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INFORMACJA PRASOWA 

 

Dotyczy wypowiedzi Rzecznika Praw Dziecka w wywiadzie dla Gazety 

Prawnej pt. „Trzeba rozróżnić, czym jest klaps, a czym jest bicie. Klaps 

nie zostawia wielkiego śladu” z dnia 16 czerwca 2019 r 

W imieniu zrzeszonych w naszym Związku Zawodowym psychologów, 

oświadczamy, że zgodnie z aktualną wiedzą naukową i obowiązującym 

prawem, klaps wymierzony dziecku jest formą przemocy i nigdy nie powinien 

być stosowany jako metoda wychowawcza. Nie ma żadnych podstaw do 

poddawania jakiejkolwiek ocenie czy dane zachowanie jest już biciem czy 

klapsem. Klaps zostawia ogromny ślad na psychice dziecka, czego dowodzą 

liczne opracowania naukowe.  

Ponadto zwracamy uwagę na zachowanie ostrożności w wygłaszaniu 

publicznie, szczególnie przez osoby opiniotwórcze, treści mogących dawać 

choćby najmniejsze przyzwolenie na stosowanie klapsów i innych kar 

cielesnych.  

Jako specjaliści w dziedzinie rozwoju człowieka, szanujemy różne odczucia 

dorosłych ludzi doznających w dzieciństwie przemocy ze strony rodziców, 

jednocześnie wyrażamy sprzeciw wobec oświadczeń, które mogłyby 

sugerować, że doświadczenie dziecka bycia pobitym przez rodzica,  

w przyszłości wywoła uczucie szacunku. Klaps jest formą agresji wobec 

dziecka i wyrazem bezradności rodzica, który używa tej formy karania 

zamiast perswazji słownej i wytłumaczenia dziecku jakie postępowanie jest 

właściwe.  

Przypominamy! Jako specjaliści od lat alarmujemy, że należy głośno mówić STOP 
jakimkolwiek formom przemocy wobec dzieci, tu nie ma miejsca na żadne kompromisy. 
W Polsce aktualnie widoczna jest zapaść psychiatrii dziecięcej. Na oddziale dla dorosłych 
zgwałcono dziewczynkę położoną tam z powodu braku miejsc w salach dla dzieci. Wskaźniki 
depresji, samobójstw, chorób psychicznych w Polsce szybują w górę, w żadnym innym kraju 
w Europie nie jest z młodzieżą tak źle.  Przeciążone psychicznie dzieci próbują się 
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wspomagać substancjami psychoaktywnymi. Tego fatalnego obrazu stanu psychicznego 
polskich dzieci dopełnia katastrofa w systemie edukacji. Obserwujemy gwałtowny wzrost 
ilości konsultacji psychologicznych dzieci i młodzieży z powodu przemęczenia i nie radzenia 
sobie ze stresem. Bijemy na alarm, że polskie dzieci nie potrafią radzić sobie z emocjami, są 
przemęczone i potrzebują wsparcia mądrych dorosłych, nie klapsów! 

Dodatkowych informacji udziela: Justyna Żukowska-Gołębiewska- Rzecznik 
Prasowy OPZZ emai: rzecznik@ozzp.org.pl lub Wiceprzewodnicząca  OZZP Katarzyna   

Sarnicka  tel:  +48608510847                                                                                       

 

 


