991 k.r.o. jest adwokatem lub radcą prawnym i wykazuje 
szczególną znajomość spraw dotyczących dziecka, tego samego 
rodzaju lub rodzajowo odpowiadających sprawie, w której wyma-
gana jest reprezentacja, lub ukończyła szkolenie dotyczące zasad 
reprezentacji, praw lub potrzeb dziecka. Ponadto kurator powinien 
być osobą cierpliwą, opanowaną, która ma świadomość znaczenia roli, 
jaką odgrywa w postępowaniu karnym, zna podstawy psychologii dzie-
cięcej (zwłaszcza w zakresie ogólnych wiadomości o rozwoju dziecka, 
jego percepcji, sposobie formułowania spostrzeżeń i przekazywania 
informacji), potrafi nawiązać kontakt z dzieckiem i nie unika tego 
kontaktu, a także ma świadomość negatywnych skutków dla mało-
letniego, jakie wiążą się z nieodpowiednim postępowaniem z nim 
w procesie karnym. Do zadań kuratora procesowego dla małoletniego 

 6 M. Horna -Cieślak, O. Trocha, Kurator reprezentujący dziecko w postepo‑
waniu karnym, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Warszawa 2016, s. 4–5; J. Gajda, 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2020, el./Legalis [dostęp: 
09.05.2021 r.].
 7 K. Osiak -Krynicka, Kurator procesowy dla małoletniego… op. cit.
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pokrzywdzonego należy: zapoznanie się z aktami sprawy, spotkanie 
z małoletnim i wysłuchanie go, spotkanie z rodzicem niekrzywdzą-
cym i informowanie go o sprawie, złożenie wniosku o ściganie lub 
wniesienie prywatnego aktu oskarżenia, towarzyszenie małoletniemu 
podczas przesłuchania, złożenie oświadczenia o zamiarze działania 
w charakterze oskarżyciela posiłkowego, reprezentowanie małolet-
niego podczas rozprawy, w razie potrzeby złożenie wniosku o wyłącze-
nie jawności rozprawy, składanie wniosków dowodowych, zabieranie 
głosu na rozprawie oraz wnoszenie środków odwoławczych8.

Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego  
w procesie karnym

Ze względu na to, że małoletni pokrzywdzony nie może samodzielnie 
dokonywać czynności w procesie karnym, lecz przez swojego przedsta-
wiciela ustawowego, jego osobisty udział w procesie karnym ogranicza 
się jedynie do złożenia zeznań.

Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego jest zaliczane do naj-
trudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych czynności w polskim 
postępowaniu karnym9. Powodem tego jest fakt, iż wartość uzyska-
nego materiału zależy od możliwości rozwojowych, cech indywidual-
nych i środowiska rodzinnego małoletniego, a przede wszystkim od 
warunków i sposobu przeprowadzonego przesłuchania10.

Sposób przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego w postę-
powaniu karnym jest uzależniony od jego wieku oraz przestępstwa, 
jakiego doświadczył. Co do zasady małoletni pokrzywdzony jest 
przesłuchiwany w trybie zwykłym (na zasadach ogólnych) lub w try-
bie ochronnym, czyli w sposób określony w art. 185a k.p.k. Organ 
prowadzący postępowanie karne, który ma podjąć decyzję o prze-
słuchaniu małoletniego w charakterze świadka, powinien najpierw 

 8 Ibidem.
 9 A. Gadomska, Przygotowanie do przesłuchania małoletniej ofiary w charak‑
terze świadka, „Prokuratura i Prawo”, 2008, nr 7–8, s. 184; W. Gutekunst, Taktyka 
przesłuchania nieletnich, „Problemy Kryminalistyki”, 1964, nr 47, s. 18.
 10 J. Zmarzlik, Przygotowanie dziecka do uczestniczenia w przesłuchaniu, [w:] 
Dziecko wykorzystywane seksualnie. Diagnoza, interwencja, pomoc psychologiczna, 
M. Sajkowska (red.), FDN, Warszawa 2010, s. 89–111.
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ustalić, czy stan psychiczny dziecka pozwala mu na udział w postępo-
waniu karnym. W tym celu musi powołać biegłego, który oceni, czy 
wiek oraz stan psychiczny małoletniego umożliwia przesłuchanie go 
w charakterze świadka. Jeżeli zostanie ustalone, że małoletni może 
składać zeznania, organ procesowy powinien prześledzić wnikliwie 
akta sprawy, aby stwierdzić, w jakim trybie powinien on zostać prze-
słuchany. Właściwy tryb przesłuchania dziecka może mieć znaczący 
wpływ na jakość składanych przez niego zeznań i ochronę przed 
wtórną wiktymizacją11.

Przygotowanie małoletniego pokrzywdzonego  
do udziału w przesłuchaniu

Niezależnie od trybu przesłuchania małoletniego przed pierwszym 
przesłuchaniem powinien on zostać do tej czynności przygotowany. 
Przygotowanie takie polega na: edukacji, dzięki której małoletni uzy-
skuje wiedzę i wyobrażenia na temat roli świadka oraz procedury prze-
słuchania; ćwiczeniach koncentracji uwagi, uważnego słuchania pytań, 
formułowania na nie odpowiedzi; regulacji lęków i napięć związanych 
z udziałem w procedurach karnych (wypracowanie strategii radzenia 
sobie ze stresem przy wykorzystaniu indywidualnych możliwości 
dziecka) oraz motywowaniu małoletniego do składania zeznań12. 
Przygotowania małoletniego do przesłuchania nie można mylić 
z wyuczeniem go na pamięć scenariusza przesłuchania, określonych 

 11 M. Wielec, M. Horna -Cieślak, P. Masłowska, Przesłuchanie małoletniego 
pokrzywdzonego po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego wprowadzonej ustawą 
z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks 
postępowania karnego – wyniki badań aktowych, „Prawo w działaniu. Sprawy Karne”, 
2019, nr 39, s. 69–97.
 12 A. Budzyńska, Przygotowanie małoletnich świadków do przesłuchania w pro‑
cedurach karnych. Szkolenie dla profesjonalistów, Warszawa 2015, s. 11, [online:] 
http://edukacja.fdds.pl/bafd1dcb -f3dd-4bb9-9b1e -b9a0145d3669/Extras/
przygotowanie -do -przesluchania04-09-2015-internet -strony.pdf [dostęp: 
09.05.2021 r.]; K. Osiak -Krynicka, Zasadność przygotowania małoletniego świadka 
do udziału w przesłuchaniu, [w:] Badania i Rozwój Naukowców w Polsce. Nauki huma‑
nistyczne i społeczne. Prawo i ekonomia, J. Nyćkowiak, J. Leśny (red.), Poznań 2020; 
A. Gadomska, Przygotowanie do przesłuchania… op. cit., s. 194; J. Zmarzlik, Przygo‑
towanie dziecka… op. cit.
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kwestii, wyćwiczenia sposobu odtwarzania zdarzeń czy też z korygo-
waniem sposobu jego myślenia lub poprawiania słownictwa i stylistyki 
wypowiedzi. Ponadto biegły psycholog przygotowujący małoletniego 
do przesłuchania nie może poruszać treści związanych z prowadzo-
nym postępowaniem13.

Przygotowanie dziecka do przesłuchania składa się z dwóch eta-
pów: edukacji i wsparcia psychologicznego. Edukacja dzieli się na 
fazę statyczną oraz dynamiczną14. W fazie statycznej małoletniemu 
przekazuje się informacje dotyczące procedur prawnych w sposób 
dostosowany do jego wieku i stopnia rozwoju, wyjaśnia się, jaki jest 
cel przesłuchania, na czym polega rola dziecka oraz udziela się odpo-
wiedzi na pytania: kto bierze udział w przesłuchaniu?, kiedy i gdzie się 
ono odbędzie?, co będzie się działo podczas przesłuchania? Udzielając 
odpowiedzi na pytanie: co będzie się działo podczas przesłuchania?, 
osoba przygotowująca w pierwszej kolejności powinna wymienić 
i omówić etapy przesłuchania, a następnie poinformować małolet-
niego o przysługujących mu prawach, czyli o prawie do odmowy skła-
dania zeznań, prawie do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie 
oraz prawie odmowy zeznań lub odpowiedzi na pytania w sytuacji 

„szczególnie bliskiego stosunku” z oskarżonym:
• prawo do odmowy składania zeznań – jest zawarte w art. 

182 k.p.k. Polega ono na tym, że osoba najbliższa dla oskar-
żonego może odmówić składania zeznań. W odniesieniu do 
małoletniego pokrzywdzonego prawo do odmowy składania 
zeznań będzie przysługiwało wobec dziadków, rodziców, 
przysposabiającego i rodzeństwa;

• prawo do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie  – 
zawarte jest w art. 183 § 1 k.p.k. Przyznaje małoletniemu 
prawo do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli 
udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić osobę dla niego 
najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub prze-
stępstwo skarbowe. Aby małoletni został pouczony o tym 

 13 A. Budzyńska, Psychologiczne aspekty funkcjonowania małoletniego pokrzyw‑
dzonego przestępstwem, [w:] Kurator procesowy dla małoletniego pokrzywdzonego. 
Prawne i psychologiczne aspekty udziału małoletniego w postępowaniu karnym, Fun-
dacja Dajemy Dzieciom Siłę, Warszawa 2016, s. 77–94.
 14 K. Osiak -Krynicka, Zasadność przygotowania małoletniego… op. cit.
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prawie, konieczne jest ujawnienie się okoliczności objętych 
przepisem art. 183 k.p.k. Może on skorzystać z tego prawa 
w każdej chwili, zarówno w fazie swobodnej wypowiedzi, 
jak i fazie zadawania pytań. Organ procesowy, który prze-
słuchuje małoletniego pokrzywdzonego, nie może doma-
gać się od niego podania przyczyn odmowy odpowiedzi na 
pytanie lub uzależniać uwzględnienia tego prawa od ich 
podania. Może jedynie zapytać o przyczynę uchylenia się 
od odpowiedzi.

• prawo małoletniego do odmowy zeznań lub odpowiedzi 
na pytania w sytuacji „szczególnie bliskiego stosunku” 
z oskarżonym – jest to prawo, które ściśle wiąże się z pra-
wem do odmowy składania zeznań oraz uchylenia się 
od odpowiedzi na poszczególne pytania. Zgodnie z treścią 
art. 185 k.p.k. organ procesowy może zwolnić świadka – 
o ile ten o to wnosi – ze złożenia zeznania lub odpowiedzi 
na pytania, jeżeli pozostaje z oskarżonym w szczególnie bli-
skim stosunku osobistym. Ustawodawca chciał w ten sposób 
zapewnić ochronę głębokiej więzi istniejącej między prze-
słuchiwanym a oskarżonym, która wynika np. z przyjaźni, 
koleżeństwa czy opieki. Małoletni może skorzystać z tego 
prawa, jeżeli zostaną spełnione dwie przesłanki. Po pierw-
sze, między małoletnim a oskarżonym występuje szczególna 
zażyłość lub więź. Po drugie, małoletni musi wystąpić 
z wnioskiem o takie zwolnienie15.

Osoba przygotowująca dziecko do przesłuchania ustala, czy potrafi 
ono odróżnić prawdę od kłamstwa, a także informuje o obowiązku 
mówienia prawdy. Psycholog może zapytać małoletniego: „Co to zna-
czy mówić prawdę?”, a także: „Co to znaczy kłamać?”. Małe dzieci do 
około 8. roku życia mają skłonności do konfabulacji oraz zgadywania 
odpowiedzi, ponieważ nie wiedzą, nie pamiętają lub nie rozumieją 
treści pytania. Dlatego w ich przypadku można wypowiedzieć kilka 
zdań prawdziwych i fałszywych, za każdym razem pytając dziecko, 

 15 K. Osiak, Prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego, które przysługują 
mu podczas przesłuchania w trybie art. 185a Kodeksu postępowania karnego, „Dziecko 
Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, 2016, vol. 15, nr 4, s. 87–101.
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czy zdanie jest prawdą, czy kłamstwem16. Dziecku powinno się także 
wytłumaczyć, że może ono nie znać odpowiedzi na zadawane przez 
sędziego pytania, a nawet nie zrozumieć tych pytań, mieć trudności 
z werbalizacją myśli lub nie być pewne swoich odpowiedzi. Jeżeli taka 
sytuacja się wydarzy, powinien o niej poinformować przesłuchującego. 
W tym celu przygotowujący może powiedzieć dziecku, że: „Niektóre 
pytania będą dla Ciebie łatwe do zrozumienia, a inne trudne. Powiedz, 
kiedy nie zrozumiesz pytania. Powiedz, kiedy nie będziesz umiał/-ła 
odpowiedzieć na pytanie. Nikt nie będzie miał o to do Ciebie pretensji 
lub się gniewał”. W ramach tego etapu przygotowania warto także 
poinformować dziecko, aby nie bało się sygnalizować zmęczenia, pra-
gnienia lub innych potrzeb, a także chęci zrobienia przerwy17.

Drugim etapem przygotowania małoletniego pokrzywdzonego 
do przesłuchania jest wsparcie psychologiczne. Odgrywa ono bardzo 
istotną rolę ze względu na to, że dzieci zarówno przed, jak i w trakcie 
przesłuchania przeżywają bardzo silne emocje, w tym m.in. obawę 
przed tym, że sobie nie poradzą, nie spełnią oczekiwań sędziego, nie 
zrozumieją pytań, a także boją się sprawcy krzywdzenia, jego odwe-
towych zachowań oraz negatywnej oceny i kary ze strony bliskich 
osób. W związku z tym u małoletniego należy uaktywnić umiejętności 
pomagające sprostanie tej sytuacji. W ramach wsparcia psychologicz-
nego biegły psycholog powinien dążyć do zwiększenia kompetencji 
dziecka przez ćwiczenie koncentracji uwagi, uważnego słuchania 
pytań, formułowania na nie odpowiedzi, narracji i umiejętności sprzy-
jających składaniu wartościowych zeznań18.

 16 A. Budzyńska, Diagnoza psychologiczna wykorzystywania seksualnego dzieci, 
[w:] Dziecko wykorzystywane seksualnie. Diagnoza, interwencja, pomoc psychologiczna, 
M. Sajkowska (red.), Warszawa 2010, s. 21–47.
 17 A. Budzyńska, Jak przesłuchiwać dziecko, Warszawa 2007, s. 10–19.
 18 A. Budzyńska, Przygotowanie małoletnich świadków do udziału w przesłuchaniu, 
[w:] Przesłuchanie małoletniego świadka w postępowaniu karnym. Poradnik dla pro‑
fesjonalistów, Warszawa 2018, s. 58; J. Zmarzlik, Przygotowanie dziecka… op. cit.; 
A. Budzyńska, Przygotowanie małoletnich świadków do przesłuchania w procedurach 
karnych. Szkolenie dla profesjonalistów, Warszawa 2015, [online:] http://edukacja.
fdds.pl/bafd1dcb -f3dd-4bb9-9b1e -b9a0145d3669/Extras/przygotowanie -do-

-przesluchania04-09-2015-internet -strony.pdf [dostęp: 09.05.2021 r.].
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Przesłuchanie w trybie art. 185a k.p.k.

Przesłuchanie małoletniego w trybie ochronnym jest regulowane przez 
art. 185a k.p.k. Zgodnie z obecną treścią tego przepisu w sprawach 
o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezpraw-
nej, albo określone w rozdziałach XXIII, XXV i XXVI Kodeksu karnego 
pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, 
przesłuchuje się w charakterze świadka tylko wówczas, gdy jego zezna-
nia mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy i tylko 
raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie 
wymaga ponownego przesłuchania, lub żąda tego oskarżony, który nie 
miał obrońcy w trakcie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego. 
Ta czynność procesowa jest przeprowadzana niezwłocznie, nie później 
niż w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku do sądu, na posiedze-
niu sądu z udziałem biegłego psychologa. W przesłuchaniu ma prawo 
wziąć udział prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego. 
Ponadto może być obecny także przedstawiciel ustawowy małolet-
niego lub osoba pełnoletnia wskazana przez pokrzywdzonego, jeżeli 
nie ogranicza to swobody wypowiedzi przesłuchiwanego. Jeżeli oskar-
żony zawiadomiony o tej czynności nie posiada obrońcy z wyboru, 
sąd wyznacza mu obrońcę z urzędu. Na rozprawie głównej odtwarza 
się sporządzony zapis obrazu i dźwięku przesłuchania oraz odczytuje 
protokół z tej czynności. W tym trybie mogą zostać także przesłuchani 
małoletni pokrzywdzeni przestępstwami wymienionymi w art. 185a 
§ 1 k.p.k., mimo że w chwili przesłuchania mają już ukończone 15 lat, 
gdy zachodzi uzasadniona obawa, że przesłuchanie w innych warun-
kach mogłoby mieć negatywny wpływ na jego stan psychiczny.

Przesłuchanie w trybie ochronnym jest przeprowadzane w Przyja-
znym Dziecku Pokoju Przesłuchań, na który składają się trzy pomiesz-
czenia: poczekalnia, pokój przesłuchań i pokój techniczny. Poczekalnia 
jest pierwszym miejscem, do którego wchodzi i w którym oczekuje na 
przesłuchanie małoletni pokrzywdzony19. W tym miejscu nie mogą 
przebywać osoby, które nie są uprawnione do udziału w przesłuchaniu, 
a przede wszystkim podejrzany/oskarżony. Jego obecność mogłaby 
wpłynąć na dziecko paraliżująco, a w najgorszym wypadku mogłoby 

 19 A. Gadomska -Radel, Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa… 
op. cit.
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to spowodować odmowę złożenia przez niego zeznań20. W poczekalni 
mogą znajdować się książki, czasopisma, kredki, papier oraz woda do 
picia, sok, ciasteczka, co zapewni małoletniemu pokrzywdzonemu 
możliwość aktywnego spędzania czasu w oczekiwaniu na rozpoczęcie 
się przesłuchania. Blisko poczekalni powinna znajdować się toaleta21. 
W poczekalni pod żadnym pozorem nie mogą znajdować się materiały 
edukacyjne i informacyjne na temat przemocy i wykorzystywania sek-
sualnego, ponieważ mogą stresująco i sugerująco wpływać na dzieci. 
Jak najbliżej poczekalni powinien się znajdować pokój przesłuchań22.

Pokój przesłuchań jest to pomieszczenie, w którym odbywa się 
przesłuchanie małoletniego. Powinien on znajdować się w cichym 
i neutralnym miejscu, do którego nie docierają hałasy z ulicy ani 
z korytarza lub sąsiednich pokoi23. Jest to bardzo ważne, ponie-
waż małoletni pokrzywdzony może obawiać się, że w sąsiadujących 
pomieszczeniach będzie słychać to, co mówi, zwłaszcza jeśli opowiada 
o traumatycznych i wstydliwych dla siebie wydarzeniach24. Okna nie 
powinny mieć zabezpieczeń w postaci krat25. Pokój przesłuchań powi-
nien być takiej wielkości, aby pozwolił na przeprowadzenie czynności 
przesłuchania przez sędziego z udziałem biegłego psychologa oraz 
tłumacza, jeżeli został powołany, a także wyjątkowo rodzica lub opie-
kuna małoletniego albo osobę wskazaną przez małoletniego, jeśli ich 
udział nie ograniczy swobody wypowiedzi dziecka26. Ściany pokoju 
powinny być w barwach jasnych i stonowanych. Mogą znajdować się 
na nich niewielkie dekoracje, a także rysunki dzieci, które były w nim 

 20 A.Z. Krawiec, Warunki przeprowadzenia przesłuchania w trybie art. 185a–185c 
k.p.k., „Prokuratura i Prawo”, 2016, nr 7–8, s. 88–98.
 21 § 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020 r. 
w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie 
określonym w art. 185a–185c Kodeksu postępowania karnego, tj. Dz.U. z 2020  
poz. 1691.
 22 A. Gadomska -Radel, Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa… 
op. cit.
 23 A.Z. Krawiec, Warunki przeprowadzenia przesłuchania w trybie… op. cit.
 24 K. Osiak, Kryminalistyczno ‑procesowe aspekty przesłuchania w trybie art. 185a 
k.p.k., „Prokuratura i Prawo”, 2018, nr 6, s. 137–155.
 25 Jak zorganizować i wyposażyć Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci, [online:] 
http://wymiarsprawiedliwosci.fdn.pl [dostęp: 09.05.2021 r.].
 26 K. Osiak, Kryminalistyczno ‑procesowe aspekty przesłuchania… op. cit.; Jak 
zorganizować i wyposażyć Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci, op. cit.
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przesłuchane27. Dekoracji nie może być jednak zbyt dużo, bo mogą 
rozpraszać uwagę małoletniego. W  pokoju przesłuchań wszyst-
kie gniazdka elektryczne powinny być zabezpieczone i zasłonięte. 
W zasięgu rąk dzieci nie powinny być dostępne żadne łatwo tłukące 
się przedmioty28. Meble, w które jest wyposażony pokój przesłuchań, 
należy dostosować do wieku przesłuchiwanego29. Podłoga powinna 
być wyłożona wykładziną, co sprawi, że dziecko poczuje się bardziej 
komfortowo i dodatkowo wyciszy pomieszczenie30. W pokoju przesłu-
chań nie umieszcza się zabawek, a jedynie materiały pomocne w uzy-
skaniu informacji od dziecka, w tym również kredki, flamastry i papier 
do rysowania oraz woda do picia i chusteczki do nosa31. Nieodłącz-
nym elementem wyposażenia każdego pokoju przesłuchań są środki 
techniczne, które umożliwiają utrwalanie obrazu i dźwięku z prze-
biegu przesłuchania, obserwowanie i słuchanie tej czynności przez 
uczestników przebywających w pokoju technicznym, przekazywanie 
sędziemu prowadzącemu przesłuchanie oraz biegłemu psychologowi 
pytań do świadka oraz wypowiedzi kierowanych przez uczestników 
czynności przebywających w pokoju technicznym, a także utrwalanie 
tych pytań w formie zapisu ich dźwięku. Te środki techniczne należy 
zainstalować w pokoju przesłuchań w taki sposób, aby umożliwić 
uczestnikom znajdującym się w pokoju technicznym ogląd pokoju 
przesłuchań oraz mimikę twarzy małoletniego pokrzywdzonego, 
nawet wówczas, gdy opuści głowę (najlepszym rozwiązaniem może 
okazać się posłużenie kamerą sześciokątną)32. Sposób zamontowania 

 27 § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 
2020  r. w  sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego 
w trybie określonym w art. 185a–185c Kodeksu postępowania karnego; D. Drab, 
Certyfikaty Przyjaznych Pokoi Przesłuchań Dzieci, „Dziecko krzywdzone. Teoria, 
badania, praktyka”, 2010, nr 1, s. 118–122.
 28 M. Keller -Hamela, Standardy wyposażenia i korzystania z przyjaznych pokoi 
przesłuchań dzieci, [w:] Przyjazne przesłuchanie dziecka, M. Sajkowska (red.), FDN, 
Warszawa 2007, s. 80–95.
 29 Jak zorganizować i wyposażyć Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci, op. cit.
 30 M. Keller -Hamela, Standardy wyposażenia i korzystania z przyjaznych… op. cit.
 31 D. Drab, Certyfikaty Przyjaznych Pokoi… op. cit.; Jak zorganizować i wyposażyć 
Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci, op. cit.
 32 K. Osiak, Kryminalistyczno ‑procesowe aspekty przesłuchania… op. cit.
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tych urządzeń technicznych nie powinien rozpraszać uwagi dziecka, 
ale nie mogą być one przed nim schowane33.

Pokój techniczny to pomieszczenie przylegające do pokoju przesłu-
chań i oddzielone od niego lustrem obserwacyjnym albo pomieszczenie 
połączone z pokojem przesłuchań za pomocą środków technicznych 
umożliwiających przeprowadzenie przesłuchania na odległość z jedno-
czesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. W pokoju tech-
nicznym podczas przesłuchania przebywają: protokolant, obrońca, 
pełnomocnik pokrzywdzonego, prokurator oraz co do zasady osoba 
wymieniona w art. 51 § 2 k.p.k. i osoba pełnoletnia wskazana przez 
dziecko. W związku z tym, w przeciwieństwie do pokoju przesłuchań, 
pokój techniczny musi być przystosowany do większej liczby osób. 
W pokoju technicznym dostępna jest instrukcja określająca sposób 
korzystania z pokoju przesłuchań oraz zawierająca zasady obowią-
zujące podczas przesłuchania dziecka. Instrukcja przedstawiana jest 
wszystkim dorosłym biorącym udział w przesłuchaniu dziecka34. 
Muszą się w nim znajdować stół oraz krzesła, monitor, wzmacniacz 
i sprzęt do nagrywania, a także stanowisko dla specjalisty, który odpo-
wiada za obsługę techniczną urządzeń służących do rejestracji obrazu 
i dźwięku podczas przesłuchania35. Na monitorze wyświetla się obraz 
rejestrowany przez kamery umieszczone w pokoju przesłuchań36.

Przesłuchanie w trybie zwykłym

Przesłuchanie w trybie zwykłym jest przeprowadzane wówczas, gdy 
nie zachodzą przesłanki do przesłuchania małoletniego w trybie szcze-
gólnym. Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w trybie zwy-
kłym różni się w zależności od tego, na jakim etapie postępowania 
karnego jest przeprowadzane – w postępowaniu przygotowawczym 

 33 D. Drab, Certyfikaty Przyjaznych Pokoi… op. cit.
 34 K. Osiak, Kryminalistyczno ‑procesowe aspekty przesłuchania… op. cit.
 35 M. Horna, Nowelizacja kodeksu postępowania karnego a ochrona małoletniego 
podczas przesłuchania, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, 2014, vol. 13, 
nr 2, s. 11–39.
 36 A.Z. Krawiec, Warunki przeprowadzenia przesłuchania w trybie… op. cit., s. 94; 
M. Keller -Hamela, Standardy wyposażenia i korzystania z przyjaznych… op. cit.
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czy sądowym, ale zawsze powinno być wcześniej poprzedzone przy-
gotowaniem małoletniego do tej czynności.

W postępowaniu przygotowawczym małoletni pokrzywdzony 
przesłuchiwany w trybie zwykłym jest przesłuchiwany tak jak osoba 
dorosła, czyli w prokuraturze lub na posterunku policji. Jednakże nie 
ma przepisu, który zabraniałby przesłuchania małoletniego w Przy-
jaznym Pokoju Przesłuchań, jeżeli taki znajduje się w budynku komi-
sariatu policji lub prokuratury, w którym ma odbyć się przesłuchanie. 
Mimo że ustawodawca nie reguluje w ustawie ani w rozporządzeniu, 
jak ma wyglądać to pomieszczenie, to wydaje się, że przesłuchujący 
powinien w miarę możliwości sam przystosować to miejsce do przesłu-
chania małoletniego. Pomieszczenie, w którym będzie przesłuchiwany 
małoletni, powinno być wyposażone w komplet mebli do siedzenia 
dla małych dzieci, pozbawione ulotek oraz plakatów dotyczących 
przestępstw oraz krzywdzenia, a także, jeśli jest to możliwie, pokój 
powinien być pozbawiony krat w oknach. W przesłuchaniu małolet-
niego pokrzywdzonego uczestniczy przesłuchujący oraz protokolant, 
jeżeli przeprowadzający czynność sam jej nie protokołuje. Ponadto 
Kodeks postępowania karnego zezwala na obecność podczas przesłu-
chania przedstawiciela ustawowego małoletniego lub jego faktycznego 
opiekuna (art. 171 § 3 k.p.k.), a także osoby wskazanej przez mało-
letniego (art. 299a § 1 k.p.k.).

Przesłuchanie małoletniego w trybie zwykłym w postępowaniu 
sądowym odbywa się na rozprawie. W dniu wskazanym na wezwaniu, 
małoletni jest zobowiązany do stawienia się w sądzie wraz ze swoim 
przedstawicielem ustawowym. Aby świadkowie lub pokrzywdzeni nie 
musieli oczekiwać na rozpoczęcie rozprawy pod salą rozpraw w obec-
ności oskarżonego (co mogłoby być dla nich dodatkowym źródłem 
stresu), w niektórych sądach znajdują się specjalne pokoje, w których 
mogą oni poczekać. Po wywołaniu sprawy uczestnicy, w tym mało-
letni pokrzywdzony, wchodzą na salę rozpraw, gdzie sąd sprawdza 
obecność. Następnie wszyscy z wyjątkiem stron opuszczają salę roz-
praw. Jeżeli małoletni jest pokrzywdzonym, to zgodnie z przepisem 
art. 384 k.p.k. może wraz z przedstawicielem ustawowym pozostać 
na sali rozpraw. W przesłuchaniu małoletniego na rozprawie bierze 
udział sąd, protokolant, oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy 
(jeżeli występuje), oskarżyciel prywatny (jeżeli postępowanie toczy się 
w trybie prywatnoskargowym) oraz obrońca oskarżonego i oskarżony. 
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Ponadto, jeżeli małoletni nie ma ukończonych 15 lat w czasie przesłu-
chania, ta czynność procesowa powinna odbyć się w miarę możliwości 
w obecności jest przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, chyba że 
dobro postępowania stoi temu na przeszkodzie (art. 171 § 3 k.p.k.). 
Składanie przez małoletniego zeznań podczas rozprawy nie obliguje 
sądu do wydalenia oskarżonego z sali rozpraw na czas przeprowa-
dzenia tej czynności. Jednakże przepis art. 390 § 2 k.p.k. uprawnia 
sąd do zarządzenia opuszczenia sali rozpraw przez oskarżonego, gdy 
należy się obawiać, że obecność oskarżonego mogłaby oddziaływać 
krępująco na zeznania świadka.

Przebieg przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego

Pierwszym etapem przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego 
jest faza wstępna37. Rozpoczyna się ona od przedstawienia przez 
przeprowadzającego czynność siebie oraz innych osób obecnych przy 
przesłuchaniu. Jeżeli przesłuchanie odbywa się w trybie art. 185a 
k.p.k., organ procesowy powinien poinformować małoletniego, że 
ich rozmowa jest nagrywana, wskazując na znajdujące się w pokoju 
kamery i mikrofony38. Na początku tej fazy przesłuchujący powinien 
zapytać małoletniego o jego imię i nazwisko, wiek i stosunek do 
stron oraz do której klasy uczęszcza39. Kolejnym bardzo ważnym 
punktem jest poinformowanie małoletniego o prawie do odmowy 
składania zeznań, prawie do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, 
a także o obowiązku mówienia prawdy. Małoletni nie jest pouczany 
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, dlatego 
że nie podlega on takiej odpowiedzialności40. Przesłuchujący powinien 
następnie wyjaśnić dziecku, że w sytuacji, w której czegoś nie wie, nie 

 37 V. Kwiatkowska -Darul, Przesłuchanie dziecka w polskiej procedurze karnej – 
zagadnienia ogólne, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, 2004, vol. 3, 
nr 4, s. 1–14.
 38 Jak prowadzić przesłuchanie dziecka. Metodyka przesłuchania małoletniego 
świadka, [online:] http://wymiarsprawiedliwosci.fdn.pl [dostęp: 09.05.2021 r.].
 39 M. Brojek, Uwagi i postulaty dotyczące taktyki przesłuchania w charakterze 
świadka osoby nieletniej, „Prokuratura i Prawo”, 2008, nr 1, s. 98–100.
 40 M. Kornak, Małoletni jako świadek w procesie karnym, Wolters Kluwer Polska, 
Warszawa 2009. Dostęp el./LEX [dostęp el./LEX 09.05.2021 r.].
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pamięta lub nie rozumie – po prostu powiedziało o tym41. Kończąc ten 
etap, przesłuchujący ma za zadanie upewnić się, że małoletni zrozu-
miał informacje przekazane mu przez przesłuchującego. Jeśli miałby 
on jakiekolwiek wątpliwości, powinien mu je jeszcze raz wyjaśnić42.

Kolejnym etapem przesłuchania jest faza swobodnej wypowiedzi, 
polegająca na spontanicznej relacji małoletniego pokrzywdzonego 
na temat zdarzenia. Co do zasady, przesłuchujący nie powinien prze-
rywać przesłuchiwanemu, jednakże może się zdarzyć, że ingerencja 
sędziego jest konieczna. Powodem tego jest fakt, iż małoletniemu 
bardzo trudno jest pominąć niuanse, które nie są związane ze sprawą. 
Przerwanie dziecku powinno być dokonywane z dużą ostrożnością, 
ponieważ zawsze istnieje obawa, że ponowne nakłonienie dziecka 
do spontanicznej relacji może okazać się niemożliwe. Przesłuchu-
jący powinien obserwować uważnie gesty małoletniego, ale również 
bacznie zwracać uwagę na słownictwo, jakim się posługuje. Jest 
to konieczne ze względu na to, że dziecko może posługiwać się innymi 
nazwami do opisu pewnych czynności lub rzeczy. W takiej sytuacji 
przesłuchujący powinien zapytać małoletniego, co rozumie przez te 
pojęcia43.

Faza relacji spontanicznej dostarcza organowi przesłuchującemu 
wskazówek dotyczących rodzaju pytań, jakie trzeba zadać w kolejnej 
fazie przesłuchania, czyli w fazie pytań szczegółowych. Pytania, które 
zadaje przesłuchujący, powinny być formułowane w sposób jasny 
i prosty, ponieważ małoletni pokrzywdzony nie może mieć wątpli-
wości co do ich znaczenia. Ze względu na to, że małoletni posługuje 
się mniejszym zasobem słów niż przesłuchujący, należy zadawać 
dziecku pytania najprostsze, tj. „kto”, „co”, „gdzie”, „kiedy”, „jak”. Nie 
powinno się zadawać pytań poruszających kilka kwestii, a wymagają-
cych więcej niż jednej odpowiedzi44. Małoletniemu zadaje się pytania 
otwarte, czyli takie, które pozwalają na udzielenie rodzajowo różnych 
odpowiedzi i muszą zostać obudowane pewną treścią. Powoduje to, 
że dziecko korzysta z własnych zasobów pamięciowych. Są różne spo-
soby zadawania dziecku pytań, jednakże należy to robić tak, aby nie 

 41 Jak prowadzić przesłuchanie dziecka… op. cit.
 42 M. Kornak, Małoletni jako świadek… op. cit.
 43 K. Osiak, Kryminalistyczno ‑procesowe aspekty przesłuchania… op. cit.
 44 V. Kwiatkowska -Darul, Przesłuchanie dziecka w polskiej… op. cit.
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wprawiać w zakłopotanie, nie krytykować doboru słów, nie wymuszać 
odpowiedzi, wykorzystując szok lub obrażenie się na rodziców lub 
rodzica. Podczas przesłuchania organ procesowy powinien również 
unikać zwrotów z żargonu zawodowego45.

Czynności końcowe są ostatnią fazą przesłuchania małoletniego 
pokrzywdzonego. Celem tego etapu jest spowodowanie, aby przesłu-
chiwany odreagował przesłuchanie. Przesłuchujący powinien zapytać 
małoletniego, jak się czuje, czy ma jakieś obawy w związku z tym prze-
słuchaniem oraz czy chce zadać jakieś pytania, np. co się teraz stanie 
z podejrzanym/oskarżonym. Jeżeli małoletni rzeczywiście będzie 
chciał o coś zapytać, przesłuchujący powinien rzetelnie odpowiedzieć 
i przejść do rozmowy na bardziej neutralny temat46. Następnie przesłu-
chujący powinien podziękować dziecku za przybycie na przesłuchanie 
i poświęcenie czasu oraz pochwalić je za złożenie zeznań. „Zapewnie-
nie małoletniego świadka, iż jego zeznania mają dla przesłuchującego 
ogromne znaczenie i były dla niego szczególnie pomocne, sprawi, że 
dziecko będzie pewne siebie, zyska poczucie dobrego wywiązywania 
się z powierzonych mu zadań, a przede wszystkim będzie czuło ulgę po 
podzieleniu się z kimś często skrywanymi do tej pory tajemnicami”47.

Uwagi końcowe

Małoletni pokrzywdzony może dostarczyć w procesie karnym wiary-
godnych zeznań, które pozwolą na ustalenie sprawcy przestępstwa 
i wymierzenie mu odpowiedzialności karnej. Ze względu na to, że 
małoletni jest szczególnie narażony na wtórną wiktymizację, przesłu-
chanie powinno zostać przygotowane i przeprowadzone z najwyższą 
starannością zgodnie z obowiązującym prawem. Osoby, które przesłu-
chują małoletnich, powinny stale podnosić swoje kwalifikacje w tym 
zakresie, poszerzając swoją wiedzę o informacje dotyczące psychologii 
dziecka, zasad przesłuchania, a także możliwych skutków wtórnej 
wiktymizacji.

 45 K. Osiak, Kryminalistyczno ‑procesowe aspekty przesłuchania… op. cit.
 46 Ibidem; Jak prowadzić przesłuchanie dziecka… op. cit.; A. Gadomska -Radel, 
Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka… op. cit.
 47 M. Kornak, Małoletni jako świadek… op. cit.



elżbieta trubiłowicz

Pomoc psychologiczna dla dziecka 
i rodziny z doświadczeniem traumy

Czym jest trauma?

Pojęcie traumy, tak w literaturze, jak i w codziennym obiegu informa-
cji, pojawia się w odniesieniu do zdarzenia (czynnika wywołującego 
określone następstwa), ale i samych skutków psychicznych, które 
utrzymują się u osoby.

Traumą określamy zdarzenie, które przekracza nasze normalne 
zdolności adaptacyjne. Sytuację, która odciska głęboki ślad w umyśle, 
mózgu i ciele. Może ona mieć złożone przyczyny i różne następstwa. 
Identyczne zdarzenie przeżyte w tym samym momencie może mieć 
odmienne konsekwencje dla różnych osób. Jeżeli wyobrazilibyśmy 
sobie katastrofę komunikacyjną, w której uczestniczyło kilkadziesiąt 
osób, to prawdopodobnie część z nich po kilku lub kilkunastu dniach 
powróci do równowagi. Druga grupa będzie potrzebowała około mie-
siąca na powrót do normalności. Natomiast część uczestników zdarze-
nia będzie odczuwała psychiczne skutki po wielu miesiącach, a nawet 
latach. U tych osób pojawią się objawy, które określamy mianem 
PTSD – zespół stresu pourazowego. Zgodnie z definicją podawaną 
w DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – kla-
syfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psy-
chiatrycznego) o PTSD mówimy, jeżeli miało miejsce przeżycie traumy, 
czyli zdarzenia, w którym osoba „doświadczyła, była świadkiem lub 

1. 



/22

miała styczność z faktem lub niebezpieczeństwem śmierci, poważnego 
zranienia lub naruszenia nietykalności fizycznej”, co wywołało bardzo 
silne emocje strachu i bezradności skutkujące nawracającymi myślami, 
snami, natrętnymi wspomnieniami urazu o wielozmysłowym charak-
terze (flashbacki). Towarzyszy temu unikanie wszystkiego, co może 
się z traumą kojarzyć (uczuć, myśli, miejsc, ludzi), czasem powiązane 
z amnezją dotyczącą ważnych aspektów wydarzeń. Kolejną cechą tego 
zespołu jest zwiększone pobudzenie przejawiające się w nadmiernej 
czujności i napięciu, wychwytującym jako zagrożenie każdy zbliżony 
choć odrobinę do traumatycznego bodziec. Trauma powoduje zupełną 
reorganizację systemu odbioru i rozumienia bodźców, które przetwa-
rza umysł i mózg.

Traumą nazywa się również uraz psychiczny (emocjonalny) powo-
dujący istotne i trwałe szkody w funkcjonowaniu i rozwoju jednostki. 
W takim ujęciu nie tyle ważne jest samo obezwładniające, nieda-
jące się skontrolować wydarzenie życiowe, lecz jego skutki, takie jak 
m.in.: bezradność, bezbronność, brak bezpieczeństwa, utratę kontroli 
i wpływu. Na tak trudne zdarzenia możemy zareagować z trzech 
zróżnicowanych poziomów naszego układu nerwowego, co pociąga 
za sobą odmienny repertuar zachowań.

Pierwszy poziom, umiejscowiony w ośrodkach korowych mózgu, 
związany jest z relacjami społecznymi. Przejawia się on w szeregu 
zachowań szukających ukojenia i wsparcia u innych. Jeżeli wcześniej-
sze doświadczenia osoby uczestniczącej w trudnym zdarzeniu pozwolą 
na to, będzie ona szukała relacji społecznych, które jej pomogą. Jeśli 
uzyska takie wsparcie, po dość krótkim czasie powróci do równowagi. 
Nie zawsze jednak skorzystanie z tej drogi jest możliwe. Dzieje się 
tak z uwagi na wcześniejsze przeżycia (zwłaszcza te z wczesnego 
dzieciństwa) czy predyspozycje neurologiczne. Szczególnie istotne 
są reakcje otoczenia, które ten sygnał o potrzebie wsparcia odbierze. 
W sprzyjających warunkach ten układ relacji, nazywany społecznym, 
pozwoli załagodzić skutki trudnego zdarzenia i powrócić do równo-
wagi. Decydujące znaczenie ma tu kora mózgowa, szczególnie obszar 
płatów czołowych.

Kolejnym szczeblem w reakcji na tak trudne zdarzenia jest uru-
chomienie systemu „walcz lub uciekaj”. Spowoduje to uaktywnie-
nie odpowiedzialnych za to obszarów układu limbicznego (zwanych 
mózgiem ssaczym), zlokalizowanych ponad pniem mózgu i wraz z nim 
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tworzy tzw. mózg emocjonalny, intensywnie reagujący na dochodzące 
ze świata poruszenie emocjonalne.

Jeżeli w tej sytuacji nie można aktywnie przeciwdziałać, np. będąc 
zakleszczonym w samochodzie lub doświadczając jako dziecko krzyw-
dzenia przez jedynego opiekuna, reakcja pochodzi z poziomu pnia 
mózgu (tzw. mózgu gadziego) i powoduje znieruchomienie, dysocjację, 
odwrażliwienie.

Ponieważ zarówno budowa komórkowa, jak i biochemia emo-
cjonalnego mózgu są znacznie prostsze niż te, które dotyczą kory 
(mózg racjonalny), dokonują się tu bardzo podstawowe, oparte na 
niezwykle ogólnych danych operacje. To mózg emocjonalny decy-
duje o podstawowych (mięśniowych i fizjologicznych) reakcjach na 
niebezpieczeństwo48.

Wpływ traumy na funkcjonowanie rodziny

Rodzina jest systemem, którego wszyscy członkowie oddziałują na sie-
bie nawzajem. System rodzinny ma charakter całościowy, co powoduje, 
że każdy z członków wpływa na całą rodzinę, zaś zmiana dotycząca 
jednej osoby działa na wszystkich. Dlatego traumatyczne zdarzenie, 
które dotyka choćby jednej osoby, wpływa na każdego z członków 
rodziny. Następstwa te są wielorakiego rodzaju. Obok niepokoju o zra-
nioną osobę pojawia się także często poczucie winy, potrzeba reparacji 
krzywdy, zogniskowanie na zranionej osobie lub przeciwnie, unikanie 
kontaktu z lęku, że nie wiemy, jak się zachować. Obawa, iż zrobimy coś 
niewłaściwego, najczęściej odstręcza od wszelkiego kontaktu. Ponie-
waż w rodzinie występuje cyrkularność oddziaływań, co powoduje, że 
zachowania poszczególnych osób modyfikują się wzajemnie, bywa, iż 
traumatyczne wydarzenie, które dotknęło kogoś z rodziny, powoduje 
narastanie obawy przed relacją, czego efektem jest częste osamotnie-
nie pokrzywdzonej osoby. Zazwyczaj towarzyszy temu usztywnienie 
granic rodziny. Rodzina, odsuwając w obszar niewypowiadany przeży-
wanie traumy, nie chce, by ktokolwiek naruszał ten stan i dlatego stara 

 48 A. Rogel et al., The impact of neurofeedback training on children with deve‑
lopmental trauma: A randomized controlled study, „Psychological Trauma: Theory, 
Research, Practice, and Policy”, 2020, 12(8), s. 918–929.

2. 
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się odcinać od innych, zamykając swoje zewnętrzne granice na kontakt 
z otoczeniem, nawet jeśli wcześniej była bardziej otwarta. Ponieważ 
komunikacja dotycząca traumy jest trudna i powiązana z bardzo przy-
krymi emocjami, również pomiędzy członkami rodziny zaczynają się 
usztywniać granice. Efektem tego odgrodzenia jest wzmagające się 
poczucie osamotnienia i porzucenia, które skłania do jeszcze większej 
izolacji. System wsparcia społecznego zostaje zaburzony i utrudnia 
skorzystanie z tego poziomu reakcji na traumatyczne wydarzenie. 
Pojawiają się zachowania nacechowane agresją („walcz”) lub pogłę-
biające wycofanie („uciekaj”). Jeżeli to także nie przynosi ukojenia, 
dochodzi do trwania w bezruchu (jak u gadów w terrarium).

To, jak dotkliwie przeżywane jest traumatyczne zdarzenie, zależy 
od typu więzi, jakie zostały ukształtowane w rodzinie. Najważniejsze 
są relacje z najbliższymi opiekunami, które obejmowały pierwsze lata 
życia. Kształtowane wtedy sposoby budowania więzi zostają później 
przeniesione na inne osoby.

Jeżeli więzi z najbliższym opiekunem (najczęściej matką) są pełne 
troski, nienarzucające, lecz dostrojone do dzieci, bardzo wrażliwe, 
akceptujące, gotowe raczej do współpracy niż kontroli, uważne na 
potrzeby dziecka, wytwarza się bezpieczny typ więzi. Dzieci z bez-
piecznym typem przywiązania mają dobrą samooceną, są zdrowe 
emocjonalnie i mają wysokie kompetencje społecznie. W rozwiązywa-
niu napotkanych trudności wykazują znaczną elastyczność i prężność. 
Ten emocjonalny „posag” wnoszą w dorosłe życie, dzięki czemu łatwiej 
radzą sobie również z traumatycznymi wydarzeniami.

Dzieci, których matka (lub zastępująca ją osoba) jest niechętna, 
szorstka i odrzucająca, reagują na to zachowanie pozorną obojętno-
ścią. Nie uzyskując współbrzmienia emocjonalnego, uczą się, iż blis-
kość może być bolesna i pełne rezygnacji wytwarzają unikowy typ 
więzi. Postrzegane są jako naburmuszone i aroganckie, pełne buntu. 
Doświadczanie odrzucenia czy agresji uczy ich zachowań przemoco-
wych i wrogich. Najczęściej zamykają się w swoim świecie, do którego 
wojowniczo bronią dostępu lub dążą do dominacji, narcystycznie nie 
zauważając potrzeb innych ludzi.

Dzieci o  ambiwalentnym typie więzi mają nieprzewidywalne 
i mało wrażliwe matki, które potrafią być serdeczne, lecz są zmienne 
w nastrojach i niekonsekwentne. Zazwyczaj mało dojrzałe, potrzebują 
potwierdzać swoją wartość poprzez uzależnianie dziecka i zniechęcają 
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je do autonomii. Dzieci z przywiązaniem o charakterze ambiwalent-
nym są postrzegane jako infantylne, zachowujące się nieadekwatnie 
do wieku. Bardzo starają się skupić na sobie uwagę, często nadmiernie 
lgnąc i wręcz „przyklejając się” do osób, u których szukają wspar-
cia. Prowadzić to może do unikania relacji przez dorosłych, a nawet 
doświadczania niechęci czy przemocy rówieśniczej49.

Jeszcze trudniejsza jest sytuacja dzieci, które wytwarzają zdezor-
ganizowany typ więzi. Zachowania matek tych dzieci są sprzeczne, 
niezdecydowane – matka jednocześnie jest bezpieczna i zagrażająca. 
Zmienność jej zachowań jest zupełnie nieprzewidywalna i często gwał-
towna. Zazwyczaj związane jest to z jakimś zaburzeniem psychicz-
nym lub uzależnieniem matki, czasem wynika z przeżywanej przez 
nią traumy. Dzieci wychowywane przez tak nieobliczalnych i często 
niebezpiecznych opiekunów mają ogromne trudności w nawiąza-
niu jakiejkolwiek relacji. Potrzebują bliskości, żyjąc w lęku przed nią. 
M. Main nazwała ten schemat przywiązania „strachem bez wyjścia”50. 

Pozabezpieczne rodzaje przywiązania są często powiązane 
z doświadczaniem przez dziecko traumy złożonej, czyli takiej, której 
źródłem urazowych doświadczeń są najbliżsi, którzy powinni wspierać 
rozwój dziecka, zapewniać mu bezpieczeństwo, akceptację i ukojenie. 
Ich relacje z opiekunami niosą doświadczenie, że emocje są niezau-
ważane oraz iż są bezbronne wobec doznawanej krzywdy. To uczy, 
że nie ma powodu działać w zagrożeniu, ponieważ i tak nie przyniesie 
to poprawy, a jednocześnie uczy stałej czujności w oczekiwaniu na 
atak. Takie dzieci przesadnie reagują na zaczepki kolegów, albo zamy-
kając się w sobie, albo odpowiadając bardzo agresywnie. Obie postawy 
powodują odsunięcie rówieśników, którzy izolują lub osadzają dziecko 
w roli kozła ofiarnego w grupie.

Maltretowanie w dzieciństwie wpływa rujnująco na dalsze życie, 
niszcząc zarówno relacje społeczne, jak i zdrowie fizyczne. Krzyw-
dzenie lub tylko brak wsparcia ze strony najbliższych prowadzi do 

 49 M.D.S. Ainsworth et al., Patterns of attachment: A psychological study of the 
strange situation, Lawrence Erlbaum, Hillsdale 1978.
 50 M. Main, E. Hesse, Frightening, frightened, dissociated, deferential, sexual‑
ized and disorganized parental behavior: A coding system for frightening parent ‑infant 
interactions, rękopis, Uniwersytet Kalifornijski, Berkeley 1992.
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problemów psychicznych: od reakcji izolacyjnych czy buntowni-
czych, poprzez uzależnienia i depresję po zachowania agresywne lub 
autoagresywne.

By móc dobrze funkcjonować, pokonywać trudności, rozwijać 
się, każdy człowiek, a zwłaszcza dziecko, musi wiedzieć, że jest dla 
kogoś ważny, zaakceptowany, doceniony i „bezpiecznie zadomowiony” 
w czyimś sercu i umyśle. Nabywana w ten sposób odporność psy-
chiczna wspiera przez całe życie. Bezpieczne więzi w rodzinie dają 
poczucie sprawczości, doświadczenia, że własne odczucia i działania 
wpływają na relacje z innymi, a problemy można aktywnie rozwiązać. 
Wsparcie rodzinne jest najważniejszym czynnikiem chroniącym przed 
skutkami traumy.

Miejscem, gdzie buduje się siłę psychiczną i doznaje wsparcia w naj-
trudniejszych doświadczeniach, jest rodzina. Może to być jednak 
środowisko, w którym rodzą się traumy złożone lub gdzie można 
zostać opuszczonym w potrzebie pomocy.

Rodzinę, która funkcjonuje prawidłowo i skutecznie wspiera, opisał 
J. Bradshaw. Jego zdaniem w takiej rodzinie zauważa się i rozwiązuje 
problemy, wszyscy jej członkowie są ważni i cenieni, mają prawo do 
wyrażania uczuć, myśli, pragnień. Komunikacja opiera się na faktach, 
jest bezpośrednia i jasna, zaś relacje oparte są na dialogu i równości. 
Działania rodziców są spójne z głoszonymi wartościami, a członkowie 
rodziny mogą zaspakajać swoje potrzeby. Codzienna atmosfera jest 
radosna i spontaniczna, gdy jednak ktoś naruszy wartości drugiej 
osoby, budzi poczucie winy i potrzebę zadośćuczynienia51.

Następstwa psychologiczne doświadczenia traumatycznego

Doświadczenie traumy powoduje bardzo różne następstwa, zarówno 
w psychice, jak i w funkcjonowaniu układu nerwowego. Dzięki doko-
nanym w ostatnim czasie odkryciom neuronauki wiemy, iż trauma 
uszkadza fizjologię mózgu, powodując nadmierne wyczulenie na 

 51 J. Bradshaw, Zrozumieć rodzinę, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, 
Warszawa 1994.
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jakiekolwiek zagrożenie i tym samym obniża możliwość zachowań 
pozwalających na swobodne angażowanie w codzienność52.

B. James w odniesieniu do dzieci określa podstawowe następstwa 
traumy:

• poczucie winy – dziecko obciąża siebie odpowiedzialnością 
za to, że doszło do traumatycznego zdarzenia oraz że nie 
umiało się przed nim obronić. Poczuciem winy jest także 
obarczane przez sprawcę zdarzenia, a często również rodzinę, 
która w ten sposób zdejmuje z siebie odpowiedzialność;

• poczucie bezsilności – trauma ze swojej natury powoduje 
bezradność, ponieważ zawodzą w tym przypadku wszystkie 
wcześniejsze sposoby radzenia sobie. Bezsilność pogłębia 
jednocześnie fakt, iż traumatyczne zdarzenie naznaczone 
jest często tajemnicą i dziecko nie ma szans oczekiwać 
pomocy, zwłaszcza, że otoczenie zwykle stara się nie 
dostrzegać sygnałów;

• strata i porzucenie – dziecko traci często ważne dla siebie 
osoby, miejsca, zwierzęta, ma poczucie osamotnienia i dla-
tego się izoluje;

• fragmentacja doświadczenia cielesnego – naruszenie granic 
ciała powoduje poczucie obezwładnienia, zaniku integral-
ności i kontroli ciała, czasem częściowy zanik czucia;

• stygmatyzacja – przekonanie, że doświadczona trauma 
naznaczyła negatywnie na całe życie oraz że wszyscy wie-
dzą, iż jest się stygmatyzowanym, co pociąga tendencję do 
izolacji;

• erotyzacja – dziecko molestowane seksualnie jest zaab-
sorbowane sprawami seksu, nadaje kontekst seksualny 
neutralnym zdarzeniom, siebie postrzega w kontekście 
atrakcyjności;

• zachowania destrukcyjne – na skutek doznanego zranienia 
dziecko ma tendencję do zachowań agresywnych i autoagre-
sywnych, ma potrzebę odwetu, identyfikuje się z osobami 
przemocowymi;

• zaburzenia dysocjacyjne – dziecko chroni się poprzez oddzie-
lenie fragmentu swojego życia, ucieczkę w wyobrażenie lub 

 52 A. Rogel et al., The impact of neurofeedback training on children… op. cit.
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tworzenie alternatywnego świata czy nawet osobowości 
mnogiej;

• zaburzenia relacji przywiązania  – dziecko pozbawione 
bliskiej więzi traci zaufanie, nie potrafi nawiązać relacji, 
dystansuje się od opiekunów.

Większość z wymienionych powyżej następstw traumy nie jest 
charakterystyczna jedynie dla dzieci. Podobne odnajdziemy także 
u dorosłych53.

Trauma dziecięca

Dzieci poprzez relację z rodzicami uczą się określania siebie. Jeżeli 
są otoczone troską i  współbrzmieniem emocjonalnym, zyskują 
odporność psychiczną, uczą się dbać o siebie zarówno fizycznie, jak 
i psychicznie. Jeśli doznają zaniedbania, maltretowania czy molesto-
wania, zawsze winą za to obciążają siebie i nawet po latach wstydzą 
się tego, czego doznali, uznając, że te straszne rzeczy spotkały ich, bo 
są okropni. Utwierdzają ich w tym dorośli, obciążając odpowiedzial-
nością („zobacz, do czego mnie doprowadziłeś, gdybyś był inny, nie 
musiałbym Cię tak traktować!”).

R. Summit opisuje sytuację dziecka w rodzinie kazirodczej: „Ini-
cjacja, zastraszanie, stygmatyzacja, izolacja, bezradność i  samo-
oskarżanie się, to wszystko składa się na przerażającą rzeczywistość 
molestowanego dziecka. Wszelkie dziecięce próby wyjawienia sekretu 
spotykają się ze zmową milczenia i z niedowierzaniem dorosłych: Nie 
przejmuj się takimi rzeczami, to nigdy nie mogło by się zdarzyć w naszej 
rodzinie, Jak mogłeś w ogóle pomyśleć o czymś tak okropnym, nigdy więcej 
nie mów mi czegoś takiego. Przeciętne dziecko nigdy nie pyta i nigdy 
nie mówi”. Dzieci nie mają wyboru, muszą żyć w rodzinie, jaką mają, 
nawet gdy ona ich krzywdzi. Starają się nie odczuwać i nie myśleć, 
zamykają się w sobie lub wpadają we wściekłość. Czy zachowują się 
buntowniczo, czy podporządkowują, zawsze pozostają lojalne wobec 
rodziców. Niewyrażony wobec krzywdzących rodziców gniew obracany 

 53 B. James, Leczenie dzieci po urazach psychicznych, PARPA, Warszawa 2003.
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jest na siebie, ujawniając się jako depresja, zachowania autodestruk-
cyjne i nienawiść do siebie54.

Dzieci, które doświadczyły traumy relacyjnej, często nie spełniają 
kryteriów diagnostycznych PTSD i ich reakcja na traumę opisywana 
jest jako zachowania opozycyjno -buntownicze lub autoagresywne 
zaburzenia nastroju. Zespół badaczy amerykańskich na podstawie 
badań ponad 100 000 dzieci i młodzieży z całego świata opracował 
kryteria diagnostyczne dla posttraumatycznego zaburzenia rozwoju 
(Developmental Trauma Disorder – DTD).

Powstały profil diagnostyczny obejmował zaburzenia regulacji 
impulsów afektywnych (stałe zdenerwowanie i towarzyszące temu 
napady wściekłości lub paniki albo zamrożenie emocji i dysocjację), 
znaczne trudności w skupieniu uwagi oraz problemy w relacji wobec 
innych ludzi i samych siebie55.

Aby wytrzymać to stałe napięcie, dzieci przejawiają cały wachlarz 
zachowań autoagresywnych (samookaleczenia, wyrywanie włosów, 
uderzenia głową). Szukają ukojenia w masturbacji lub kiwaniu się. 
Ich ciało stale obarczane hormonami stresu reaguje migrenami, nad-
wrażliwością na hałas lub dotyk.

Pomoc psychologiczna dla osób i rodzin z doświadczeniem 
traumy

Pomoc dla osób, które doświadczyły traumy, wiedzie poprzez trzy 
drogi:

a. rozmowy pozwalające na odbudowanie lub stworzenie więzi 
oraz zrozumienie tego, co przeżywa osoba straumatyzowana, 
i skonfrontowanie się z tymi trudnymi wspomnieniami;

b. doświadczenie uczuć przeciwnych do przeżywanych w związku 
z traumą;

c. farmakoterapia i inne działania medyczne (np. biofeedback), 
które pozwalają zatrzymywać nieprawidłowe reakcje alarmowe.

 54 R. Summit, The Child Sexual Abuse Accommodation Syndrome, „Child Abuse 
and Neglect”, 1983, 7, s. 177–193.
 55 A. Rogel et al., The impact of neurofeedback training on children… op. cit.
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Najczęściej najlepsze rezultaty uzyskuje się, wykorzystując wszyst-
kie opisane sposoby.

Ponieważ traumatyczne doświadczenie odbiera poczucie spraw-
czości, ważności i godności, w pomocy najbardziej niezbędne jest 
przywrócenie zdolności do bliskich relacji, do empatii, lecz także 
obrony swoich granic. Dla odzyskania poczucia wpływu na swoje życie 
niezbędne jest uzyskanie świadomości tego, co czujemy. Pierwszym 
krokiem do tego jest świadomość wrażeń czuciowych płynących z wła-
snego ciała. Nauczenie się obserwacji siebie, swoich odczuć i reakcji 
somatycznych otwiera drogę do kontroli własnego ciała, a tym samym 
do poczucia samoregulacji.

Brak umiejętności obserwacji swojego wnętrza u osoby z doświad-
czeniem traumy może powodować skrajne reakcje na jakąkolwiek 
zmianę. Może to być atak paniki lub zupełne wyłączenie. Poznanie 
odczuć z ciała pozwala na dostrzeżenie reakcji na stres, nazwanie 
tego stanu i obniżenie napięcia. Jeżeli nie nauczymy się tego, praw-
dopodobne będą reakcje somatyczne (np. migrena, bóle pleców) lub 
działania w stronę zewnętrznych czynników uśmierzających niepokój, 
jak alkohol, leki, narkotyki.

Poznanie odczuć swojego ciała i zaprzyjaźnienie z nim jest naj-
lepszą drogą do regulacji emocji. Uzyskuje się takie umiejętności 
poprzez uważne rozpoznawanie drobnych zmian w ciele, koncentrację 
na oddechu, ruchach ciała56.

W leczeniu traumy istotne jest:
• znalezienie dróg uspokojenia;
• nauczenie się radzenia sobie z powracającymi wspomnie-

niami;
• nawiązanie relacji z innymi i zaangażowanie w teraźniejszość,
• przyjęcie prawdy o sobie samym i o tym, jak radziłeś/-łaś 

sobie, aby przeżyć.
Każdy z tych celów jest tak samo istotny i może być osiągany 

w różnej kolejności. W terapii traumy różnymi drogami staramy się 
dojść do stanu, gdy przerażające zdarzenie stanie się wspomnieniem 
z dawno minionej przeszłości, a rany, które spowodowało, zamieniają 
się w blizny. Blizny przypominają uraz, ale nie są już bolesne.

 56 Ibidem.
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Bez względu na to, jaką drogę terapii traumy wybierzemy, zawsze 
jednak najważniejsze jest nawiązanie kontaktu pomiędzy terapeutą 
a osobą z doświadczeniem traumy. Jeżeli uda się wytworzyć atmos-
ferę bezpieczeństwa, możliwe będzie zmierzenie się z przeszłością. 
Lepszemu rozumieniu i poznaniu źródeł siły służy identyfikacja 
potrzeb i poznanie zasobów. Neurologowie w ostatnim okresie 
odkryli, że najskuteczniejszą drogą do poprawy samopoczucia jest 
uświadomienie wewnętrznych odczuć i oswojenie z tym, co prze-
żywamy. Sprzyjają temu ćwiczenia oddechowe, relaksacja i medyta-
cja. Skupienie uwagi na odczuciach pochodzących z ciała pozwala na 
odzyskiwanie kontroli. W traumie bardzo często boimy się czuć, ponie-
waż niesie to niepokój, że traumatyczne wspomnienia nas pogrążą. 
Bez komunikowania się w obszarze uczuć związanych z traumą 
wciąż będziemy ją przeżywać jako współczesne doznanie. Aby poznać 
uczucia, najpierw musimy rozpoznać odczucia płynące z ciała. Obok 
szeregu działań relaksacyjnych, opartych na pracy z oddechem i uważ-
ności na swoje wnętrze, bardzo pomocne mogą być zajęcia z integracji 
sensorycznej i tańca.

Bardzo popularnym nurtem w pracy nad traumą jest terapia eks-
pozycyjna. Opiera się ona na założeniu, że doświadczenie ponow-
nego przeżywania traumatycznej sytuacji w bezpiecznych warunkach 
pozwoli na wygaszanie napięcia. Przetwarzanie traumy najczęściej 
dokonywane jest poprzez ekspozycję na stresujący bodziec w sytuacji 
bezpieczeństwa; może to być każde działanie terapeuty, które pro-
wokuje lub wywołuje wspomnienia. Rozpoczynamy raczej od mniej 
przykrych wspomnień, przechodząc do trudniejszych. Tolerancja 
na ekspozycje podlega wahaniom. Zdarzenie traumatyczne omawia 
się lub opisuje i odczytuje. Jedno wspomnienie może uruchamiać 
następne. Ważne jest wyjaśnienie celu, bo powrót do trudnych wspo-
mnień budzi zrozumiały opór. Pomimo swojej popularności, jak wyka-
zują badania, metody ekspozycji nie dają spektakularnych wyników. 
Sprawdzają się jedynie w sytuacji, gdy trauma nie jest przytłaczająca, 
a lęki zbyt silne57.

Pewną odmianą terapii ekspozycyjnych jest desensytyzacja, czyli 
działania mające na celu przerwanie związku pomiędzy wspomnie-
niami traumy a negatywnymi reakcjami emocjonalnymi. Dokonywana 

 57 A. Rogel et al., The impact of neurofeedback training on children… op. cit.
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jest, gdy coś nadal wywołuje bardzo duże emocje, poprzez przetwa-
rzanie w specjalnych warunkach relaksu. Często istotna jest zmiana 
czasu opowieści z teraźniejszego na przeszły. Podczas sesji stymuluje 
się ekspresję emocjonalną, dbając, by przerwać proces, gdy pojawia 
się nadmierna aktywacja uczuć.

W metodach ekspozycji zawsze pojawiają się reakcje emocjonalne 
(strach, smutek, przerażenie) wywołane wspomnieniem i specyficzne 
dla traumy reakcje poznawcze (negatywny obraz siebie, poczucie 
winy). Terapeuta musi dbać, by miały odpowiedni poziom. Nie nad-
mierny i nie ograniczony. Uzyskujemy to np. poprzez pytania: jak się 
czułeś wtedy?, jak się czujesz teraz?, co pomaga zwiększyć aktywację. 
Jej zmniejszenie można uzyskać dzięki relaksacji, zmianie tematu, 
świadomemu oddychaniu z wydłużonym wydechem, normalizacji 
zachowania jako naturalnego w takiej sytuacji.

Poszukując optymalnej aktywacji, określamy tzw. okno terapeu-
tyczne, czyli złoty środek pomiędzy niedostateczną a nadmierną 
aktywizacją emocji wywołanych traumą. Jeżeli unikamy tematów 
traumatycznych, nie dosięgamy okna, zaś nadmierna ekspozycja 
emocji – zwłaszcza w stosunku do mechanizmów adaptacyjnych – 
to przestrzelenie okna terapeutycznego.

Szczególnie ważne jest ukazanie rozbieżności pomiędzy stanem 
emocji wywołanym wspomnieniem (np. strach) a realnym stanem 
bezpieczeństwa. Doświadczanie silnych emocji warunkowanych wspo-
mnieniem przy braku realnego uzasadnienia tych reakcji w końcu 
je wytłumiają. Jest to jednak proces dość powolny i dla osób bar-
dzo boleśnie doświadczających traumy może być to zbyt kosztowne 
emocjonalnie.

W  pracy nad treścią urazu  – czy skupionej na emocjach, czy 
na porządkowaniu doznań – bardzo istotną rolę odgrywa przetwa-
rzanie, któremu towarzyszy pełna akceptacja, szacunek i wsparcie 
emocjonalne, które pozwala odzyskać poczucie godności naruszane 
zawsze przez traumę. Uwolnienie emocji, które były tłumione, też 
może przynieść istotną ulgę. Szczególnie ważna jest normalizująca 
reakcja terapeuty na doświadczenia.

Przez cały proces terapii dokonuje się uczenie zrozumienia 
mechanizmów zjawisk traumatycznych, sposobów radzenia sobie 
z  nimi. Działania, które kończą terapię, dotyczą przywracania 
właściwych proporcji doświadczeniu traumatycznemu. Prowadzi 
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to także do zwiększenia poczucia własnej tożsamości. Wyraża się 
ono poprzez umiejętność określenia własnych potrzeb i  praw. 
Sprzyja także utrzymaniu spójnego poczucia własnej tożsamości, 
nawet w kontekście silnych emocji lub w przypadku osób o silnej 
osobowości. Wykształca się umiejętność przewidywania własnych 
reakcji i zachowań. Najważniejsze jest posiadanie wewnętrznego 
punktu odniesienia w momentach stresu oraz pozytywne poczucie 
własnego ja.

Częstym następstwem traumy są zaburzenia relacyjne, które 
powodują przekonanie, że otoczenia zagraża. Schematy relacyjne58 
mówią o braku zaufania. Opiera się to często na pamięci „utajonej”, 
niewerbalnej. Przerwanie takiego skryptu wymaga wielu korygujących 
doświadczeń.

Pomoc dla osób z doświadczeniem traumatycznym może być nie-
siona w oparciu o różne paradygmaty, jednak bez względu na podejście 
istnieją założenia terapii, które muszą być realizowane w jej trakcie.

Dla wszystkich rodzajów terapii wspólne jest:
• wspieranie zasobów, które pozwalają na konstruktywne 

radzenie sobie;
• „normalizowanie” zachowań zaburzonych;
• pomniejszanie objawu unikania;
• zmiana atrybucji dotycząca sensu wydarzenia traumatycz-

nego.
Wspieranie zasobów jest istotne w całym procesie terapeutycz-

nym, w początkowej fazie ma jednak znaczenie fundamentalne. Jest 
to możliwe tylko wtedy, gdy pomiędzy terapeutą a klientem zostanie 
nawiązana pozytywna relacja. Tylko w atmosferze akceptującego 
związku terapeutycznego możliwe jest identyfikowanie zasobów, 
które koncentruje się bardziej na doświadczeniach klienta niż jego 
cechach. Ważną metodą terapeutyczną jest na tym etapie pozytywne 
przeformułowanie. Terapeuta stymuluje pacjenta do mówienia sobie 
pozytywnych komunikatów, proponuje pozytywne wizualizacje. Dla 
wspierania kondycji psychofizycznej należy zadbać o wypoczynek, 

 58 M.W. Baldwin et al., An Exploration of the Relational Schemata Underlying 
Attachment Styles: Self‑ Report and Lexical Decision Approaches, University of Win-
nipeg 1993.
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stosować relaksację i desensytyzację, a jeżeli są przesłanki, wskazana 
może być farmakoterapia.

Kolejnym niezbędnym elementem terapii osób z doświadczeniem 
traumy jest „normalizowanie” zachowań zaburzonych, czyli ukazanie, 
że takie reakcje jak klienta są normalne w jego sytuacji. Wskazane są 
też elementy psychoedukacji, które pozwolą wyjaśnić napady lęków 
i intruzji oraz zapobiegać dalszej traumatyzacji przez własne symp-
tomy pacjenta.

Pomniejszanie objawu unikania jest bardzo ważnym elementem 
terapii. Unikanie wszystkiego, co kojarzy się z traumatycznym zdarze-
niem, zawsze początkowo towarzyszy takiej sytuacji. Jeżeli jednak po 
upływie 6 miesięcy utrzymuje się ta tendencja, może to być jednym 
z objawów PTSD.

Unikanie dotyczy wszystkich sfer funkcjonowania. Ponieważ 
emocje związane z traumą są bardzo przykre i trudne do zniesienia, 
możliwe jest unikanie uczuć prowadzące do odrętwienia, które 
może (nieleczone) utrzymywać się latami, a nawet przez całe życie. 
Wspomnienia traumy są często tak bolesne, iż dochodzi do unikania 
pamięci faktów, czyli amnezji. Bardzo często pojawia się unikanie 
behawioralne, manifestujące się fobiami, czyli ogromnym lękiem 
przed zjawiskami, sytuacjami, przedmiotami czy zwierzętami kojarzo-
nymi z traumą, które prowadzi do zachowań izolujących, choć realne 
niebezpieczeństwo nie istniało. Szczególnie częste jest unikanie roz-
mowy dotyczącej zdarzeń, które może się generalizować i zaburzać 
komunikację w rodzinie. Trauma jest bardzo trudna w werbalizacji. 
Najczęściej niełatwo znaleźć słowa, które pozwoliłyby ją odreagować. 
Ekspresja słowna jest istotna w terapii, ale nie jest ona pomocna 
dla wszystkich. Należy o tym pamiętać i choć powiedzenie „trauma 
domaga się słów” często ma uzasadnienie, to nie jest wskazane skła-
nianie do opowiadania o traumie, jeżeli napotykamy opór, ponieważ 
możemy doprowadzić do dalszej traumatyzacji i znacznie zaszkodzić.

Zmiana atrybucji dotycząca sensu wydarzenia traumatycznego

Doświadczenie traumatyczne przekracza dotychczasowe rozumienie 
rzeczywistości, dlatego zawsze poszukiwane są przyczyny tego zda-
rzenia. Osoby straumatyzowane mają tendencję do przypisywania 
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sobie odpowiedzialności za zaistniałe doświadczenia (atrybucja 
wewnętrzna). Zwłaszcza dzieci obarczają siebie odpowiedzialnością 
i interpretują zachowania dorosłych tak, aby pozostali oni pozytyw-
nymi postaciami, ponieważ potrzebują ich wsparcia, nie dopuszczając 
możliwości, by byli źródłem cierpienia. W procesie wspomagania 
osób z doświadczeniem traumy dokonuje się interpretacji zdarzeń59, 
przeformułowań ich treści60, przeprowadza poznawczą rekonstrukcję 
wydarzeń61, a także przenosi koncentrację uwagi z przeszłości na 
przyszłość62.

Specyfika terapii dziecka

Terapia dzieci, które doznały traumatycznych urazów, niemal zawsze 
podzielona jest na etapy odpowiadające fazom rozwoju dziecka. W róż-
nych okresach rozwojowych to samo zdarzenie jest inaczej odbierane 
przez dziecko. Dlatego również następstwa na różnych etapach mają 
inny wymiar.

Wyobraźmy sobie możliwy schemat czasowy terapii dziewczynki 
molestowanej w wieku 4 lat. Zainicjowane wtedy przez rodziców 
spotkania terapeutyczne nie musiały być długie, czyli np. w 10 spo-
tkaniach rodzina nauczyła się, jak uspokajać dziecko, jak pomóc 
w odreagowaniu przykrych emocji, jak zadbać o bezpieczeństwo itd. 
Później, gdy dziewczynka miała 6 lat, znów potrzebowała kilku spo-
tkań, by nauczyć się nieprzekraczania granic innych dzieci. W okresie 
poprzedzającym dojrzewanie znów odbyło się kilka sesji. Gdy jako 
nastolatka zaczęła dostrzegać nowe aspekty w zdarzeniu z dzieciń-
stwa, znów omówiono to w kilku sesjach. Kolejne wsparcie wiązało się 
z nowym etapem jej życia, który otwierał zakochanie. Przez cały czas 

 59 M.J. Horowitz, Stress ‑response syndromes: A review of posttraumatic and 
adjustment disorders, „Hospital & Community Psychiatry”, 1986, 37(3), s. 241–249.
 60 C.R. Figley, Victimization, trauma, and traumatic stress, „The Counseling 
Psychologist”, 1988, 16(4), s. 635–641.
 61 D. Meichenbaum, R. Cameron, Stress·Inoculation Training Toward a General 
Paradigm for Training Coping Skills, Springer, Boston 1983.
 62 D.G. Kilpatrick et al., Mental health correlates of criminal victimization: A ran‑
dom community survey, „Journal of Consulting and Clinical Psychology”, 1985, 
53(6), s. 866–873.

6. 
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bardzo ważny był udział rodziców dziecka w pracy terapeutycznej. Ich 
aktywna obecność pozwalała na wykorzystywanie najbardziej natural-
nych sposobów opanowania zdenerwowania, jakimi są uścisk, dotyk 
i kołysanie. Oddziaływania terapeutyczne przedłużały się na domową 
codzienność. Wspólne zabawy i rozmowy odbierały tajemniczość 
całości zdarzenia, zdejmowały szkodliwą sekretność. To wszystko 
poprawia efekty terapii, przede wszystkim poprzez wzrost samoak-
ceptacji dziecka oraz wzmocnienie więzi w rodzinie. Dzieci potrzebują 
otwartego i bezpośredniego podejścia. Preferowany jest styl zabawowy, 
który pozwala na dostrzeżenie ukrytego zachowania będącego skut-
kami urazu, dysocjacji, rytualnych zachowań odtwarzających traumę.

Terapia traumy potrzebuje zasad podobnych do innych obszarów 
terapeutycznych. Musi polegać na skoncentrowaniu i   dostrojeniu 
do klienta, na uważnej obserwacji, obecności żywej uczuciowo. Nie-
zbędne jest, by był to proces przewidywalny i przyjazny, musi być 
w nim stałość i niezmienność. Relacja pomiędzy terapeutą a pacjen-
tem powinna być bliskością bez zawłaszczania i otwartą na wszelkie 
emocje, lecz pełną akceptacji i bezpieczeństwa.

Terapeuta musi umieć słuchać tak, by wspierać i  jednocześnie, 
towarzysząc traumie, uaktualniać wspomnienia, stwarzając przestrzeń 
do mówienia i otwierania się. W rozmowach dotyczących doświadczeń 
klienta potrzeba, by nadawać znaczenie opowieściom – aby mógł on 
zobaczyć swoje zasoby. Innym ważnym aspektem jest wyrugowanie 
internalizacji przekonań sprawcy – fałszywe przekonania sprawcy, 
które zawsze obarczają krzywdzonego poczuciem winy, mają zostać 
zastąpione przez leczące terapeuty. Postawa terapeuty ma zmieniać 
stosunek pacjenta do siebie. Ciepła relacja terapeutyczna umożliwia 
także powracanie do bolesnych wspomnień – przyjęcie rzeczywistych 
aspektów zdarzenia po to, by nie wkładać energii w niedopuszczanie 
do siebie tego zdarzenia, bo tak buduje się lęk i włączają się mecha-
nizmy dysocjacji i wypierania.

Rozwój psychotraumatologii pozwolił na wskazanie wielu nowych, 
skutecznych metod terapii, które pozwalają na zabliźnienie trauma-
tycznych ran w ciele, psychice i duszy. Wiele z nich dotyczy pracy 
z ciałem, które jest domem wszystkich emocji. Należą do nich metody 
relaksacyjne oparte na pracy z oddechem, neurofeedback, techniki 
oparte na ruchu i medytacji, jak joga, aikido, capoeira, judo, taekwondo 
itp. czy też dotyczące integracji sensorycznej, tańca i teatru. Niezwykle 
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ważną rolę odgrywają metody oparte na uważności (mindfulness). 
Nazywanie i przybliżanie niewypowiedzianych nigdy traumatycznych 
doświadczeń ma ogromne znaczenie, lecz jest bardzo trudne. Jedną 
z odmian jest pisanie do siebie (czasem przedstawiane terapeucie, 
czasem nie). Doskonałe rezultaty przynosi EMDR (Eye Movement 
Desensitisation and Reprocessing – odwrażliwianie i przetwarzanie 
za pomocą ruchu gałek ocznych) oraz IFS (Internal Family System – 
system wewnętrznej rodziny), terapia skoncentrowana na schema-
tach itp. Wybór metod pracy zależy od predyspozycji terapeuty oraz 
potrzeb klienta.

Terapia następstw traumy niemal zawsze przynosi pozytywne 
rezultaty. Jak szybko i w jakim stopniu zostanie dokonany powrót do 
normalności, zależy od bardzo wielu czynników, zarówno związanych 
z terapeutą, jak i klientem oraz splotem zdarzeń zewnętrznych. Tera-
pia traumy jest dla psychoterapeuty jedną z bardziej obciążających, 
lecz również niosących dużą satysfakcję. Kompetencje terapeuty mają 
ogromne znaczenie; wykorzystując najnowszą wiedzę, pozwalają na 
optymalizację procesu terapii oraz chronią przed wypaleniem zawodo-
wym. Równie ważne jest, by, wspierając innych, pamiętać o zadbaniu 
o siebie: poprzez właściwe środowisko pracy, odnalezienie modalności, 
która jest najbardziej adekwatna do własnych predyspozycji, oraz 
balansu pomiędzy pracą a innymi obszarami życia.

Doświadczenie traumy wymaga pomocy, by zniwelować jej następ-
stwa. Jeśli wspierasz takie osoby, systematyczny rozwój kompetencji 
i rozważne zaangażowanie pozwoli znaleźć optymalną drogę, po której 
z satysfakcją i skutecznie przeprowadzisz klienta do równowagi.
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