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W ubiegłym roku  na 181 tys. zawartych związków 
rozstało się 66 tys. par.
Oznacza to, że, wskaźnik rozwodów (czyli ich proporcja w stosunku do nowo zawartych 
małżeństw) wyniósł 36,4 proc. Okazuje się, że współczynnik ten z roku na rok rośnie. 

2000 rok – 42 777 rozwodów, wśród nich rozwody małżeństw ze stażem poniżej 5 lat – 9 017
2010 rok – 61 300 rozwodów na 230 tys. małżeństw, wśród nich rozwody małżeństw ze stażem 
poniżej 5 lat – 13 700 
źródło: GUS

Polacy rozstają się coraz częściej.

Statystyki nie uwzględniają związków nieformalnych.
Z naszych doświadczeń wynika, że co druga para rozstających się rodziców 

zgłaszających się po pomoc do KOPD to związek nieformalny.



Rozpad małżeństwa/związku to wydarzenie, które zmienia 
dotychczasowe funkcjonowanie wszystkich członków rodziny.

KRYZYS 
PSYCHOLOGICZNY 

rozwód jak każdy kryzys niesie za 
sobą zagrożenia w postaci silnych, 
paraliżujących emocji, długotrwałych 
konfliktów pomiędzy walczącymi 
partnerami-rodzicami.

stwarza szansę na zmianę 
uruchamiając nowe możliwości i 
sposoby wyjścia z trudnych 
nieznanych do tej pory sytuacji 

STRES
rozwód/rozstanie rodziców 
jest zawsze obciążającym 
zdarzeniem w życiu dzieci 
(małych i dużych). 

na skali typowych stresorów 
rozwód zajmuje drugie 
miejsce zaraz po śmierci 
współmałżonka 



W jaki sposób zmniejszyć poziom stresu i zwiększyć 
możliwości radzenia sobie w sytuacji rozstania?

3 x zatroszczyć się o siebie aby:

1. Konstruktywnie radzić sobie z silnymi emocjami przeżywanymi w 
tak trudnych chwilach . 

2. Ochronić dzieci przed skutkami stresu.
3. Zbudować swoje nowe życie po rozstaniu.



• Zakończenie małżeństwa

• Opłakiwanie straty

• Opanowanie silnych emocji lub 
znalezienie sposobu ich 
rozładowania

• Odbudowa swojego życia

• Pomoc dziecku w poradzeniu 
sobie z sytuacją rozwodu

Zadania dorosłych
wg J. Wallerstein



Zadania dzieci
wg J. Wallerstein

• Uświadomienie rozpadu małżeństwa rodziców

• Oderwanie od konfliktu rodziców

• Uporanie ze stratami wynikającymi z rozwodu

• Radzenie sobie z gniewem i samoobwinianiem
się

• Akceptacja trwałości rozwodu

• Pozbycie się lęku przed obdarzaniem uczuciem



WAŻNE: Problemy dzieci z rodzin rozbitych nie wiążą się z samym rozwodem, ale z

sytuacją konfliktu między rodzicami i z tym, jak dorośli poradzili sobie z rozwiązaniem

tego kryzysu.

1. Rozwód/rozstanie rodziców nie zawsze oznacza konieczność 

psychoterapeutycznego wsparcia dla dziecka. 

2. Korzystając z profesjonalnej pomocy - takiej jak poradnictwo, terapia, 

mediacja - rodzice mogą sami zadbać o stworzenie korzystnych i stabilnych 

warunków życia dziecka w zaistniałej, nowej sytuacji. 

Dla dzieci jest to wydarzenie równie obciążające emocjonalnie i to 
od rodziców zależy, jak poradzą sobie z tą sytuacją
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• budowanie negatywnego 
obrazu drugiego rodzica, 

• brak akceptacji więzi i relacji 
dziecka z drugoplanowym 
rodzicem 

• syndrom odosobnienia od 
jednego z rodziców

• podejrzenie wykorzystania 
seksualnego w konflikcie 
okołorozwodowym

Angażowanie dzieci w konflikt rodziców

GŁÓWNE PROBLEMY – część I



GŁÓWNE PROBLEMY

• Włączanie w konflikt innych instytucji i osób które pomagają ,
wykorzystywanie ich działań do dostarczania dowodów w sądach

• Konflikt pomiędzy rodzicami – rozwijany jest w sądach
- praca nad konfliktem polega na dostarczaniu argumentów prawnych
- to system ma zdecydować i zaproponować rozwiązanie

• Przenoszenie  odpowiedzialności za konflikt na innych lub na 
partnera/partnerkę

• Delegowanie do terapii dziecka lub drugiego rodzica – problem jest w 
dziecku albo w drugim rodzicu 

GŁÓWNE PROBLEMY-część II 



• Rodzice oczekują gotowych rozwiązanie dobrych dla jednej ze stron i widzianych 
tylko z jednej perspektywy

• Rodzice decydują się na pracę pod presją (np. sądu/adwokata) w celu uzyskania 
osobistych korzyści w walce z partnerem i dostarczeniu dowodów w sądzie.

GŁÓWNE PROBLEMY-część III 



• Pomoc psychologiczna jest udzielana w celu pomocy osobie, która się o nią zwraca, nie 
może być natomiast elementem w rozgrywkach pomiędzy rozwodzącymi się rodzicami.

• W sytuacji gdy jeden z małżonków przychodzi do psychologa tylko po „zaświadczenie” 
aby złożyć je później przed sądem, jest to instrumentalne wykorzystywanie pomocy 
psychologicznej. 

• Od sądu zależy czy taka praktyka będzie stosowana i rozwijana.

GŁÓWNE PROBLEMY-część IV 



Co utrudnia budowanie układu rodzicielskiego

• Psychologiczne aspekty rozstania małżonków/partnerów

- reakcja na zranienie 

- historia wcześniejszych konfliktów między małżonkami/partnerami, które doprowadziły 
do zakończenia związku

-różna dynamika przeżywania rozstania 

• Rodzice szukają potwierdzenia swoich racji – chcą by opowiadać się po jednej ze stron i 
rozstrzygać kto ma racje. Nie widzą szans na wspólne rozwiązanie konfliktu 

• Zróżnicowane zasoby lub siły małżonków/partnerów

• Brak motywacji rodziców do podjęcia działań naprawczych w kierunku budowania 
rodzicielskiej współpracy – nie widzą korzyści

Co utrudnia budowanie współpracy rodzicielskiej



PRZYCZYNY PROBLEMU na poziomie systemu

• Potrzeba ustalenia standardów pracy z rodziną w kryzysie rozstania

- każdy przypadek inny 

- praca indywidualna z jednym z rodziców?  

- praca z całą rodziną?

• Konfrontacyjny charakter systemu prawnego

• Brak rozwiązań systemowych, interdyscyplinarnych, kompleksowych 
(rozwiązania prawne, psychologiczne, mediacyjne) 

• Zwiększenie współpracy lokalnej na rzecz rozwiązywania konfliktów i 
wspierania w tym rodziny

POTRZEBY ZMIANY na poziomie systemu
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