
Fundacja „Partners” Polska, Warszawa 2005

DZIECKO
W ROZWODZIE

PORADN IK  DLA OSÓB
POMAGAJĄCYCH DZ I EC IOM



We wspó³czesnej Polsce od kilku lat poziom rozwodów utrzymuje siê na sta³ym, dośæ wysokim poziomie. 
Jeśli do tego dodaæ liczbê rozwi¹zanych zwi¹zków nieformalnych (konkubinatów), to otrzymamy ogromn¹ 
rzeszê ludzi przechodz¹cych bardzo trudne sytuacje kryzysowe. Wiêkszośæ rozwodz¹cych siê ma dzieci. 
Do tego dochodz¹ tysi¹ce spraw o ustalenie lub zmianê kontaktów z dzieckiem, o ograniczenie lub pozba-
wienie w³adzy rodzicielskiej, o ustalenie lub zmianê wysokości alimentów na rzecz dzieci itp., itd. Dzieci wiêc 
s¹ świadkami i mimowolnymi aktorami a zarazem ofiarami konfliktu rodziców. Nierzadko nara¿one s¹ na
przemoc fizyczn¹, krzywdzenie lub wrêcz maltretowanie psychiczne, staj¹ siê przedmiotem nêkania moral-
nego. W naszej publikacji chcemy zwróciæ uwagê osób, które z racji zawodu maj¹ do czynienia z rodzinami 
w kryzysie rozwodowym, na potrzeby i prawa dzieci. Kierujemy j¹ wiêc do sêdziów, adwokatów, kuratorów, 
bieg³ych, terapeutów, pracowników socjalnych, psychologów i pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowni-
ków organizacji pozarz¹dowych zajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹ oraz do mediatorów rodzinnych.

Nie chcemy wyolbrzymiaæ problemów – badania pokazuj¹, ¿e „dzieci porozwodowe” maj¹ potencjalnie du¿¹ 
zdolnośæ adaptacji do nowych warunków. Kluczowym czynnikiem wp³ywaj¹cym na stopieñ dostosowania 
siê dzieci do nowej sytuacji jest skala konfliktu miêdzy rodzicami. Dzieci, których rodzice po rozstaniu umiej¹
siê porozumiewaæ i na bie¿¹co rozwi¹zywaæ trudne sytuacje na drodze uzgodnieñ i kompromisu, lepiej zno-
sz¹ rozwód, szybciej i ³agodniej dostosowuj¹ siê do nowej sytuacji. Nie tyle zatem sam rozwód i rozstanie 
rodziców wywo³uj¹ d³ugotrwa³e, negatywne skutki w rozwoju dzieci, ile poziom eskalacji konfliktu miêdzy
rodzicami i sposoby jego rozwi¹zywania, jakie stosuj¹ rodzice. W tym świetle zrozumia³e jest wielkie zna-
czenie, jakie przypisuje siê wszelkim pojednawczym, uzgodnieniowym metodom rozwi¹zywania konflik-
tu ma³¿eñskiego. Dziêki nowelizacji kodeksu postêpowania cywilnego z 28 lipca 2005 r. (wesz³a w ¿ycie 
10 grudnia 2005, patrz: Dz.U. nr 172, poz. 1438) sêdziowie uzyskali mo¿liwośæ kierowania stron postêpowa-
nia rozwodowego lub o separacjê a tak¿e w sprawach opiekuñczych (w przypadkach, gdy zawarcie ugody 
jest dopuszczalne) do sta³ego mediatora rodzinnego praktycznie na ka¿dym etapie owego postêpowania. 
Mamy nadziejê, ¿e zarówno sêdziowie, jak i inni specjaliści pomagaj¹cy rodzinom w kryzysie, bêd¹ wyko-
rzystywaæ tê sprawdzon¹ w innych krajach metodê ³agodzenia skutków rozwodu, zachêcaj¹c ma³¿onków 
do ugodowego zakoñczenia sporu.

W dalszych czêściach naszego przewodnika przedstawiamy polskie regulacje prawne chroni¹ce dzieci 
w rozwodzie, sytuacjê psychologiczn¹ dziecka w kontekście rozstania rodziców, omawiamy reakcje dzie-
ci na rozstanie rodziców w zale¿ności od ich wieku, etapy radzenia sobie dzieci z rozwodem rodziców, 
warunki stosowania opieki naprzemiennej, podpowiadamy, co mog¹ a czego nie powinni robiæ sêdziowie, 
adwokaci i kuratorzy, aby z³agodziæ dzieciom skutki rozstania rodziców, przedstawiamy w skrócie g³ówne 
zagro¿enia dla kobiet i mê¿czyzn, gdy zostaj¹ sami z dzieæmi, radzimy, co robiæ, gdy widzimy, ¿e dziecko po-
trzebuje pomocy psychologicznej, przybli¿amy mediacjê rodzinn¹ – jakimi zasadami siê kieruje, kiedy warto 
j¹ stosowaæ, jakich rezultatów mo¿na siê po niej spodziewaæ. Ostatni¹ obszern¹ czêśæ przewodnika stanowi 
spis instytucji i specjalistów s³u¿¹cych pomoc¹ dzieciom i rodzicom. Ograniczyliśmy siê jednak do terenu 
Warszawy i województwa mazowieckiego, poniewa¿ taki zasiêg ma nasz program mediacyjny.

Liczymy, ¿e nasz syntetyczny przewodnik, bêd¹cy kolejn¹ publikacj¹ Fundacji „Partners” Polska poświêcon¹ 
mediacji, u³atwi udzielanie pomocy rodzinom w kryzysie rozwodowym, aby nieśæ ulgê i nadziejê. 

Rafa³ Milewski i Maciej Tañski
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JAK PRAWO CHRONI DZIECKO
W SYTUACJI ROZWODU RODZICÓW?

PRAWO DO KONTAKTÓW 
Z OBOJGIEM RODZICÓW

Ratyfikowana przez Polskê w 1991 roku Konwen-
cja Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka 
w art. 9 ust. 3 stwierdza: „Pañstwa-Strony bêd¹ 
szanowa³y prawo dziecka odseparowanego od 
jednego lub obojga rodziców do utrzymywania 
regularnych kontaktów z obojgiem rodziców”. 
Kontakty z obojgiem rodziców s¹ wiêc tu potrak-
towane jako prawo dziecka, a nie jedynie jako 
prawo doros³ych do kontaktów ze swymi dzieæ-
mi. Co prawda artyku³ ten najczêściej przywo³uje 
siê w kontekście dyskusji o rodzinach zastêp-

czych, ale widoczne jest te¿ jego zastosowanie 
w kontekście rozwodu rodziców.
Artyku³ 18 tej samej Konwencji mówi: „Pañstwa-
-Strony podejm¹ wszelkie mo¿liwe starania dla 
pe³nego uznania zasady, ¿e oboje rodzice pono-
sz¹ wspóln¹ odpowiedzialnośæ za wychowanie 
i rozwój dziecka (...)”. Zasada ta zosta³a ujêta 
tak¿e w artykule 5 Europejskiej konwencji o wy-
konywaniu praw dzieci: „Ma³¿onkom przys³uguj¹ 
równe prawa i obowi¹zki (...) tak pomiêdzy nimi, 
jak w stosunkach z ich dzieæmi”. Polskie prawo-

Polskie prawo zawiera wiele przepisów reguluj¹cych prawa dzieci; w tym 
przewodniku skupimy siê tylko na tych, które w jakikolwiek sposób dotycz¹ 
sytuacji rozwodu lub rozstania rodziców. Nasz przegl¹d na pewno nie jest wy-
czerpuj¹cy, ale chcemy przybli¿yæ – zw³aszcza nieprawnikom – najwa¿niejsze 
rozwi¹zania określaj¹ce prawa i obowi¹zki rodziców i dzieci oraz powinności 
innych osób. Podstawowym aktem prawnym jest oczywiście Konstytucja RP 
z 2 kwietnia 1997 roku, która wprost i bezpośrednio chroni prawa dzieci.

Art.18: „(...) rodzina (…) i rodzicielstwo znajduj¹ siê 
pod ochron¹ i opiek¹ Rzeczypospolitej Polskiej”.

Art. 72:
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronê praw 
dziecka. Ka¿dy ma prawo ¿¹daæ od organów w³a-
dzy publicznej ochrony dziecka przed przemoc¹, 
okrucieñstwem, wyzyskiem i demoralizacj¹.
2. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma 
prawo do opieki i pomocy w³adz publicznych.
3. W toku ustalania praw dziecka organy w³adzy 
publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko 
s¹ obowi¹zane do wys³uchania i w miarê mo¿li-
wości uwzglêdnienia zdania dziecka.

W tym ostatnim ustêpie widaæ wyraźn¹ zachêtê 
ustawodawcy do pytania i uwzglêdniania zdania 
dziecka w wa¿nych dla niego sprawach. Jest 
to przejaw szacunku do osoby i respektowania 
podstawowego prawa cz³owieka do informacji 
i wyra¿ania opinii w sprawach jego dotycz¹cych, 
które jest powtórzone i uszczegó³owione w in-
nych, dalej omówionych przepisach.

Innymi wa¿niejszymi aktami prawnymi regulu-
j¹cymi prawa dzieci s¹: Konwencja o prawach 
dziecka, Europejska konwencja o wykonywaniu 
praw dzieci, Kodeks rodzinny i opiekuñczy, Ko-
deks postêpowania cywilnego.
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dawstwo podtrzymuje j¹ w kodeksie rodzinnym 
i opiekuñczym, g³osz¹c, ¿e „w³adza rodzicielska 
przys³uguje obojgu rodzicom” oraz ¿e „ka¿de 
z nich jest obowi¹zane i uprawnione do jej wyko-
nywania” a o istotnych sprawach dziecka „rodzi-
ce rozstrzygaj¹ wspólnie; w braku porozumienia 
miêdzy nimi rozstrzyga s¹d opiekuñczy”. Je¿eli 
rodzice zaniedbuj¹ obowi¹zki albo nadu¿ywaj¹ 
uprawnieñ p³yn¹cych ze sprawowania w³adzy 
rodzicielskiej s¹d mo¿e ograniczyæ im w³adzê, 
zawiesiæ j¹, gdy istnieje przemijaj¹ca przeszko-
da w jej sprawowaniu lub pozbawiæ rodziców 
w³adzy. S¹d mo¿e te¿ w wyj¹tkowych wypad-
kach zakazaæ rodzicowi pozbawionemu w³adzy 

rodzicielskiej jakiejkolwiek osobistej styczności 
z dzieckiem. Jeśli jednak nie ma takiego zaka-
zu, to ktoś, kto uniemo¿liwia kontakty rodzica 
z dzieckiem – a niestety zdarza siê, ¿e jest to 
drugi rodzic – dzia³a wbrew wa¿nym potrzebom 
i interesom dziecka. W takim wypadku s¹d mo¿e 
zmieniæ nawet prawomocne postanowienie o wy-
konywaniu w³adzy rodzicielskiej (por. art. 577 
kpc). Zarówno wiêc ustawodawstwo miêdzyna-
rodowe, jak i krajowe nak³aniaj¹ oboje rodziców 
do wspó³pracy w wychowywaniu dziecka bez 
wzglêdu na stan relacji miedzy nimi. Mediacja 
zdaje siê byæ tu doskona³¹ metod¹ praktycznego 
budowania owej wspó³pracy.

Podsumowuj¹c: polskie prawo dopuszcza i zachêca rodziców a w niektórych 
wypadkach tak¿e i s¹dy do konsultowania z dzieæmi wa¿nych decyzji ich doty-
cz¹cych. Prawo chroni tak¿e wa¿ne interesy i prawa dzieci zobowi¹zuj¹c doro-
s³ych do reagowania w przypadku ich naruszenia. Mediacja mo¿e z pewności¹ 
przyczyniæ siê do wiêkszego upodmiotowienia dzieci w konflikcie ma³¿eñskim
daj¹c im szansê wyra¿enia swego zdania, i jednocześnie mo¿e byæ instrumen-
tem chroni¹cym ich prawa.

PRAWO DO INFORMACJI

Oprócz Konstytucji prawo dziecka do informacji 
zawarte jest tak¿e we wspomnianej ju¿ Konwen-
cji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka. 
W artykule 13 mówi ona: „Dziecko bêdzie mia-
³o prawo do (...) poszukiwania, otrzymywania 
i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego 
rodzaju”. Jeszcze dobitniej formu³uje to Europej-
ska konwencja o wykonywaniu praw dzieci (Dz. 
U. z 2000 r. nr 107, poz. 1128): „Dziecko uznane 
wed³ug prawa wewnêtrznego za maj¹ce wystar-
czaj¹ce rozeznanie w dotycz¹cym go postêpo-
waniu s¹dowym powinno mieæ przyznane i samo 
mo¿e ¿¹daæ przyznania nastêpuj¹cych praw:
a) do otrzymywania wszystkich istotnych infor-
macji;
b) do pytania go o zdanie i do wyra¿ania swego 
stanowiska;
c) do bycia informowanym o ewentualnych skut-

kach jego stanowiska oraz o ewentualnych skut-
kach ka¿dej decyzji”.

W Polsce, formalnie rzecz bior¹c, dzieci, które 
maj¹ co najmniej 13 lat, mog¹ wiêc byæ uczest-
nikami postêpowania s¹dowego w sprawach 
o przysposobienie, w sprawach dotycz¹cych 
opieki (np. o umieszczenie w domu dziecka) oraz 
w innych istotnych dla nich sprawach w razie 
braku porozumienia miêdzy rodzicami. To wiêcej 
ni¿ prawo do bycia poinformowanym – jest to ju¿ 
prawo proceduralne. 
Kodeks postêpowania cywilnego w art. 5 daje 
uczestnikom postêpowania, czyli na przyk³ad 
dzieciom, które ukoñczy³y 13 lat, o ile wystêpu-
j¹ bez pe³nomocników prawnych, mo¿liwośæ 
uzyskania od s¹du informacji (pouczenia) co do 
„czynności procesowych”. 

PRAWO DO WYRA¯ANIA OPINII

Osoby ma³oletnie (dzieci powy¿ej 13 roku ¿ycia) 
mog¹ w niektórych przypadkach byæ wys³uchane 
przez s¹d poza sal¹ s¹dow¹, np. w Rodzinnym 
Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym (kpc art. 

576 §2). Z drugiej strony art. 430 kpc zakazuje 
przes³uchiwania ma³oletnich poni¿ej 13 lat oraz 
dzieci stron poni¿ej 17 roku ¿ycia w charakterze 
świadków w sprawach o uniewa¿nienie ma³¿eñ-

cywilnego zaś nakazuje – znowu ka¿demu – za-
wiadomiæ s¹d opiekuñczy (tzn. Wydzia³ Rodzinny 
i Nieletnich S¹du Rejonowego) o „zdarzeniu uza-
sadniaj¹cym wszczêcie postêpowania z urzê-
du”. Dotyczy to wiêc tak¿e i mediatorów, którzy 
w trakcie mediacji mog¹ dowiedzieæ siê o krzyw-
dzeniu dziecka. Jeśli maj¹ w¹tpliwości, czy jest 
to przestêpstwo, mog¹ z³o¿yæ do s¹du wniosek 
o wgl¹d w sytuacjê rodzinn¹ dziecka. W ten 
tak¿e sposób bior¹ na siebie rolê „rzecznika in-
teresów dziecka”. Te zagadnienia stan¹ siê za-
pewne w nied³ugim czasie przedmiotem dyskusji 
w środowisku mediatorów.
Czêsto jednak problem nie jest a¿ tak drastyczny 
jak przestêpstwo wobec dziecka. Wtedy wystar-
czy przemyślane wspó³dzia³anie z innymi spe-
cjalistami pomagaj¹cymi dziecku – na przyk³ad 
z pracownikiem socjalnym, pedagogiem, psycho-
logiem, wychowawc¹ szkolnym.

stwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia ma³-
¿eñstwa, o rozwód oraz o separacjê. Nie trzeba 
chyba dodawaæ, ¿e przes³uchiwanie ma³oletnich 
świadków powinno siê odbywaæ w obecności ro-
dziców lub psychologa. 

Jeśli dziecko ma prawnego opiekuna, to powinien 
on/ona wys³uchiwaæ go w wa¿niejszych spra-
wach i uwzglêdniaæ w miarê mo¿liwości jego 
uwagi (kodeks rodzinny i opiekuñczy art. 158). 

KIEDY ALARMOWAÆ O KRZYWDZIE 
DZIECKA?

Polskie prawo chroni tak¿e dzieci (ustanawiaj¹c 
sankcje karne dla doros³ych) przed przemoc¹, 
znêcaniem siê, wykorzystywaniem seksualnym, 
prezentowaniem im treści pornograficznych,
uprowadzeniem, rozpijaniem, porzuceniem, na-
k³anianiem do ¿ebractwa, wykorzystywaniem 
ekonomicznym i innymi formami krzywdzenia. 
Kiedy i jak powinno siê reagowaæ na objawy 
krzywdzenia lub podejrzenie wyrz¹dzania 
krzywdy dziecku? 

Poniewa¿ tylko dorośli mog¹ sk³adaæ zawiado-
mienia o pope³nieniu przestêpstwa, to na nich 
wiêc spoczywa ten obowi¹zek i zwi¹zana z nim 
wra¿liwośæ. Kodeks postêpowania karnego na-
k³ada „spo³eczny obowi¹zek” na ka¿dego, kto 
dowiedzia³ siê o pope³nieniu przestêpstwa ści-
ganego z urzêdu, powiadomienia o tym policji lub 
prokuratury (art. 304 par.1). Kodeks postêpowania 
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■    Dziecko mo¿e odczuwaæ lêk przed tym, ¿e 
utraci tak¿e rodzica, który z nim mieszka.
■   Mo¿e skierowaæ swoj¹ z³ośæ i agresjê na       
tego rodzica, którego obwinia za rozpad zwi¹zku. 
■    Mo¿e czuæ, ¿e musi wybieraæ, wobec kogo   
byæ lojalnym – wobec mamy czy wobec taty?
■      Wci¹¿ po cichu liczy, ¿e rodzice znowu bêd¹ 
razem.

Kiedy ma dziewiêæ do dwunastu lat
■       Dziecko mo¿e obwiniaæ i wyra¿aæ siln¹ z³ośæ 
do rodzica, którego uwa¿a za sprawcê rozwodu. 
Mo¿e odrzucaæ „z³ego rodzica”.
■   Mo¿e prze¿ywaæ g³êbokie poczucie straty, 
¿alu i bezradności.
■  Dziecko mo¿e wstydziæ siê przed innymi    
dzieæmi, tego, co dzieje siê w rodzinie.
■  Dziecko mo¿e doświadczaæ ró¿norodnych      
dolegliwości takich jak bóle g³owy i brzucha, 
trudności ze snem.
■      Dziecko mo¿e utraciæ wiarê w siebie, co mo¿e   
skutkowaæ obni¿eniem jego wyników w nauce.
■      Dziecko mo¿e sprawiaæ trudności wycho-
wawcze (niepos³uszeñstwo, brak dyscypliny).      

Kiedy dziecko dojrzewa – 13-18 lat 
■      Dziecko mo¿e czuæ siê nadmiernie obci¹¿one 
potrzeb¹ emocjonalnego wspierania rodzica lub 
zajmowaniem siê m³odszym rodzeñstwem.
■     Mo¿e czuæ siê zmuszone do podjêcia samo-
dzielnej decyzji, z którym rodzicem chce pozo-
staæ.
■    Mo¿e oczekiwaæ, ¿e rodzic wynagrodzi mu 
straty zwi¹zane z rozwodem, np. materialnie.
■    Mo¿e czuæ siê nieswojo, obserwuj¹c rodzi-
ców umawiaj¹cych siê z nowymi partnerami ob-

serwuj¹c ich seksualnośæ, mo¿e byæ zazdrosne 
o nowego partnera rodzica.
■      Mo¿e obawiaæ siê o swoje przysz³e zwi¹zki, 
mo¿e byæ nieufne wobec ludzi i wobec trwa³ości 
zwi¹zków miêdzy nimi.
■      Mo¿e prze¿ywaæ chroniczne zmêczenie, 
mieæ problemy z koncentracj¹.
■     Dziecko mo¿e uciekaæ z domu, pope³niaæ 
drobne przestêpstwa (kradzie¿e, niszczenie mie-
nia), nadu¿ywaæ alkoholu lub za¿ywaæ narkotyki.
■     W tym wieku mog¹ siê pojawiæ próby samo-
bójcze.

Kiedy dziecko jest doros³e
■     Doros³e dzieci mog¹ czuæ siê zobowi¹za-
ne do emocjonalnego wspierania rodziców. Tak 
prze¿ywany obowi¹zek opieki nad osamotnio-
nym rodzicem mo¿e odbieraæ im wolnośæ w na-
wi¹zywaniu w³asnych relacji i zajmowaniu siê 
w³asnym ¿yciem.

SYTUACJA PSYCHOLOGICZNA DZIECKA

JAK DZIECI REAGUJ¥ NA ROZSTANIE 
RODZICÓW?

Okres niemowlêcy
■    Dziecko w tym wieku uczy siê ufaæ innym. 
Osoba, która zaspokaja wszystkie potrzeby 
dziecka w tym okresie, staje siê jego „pierwot-
nym opiekunem”. Gdy nagle jego „pierwotny opie-
kun” odchodzi lub zmienia siê na osobê nieznan¹, 
dziecko prze¿ywa lêk i zachwianie poczucia bez-
pieczeñstwa; przekonuje siê, ¿e jego potrzeby nie 
bêd¹ zaspokajane.
 ■       Dziecko mo¿e mieæ trudności w spaniu (trud-
ności z zaśniêciem, czêste budzenie siê w nocy).
■      Dziecko mo¿e mieæ wyraźne k³opoty w roz-
stawaniu siê z rodzicem.
■      W jego zachowaniu mog¹ byæ widoczne czê-
ste zmiany nastroju, p³aczliwośæ, smutek.

Kiedy dziecko ma trzy do piêciu lat
■      ¯yje nadziej¹, ¿e rodzice znów bêd¹ razem.
■       Ma poczucie, ¿e straci³o mamê/tatê, co mo¿e 
prowadziæ do agresji wobec rodzica, który z nim 
pozosta³, jego nowego partnera, rodzeñstwa, 
dzieci czy nauczycielek w przedszkolu.
■        Mo¿e braæ na siebie winê za rozpad ma³¿eñ-
stwa – czêsto dzieci uwa¿aj¹, ¿e „tatuś odszed³, 

bo by³em niegrzeczny”, ¿e swoim zachowaniem 
doprowadzi³y do rozwodu rodziców.
■     Mo¿e cofn¹æ siê do wcześniejszych etapów 
rozwoju, kiedy by³o m³odsze i mia³o pe³n¹ opiekê 
obojga rodziców; mo¿e siê to wyra¿aæ w mocze-
niu siê w nocy, brudzeniu majtek, ssaniu kciuka, 
wzmo¿onym przytulaniu siê.
■    Mo¿e prze¿ywaæ niepewnośæ i lêk o to, co 
bêdzie jutro, mo¿e mieæ k³opoty z zasypianiem, 
mo¿e baæ siê ciemności, mo¿e budziæ siê w nocy 
z krzykiem, zdarza siê utrata apetytu.
■    Dziecko mo¿e staæ siê impulsywne, nadru-
chliwe, roztargnione, mo¿e mieæ problemy z kon-
centracj¹.

Kiedy ma sześæ do ośmiu lat
■     Wyniki w nauce mog¹ siê zdecydowanie ob-
ni¿yæ (dziecko nie ma chêci siê uczyæ, trudno mu 
siê skoncentrowaæ na nauce).
■    Dziecko mo¿e mieæ problemy w kontaktach 
z rówieśnikami, mo¿e izolowaæ siê od grupy, byæ 
agresywne.
■   Dziecko bardzo têskni za rodzicem, który   
z nim nie mieszka.

Rozwód to kryzys dotykaj¹cy ca³¹ rodzinê. Plasuje siê na drugim miejscu na 
liście czterdziestu trzech najbardziej stresuj¹cych zdarzeñ w ¿yciu (tu¿ za 
śmierci¹ wspó³ma³¿onka)1. Z ca³¹ pewności¹ najbardziej dotyka dzieci. Aby 
specjalista umia³ pomóc, potrzebne jest mu przede wszystkim zrozumienie 
prze¿yæ dziecka w tej sytuacji, poznanie mo¿liwych dróg wychodzenia z kry-
zysu oraz sposobów, jak nale¿y siê zachowaæ, by zminimalizowaæ z³e konse-
kwencje rozwodu dla dziecka. Zacznijmy od rzeczy najwa¿niejszej:

1 Holmes T.H., Rahe R.H. (1967) Social Readjustment Rating Scale, Journal of Psychosomatic Research No 11, s. 213-218 za: Zimbardo P., Ruch. F (1994) 
Psychologia i ¿ycie.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
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5. Pi¹ty etap to pogodzenie siê z trwa³ości¹ 
i nieodwracalności¹ rozwodu. Choæ nawet na 
tym etapie dziecko nie przestaje czasem marzyæ 
o pogodzeniu siê rodziców.

6. Szósty etap to gotowośæ do wchodzenia 
w zwi¹zki z innymi. Dziecko określa swoje rela-
cje wobec rodziców, a czasem ich nowych rodzin. 
Nabiera wiary i zaufania we w³asne kompetencje 
w utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi.2 

do roku od rozwodu

ok. 1,5 roku

kilka lat

kilka lat

kilka lat

kilka lat

I

II

III

IV

V

VI

uświadomienie rozwodu, 
bezsilnośæ, nadzieja

zyskiwanie dystansu 
emocjonalnego

upokorzenie, bezsilnośæ, 
odrzucenie

negatywne emocje wobec siebie 
i rodziców

pogodzenie siê 
z nieodwracalności¹ rozwodu

obawa przed trwa³ym 
zwi¹zkiem

zgoda na bolesn¹ 
rzeczywistośæ

kontakt
z rówieśnikami

utrzymanie wiêzi 
z obojgiem rodziców

przebaczenie, pozbycie 
siê poczucia winy

stabilnośæ
emocjonalna

nawi¹zywanie trwa³ych 
relacji z innymi

ETAP      CZAS    G£ÓWNE PROBLEMY     ROZWI¥ZANIE

2 Wallerstein, J.(1983) Children of Divorce: The Psychological Tasks of the Child. American Journal of Orthopsychiatry, 53, 2 s. 230-243,
Za: Parkinson, L. (1997) The Family Mediation. London: Sweet & Maxwell.
3 Sokal U. (2005) Wiêzi uczuciowe doros³ych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych. Elbl¹g: Wydawnictwo EUH-E

ETAPY PRZE¯YWANIA PRZEZ DZIECKO ROZWODU RODZICÓW 3 

JAK DZIECKO RADZI SOBIE Z ROZWODEM?

1. Na pocz¹tku dziecko uświadamia sobie, ¿e 
jego rodzice nie s¹ ju¿ razem – ich ma³¿eñ-
stwo rozpada siê. Przyjmuje do wiadomości 
ten fakt i próbuje zrozumieæ jego przyczyny. Ma 
k³opot ze zrozumieniem dziwnych zachowañ 
rodziców np. wyprowadzki jednego z nich. Brak 
informacji o tym, co siê dzieje (rozmowy z dziec-
kiem), sprzyja obwinianiu siê lub fantazjowaniu 
o szczêśliwej rodzinie. 

2. Nastêpon.a faza to powrót do codzienności, 
próba oderwania siê od konfliktu miêdzy rodzi-
cami. Dziecko próbuje ¿yæ tak jak dawniej, z³apaæ 
psychiczny dystans wobec konfliktu rodziców.
Wszelkie grupowe zajêcia pozaszkolne (sport, 
harcerstwo, turystyka), oparcie w grupie rówie-
śniczej s¹ wskazanymi sposobami psychicznego 
dystansowania siê wobec emocji zwi¹zanych 
z rozstaniem rodziców.

3. Trzecim etapem jest konfrontacja z podsta-
wow¹ strat¹, jak¹ jest odejście jednego z rodzi-
ców. Dziecko intensywnie prze¿ywa w tym etapie 
inne straty – dotychczasowego bezpieczeñstwa 
materialnego, wsparcia obojga rodziców, utra-
tê presti¿u i statusu. Z powodu zmiany miejsca 
zamieszkania czêsto traci grono rówieśników, 
szko³ê, zajêcia pozaszkolne. Zdecydowan¹ po-
moc¹ w niwelowaniu tych strat jest utrzymanie 
wiêzi z obojgiem rozwiedzionych rodziców.

4. Kolejnym etapem jest uporanie siê z gniewem 
na rodzica, który jest uznawany za winnego 
rozwodu oraz poradzenie sobie z w³asnym po-
czuciem winy za rozpad ma³¿eñstwa rodziców. 
Zagro¿eniem tego etapu jest oddalanie siê dziec-
ka od rodzica, do którego odczuwa szczególn¹ 
z³ośæ. Ta bariera bywa trudna do pokonania. 

Wspó³cześnie twierdzi siê, ¿e przystosowanie dziecka po rozwodzie rodziców 
zale¿y g³ównie od si³y konfliktu miêdzy rodzicami. Im mniej konfliktów miêdzy
rodzicami, tym powrót dziecka do równowagi bêdzie szybszy i pe³niejszy. Re-
lacje z gabinetów pomocy dzieciom mówi¹, ¿e konflikt, który doprowadzi³ do
rozwodu i trwa po jego zakoñczeniu, czêsto jest odpowiedzialny za zaburzenia 
osobowości u dzieci. Z drugiej zaś strony do psychoterapii nie trafiaj¹ dzieci,
których rodzice potrafili zgodnie ustaliæ warunki jego wychowania i utrzymania
po rozwodzie. 

Co jeszcze mo¿e wp³ywaæ na radzenie sobie z rozwodem przez dziecko?

■ Dostêp do obojga rodziców, a zw³aszcza cieszenie siê dalszym
 (po rozwodzie) zainteresowaniem ojca;
■ Umiejêtnośæ czerpania wsparcia z kontaktów z rówieśnikami;
■ Wy³¹czenie dziecka z rozwi¹zywania problemów matki;
■ Gotowośæ rodziców do skupienia siê na potrzebach dziecka po rozwodzie.

PORADZENIE SOBIE ZE WSZYSTKIMI SKUTKAMI ROZWODU MO¯E TRWAÆ 
NAWET DO 10 LAT. ZWYKLE PRZEBIEGA ONO W NASTÊPUJ¥CYCH ETAPACH:
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A MOŻE OPIEKA NAPRZEMIENNA?

Te argumenty psychologów coraz czêściej trafiaj¹
do przekonania sêdziów, którzy decyduj¹ siê na 
powierzanie pieczy (w³adzy) rodzicielskiej oboj-
gu rodzicom w formie tzw. opieki naprzemiennej. 
W przypadku opieki naprzemiennej dzieci spê-
dzaj¹ podobn¹ ilośæ czasu z ka¿dym z rodziców, 
np. mieszkaj¹ kilka dni (tydzieñ, dwa tygodnie, mie-
si¹c) z jednym rodzicem a potem z drugim. Oboje 
rodzice wspólnie decyduj¹ o niemal wszystkich 
kwestiach dotycz¹cych wychowania. Zw³aszcza 
na pocz¹tku mo¿e im to u³atwiæ dokument, którym 
czêsto pos³uguj¹ siê mediatorzy rodzinni zwany 
planem rodzicielstwa. Rodzice decyduj¹ w nim 

o ogólnych zasadach wychowawczych i o pro-
zaicznych kwestiach szczegó³owych np.: porach 
chodzenia spaæ, pracach domowych, dyscyplinie, 
diecie, higienie itp., a tak¿e o sposobach spêdza-
nia świ¹t i wakacji, finansowaniu edukacji i zajêæ
pozalekcyjnych dziecka, opiece zdrowotnej nad 
dzieckiem, o jego kontaktach z szersz¹ rodzin¹ 
obojga rodziców, o podró¿ach zagranicznych 
dziecka, o tym, jak przedstawiaæ dziecku nowe-
go partnera, o dostêpie do informacji ze szko³y 
i ośrodków zdrowia, o zasadach obdarowywania 
dziecka prezentami i o wielu innych sprawach 
wed³ug ich uznania.

W Polsce sprawowanie w³adzy rodzicielskiej nad 
dzieckiem po rozwodzie rodziców najczêściej jest 
powierzane matkom – w ok. 75%, w 23% obojgu 
rodzicom, zaś tylko w 2% ojcom. Sytuacja wy-
chowywania dziecka wy³¹cznie przez samotn¹ 
matkê powoduje szereg konsekwencji dla dzie-
ci: ch³opcy trac¹ mo¿liwośæ identyfikowania siê
z rol¹ mêsk¹ – nieobecnośæ ojca po rozwodzie 
w ¿yciu ch³opca zwi¹zana jest z wiêkszym ryzy-
kiem zachowañ agresywnych, poniewa¿ brakuje 
modelu kszta³tuj¹cego samokontrolê i dojrza³ośæ. 

W efekcie s³abej samokontroli m³odzie¿ mo¿e 
ujawniaæ agresjê i wysok¹ aktywnośæ seksual-
n¹. Jeśli chodzi o dziewczynki, to s¹ one nara¿o-
ne na wytworzenie w sobie negatywnego obrazu 
mê¿czyzny, uwik³anie w niestabilne zwi¹zki, 
wczesne rozpoczynanie aktywności seksualnej. 
Gdy dziecko, niezale¿nie od p³ci, ma siln¹ wiêź 
emocjonaln¹ z ojcem a pozostaje tylko pod opie-
k¹ matki, jest zmuszone do ukrywania swoich 
pozytywnych uczuæ do ojca, nie chc¹c naraziæ siê 
matce. 

Jednym z najwa¿niejszych warunków adaptacji dziecka po rozwodzie jest 
dostêp dziecka do obojga rodziców. Dzieci bêd¹ce w kontakcie z obojgiem 
rodziców, kontakcie zaspokajaj¹cym potrzeby dziecka, lepiej i szybciej radz¹ 
sobie z rozwodem. Badania pokazuj¹, ¿e dzieci, nad którymi rodzice sprawuj¹ 
wspóln¹ opiekê, maj¹ mniej problemów emocjonalnych, wy¿sze poczucie w³a-
snej wartości oraz lepsze relacje z rodzicami i rówieśnikami, ni¿ dzieci, które 
maj¹ kontakt tylko z jednym z rodziców.4 

4 Bauserman, R.(1999). Child Adjustment in Joint Custody Versus Sole Custody Arrangements: A Metaanalytic Review. Journal of Family Psychology, 
Vol. 16, No. 1. za: Kucharski R.(2003) tata.pl Warszawa: Wydawnictwo Borderline.

SŁOWO O RODZICACH

NA CO NARA¯ONE S¥ KOBIETY, GDY ZOSTAJ¥ SAME Z DZIECKIEM

■ Ca³kowite poch³oniêcie sprawami dziecka – zamykanie siê w świecie dziecka, kurczowe
 trzymanie siê go i wysuwanie pod jego adresem zbyt wielu oczekiwañ emocjonalnych.
■ Wejście w ponown¹ zale¿nośæ od swoich rodziców (powrót do bycia dzieckiem).
■ Koniecznośæ szukania lepiej p³atnej pracy lub rozpoczynania pracy.
■ Trudności finansowe, które wyczerpuj¹ zasoby emocjonalne kobiety.
■ Utrata ¿ycia towarzyskiego.
■ Poczucie winy za spowodowanie rozwodu i pozbawienie dziecka ojca.
■ Bezradnośæ wychowawcza, zw³aszcza w sprawach dyscypliny – wychowywanie
 wy³¹cznie za pomoc¹ sankcji.
■ Obni¿enie statusu spo³ecznego – bycie rozwódk¹.
■ Koniecznośæ dokonywania wielu zmian w trybie ¿ycia.
■ Problemy ze zdrowiem – zaabsorbowanie dzieckiem oraz doświadczan¹ traum¹
 odwraca uwagê od zdrowia.
■ Obawa, jak¹ krzywdê wyrz¹dzi dziecku rozwód – ¿e zrujnuje ich osobowośæ
 i przysz³e zwi¹zki.

NA CO NARA¯ENI S¥ MÊ¯CZYŹNI, GDY ODCHODZ¥

■ Ca³kowita utrata kontaktu z dzieckiem na skutek decyzji s¹du.
■ Świadomośæ bycia ma³o wa¿nym rodzicem, okazjonalnym, „na pó³ etatu” – poczucie braku  
 wp³ywu na ¿ycie dziecka, odsuniêcia od uczestniczenia w jego rozwoju, od mo¿liwości
 cieszenia siê jego osi¹gniêciami.
■ Bezradnośæ w kontaktach z dzieckiem, ograniczanie ich do zapewniania dziecku rozrywek  
 – syndrom „ojca z Disneylandu”.
■ Znudzenie dziecka „rozrywkowym” kontaktem z ojcem, spadek inicjatywy ojca, konflikty   
 z dzieckiem.
■ Skupienie uwagi wy³¹cznie na sobie po uzyskaniu rozwodu – sk³onnośæ do szybkiego
 i pochopnego zawierania nowych, nietrwa³ych zwi¹zków.
■ Poczucie osamotnienia i wykorzenienia oraz lêk i apatia na skutek kolejnych
 nieudanych zwi¹zków.
■ Obni¿ona jakośæ ¿ycia zwi¹zana z trudnościami w radzeniu sobie z codziennymi
 obowi¹zkami i gospodarstwem domowym.
■ Nieumiejêtnośæ rozpoznania przyczyn w³asnej frustracji, w³asnych uczuæ po rozstaniu
 – nieskuteczne próby radzenia sobie z nimi poprzez eksponowanie presti¿u, pieniêdzy,
 zyskiwanie kwalifikacji zawodowych, ucieczkê w pracê lub nowy zwi¹zek.5 

5 Beisert M. (2000) Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem. Poznañ: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
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■ B¹dź do dyspozycji rodziny, udzielaj tej pomo-
cy, której potrzebuj¹ i o któr¹ prosz¹.

■ Szczerze odpowiadaj na pytania dzieci.

■ Nie oceniaj postêpowania rodziców.

■ Omawiaj zagadnienia praktyczne zwi¹zane 
z rozstaniem.

■ Zachêcaj rodziców do mediacji, lub sam j¹ 
przeprowadź.

CZEGO NIE POWINIEN ROBIĆ SĘDZIA,
ADWOKAT, KURATOR?

■ Jeśli jesteś adwokatem, nigdy nie wykorzy-
stuj dziecka przeciwko drugiemu rodzicowi (np. 
do zarzucania rzekomego molestowania seksual-
nego stronie przeciwnej).

■ Nie mów rodzicom, ¿eby siê nie martwili. 

■ Nie ka¿ rodzicom przystosowaæ siê do tej 
sytuacji.

■ Nie krytykuj gniewu czy roz¿alenia rodziców.

■ Nie mów dzieciom, ¿e ich mama lub tata nie-
d³ugo wróci.

■ Nie doradzaj rodzicom lub dzieciom, jak maj¹ 
siê czuæ.

■ Unikaj mówienia, ¿e wiesz, jak siê czuj¹.

Opieka naprzemienna – jakkolwiek po¿¹dana ze wzglêdu na interes psychologiczny dziecka – wyma-
ga od rodziców spe³nienia kilku istotnych warunków. Nale¿¹ do nich m. in.: 

■ wysoki poziom wspó³pracy i komunikacji, 
■ jasnośæ, jakie obowi¹zki nale¿¹ do ka¿dego z rodziców, 
■ elastycznośæ obojga rodziców, gotowośæ na zmiany, 
■ bliskie miejsca zamieszkania obojga rodziców, 
■ nie uwik³anie dziecka po stronie któregoś z rodziców, 
■ mo¿liwośæ utrzymywania przez dziecko przyjaźni i aktywności w obu domach, 
■ umiejêtnośæ ws³uchiwania siê w potrzeby dziecka i wra¿liwośæ na niedogodności
 opieki naprzemiennej.

CO MOŻE ZROBIĆ SĘDZIA, ADWOKAT,
KURATOR?
■ Zachêcaj rodziców do wspó³pracy w intere-
sie dziecka. Rodzice nie musz¹ byæ przyjació³mi 
po rozwodzie, znacznie lepszym wyjściem jest 
pozostawanie w relacji „biznesowej” – traktowa-
nie swojego by³ego ma³¿onka jak partnera w in-
teresach. Misj¹ tego biznesu jest jak najlepsze 
wychowanie dzieci. 

■ Zachêcaj rodziców, aby unikali mówienia źle 
o drugim rodzicu w obecności dziecka. Dziecko 
kocha oboje rodziców, czêsto potrzebuje „przy-
zwolenia” jednego rodzica, by mog³o kochaæ dru-
giego.

■ W rozmowach z rodzicami k³adź szczególny 
nacisk na to, ¿e rodzicielstwo trwa przez ca³e 
¿ycie. Dziecko powinno us³yszeæ, ¿e to mama 
i tata siê rozwodz¹, a nie np. mama i dziecko. Nie 
powinno s³yszeæ takich zdañ jak „Tata nas opu-
ści³”, „Mama odesz³a od nas” (czasami przekona-
nie rodziców, ¿e dzieci nie powinny s³yszeæ takiej 
„prawdy”, mo¿e byæ trudne).

■ Zachêcaj rodziców, aby stworzyli jak najwiê-
cej stabilności i ci¹g³ości w codziennym ¿yciu 
dziecka. Te same, co u drugiego rodzica, pory 
posi³ków, chodzenia spaæ, podobne oczekiwania 
dyscyplinarne, prace domowe i temu podobne 
ustalenia pomog¹ dziecku przemieszczaæ siê po-
miêdzy domami bardziej p³ynnie.

■ Namawiaj rodziców, aby unikali sytuacji, któ-
re wik³aj¹ dziecko w konflikt lojalności, czyli
stawiaj¹ przed dylematem „sk³amaæ czy zdra-
dziæ?”. Takie sytuacje to np. wypytywanie dziecka 
o to, co siê dzieje w ¿yciu drugiego rodzica (dziec-
ko jest zmuszone do naruszenia zaufania pok³a-
danego w nim, do donoszenia) lub namawianie 
dziecka, aby utrzymywa³o coś w sekrecie przed 
drugim rodzicem. 

■ Uświadamiaj rodzicom, jak wa¿na dla dziecka 
jest przewidywalnośæ i sta³ośæ spotkañ z ro-
dzicem niemieszkaj¹cym z nim, ¿e bardzo mo¿e 
tu pomóc ustalenie i powieszenie w domu planu 
spotkañ z drugim rodzicem.
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Grupy samopomocy dla dzieci i m³odzie¿y 
– grupy m³odych ludzi, którzy doświadczaj¹ po-
dobnych problemów (np. rozwód rodziców). S¹ 
prowadzone przez sam¹ m³odzie¿ a ich celem 
jest podejmowanie dzia³añ nastawionych na wza-
jemn¹ pomoc rówieśników. Czasem grupy samo-
pomocowe maj¹ charakter kó³ zainteresowañ czy 
grup tematycznych, np. ekologicznej, muzycznej 
itd. (istnieje równie¿ mo¿liwośæ zaproszenia na 
spotkania psychologa lub indywidualnej rozmo-
wy z nim). M³odzie¿ zazwyczaj spośród siebie 
wybiera przewodnicz¹cego grupy, dziêki czemu 
ma mo¿liwośæ decydowania o swoich sprawach. 
M³odzi ludzie przychodz¹ do grupy z w³asnej ini-
cjatywy, s¹ przyprowadzani przez rodziców lub 
kierowani przez instytucjê, np. szko³ê, poradniê. 
Ró¿norodnośæ prowadzonych w grupach zajêæ 
daje mo¿liwośæ trenowania umiejêtności spo-
³ecznych, indywidualnych, a tak¿e pozwala na 
uzyskanie pomocy w sytuacjach kryzysowych. 
O grupy samopomocy mo¿na pytaæ w Stowarzy-
szeniu ASLAN, patrz poni¿ej.

Psychoedukacja dla rodziców – spotkanie 
z psychologiem (jedno lub kilka), których celem 
jest uzyskanie informacji i pog³êbienie znajo-
mości konkretnego problemu ¿yciowego w celu 
u³atwienia jego rozwi¹zania. Tak¿e uczenie siê 
praktycznych umiejêtności zwi¹zanych z roz-
mawianiem z dzieæmi, rozumieniem ich prze¿yæ, 
pomoc¹ dzieciom w trudnych sytuacjach, dys-
cyplinowaniem itp. Psychoedukacja mo¿e mieæ 
formê indywidualnych spotkañ z psychologiem 
(poradnictwo psychologiczne) lub serii spotkañ 
w grupie poświêconych wybranemu tematowi 
(warsztaty psychoedukacyjne). Psychoedukacjê 
dla rodziców oferuje np. Specjalistyczna Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla 
Rodziców” (patrz ni¿ej).

Konsultacja ma³¿eñska lub rodzinna – jedno-
razowe spotkanie ma³¿eñstwa lub ca³ej rodzi-
ny z psychologiem lub dwojgiem psychologów 

maj¹ce za cel wstêpne określenie charakteru 
problemu i uzgodnienie sposobów ewentualnej 
dalszej pomocy. Konsultacje ma³¿eñskie i rodzin-
ne w Warszawie oferuj¹ np. Specjalistyczne Po-
radnie Rodzinne Bielany, Bemowo, Wawer (patrz 
ni¿ej).

Terapia ma³¿eñska lub rodzinna – d³u¿sza po-
moc polegaj¹ca na regularnych spotkaniach pary 
ma³¿eñskiej lub ca³ej rodziny z psychologiem lub 
zespo³em psychologów. Spotkania poświêcone 
s¹ rozmowie o problemach, jakie zg³asza rodzi-
na. Czasem po sesjach rodzina otrzymuje pewne 
zadania do wykonania. Terapia rodzinna trwa od 
pó³ roku do kilku lat. Czêstotliwośæ spotkañ rodzi-
ny z psychologiem – raz na dwa, trzy tygodnie. 
W tzw. systemowej terapii rodzin pracuje za-
zwyczaj zespó³ 2-3 terapeutów, z których jeden 
prowadzi spotkanie a pozostali przygl¹daj¹ siê 
przez „lustro weneckie” i w wybranych momen-
tach interweniuj¹ w rozmowê. Niektóre ośrodki 
praktykuj¹ nagrywanie sesji rodzinnych na taśmê 
wideo. Terapi¹ rodzinn¹ zajmuj¹ siê np. Specja-
listyczne Poradnie Rodzinne Bielany, Bemowo, 
Wawer (patrz ni¿ej).

Konsultacja seksuologiczna, neurologiczna, 
psychiatryczna – jednorazowa wizyta u danego 
specjalisty i badanie maj¹ce za cel ocenê stanu 
zdrowia, postawienie diagnozy i ewentualnie 
uzgodnienie sposobów i zasad dalszego lecze-
nia. O konsultacje seksuologiczne mo¿na pytaæ 
np. w Towarzystwie Rozwoju Rodziny (patrz ni-
¿ej).

Terapia psychiatryczna – forma pomocy opiera-
j¹ca siê na badaniu, diagnozie, stosowaniu leków, 
udzielaniu psychicznego wsparcia, niejednokrot-
nie uzupe³niana elementami psychoterapii. Tego 
typu leczenie oferuje np. Miêdzywojewódzka 
Przychodnia Konsultacyjna dla Dzieci i M³odzie¿y 
(patrz ni¿ej).

GDY DZIECKO POTRZEBUJE POMOCY

Konsultacja psychologiczna – jedno lub dwa 
spotkania z psychologiem, których celem jest 
określenie, na czym polega problem dziecka, ja-
kie s¹ jego przyczyny (diagnoza) oraz mo¿liwe 
sposoby poradzenia sobie z tym problemem. Za-
zwyczaj trwa od 1 do 1,5 godziny. W czasie kon-
sultacji psycholog mo¿e rozmawiaæ z rodzicem/
ami, rozmawiaæ i bawiæ siê z dzieckiem, inicjowaæ 
zabawê miêdzy rodzicem a dzieckiem lub wyko-
nywaæ diagnostykê za pomoc¹ standardowych 
narzêdzi (kwestionariuszy, testów). Konsultacje 
s¹ dostêpne np. w Poradniach Psychologiczno–
–Pedagogicznych (patrz dalej).

Psychoterapia indywidualna dziecka – regular-
ne spotkania dziecka z psychologiem (specjalist¹ 
od problemów dzieci) poświêcone zabawie i roz-
mowie z dzieckiem. D³ugośæ psychoterapii, w za-
le¿ności od rodzaju problemu, mo¿e znacznie siê 
ró¿niæ (od kilku spotkañ w przeci¹gu 1 miesi¹ca 
do wielu spotkañ w ci¹gu kilku lat). Czêstotli-
wośæ spotkañ waha siê od przynajmniej jednego 
w tygodniu do nawet codziennych spotkañ. O in-
dywidualn¹ psychoterapiê dziecka mo¿na pytaæ 

konsultantów w zakresie psychologii klinicznej 
dziecka certyfikowanych przez Polskie Towarzy-
stwo Psychologiczne (patrz dalej).

Psychoterapia grupowa dzieci i m³odzie¿y 
– d³u¿szy cykl regularnych spotkañ w grupie 
10-12 osób (dzieci lub m³odzie¿y), zwykle z po-
dobnymi problemami (np. rozwód rodziców); spo-
tkania prowadzone s¹ przez psychologa. Oprócz 
komentarzy psychologa uczestnicy poznaj¹ tak¿e 
sposoby radzenia sobie innych osób w podobnej 
sytuacji oraz otrzymuj¹ od nich wsparcie. Zajêcia 
zwykle maj¹ na celu rozwój osobisty uczestni-
ków, ich samopoznanie oraz trenowanie umiejêt-
ności interpersonalnych, takich jak: konstruktyw-
ne wyra¿anie emocji, koncentracja i anga¿owanie 
siê w sprawy innych, świadomośæ konsekwencji 
w³asnych dzia³añ, świadomośæ praw i obowi¹z-
ków, przestrzeganie umów, a tak¿e tolerowa-
nie odmienności swojej i innych, ujawnianie czy 
rozwi¹zywanie konfliktów. Terapia grupowa jest
dostêpna np. w Specjalistycznej Poradni Profilak-
tyczno–Terapeutycznej OPTA (patrz ni¿ej).

Zdarza siê, ¿e adwokat, sêdzia, kurator, mediator lub inna osoba uczestnicz¹ca 
wraz z rodzin¹ w procesie rozwodu, styka siê z problemami natury psycho-
logicznej u dzieci. Czêsto towarzyszy temu bezradnośæ rodziców, którzy ca³¹ 
energiê zu¿ywaj¹ na poradzenie sobie z w³asnymi emocjami i kryzysem roz-
wodowym. W takich sytuacjach, gdy rodzice, ze zrozumia³ych powodów, nie 
daj¹ oparcia swoim dzieciom, potrzebna mo¿e byæ jakaś forma pomocy specjali-
stycznej. Przedstawiamy dostêpne formy pomocy dla dzieci i rodzin dotkniêtych 
kryzysem rozwodowym. O tym, jaka forma pomocy jest niezbêdna dla dziecka 
(czasem te¿ dla rodziców), zazwyczaj rozstrzyga spotkanie z psychologiem 
nazywane konsultacj¹ psychologiczn¹. Stanowi ono wstêp do d³ugofalowej po-
mocy rodzinie. Polecanie pomocy psychologicznej mo¿e odbywaæ siê w czasie 
mediacji, spotkania z prawnikiem lub ka¿d¹ inn¹ ¿yczliw¹ osob¹, która styka 
siê z rozwodem.
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PODSTAWOWE ZASADY MEDIACJI 
BEZSTRONNOŚÆ
Mediatorzy nie opowiadaj¹ siê za ¿adn¹ ze stron 
i w równym stopniu anga¿uj¹ siê w pomoc dla 
ka¿dej z nich.

NEUTRALNOŚÆ 
Mediatorzy akceptuj¹ wszelkie rozwi¹zania 
(w granicach prawa), które strony uwa¿aj¹ za 
w³aściwe w ich sytuacji. Nie podejmuj¹ decyzji, 
nie oceniaj¹ sk³adanych propozycji, lecz towa-
rzysz¹ stronom w samodzielnym uzgodnieniu 
odpowiadaj¹cych im ustaleñ. Odpowiedzialnośæ 
za rozwi¹zanie konfliktu oraz za kszta³t porozu-
mienia spoczywa na stronach. 

Wymóg neutralności nie oznacza, ¿e mediator 
rodzinny nie mo¿e mieæ prywatnych pogl¹dów 
dotycz¹cych ostatecznego wyniku sporu (by³oby 
to wrêcz niemo¿liwe). Neutralnośæ oznacza na-
tomiast, ¿e mediator potrafi oddzieliæ swoje pry-
watne zapatrywania dotycz¹ce wyników sporu 
od pragnieñ wyra¿anych przez jego uczestników, 
i skoncentrowaæ siê na tym, jak pomóc stronom 
w samodzielnym podjêciu decyzji. 

Mediator rodzinny nie posiada prawa do podej-
mowania rozstrzygaj¹cych decyzji. Ta charak-
terystyczna w³aściwośæ odró¿nia mediatora od 
sêdziego, który z mocy prawa zostaje wyznaczo-
ny do podejmowania decyzji za zainteresowane 
strony. Sêdzia rozstrzyga spór, podejmuj¹c decy-
zje dotycz¹ce stron konfliktu w oparciu o normy
prawa. Mediator rozwi¹zuje konflikt w oparciu
o interesy i sposób pojmowania sprawiedliwości 
ka¿dej ze stron. 

DOBROWOLNOŚÆ 
Dobrowolnośæ oznacza swobodê uczestnictwa 
w mediacji i zawarcia porozumienia. Strony kon-

fliktu nie s¹ zmuszane do podjêcia mediacji lub do
osi¹gniêcia porozumienia ani przez mediatorów, 
ani przez s¹d lub osoby postronne. Tak¿e po roz-
poczêciu mediacji ka¿da ze stron mo¿e siê z niej 
w ka¿dej chwili wycofaæ. Wywieranie nacisku na 
strony, aby podjê³y mediacjê wbrew swojej woli, 
nie daje efektów, a mo¿e wrêcz doprowadziæ do 
eskalacji konfliktu. Dobrowolnośæ uczestnictwa
nie jest jednak równoznaczna z ca³kowit¹ nie-
obecności¹ presji, która ma nak³oniæ strony do 
próby rozwi¹zania sporu na drodze mediacji. 

SKIEROWANIE KU PRZYSZ£OŚCI 
Mediacja jest sposobem na rozwi¹zanie konfliktu,
który kieruje uwagê stron ku przysz³ości. Rol¹ 
mediatora jest pomóc skonfliktowanym stronom
oderwaæ siê od wzajemnego oskar¿ania, obwi-
niania i gromadzenia dowodów przeciwko sobie. 
W mediacji k³adzie siê nacisk na praktyczne 
rozwi¹zania, a nie na ustalenie, która strona ma 
racjê. Efektem mediacji jest znalezienie rozwi¹-
zañ kwestii spornych, które pozwol¹ stronom 
zakoñczyæ konflikt. Wspólna przesz³ośæ stron ma
o tyle znaczenie, o ile jej wyjaśnienie i zrozumie-
nie pozwoli lepiej u³o¿yæ stosunki pomiêdzy nimi 
w przysz³ości.

 
POUFNOŚÆ 
Mediacja ma charakter poufny. Jej efekty i prze-
bieg objête s¹ tajemnic¹. Mediatorzy s¹ obowi¹-
zani zachowaæ w tajemnicy fakty, o których do-
wiedzieli siê podczas mediacji. Mediator nie mo¿e 
byæ równie¿ świadkiem, co do faktów, o których 
dowiedzia³ siê w zwi¹zku z prowadzeniem me-
diacji, chyba ¿e strony zwolni¹ go z obowi¹zku 
zachowania tajemnicy (kodeks postêpowania cy-
wilnego, art. 1834 §2, art. 2591).

MEDIACJA RODZINNA

W JAKICH SPRAWACH MEDIACJA 
MO¯E BYÆ PRZYDATNA? 
W ramach mediacji mo¿liwe s¹ ustalenia w spra-
wach przysz³ości ma³¿eñstwa (pojednanie czy 
rozstanie) oraz ustalenie warunków rozwodu 
(korzystanie ze wspólnego mieszkania, po-
dzia³ maj¹tku, wysokośæ alimentów, opieka nad 
dzieæmi, kontakty rodzica mieszkaj¹cego osobno 
z dzieæmi). Mediacja mo¿e byæ punktem wyjścia 
do skorzystania z terapii ma³¿eñskiej w przypad-
ku tych ma³¿eñstw, które prze¿ywaj¹c kryzys 
jednocześnie odrzucaj¹ mo¿liwośæ rozwodu. Pa-
rom zdecydowanym na rozwód mediacja umo¿-
liwia osi¹gniêcie uwzglêdniaj¹cego potrzeby obu 
stron porozumienia, co do warunków rozstania.

Mediacja rodzinna to rodzaj interwencji w konflikt rodzinny (czêsto zwi¹zany
z rozwodem lub separacj¹) przeprowadzanej przez bezstronne, neutralne i ak-
ceptowane przez spieraj¹ce siê strony osoby trzecie, które nie posiadaj¹ prawa 
do podejmowania rozstrzygaj¹cych decyzji. Mediacja ma pomóc w osi¹gniêciu 
dobrowolnego, obustronnie korzystnego rozwi¹zania kwestii spornych. 

Mediacja polega na usprawnieniu komunikacji pomiêdzy stronami, jak najpe³niej-
szym rozwa¿eniu wszelkich mo¿liwych rozwi¹zañ, kierowaniu siê potrzebami 
obu stron, pomaganiu parze w osi¹gniêciu satysfakcjonuj¹cego porozumienia 
i dostarczaniu na przysz³ośæ wzorca rozwi¹zywania konfliktów.

ROLA MEDIATORÓW 
Mediatorzy rodzinni nie rozstrzygaj¹ sporu. Ich 
rol¹ jest pomóc pozostaj¹cym w konflikcie ma³-
¿onkom znaleźæ satysfakcjonuj¹ce rozwi¹zania. 
S¹ odpowiedzialni za zachêcanie stron do bez-
pośredniego porozumiewania siê i uczciwości, 
oraz za równowa¿enie si³ i ³agodzenie konfliktu.
Ich zadania to miêdzy innymi: przygotowanie pla-
nu negocjacji, ustalenie kolejności tematów, które 
zostan¹ poruszone, oraz udzielanie ma³¿onkom 
pomocy w definiowaniu problemu i formu³owaniu
ró¿nych opcji rozwi¹zañ. Nie s¹ doradcami stron, 
pomagaj¹ jednak analizowaæ zyski i straty zwi¹-
zane z przyjêciem dyskutowanych rozwi¹zañ. 
Choæ maj¹ przygotowanie prawne i terapeutycz-
ne, nie udzielaj¹ stronom porad prawnych ani 
pomocy o charakterze terapeutycznym. Nie mog¹ 
myliæ swojej roli z rol¹ adwokata reprezentuj¹ce-
go jedn¹ ze stron, lub sêdziego, który rozstrzyga 
spór, choæ zdarza siê dośæ czêsto, ¿e podjêcia siê 
którejś z tych ról oczekuj¹ od nich klienci. 
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DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ MEDIACJĘ 
W SPRAWACH RODZINNYCH? 
1. Mediacja jest dostosowana do specyfiki kon-
fliktów rodzinnych
Spory rodzinne dotykaj¹ zwi¹zków uczuciowych, 
silnie wp³ywaj¹ na cz³onków rodziny, szczegól-
nie na dzieci. Konflikty rodzinne nale¿y uznaæ
za najbardziej osobiste i najbardziej anga¿uj¹ce 
spośród wszystkich konfliktów, dlatego nie mo¿-
na ignorowaæ specyfiki sporów rodzinnych i trak-
towaæ ich jak innych spraw cywilnych. Sêdziowie 
orzekaj¹cy w sprawach rozwodowych i rodzin-
nych czêsto podkreślaj¹, ¿e procedura prawna 
nie jest wystarczaj¹ca wobec delikatnej materii 
sporów rodzinnych. 

Je¿eli konflikt rodzinny jest rozstrzygany w s¹-
dzie – strony skupiaj¹ siê na wzajemnych oskar-
¿eniach, podwa¿aniu swojej wartości jako ma³-
¿onka, a czêsto i rodzica, widz¹c w tym jedyn¹ 
szansê na uzyskanie tego, co im siê ich zdaniem 
nale¿y. Uczucie nieufności, oburzenia lub chêci 
odwetu, które towarzysz¹ konfliktom rozwi¹zy-
wanym w ten sposób, mog¹ byæ bardzo destruk-
cyjne, mimo ¿e rozwi¹zanie, które s¹d zawiera 
w orzeczeniu, wydaje siê sprawiedliwe i wyko-
nalne. W mediacji uznaje siê, ¿e sposób rozwi¹-
zywania konfliktu rodzinnego jest przynajmniej
tak samo wa¿ny, jak ustalenia i umowa spisywa-
na na jej koniec. 

Rozwód jest procesem, który mo¿e rozpocz¹æ 
siê na lata przed fina³em w s¹dzie, a jego na-
stêpstwa bêd¹ powraca³y echem przez wiele 
lat. Poza wymiarem prawnym, odbywa siê on 
te¿ w wymiarze psychologicznym, spo³ecznym 
i ekonomicznym. Interwencja w spór ma³¿eñski 
powinna uwzglêdniaæ te czynniki. 

2. Mediacja umo¿liwia zmniejszenie konfliktu
Podczas gdy procedura s¹dowa powoduje czêsto 
eskalacjê konfliktu, w mediacji mo¿liwe jest jego

ograniczenie. Spory rodzinne zwykle dotykaj¹ 
relacji osobistych, w których emocje dodatkowo 
tworz¹ trudności i nierzadko maskuj¹ prawdziw¹ 
naturê konfliktu. Z³ośæ, poczucie winy, smutek,
strach, ¿al i wiele innych uczuæ mo¿e siê poja-
wiaæ, kiedy ludzie siê spotkaj¹, ¿eby rozmawiaæ 
o rozwodzie. Mimo ¿e wiele par ma nadziejê 
przeprowadziæ „kulturalny rozwód”, to bywa, ¿e 
na przyk³ad proces podzia³u maj¹tku rodzi wie-
le silnych emocji, które nie pozwol¹ w taki spo-
sób siê rozstaæ. Dla wielu par czynnikiem, który 
zwiêksza konflikt, jest kwestia opieki nad dzieæmi.
Perspektywa stracenia choæby czêści zwi¹zku 
z dzieckiem mo¿e spowodowaæ silne uczucie 
strachu i desperacji. Podczas mediacji wszystkie 
te aspekty s¹ brane pod uwagê, co umo¿liwia 
zmniejszenie konfliktu.

3. Mediacja daje samodzielnośæ w rozwi¹zaniu 
konfliktu
W mediacji strony samodzielnie podejmuj¹ ka¿d¹ 
decyzjê, poczynaj¹c od tej, czy przyst¹piæ do me-
diacji, a koñcz¹c na decyzji, czy podpisaæ porozu-
mienie w uzgodnionym kszta³cie. Samodzielnośæ 
w rozwi¹zywaniu w³asnych problemów daje im 
wiele korzyści. 
■        Osoby, które samodzielnie negocjuj¹ warun-
ki porozumienia, maj¹ najczêściej wiêksze poczu-
cie w³asnej si³y i mo¿liwości.
■   W mediacji od pocz¹tku ewentualne stra-
ty i zyski dla stron s¹ bardziej przewidywalne 
w porównaniu z sytuacj¹, gdy sprawa jest roz-
strzygana przez s¹d, co daje im wiêksze poczu-
cie bezpieczeñstwa. 
■      Strony konfliktu ma³¿eñskiego maj¹ wiêksz¹
gotowośæ do realizacji rozwi¹zañ, które same 
wypracowa³y w odró¿nieniu od rozwi¹zañ, któ-
re zosta³y im narzucone przez decydentów ze-
wnêtrznych. 

PRZEBIEG MEDIACJI 
Mediacjê prowadzi jeden lub para wykwalifikowanych mediatorów (najlepiej,
gdy jest to kobieta i mê¿czyzna), przeszkolonych w zakresie prowadzenia me-
diacji oraz prawnej i psychologicznej specyfiki konfliktów rodzinnych.

Sesja mediacyjna trwa średnio od dwóch do czterech godzin. Na ogó³ potrzeb-
ne s¹ dwa do czterech spotkañ. W³aściwy proces mediacji poprzedza spotka-
nie informacyjno-konsultacyjne, podczas którego strony konfliktu i mediatorzy
wzajemnie siê poznaj¹. Mediatorzy informuj¹ o przebiegu i zasadach procesu 
mediacji i potwierdzaj¹ dobrowolnośæ udzia³u obydwu stron. Klienci przedsta-
wiaj¹ wstêpnie problem, który chc¹ rozwi¹zaæ, oraz swoje oczekiwania wobec 
mediacji. Spotkanie konsultacyjne koñczy siê ustaleniem, czy sprawa mo¿e byæ 
rozwi¹zana na drodze mediacji. 

Mediacja jest procesem nieformalnym, ale ustrukturalizowanym.
Przebiega zawsze wed³ug określonego porz¹dku: 
■ przedstawienie przez mediatorów zasad spotkañ mediacyjnych i uzyskanie dla nich
 akceptacji stron
■ wzajemne wys³uchanie siê stron
■ określenie listy kwestii wymagaj¹cych rozwi¹zania
■ pe³niejsze zrozumienie w³asnych potrzeb i interesów oraz zauwa¿enie potrzeb
 i interesów drugiej strony w odniesieniu do ka¿dej z kwestii
■ poszukiwanie rozwi¹zañ, które bêd¹ zaspokaja³y potrzeby i interesy obydwu stron
■ podpisanie porozumienia zawieraj¹cego konkretne zobowi¹zania obydwu stron.

Mediacje prowadzi siê w intymnych warunkach. Pomieszczenia w ośrodkach 
mediacyjnych o wiele bardziej ni¿ sale rozpraw w s¹dach odpowiadaj¹ swoim 
wystrojem delikatnej materii spraw rodzinnych, które s¹ w nich omawiane. Me-
diacja prowadzona jest w nieformalnej atmosferze. 
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opieki nad dzieæmi, wysokośæ alimentów, po-
dzia³ maj¹tku, sposoby korzystania ze wspól-
nego mieszkania i wszystkie inne kwestie, które 
w przekonaniu rozwodz¹cych siê powinny zostaæ 
uzgodnione. 

USTALENIA W KWESTIACH
O CHARAKTERZE EMOCJONALNYM 
Porozumienia osi¹gniête w wyniku mediacji 
obejmuj¹ czêsto sprawy, które nie mog¹ byæ 
rozstrzygniête na drodze s¹dowej. W ramach 
mediacji (choæ w ograniczonym zakresie) istnieje 
mo¿liwośæ zajêcia siê tzw. kwestiami emocjonal-
nymi. Mo¿liwe jest, ¿e jedna ze stron wyrazi ¿al 

w zwi¹zku z tym, do czego dosz³o miêdzy ma³-
¿onkami lub wrêcz przeprosi za swoje zachowa-
nie. Mediatorzy rodzinni mog¹ zachêcaæ strony do 
wyra¿ania wzglêdem siebie pozytywnych emocji 
lub pomagaæ uzyskaæ im wgl¹d w prze¿ywane 
negatywne emocje. Osoby korzystaj¹ce z media-
cji czêsto podkreślaj¹, ¿e ma to dla nich ogromne 
znaczenie, czêsto wa¿niejsze ni¿ porozumienie 
dotycz¹ce spraw o charakterze rzeczowym. 
Umo¿liwia bowiem szybsze poradzenie sobie 
z trudnościami wynikaj¹cymi z rozpadu ma³¿eñ-
stwa, a czasem choæ w czêści staje siê mo¿liwe 
znalezienie odpowiedzi na kluczowe dla wielu 
osób pytanie: dlaczego do tego dosz³o? 

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA
MEDIACJI RODZINNEJ W PRAKTYCE SĄDOWEJ
W JAKICH SPRAWACH WYKORZYSTYWAÆ MEDIACJÊ? 

Sêdziowie s¹dów okrêgowych orzekaj¹cy w sprawach rozwodowych oraz 
sêdziowie s¹dów rodzinnych wskazuj¹ na mo¿liwości wykorzystania mediacji 
w nastêpuj¹cych kwestiach: 

1. Sprawy rozwodowe: 
■ sposób rozstania – rodzaj pozwu z orzekaniem o winie czy bez orzekania 
■ w³adza rodzicielska i miejsce zamieszkania dziecka 
■ kontakty z dzieckiem tego ma³¿onka, który nie bêdzie sprawowa³ bezpośredniej opieki
 nad nim
■ sposób korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie 
■ wysokośæ alimentów. 

Mimo ¿e alimenty s¹ zas¹dzane z urzêdu, wielu sêdziów widzi korzyśæ negocjowania poza sal¹ s¹do-
w¹ rozwi¹zania, które bêdzie uwzglêdnia³o zarówno potrzeby dzieci, jak i mo¿liwości rozwodz¹cych 
siê ma³¿onków. Sêdziowie podkreślaj¹, ¿e mediacje w sprawach rozwodowych warto wykorzystywaæ 
przede wszystkim w przypadku ma³¿eñstw z ma³oletnimi dzieæmi. W praktyce naszego Centrum Me-
diacji Partners Polska zdarza³o nam siê jednak mediowaæ spory rozwodz¹cych siê ma³¿eñstw (lub 
zwi¹zków nieformalnych, konkubinatów) bezdzietnych lub z doros³ymi ju¿ dzieæmi.

4. Mediacja pozwala osi¹gn¹æ porozumienie, 
które jest satysfakcjonuj¹ce dla obu stron

W mediacji nie próbuje siê określiæ, kto ma racjê, 
czy te¿ kto ponosi winê za zaistnia³¹ sytuacjê, 
lecz wypracowuje siê rozwi¹zania, które bêd¹ do 
przyjêcia przez obie strony „tu i teraz”. Z mediacji 
¿adna ze stron nie wychodzi pokonana. 

Strony konfliktu mog¹ dopasowywaæ treśæ poro-
zumienia do specyfiki swojej sytuacji. Mediacja

bowiem opiera siê na dokonaniu dok³adnej ana-
lizy potrzeb ka¿dej ze stron, zbudowaniu wza-
jemnego zrozumienia i wspólnego poszukiwania 
rozwi¹zañ, które zaspokoj¹ te potrzeby w jak 
najwiêkszym stopniu. Strony konfliktu, które
rozwi¹zuj¹ kwestie sporne na drodze mediacji, 
mog¹ zaj¹æ siê szczegó³owymi aspektami reali-
zacji uzgodnionego porozumienia. Zwiêksza to 
prawdopodobieñstwo, ¿e strony bêd¹ faktycznie 
przestrzegaæ warunków porozumienia. 

CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ PODCZAS MEDIACJI 
RODZINNEJ? 

POJEDNANIE
Podczas mediacji mo¿liwe jest na przyk³ad po-
jednanie ma³¿onków. Porozumienie, które w ta-
kiej sytuacji zawieraj¹ klienci, dotyczy warunków 
pojednania. Mo¿e ono zawieraæ postanowienie 
o dalszym pozostawaniu w ma³¿eñstwie, o dzia-
³aniach naprawczych maj¹cych pomóc ma³¿on-
kom w rozwi¹zaniu problemów, które doprowa-
dzi³y do kryzysu (np. terapia ma³¿eñska, terapia 
uzale¿nieniowa, leczenie depresji), b¹dź te¿ s³u-
¿yæ rozwi¹zaniu problemów, które by³y pod³o¿em 
konfliktów jak np. podzia³ obowi¹zków domowych
lub gospodarowanie bud¿etem rodzinnym.
 
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA
ROZWODU 
Przedmiotem ustaleñ mo¿e byæ tak¿e sposób 
przeprowadzenia rozwodu: termin wyst¹pienia 
o rozwód, to, czy któraś ze stron bêdzie wystê-
powaæ o orzeczenie winy drugiej strony, czy wy-

W ramach mediacji mo¿liwe jest dokonanie wielu uzgodnieñ o bardzo ró¿no-
rodnym charakterze. Porozumienie zawarte w trakcie mediacji mo¿e dotyczyæ 
prawnych i pozaprawnych aspektów spraw, które sta³y siê przedmiotem 
sporu. 

stêpuj¹c o rozwód strony jednocześnie wyst¹pi¹ 
o przeprowadzenie podzia³u maj¹tku oraz wszel-
kie ustalenia praktyczne na czas przejściowy.
 
USTALENIE ZASAD
OPIEKI NAD DZIEÆMI 
W mediacji mo¿liwe jest ustalenie zasad opieki 
nad dzieæmi („sprawowania w³adzy rodziciel-
skiej”) przez ich rodziców zarówno wtedy, gdy 
rodzice dziecka rozstali siê bêd¹c wcześniej 
ma³¿eñstwem, jak i wtedy, gdy tworzyli zwi¹zek 
nieformalny. Podczas mediacji ustala siê zasady 
kontaktowania siê dziecka z rodzicem, który nie 
sprawuje bezpośredniej opieki nad nim, sprawy 
zwi¹zane z edukacj¹ (np. wybór szko³y), sposób 
leczenia, wyjazdy dziecka za granicê, ró¿ne kwe-
stie wychowawcze. 

USTALENIE WARUNKÓW ROZSTANIA 
Podczas mediacji strony mog¹ ustaliæ: zasady 
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JAKIE KORZYŚCI P£YN¥ Z UDZIA£U DZIECI W MEDIACJI?

■ Trudne propozycje s¹ ³atwiejsze do przyjêcia dla rodzica, jeśli s¹ wysuwane przez dziecko,  
 ni¿ przez znienawidzonego by³ego wspó³ma³¿onka.

■ Maj¹c wp³yw na porozumienie w jego sprawach dziecko uzyskuje poczucie, ¿e rodzice
 rozumiej¹ jego troski i bior¹ je pod uwagê, co w konsekwencji wp³ywa na zmniejszenie
 stresu i poczucia winy oraz zwiêkszenie poczucia kontroli.

■ Zwiêksza siê zadowolenie dziecka z przyjêtych ustaleñ.

■ Mediator mo¿e skierowaæ dziecko do innych specjalistów w przypadku stwierdzenia
 powa¿nych problemów dziecka.

PRZECIWWSKAZANIA

■ Wiek dziecka poni¿ej 6 lat.

■ Silny konflikt rodzicielski i uwik³anie dziecka po którejś ze stron.

■ Brak zgody miêdzy rodzicami co do potrzeb dziecka i brak gotowości do ich rozwa¿enia.

■ Niechêæ jednego z rodziców do kontynuowania relacji z dzieckiem po rozwodzie.6

6 Gójska, A. (2004). „Udzia³ dzieci w mediacjach oko³orozwodowych”, Mediator Vol. 30, No 3

2. Sprawy o podzia³ maj¹tku
W mediacji mo¿na ustaliæ zasady i szczegó³y podzia³u maj¹tku, jednak mediatorzy zawsze zachêcaj¹ 
strony do skorzystania z porady prawnej. Gdy ju¿ strony zgodnie podziel¹ siê maj¹tkiem, w³¹czaj¹ te 
uzgodnienia do pozwu rozwodowego lub udaj¹ siê do notariusza.

3. Sprawy zwi¹zane z opiek¹ nad dzieæmi po rozwodzie orzekane przez s¹dy rodzinne: 
■ sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
■ sprawy o zmianê wyroku rozwodowego w czêści dotycz¹cej rozstrzygniêcia
 o w³adzy rodzicielskiej nad wspólnymi ma³oletnimi dzieæmi rozwiedzionych ma³¿onków.

CZY WARTO, ABY DZIECI UCZESTNICZYŁY 
W MEDIACJI?
S¹ sytuacje, kiedy rozmowa z dzieckiem o jego potrzebach i odczuciach zwi¹-
zanych z rozstaniem rodziców staje siê niezbêdna. Poznanie punktu widzenia 
dziecka mo¿e przynieśæ otrzeźwienie rodzicom – pomo¿e skoncentrowaæ ich 
na jak najlepszym zaspokojeniu jego potrzeb. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w³¹-
czanie dziecka do mediacji to zadanie ryzykowne, nios¹ce zagro¿enie uczynie-
nia z dziecka arbitra w sporze rodziców (na zasadzie: „Zdecyduj, gdzie chcesz 
mieszkaæ: u mamy czy u taty?”). Jeśli takie zagro¿enie jest du¿e – lepiej zrezy-
gnowaæ z uczestnictwa dziecka w mediacji.

W JAKI SPOSÓB MO¯NA W£¥CZAÆ DZIECI W PROCES MEDIACJI?

■ Mo¿na zaprosiæ dziecko na koniec ostatniego spotkania mediacyjnego, aby poinformowaæ
 je o decyzjach podjêtych przez rodziców.

■ Mo¿na skonsultowaæ z dzieckiem (w obecności rodziców i mediatora) zawarte przez rodzi- 
 ców porozumienie, zapytaæ o jego odczucia, odpowiedzieæ na pytania, uwzglêdniæ poprawki.

■ Mo¿na porozmawiaæ z dzieckiem na pocz¹tku mediacji (po pierwszej sesji konsultacyjnej),  
 aby poznaæ jego odczucia i obawy. W ten sposób mediator mo¿e później wyjaśniaæ rodzicom 
 punkt widzenia dziecka (mo¿liwe formy rozmowy z dzieæmi: ka¿de dziecko indywidualnie,  
 wspólnie z rodzeñstwem, z ka¿dym z rodziców oddzielnie lub z obojgiem naraz).

■ Mo¿na zaprosiæ do mediacji osobê dobrze znaj¹c¹ dziecko a zarazem bezstronn¹ wobec
 rodziców, np. psychologa, który konsultowa³ dziecko. Jego rol¹ by³oby dbanie o uwzglêdnia 
 nie interesów dziecka przez rodziców, z drugiej zaś strony uczenie rodziców o potrzebach  
 ich potomstwa.
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MEDIACJA RODZINNA P£ATNA

1. Centrum Mediacji „Partners“ Polska
adres: ul. Górnickiego 3 lok. 10A, 02-063 Warszawa
tel.(0-22) 409 53 83, 825 40 83
e-mail: mediator@mediacja.org
http://www.fpp.org.pl, www.mediacja.org
godziny przyjêæ: 9:00 – 17:00 biuro, mediacje do 20:00

Formy pomocy:
■ Mediacja rodzinna i ma³¿eñska
■ Mediacja z udzia³em dzieci
Równie¿ w jêzyku angielskim.

2. Komitet Ochrony Praw Dziecka 
adres: ul. Ho¿a 27A lok. 5, 00-521 Warszawa
tel. (0-22) 626 94 19
e-mail: kopd@kopd.pl
http://www.kopd.pl 

Formy pomocy:
■ Mediacja rodzinna i ma³¿eñska
■ Mediacja z udzia³em dzieci
■ Pokoje spotkañ rozwiedzionych rodziców  
 z dzieæmi

3. Polskie Centrum Mediacji 
Ośrodek Mediacji I w Warszawie
ul. Okólnik 11 lok 9, 00-368 Warszawa
tel./fax (0-22)/ 826-06-63
http://www.pcm.free.ngo.pl 
e-mail: pcm@mediator.org.pl 

Ośrodek Mediacji II w Warszawie
ul. Schroegera 82 lok 5A, 01-828 Warszawa
tel. (0-22) 865-52-72/73, 0-601 245 342 
e-mail: pcm.warszawa.bielany@mediator.org.pl

Formy pomocy:
■ Mediacja rodzinna i ma³¿eñska
■ Mediacja w sprawach karnych dot. nielet- 
 nich

4. Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych
adres: ul. Pod Lip¹ 4/35, Warszawa
tel.: 0-508 011 018,
e-mail: smr@engo.pl
http://www.smr.engo.pl

Formy pomocy:
■ Mediacja rodzinna i ma³¿eñska

INSTYTUCJE, DO KTÓRYCH
MOŻNA SKIEROWAĆ RODZICÓW

MEDIACJA RODZINNA BEZP£ATNA

1. Psychologiczna Pracownia Konsultacyj-
no–Wychowawcza Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego 
adres: ul. Na Uboczu 22, 02-791 Warszawa
tel.: (0-22) 648-61-75
e-mail: nauboczu@tlen.pl
http://www.ptp.org.pl/ppkw
godziny przyjêæ: pon. – pt. 15.30 – 20.00
Pomoc dla dzieci, m³odzie¿y, ma³¿eñstw, rodzin.

Formy pomocy:
■ Mediacja rodzinna
■ Oferta dla dzieci i rodziców, m³odzie¿y, do
 ros³ych, rodzin, ma³¿eñstw i par

2.  Specjalistyczna Poradnia Rodzinna dzielni-
cy Bemowo m. st. Warszawy
adres: ul. Borowego 8, 01-357 Warszawa
tel.: (0-22) 664 13 42, 664 08 49
e-mail: info@spr.bemowo.pl 
http://www.spr.bemowo.pl 
godziny przyjêæ: pon. – pt. 9.00 - 17.00 (sekretariat)
Pomoc dla rodzin, ma³¿eñstw i dzieci.

Formy pomocy:
■ Mediacja rodzinna i ma³¿eñska
■ Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców
■ Terapia rodzinna 
■ Konsultacje psychologiczne

3. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna dzielnicy 
Bielany m. st. Warszawy
adres: Al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Dani³owskie-
go), 01-829 Warszawa
tel.: (0-22) 864-73-06
e-mail: bpr@poczta.onet.pl

http://www.poradnia.rodzinna.prv.pl
godziny przyjêæ: pon. – pt. 8.00 - 20.00

Formy pomocy:
■ Mediacja rodzinna i ma³¿eñska 
■ Porady psychologiczne, pedagogiczne     
 i prawne
■ Poradnictwo psychologiczne dla rodziców
■ Terapia rodzinna 
■ Psychoterapia grupowa i indywidualna 
■ Grupy wsparcia

4. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna dzielnicy 
Wawer m. st. Warszawy
adres: ul. W³ókiennicza 54, 04-974 Warszawa
tel.: (0-22) 612 77 97
godziny przyjêæ: pon. – pt. 8.00 – 20.00 
pomoc dla rodzin

Formy pomocy:
■ Mediacja rodzinna i ma³¿eñska
■ Terapia rodzinna 
■ Terapia indywidualna i grupowa 
■ Praca z dzieæmi 
■ Konsultacje psychologiczne, porady prawne
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POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI 
I RODZICÓW BEZP£ATNA

1. Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” 
przy Fundacji „Dzieci Niczyje”
adres: ul. Mazowiecka 12 lok 25, 00-048 Warszawa
tel. (0-22) 826-14-34, 826 88 62
e-mail: mazowiecka@fdn.pl
http://www.fdn.pl
godziny przyjêæ: pon. – pt. 9.00 – 17.00
psychologiczna, psychiatryczna i prawna pomoc dla 
dzieci

Formy pomocy:
■ Interwencje kryzysowe w przypadkach  
 przestêpstw wobec dzieci, w szczególności  
 wykorzystywania seksualnego i przemocy
■ Konsultacje indywidualne
■ Terapia indywidualna
■ Grupy wsparcia
■ Przyjazne dziecku miejsce, gdzie odbywaj¹  
 siê przes³uchania prokuratorskie i policyjne  
 oraz rozprawy s¹dowe

2. Wojewódzka Konsultacyjna Przychodnia 
Specjalistyczna dla Dzieci i M³odzie¿y
adres: ul. Dzielna 7, 00-154 Warszawa
tel.: (0-22) 831 19 20 
godziny przyjêæ: pon. – pt. 8.00 – 19.00
pomoc dla dzieci i m³odzie¿y do 20. roku ¿ycia 

Formy pomocy:
■ Konsultacja psychologiczna
■ Konsultacja neurologiczna (do 18 roku ¿ycia;  
 potrzebne skierowanie)
■ Konsultacja psychiatryczna
■ Terapia indywidualna
■ Terapia uzale¿nieñ (do 20 roku ¿ycia)
■ Grupy terapeutyczne, grupy wsparcia

3. Ośrodek Psychoterapii Dzieciêcej – Poradnia 
Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i M³odzie¿y
adres: ul. Sobieskiego 112, 00-764 Warszawa
tel.: (0-22) 841 26 54
godziny pracy: pon. – pt. 8.00 – 18.00
pomoc dla dzieci i m³odzie¿y do18. roku ¿ycia

Formy pomocy:
■ Poradnictwo dla rodziców
■ Terapia indywidualna
■ Terapia rodzinna
■ Psychoedukacja dla rodziców 

4. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci 
i M³odzie¿y
adres: ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa
tel.: (0-22) 644 83 18
godziny przyjêæ: pon. – pt. 9.00 – 19.00
pomoc dla dzieci i m³odzie¿y do 19. roku ¿ycia

Formy pomocy:
■ Terapia indywidualna – zaburzenia emocjo 
 nalne, zachowania, jedzenia
■ Terapia rodzinna
■ Konsultacje dla rodziców maj¹cych dzieci  
 w wieku przedszkolnym
■ Terapia grupowa dla gimnazjalistów – pro 
 blemy emocjonalne, fobie szkolne

5. Poradnia Specjalistyczna - M³odzie¿owy 
Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”
adres: ul. Boryszewska 4, 00-781 Warszawa
tel.: (0-22) 646 57 25, 646 57 28
godziny przyjêæ: pon. – pt. 10.00 – 18.00
pomoc dla m³odzie¿y w wieku 15–19 lat

Formy pomocy:
■ Terapia indywidualna 
■ Terapia rodzinna
■ Terapia grupowa – zaburzenia emocjonalne,  
 zachowania, jedzenia
■ Grupy terapeutyczne i edukacyjno-rozwojowe

6. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna  
nr 20 
adres: ul. Powstanców Śl¹skich 17, 01-381 Warszawa
tel.: (0-22) 666 17 73/74
godziny przyjêæ: pon. – pt. 8.00 – 20.00
pomoc dla dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ na Bemowie

Formy pomocy:
■ Zajêcia edukacyjne

■ Konsultacje dla rodziców
■ Terapia rodzinna

7. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna  
nr 14 
adres: ul. M³ynarska 43/45, Warszawa
tel.: (0-22) 632 68 29
godziny przyjêæ: pon. – czw. 9.00 – 18.10, pt. do 17.00
pomoc dla dzieci i m³odzie¿y z dzielnicy Wola 

Formy pomocy:
■ Konsultacje psychologiczne
■ Konsultacje dla rodziców
■ Terapia grupowa – m³odzie¿ z zaburzenia 
 mi emocjonalnymi
■ Terapia indywidualna

8. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna TOP
adres: ul. Raszyñska 8/10, 02-026 Warszawa
tel.: (0-22) 822 60 47, 822 36 01, 822 77 17
godziny przyjêæ : pon. – pt. 9.00 – 19.00
pomoc dla dzieci i m³odzie¿y od 3 do 20 lat

Formy pomocy:
■ Konsultacja psychologiczna 
■ Terapia indywidualna – problemy emocjo-
 nalne

9. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców”
adres: ul. Raszyñska 8/10, 02-026 Warszawa
tel (0-22) 822 71 68; tel/fax. 822 24 46, 
godziny przyjêæ: pon. – pt. 9.00 – 19.00
pomoc dla rodzin

Formy pomocy:
■ Konsultacje psychologiczne dotycz¹ce pro 
 blemów rodzinnych, wychowawczych
■ Terapia indywidualna
■ Terapia rodzina
■ Psychoedukacja dla rodziców 

10. Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno–
–Terapeutyczna dla Dzieci i M³odzie¿y ze Śro-
dowisk Zagro¿onych Alkoholizmem OPTA
adres: ul. Okólnik 11a m 34, Warszawa

tel.: (0-22) 826 39 16
godziny przyjêæ: pon. – pt. 10:00–18:00
pomoc dla dzieci, m³odzie¿y i rodzin.

Formy pomocy:
■ Terapia indywidualna
■ Terapia grupowa
■ Terapia rodzinna
■ Grupy socjoterapeutyczne
■ Konsultacje wychowawcze dla rodziców
■ Grupy edukacyjne dla rodziców

11. Stowarzyszenie „ASLAN”
adres: ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa
tel.: (0-22) 636 49 12, 636 49 04
e-mail: stowarzyszenie.aslan@wp.pl
http://www.aslan.org.pl
godziny przyjêæ: pon. – sob. 9.00 – 20.00
pomoc dla dzieci i m³odzie¿y od 7 do 24 lat

Formy pomocy:
■ Indywidualna i grupowa terapia dla m³o- 
 dzie¿y
■ Konsultacje dla rodziców
■ Grupy socjoterapeutyczne
■ Konsultacje z prawnikiem
■ Konsultacje psychiatryczne
■ Pomoc w nauce – korepetycje
■ Hostel dla m³odzie¿y w trudnej sytuacji ¿y- 

 ciowej
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LISTA KONSULTANTÓW W ZAKRESIE 
PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DZIECKA
CERTYFIKOWANYCH PRZEZ POLSKIE
TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE (Warszawa)

Tel. (22) 658-33-35
MonaBi@poczta.wp.pl 

Tel. (22) 612 76 66 

Wydzia³ Psychologii UW
ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa
tel.(22) 55 49 772 kom. 0-608 796 905
milena@engram.psych.uw.edu.pl 

Warszawa
Tel. 0-501 580 011
joanna_grochowska@poczta.onet.pl 

Zak³ad Psychologii Medycznej AM 
aniajakwin@poczta.onet.pl 

Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna nr 3
Al. Wojska Polskiego 36
Tel. (22) 839 48 67
 
Warszawa
Tel. 0-501 087 247
m.kolodziejek@wp.pl 

Tel. (22) 641 10 95 

Warszawa
Tel. (22) 649 84 25
pracownia@acn.waw.pl 

Centrum Zdrowia Dziecka,
Zak³ad Psychologii Klinicznej
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
amaryniak@poczta.wp.pl 

problemy kliniczno-edukacyjne 

problemy dzieci
chorych somatycznie 

dzieciêce zaburzenia psychiczne 

dzieciêce zaburzenia psychiczne 

problemy dzieci
chorych somatycznie

 
problemy kliniczno-edukacyjne 

dzieciêce zaburzenia psychiczne 

problemy kliniczno-edukacyjne 

problemy kliniczno-edukacyjne 

neuropsychologia rozwojowa 

IMIÊ I NAZWISKO     KONTAKT             SPECJALNOŚÆ

Monika BIA£A
certyfikat nr 4
 
Magdalena DYGA-KONARSKA
certyfikat nr 13
 
dr Milena
GRACKA-TOMASZEWSKA
certyfikat nr 14
 

Joanna GROCHOWSKA
certyfikat nr 15
 

dr Anna 
JAKUBOWSKA-WINECKA
certyfikat nr 16

Anna KALMAN
certyfikat nr 17

Ma³gorzata KO£ODZIEJEK
certyfikat nr 19

dr Anna KOZ£OWSKA
certyfikat nr 21

Bogna MACKIEWICZ
certyfikat nr 24

dr hab. Agnieszka
MARYNIAK
certyfikat nr 5

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI 
I RODZICÓW P£ATNA

1. Centrum CBT – Centrum Terapii Poznawczo–
–Behawioralnej
adres: ul. Piêkna 68, 00-572 Warszawa
tel.: (0-22) 621 96 83
Godziny pracy: 9.00 – 21.00
Pomoc dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.

Formy pomocy:
■ Terapia indywidualna dzieci (pierwsza wi- 
 zyta 170 z³, kolejne 110-120 z³)
■ Terapia rodzinna (170 z³ za sesjê)
■ Terapia ma³¿eñska (180-190 z³ za sesjê)

2. Grupa Synapsis
Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzin-
nych Synapsis
ul. Dembowskiego 3 m 32, 02-784 Warszawa
tel.: (0-22) 643 98 61
Gabinet Psychoterapii Grupy Synapsis
ul. Dmochowskiego 6 m 7, 00-820 Warszawa
tel.: (0-22) 629 25 77 
e-mail: grupasynapsis@synapsis.pl
http://www.synapsis.pl
Godziny pracy: 9.00 – 20.00
Pomoc dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.

Formy pomocy:
■ Konsultacje i leczenie przez lekarzy
 psychiatrów 
■ Konsultacje psychologiczne 
■ Psychoterapia indywidualna 
■ Konsultacje i psychoterapia ma³¿eñska 
■ Konsultacje i psychoterapia rodzinna 
■ Konsultacje i psychoterapia dzieci i m³odzie- 
 ¿y (równie¿ w jêzyku angielskim) 

3. Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18, 03-932 Warszawa
tel.: (0-22) 617 61 64, 616 13 72, 0-501 201 490
e-mail: lps@lps.pl
http://www.lps.pl
godziny pracy: pon. i pt. 9.00 – 19.00, wt. - czw. 9.00 

– 19.00, sob. 9.00 – 13.00
pomoc dla rodziców i dzieci

Formy pomocy:
■ Konsultacje psychologiczne dla rodziców  
 i dzieci (120 -180 z³/h)
■ Krótkoterminowa terapia dzieci (180 z³/h)
■ Terapia rodzinna, ma³¿eñska
 (240-280 z³/2h)

4. Ogólnopolska Lekarska Przychodnia Specja-
listyczna Towarzystwa Rozwoju Rodziny
pl. Trzech Krzy¿y 16, 00-499 Warszawa
tel. (0-22) 621 69 29
godziny pracy: pon. – pt. 8.00 – 19.00, sob. 8.30 – 12.00
pomoc dla m³odzie¿y i rodzin

Formy pomocy:
■ Konsultacja psychologiczna (90 zl/h),
 ginekologiczna (70 z³/h)
■ Terapia indywidualna (90 z³/h)
■ Terapia ma³¿eñska (90 z³/h)
■ Poradnictwo seksuologiczne (120–150 z³/h) 

5. Ośrodek Pomocy Psychologicznej Stowarzy-
szenia Psychologów Chrześcijañskich i Caritas 
A.W.
ul. Bednarska 28/30, 00-322 Warszawa
tel.: (0-22) 828-54-83
e-mail: spchpol@wp.pl
http://www.spch.w.interia.pl 
godziny pracy: pon.– pt. 16.30 – 20.00

■ Ośrodek świadczy us³ugi psychologiczne 
(psychoterapia, poradnictwo lub konsultacje) w takich 
problemach jak: problemy ma³¿eñskie, wychowawcze 
i rozwojowe; depresje; kryzysy; nerwice; problem utra-
ty dziecka ( w tym straty ci¹¿y); uzale¿nienie i wspó³-
uzale¿nienie od alkoholu. W Ośrodku mo¿na skorzy-
staæ z pomocy psychoterapeuty, psychiatry i ksiêdza.
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Akademia Pedagogiki Specjalnej
ul. Szczêśliwicka 40
02-353 Warszawa
tel. (22) 822 16 31 

Warszawa
tel. 0-503 852 223
paszkiewicz@post.pl 

Wydzia³ Psychologii UW
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
tel. (22) 55 49 772, 55 49 743
joanrad@engram.psych.uw.edu.pl

Wydzia³ Psychologii UW
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
tel. (22) 55 49 761

Wydzia³ Psychologii UW
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
tel. (22) 554 97 57
swiecicka@post.pl

 Wydzia³ Psychologii UW
ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa
tel.(22) 554 97 56
marina.zalewska@engram.psych.uw.edu.pl 

Tel. (22) 625 00 87 

neuropsychologia rozwojowa 

dzieciêce zaburzenia psychiczne 

problemy dzieci
chorych somatycznie 

dzieciêce zaburzenia psychiczne 
oraz problemy dzieci chorych 
somatycznie 

problemy kliniczno-edukacyjne 

wszystkie zakresy psychologii 
klinicznej dziecka 

problemy dzieci
chorych somatycznie 
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