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III. Przebieg pierwszego 
kontaktu z klientem

W poprzednim rozdziale niniejszej publikacji omówione zostały 
wymagania formalne i merytoryczne wobec osób pierwszego kon-
taktu, obowiązki na tym stanowisku i preferowane umiejętności. Są to 
rzeczy niezwykle istotne, wpływające na jakość świadczonych usług 
w miejscach świadczenia pomocy, a co za tym idzie, opinię społeczną 
na temat ich funkcjonowania. Jednak tym, co najważniejsze w pracy 
osoby pierwszego kontaktu, jest sam „pierwszy kontakt” z klien-
tem. Rozmowa wstępna, od której zaczyna się cały proces pomocowy. 
Warto zatem usystematyzować informacje w tym zakresie, odświeżyć 
nieco spojrzenie na ten element Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzo-
nym Przestępstwem.

1. Przygotowanie do rozmowy z klientem

Wydawać by się mogło, że pierwsza rozmowa z klientem jest czymś 
zupełnie naturalnym, niewymagającym specjalnego przygotowania. 
Po wielu latach doświadczenia z pewnością tak jest, ale początki prak-
tyki zawodowej mogą być trudne. Warto zatem na nowo omówić 
aspekt przygotowania się do rozmowy z osobą potrzebującą wsparcia 
i być może wprowadzić zmiany w dotychczasowych nawykach.

Przygotowanie do rozmowy z klientem warto zacząć od refleksji: 
„Jak chciał(a)bym być potraktowany(-na) podczas takiej rozmowy? 
Czego ja oczekiwał(a)bym od osoby przeprowadzającej ze mną roz-
mowę? W jakim miejscu czuł(a)bym się dobrze, a w jakim niekom-
fortowo?”. Pytania te warto potraktować jako punkt wyjścia, solidny 
fundament pod budowanie profesjonalnej relacji z klientem – osobą 
pokrzywdzoną przestępstwem, świadkiem, osobą najbliższą. Z pewno-
ścią każdy z nas, a zwłaszcza osoba prosząca o wsparcie, chce się czuć 
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wysłuchana, bezpieczna w danym miejscu, zatroszczona. Zdecydowa-
nie łatwiej jest nam rozmawiać w warunkach spokoju, prywatności, 
niż w gabinecie pełnym obcych ludzi. Czujemy się wysłuchani, gdy 
nasz rozmówca skupia na nas swoją uwagę, a nie zajmuje się rzeczami 
pobocznymi. Na bazie tej refleksji omówimy kilka aspektów, o które 
warto zadbać przed pierwszym kontaktem z klientem. Umawiając się 
na pierwszy kontakt (o ile nie jest to spotkanie niezapowiedziane lub 
telefoniczne), należy wspólnie uzgodnić taki termin, aby był kom-
fortowy zarówno dla jednej, jak i drugiej strony. Trzeba zadbać o to, 
by posiadać dla klienta odpowiednią ilość czasu, aby nie musieć się 
spieszyć z powodu kolejnego spotkania. Tuż przed rozmową warto 
przypomnieć sobie imię i nazwisko osoby, co da klientowi poczucie 
bycia wyczekiwanym i ważnym. Pierwszy kontakt może się odbyć 
także w formie telefonicznej i w takim przypadku warto również 
zadbać o właściwe warunki do rozmowy. W miarę możliwości odbyć 
rozmowę z klientem w osobnym pokoju, nie przyspieszając rozmowy 
i nie skracając jej do zebrania podstawowych danych, ale dając „prze-
strzeń” do wypowiedzenia się i możliwość wyrażenia emocji, trudności, 
obaw.

Rozmowa wstępna z klientem powinna być przeprowadzona 
w zamkniętym pokoju/gabinecie, zapewniającym poczucie prywat-
ności. Niedopuszczalne jest prowadzenie rozmowy o sytuacji klienta 
na korytarzu/holu/otwartym gabinecie w obecności osób trzecich. 
Warto zadbać, aby w miejscu spotkania znajdowały się wygodne fotele/
krzesła oraz miejsce do uzupełnienia dokumentów. Pokój czy gabinet 
nie powinien być zagracony, przytłaczający, ciemny, ponury. Warto 
wprowadzić do niego wyciszające elementy dekoracyjne, takie jak 
kwiaty, poduszki, lampę o ciepłej barwie, książki, a więc wszystko 
to, co sprawi, że osobie pokrzywdzonej łatwiej będzie się otworzyć, 
opowiedzieć o krzywdzie, której doświadczyła. Musimy pamiętać, że 
do miejsc świadczenia pomocy zgłaszają się nie tylko osoby pokrzyw-
dzone wypadkiem, kradzieżą, oszustwem, ale także gwałtem, prze-
mocą domową, napaścią. Rozmowa o tak trudnych doświadczeniach 
nie powinna przebiegać w ponurym czy zbyt formalnym miejscu. 
Wśród elementów wyposażenia pokoju/gabinetu warto zadbać, aby 
znalazła się w nim butelka/dzbanek z wodą i szklanka, chusteczki 
higieniczne, zapas długopisów i kartek, podkładki do pisania, ulotki 
dotyczące oferty wsparcia, druki: formularz wniosku o udzielenie 
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wsparcia oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych oso-
bowych, informator dotyczący miejsc świadczenia pomocy dla osób 
potrzebujących, plan bezpieczeństwa, lista niezbędnych rzeczy, termi-
narz wizyt (wspomniane w pierwszym rozdziale niniejszej publikacji) 
itp. Posiadanie gotowych druków „pod ręką” jest ważne, ponieważ 
ogranicza konieczność wychodzenia z gabinetu w trakcie rozmowy 
i tworzenie niepotrzebnego zamieszania.

2. Kontakt pomocowy jako sposób prowadzenia rozmowy 
z osobą pokrzywdzoną przestępstwem

Kontakt pomocowy to konstruktywny sposób nawiązywania relacji 
pomiędzy osobą pomagającą i osobą potrzebującą pomocy, który 
daje wsparcie oraz wzmacnia zasoby do poradzenia sobie z proble-
mem (kryzysem). W sytuacji rozmowy OPK z osobą pokrzywdzoną 
przestępstwem celem kontaktu pomocowego jest odzyskanie przez 
osobę pokrzywdzoną równowagi emocjonalnej oraz wprowadzanie 
konstruktywnych zmian w swoim życiu (Kalińska-Grądziel, Ulfik-

-Jaworska, 2021).

Nawiązaniu prawidłowej relacji między osobą pomagającą i osobą 
potrzebującą służy refleksja „słowa kształtują rzeczywistość”, w myśl 
której powinniśmy pamiętać, że to, co i w jaki sposób mówimy w realny 
sposób wpływa na odczucia osoby potrzebującej pomocy. Dlatego 
też zachęcamy do zwracania uwagi na język, jakim się posługujemy 
w kontakcie z klientami miejsca świadczenia pomocy, zwłaszcza tymi, 
którzy doświadczają przemocy. Powinniśmy zwracać uwagę na nieuży-
wanie określeń stygmatyzujących typu: narkoman, alkoholik, ofiara 
przemocy, sprawca przemocy, niepełnosprawny, gdyż od początku do 
końca mamy do czynienia z „człowiekiem” i tak powinniśmy się do 
tej osoby odnosić, z poszanowaniem jej podmiotowości. 
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Zachęcamy do używania określeń: „osoba doświadczająca przemocy” 
i „osoba stosująca przemoc”, które nie są tak negatywnie nacecho-
wane jak słowa: „ofiara” czy „sprawca” i wspierają w zmianie. Używa-
nie określenia „ofiara przemocy” nie sprzyja prawidłowej komunikacji 
między osobą pomagającą a osobą potrzebującą pomocy, co więcej, 

„jest bliskie komunikatom przemocowym” (por. Smyczyński, 2022)1. 
Warto pomyśleć o tym nie tylko w kontekście osób doświadczających 
przemocy, ale także osób, które doświadczyły innych przestępstw np. 

„osoba, która doświadczyła napaści”, „osoba która uległa wypadkowi”. 
Nasi klienci poczują wówczas, że nie są oceniani stereotypowo przez 
pryzmat „bycia ofiarą”.

Carl Rogers, twórca terapii skoncentrowanej na kliencie, podkreśla, 
że niemal KAŻDY człowiek może w kontakcie z osobą potrzebującą 
pomocy stworzyć taką relację, która będzie wspierać drugą osobę 
w procesie zmiany i rozwoju. Muszą być tylko spełnione trzy warunki 
ze strony osoby pomagającej: autentyczność, akceptacja i empatia 
(Rogers, 2014).

Akceptacja – zakłada bezwarunkowe poszanowanie klienta, 
respektowanie jego indywidualności, przekonań i systemu wartości. 
Akceptacja „świata klienta” jest warunkiem traktowania jego osoby 
z szacunkiem, a więc i warunkiem budowania relacji opartej na zaufaniu.

Empatyczne zrozumienie klienta – to taki sposób kontaktu 
z klientem, który zakłada wobec niego życzliwość, ciepło oraz umie-
jętność aktywnego słuchania. Empatia umożliwia spojrzenie na 
problem osoby pokrzywdzonej przestępstwem z jej perspektywy 
i wzmacnia u niej poczucie bycia rozumianym i akceptowanym.

Autentyczność – to inaczej szczerość w relacji z drugą osobą oraz 
spójność rozumiana jako adekwatność funkcjonowania w roli zawo-
dowej z zachowaniem jej granic; np. kiedy OPK nie ma kwalifikacji do 
prowadzenia psychoterapii, to tego nie robi i jasno mówi klientowi, 
że dany problem, temat wymaga konsultacji z psychoterapeutą albo 

 1 „Słowa kształtują rzeczywistość”, stąd słowa „ofiara” i „sprawca” przemocy nie 
wspierają w zmianie [online] https://stopuzaleznieniom.pl/artykuly/przemoc-w-

-rodzinie/slowa-ksztaltuja-rzeczywistosc-stad-slowa-ofiara-i-sprawca-przemocy-
nie-wspieraja-w-zmianie/ [dostęp: 13.06.2022].
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innym specjalistą. Szczerość i autentyczność wzmacniają zaufanie 
do specjalistów i osób pomagających (por. Kalińska-Grądziel, Ulfik-

-Jaworska, 2021).

Warto wiedzieć

Sposób rozmowy osoby pierwszego kontaktu z osobą pokrzyw-
dzoną przestępstwem powinien zawierać wszystkie elementy 
kontaktu pomocowego, czyli empatię, akceptację i autentyczność.

Kiedy wiemy już jak przygotować się do rozmowy z klientem, 
możemy omówić zasady prowadzenia wstępnej rozmowy z osobą 
zgłaszającą się do miejsca świadczenia pomocy. Kluczem do sukcesu 
jest tu przede wszystkim umiejętność „bycia człowiekiem” wobec 
drugiej osoby, która zgłasza się do nas z prośbą o wsparcie.

Osoba pierwszego kontaktu, jak i każda osoba udzielająca wsparcia, 
powinna mieć umiejętność nawiązywania kontaktu pomocowego, 
czyli być empatyczna, akceptująca i autentyczna. Takie cechy czy 
zachowania ułatwią klientowi otworzenie się i opowiedzenie o swojej 
sytuacji.

Osoba pokrzywdzona przestępstwem, kiedy jest pod wpływem silnych 
emocji i stresu, może mieć trudności ze zrozumieniem i zapamięty-
waniem tego, co mówi osoba pierwszego kontaktu. Dlatego warto 
zwrócić uwagę, aby mówić w sposób jasny i wyraźny, przy wykorzysta-
niu zrozumiałego dla odbiorcy języka (unikać skrótów, skomplikowa-
nych słów) oraz odpowiedniego środka przekazu. W trakcie rozmowy 
należy upewniać się, że przekazywane informacje dotarły do odbiorcy 
(zostały usłyszane) i zostały przez niego zrozumiane. Warto stoso-
wać wzmocnienie przekazu ustnego poprzez informację pisemną, 
np. w formie ulotki albo odręcznie napisanej informacji.

Osoba pierwszego kontaktu powinna dołożyć wszelkich starań, 
aby zostać zrozumianą przez klienta, ale także by okazać mu należyte 
wsparcie i zainteresowanie. Musi także uważnie słuchać i upewniać 
się, że dobrze zrozumiała to, co klient powiedział. Może to uczynić 
przez trzymanie się kilku podstawowych zasad:
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• osoba pierwszego kontaktu powinna starać się, by klient 
dobrze ją zrozumiał (mówić wyraźnie, niezbyt szybko, 
podkreślać intonacją najistotniejsze informacje, używać 
języka dopasowanego do rozmówcy, unikać skrótów i pojęć 
niezrozumiałych albo wyjaśniać je, definiować terminy spe-
cjalistyczne, podawać przykłady, obrazować),

• osoba pierwszego kontaktu powinna być taktowna,
• osoba pierwszego kontaktu powinna utrzymywać kontakt 

wzrokowy z rozmówcą z zachowaniem rozsądku; należy 
unikać zarówno natarczywego wpatrywania się w rozmówcę, 
jak i uciekania wzrokiem,

• osoba pierwszego kontaktu powinna zwrócić uwagę na 
utrzymywanie pochylonej postawy ciała „ku rozmówcy” bez 
naruszania jego prywatności i poczucia bezpieczeństwa; 
należy unikać siedzenia do klienta, np. „bokiem”,

• osoba pierwszego kontaktu powinna używać zwrotów 
zachęcających do rozmowy,

• osoba pierwszego kontaktu powinna podczas kontaktu 
z klientem powstrzymywać się od oceniania, krytykowania,

• osoba pierwszego kontaktu powinna w rozmowie okazywać 
otwartość na inny niż własny punkt widzenia, tolerancję,

• osoba pierwszego kontaktu powinna zadawać pytania 
i upewniać się, że jest właściwie zrozumiana przekaz klienta.

Doskonalenie umiejętności przeprowadzania rozmów wstępnych 
z klientami można oprzeć o techniki aktywnego słuchania:

• potwierdzanie – werbalne i niewerbalne okazywanie słu-
chania i rozumienia, np. poprzez skinienie głową czy sło-
wami typu „rozumiem”, „mhm”,

• parafrazowanie – sprawdzanie, czy wypowiedziane przez 
rozmówcę słowa zostały przez nas dobrze zrozumiane 
poprzez powtarzanie wypowiedzi klienta własnymi słowami, 
np. „Czy dobrze zrozumiałam, że do wypadku doszło tuż 
po tym, jak wyjechała Pani spod własnego domu?”, „Chce 
Pani powiedzieć, że podejrzewa Pani sąsiada o tę kradzież?”,

• klaryfikacja – uściślanie i wyjaśnianie niezrozumiałych 
kwestii, np. „Może Pani wyjaśnić, co konkretnie ma Pani na 
myśli?”, „Mógłby Pan więcej o tym opowiedzieć?”,
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• odzwierciedlanie – ujawnianie emocji klienta, np. „Wygląda 
na to, że jest Pani bardzo rozżalona.”, „Widzę, że ta sprawa 
jest dla Pana bardzo przykra.”, „Ma Pani prawo tak myśleć.”, 

„To normalne co Pani czuje w tej sytuacji”,
• dowartościowanie – okazanie pochwały dotychczasowym 

osiągnięciom klienta w danej sprawie, np. „Podziwiam, że 
miała Pani odwagę uciec”, „To nie było łatwe, a jednak się 
Panu udało”,

• podsumowanie – podsumowanie i zamknięcie danego 
tematu, np. „Podsumowując, uległa Pani wypadkowi w dniu 
21 marca 2022 roku o godz. 20:30, wracając z pracy.”, „Biorąc 
pod uwagę to, co Pani dotychczas powiedziała, dochodzimy 
do wniosku, że została Pani oszukana”.

Przykłady pomocnych zwrotów wykorzystywanych podczas roz-
mowy z klientem:

– To jest normalne, co Pan/Pani teraz czuje.
– To nie jest Pana/Pani wina.
– Tutaj może się Pan/Pani czuć bezpiecznie.
– Może Pan/Pani liczyć na nasze wsparcie.
– Widzę, jak bardzo się Pan/Pani stara.
– Nie jest Pan/Pani sam/sama.
– Jesteśmy tu po to, by Panu/Pani pomóc.

Użyteczne sposoby komunikowania się z osobami będącymi 
w kryzysie na skutek pokrzywdzenia przestępstwem

Wzmocnimy poczucie bezpieczeństwa klienta poprzez:
• zapewnienie o chęci pomocy, o dyskrecji;
• wyjaśnienie, czego osoba może się spodziewać, np. „Najpierw 

spotkamy się w Ośrodku/Lokalnym Punkcie, gdzie porozmawiamy 
o tym, co się stało i założymy wniosek, a następnie…”;

• przekazywanie informacji o strukturze rozmowy oraz spotkania, 
np. „Abyśmy mogli Panu/Pani pomóc, muszę zadać jeszcze kilka 
pytań…”, „Potrzebne będzie, aby podczas spotkania w Ośrodku/
Lokalnym Punkcie miał(a) Pan/Pani przy sobie…”;
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• dopytywanie o samopoczucie i potrzeby klienta, np. „Jak się 
Pan/Pani czuje?”, „Czy możemy kontynuować czy potrzebuje Pan/
Pani przerwy?”;

• okazywanie zrozumienia i akceptacji, np. „Widzę, że trudno jest 
Panu/Pani o tym mówić i to jest naturalne”, „Być może czuje Pan/
Pani skrępowanie i to jest jak najbardziej w porządku” „Rozumiem 
Pana/Pani obawy (niepewność) i zachęcam do zadawania pytań, aby 
mógł(mogła) Pan/Pani uzyskać potrzebne informacje”;

• pytania otwarte zachęcające do wypowiedzi, nieoceniające, 
np. „Proszę powiedzieć o tej sytuacji coś więcej”, Co jeszcze mogłaby 
Pani/mógłby Pan powiedzieć...”, „Kiedy to się zaczęło…”, „Co było 
później…”, „Jak sobie Pan/Pani poradził(a) wówczas?”, „Jak się 
Pan/Pani czuje teraz?”;

• pytania zamknięte stosujemy zazwyczaj wtedy, gdy osoba jest 
w silnym napięciu emocjonalnym, nie potrafi odpowiedzieć na pyta-
nia otwarte albo boi się mówić, bo ktoś w jej otoczeniu jej zagraża, 
lub też w celu uzyskania koniecznych informacji, np., „Czy jest 
Pan/Pani bezpieczna teraz?”, „Czy coś albo ktoś Panu/Pani zagraża 
teraz?”, „Czy może Pan/Pani swobodnie rozmawiać teraz?”, „Czy 
w czasie zdarzenia dzieci były razem z Panem/Panią?”;

• empatyczne, aktywne słuchanie, np. „Widzę, że trudno jest 
Panu/Pani o tym mówić”, „Słyszę, że obawia się Pan/Pani o swoje 
bezpieczeństwo…”;

• klaryfikacja, np. „Rozumiem, że chodzi Panu/Pani o to…”, „Chcia-
łabym się upewnić, że dobrze Pana/Panią zrozumiałam, bo usły-
szałam, że…”;

• używanie języka klienta, jeśli w rozmowie osoba użyła wcześniej 
np. słowa „dopiec”, możemy zapytać „Kiedy on/ona chciał(a) Panu/
Pani «dopiec», to co konkretnie robił(a)?”;

• podsumowanie wypowiedzi, np. „Pozwoli Pan/Pani, że podsumuję 
to, o czym do tej pory rozmawialiśmy…”;

• odbarczenie z poczucia winy, np. „To nie Pan/Pani jest winny/
winna tej sytuacji”, „Odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa 
jest po stronie drugiej osoby”;

• poszanowanie autonomii klienta, wzmacnianie sprawczości, np. 
„Czy jest możliwe dla Pana/Pani, abyśmy się spotkali w Ośrodku/
Lokalnym Punkcie dzisiaj czy innego dnia?”;
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• normalizowanie emocji i reakcji klienta, np. „To, co Pani/Pani 
teraz przeżywa jest naturalną reakcją człowieka będącego w trud-
nej sytuacji”, „To naturalne, że się Pan/Pani obawia i że Pan/Pani 
płacze”;

• zauważanie zasobów klienta oraz docenianie wysiłku i podejmo-
wanych działań (tzw. komplementowanie pomaga odbudowywać 
poczucie własnej wartości oraz sprawczości, a także buduje relację 
między OPK a klientem), np. „To ważne, że zdecydował(a) się Pan/
Pani do nas zadzwonić i poszukać wsparcia”, „Słyszę, że potrafił(a) 
Pan/Pani zadbać o bezpieczeństwo dzieci, kiedy zawiózł(zawio-
zła) je Pan/Pani do dziadków”, „Widzę, że pomimo bardzo silnych 
emocji, zachował(a) Pan/Pani przytomność umysłu i zadzwonił(a) 
Pan/Pani po Policję”, „Doceniam to, że zdecydował(a) się Pan/Pani 
o tym powiedzieć”.

3. Informacje niezbędne do przekazania klientowi

Pierwszy kontakt z klientem powinien opierać się na empatii, zro-
zumieniu, wsparciu. Należy dołożyć wszelkich starań, aby osoba 
pokrzywdzona, świadek czy osoba najbliższa poczuła się bezpiecz-
nie. Tylko dzięki temu będzie w stanie podejmować kolejne kroki do 
wyjścia z traumy, procesu zdrowienia, rozwiązania swoich problemów 
prawnych, wyjścia z trudnej relacji, uwolnienia się od osoby stosu-
jącej przemoc. Należy przy tym pamiętać, że podczas pierwszego 
kontaktu, oprócz wsparcia i empatii, należy klientowi przekazać 
wszystkie niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania miejsc 
świadczenia pomocy w ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzo-
nym Przestępstwem.

Osoba pierwszego kontaktu powinna podczas rozmowy wstępnej 
przekazać klientowi informacje dotyczące sposobu przetwarzania 
danych osobowych w związku z korzystaniem z pomocy w ramach 
Funduszu Sprawiedliwości.

np. Informuję, że Pani dane zawarte we wniosku o udzielenie wspar-
cia będą przetwarzane przez Dysponenta Funduszu Sprawiedliwości – 
Ministra Sprawiedliwości oraz naszą organizację tj. np. Stowarzyszenie 
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„BONA FIDES”. Przetwarzanie Pani danych ma na celu rozpatrzenie Pani 
wniosku i udzielenie stosownej do potrzeb pomocy. Podanie danych jest 
dobrowolne, ale ich podanie jest warunkiem koniecznym udzielenia pomocy 
ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Konsekwencją odmowy poda-
nia przedmiotowych danych jest brak możliwości skorzystania z pomocy 
w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości. W związku z przetwa-
rzaniem danych ma Pani prawo wycofania zgody na przetwarzanie, prawo 
dostępu do Pani danych osobowych oraz prawo żądania sprostowania 
Pani danych.

Jest to przykład skondensowanej, przystępnej informacji na temat 
przetwarzania danych osobowych. Można ją uszczegółowić, podając 
kto jest administratorem danych. Należy pamiętać, aby dać klientowi 
odpowiednią ilość czasu na zapoznanie się z formularzem oświad-
czenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, wyjaśnić mu 
niezrozumiałe treści oraz w razie potrzeby – przekazać kopię podpi-
sanego oświadczenia.

Podczas pierwszego kontaktu warto klienta zapoznać z zakre-
sem udzielanego wsparcia. Z doświadczenia organizacji dotychczas 
realizujących pomoc dla osób pokrzywdzonych wynika, że klienci 
bardzo często myślą, że mogą otrzymać jedynie wsparcie prawne 
i psychologiczne. Wiadomo jednak, że wachlarz pomocy jest znacznie 
szerszy i warto o tym opowiedzieć na pierwszym spotkaniu oraz dać 
klientowi ulotkę zawierającą te informacje. Dzięki temu będzie mógł 
do niej wrócić w dowolnym momencie lub podzielić się nią z inną, 
potrzebującą osobą.

Zakres wsparcia:
• pomoc prawna (ważne, aby poinformować klienta o tym, że 

radca prawny, adwokat lub prawnik nie mogą pełnić funkcji 
pełnomocnika w sprawie),

• alternatywne metody rozwiązywania konfliktów (np. media-
cja),

• psychoterapia lub pomoc psychologiczna (ważne, aby 
poinformować klienta o tym, że możliwość skorzystania 
z długoterminowej psychoterapii wymaga stosownego uza-
sadnienia ze strony osoby udzielającej wsparcia),

• pomoc psychiatryczna (warto wspomnieć, że lekarz psy-
chiatra może wystawić receptę czy zwolnienie lekarskie),
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• pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów 
medycznych, ortopedycznych, o ile nie są one refundowane, 
chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe lub 
napotyka na szczególne trudności,

• pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach 
i przedszkolach publicznych,

• pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi 
w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy,

• finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje 
zawodowe,

• pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzie-
lania schronienia,

• pomoc tłumacza w celu uzyskania pomocy prawnej,
• pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika 

w celu uzyskania pomocy prawnej,
• finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej 

lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyski-
waniem świadczeń i regulowaniem ww. spraw,

• finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań 
czynszowych za lokal mieszkalny,

• dostosowanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzin-
nego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem 
w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła 
w wyniku przestępstwa,

• pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
• pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środ-

ków czystości i higieny osobistej,
• finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu upraw-

nionego małoletniego,
• finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz 

z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, podczas którego 
udzielana będzie pomoc psychologiczna,

• finansowanie kosztów wyjazdu uprawnionego małoletniego 
wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje podczas którego 
udzielana będzie pomoc psychologiczna,

• zakup urządzeń i wyposażenia,
• zakup wartości niematerialnych i prawnych,
• finansowanie robót budowlanych.
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Osoba pierwszego kontaktu powinna wyjaśnić klientowi, że istnieje 
możliwość skorzystania z powyższych form wsparcia tylko w przy-
padku występowania skutków pokrzywdzenia przestępstwem. W prak-
tyce oznacza to na przykład, że możliwe jest sfinansowanie korepetycji 
dla dziecka tylko wtedy, gdy w wyniku doświadczonego przestępstwa 
powstały u niego zaległości w nauce lub miało utrudnione warunki 
do nauki. Niedopuszczalne jest, aby osoba pokrzywdzona w wypadku 
samochodowym otrzymała wsparcie w postaci korepetycji dla swoich 
dzieci, kiedy wypadek ten nie miał wpływu na możliwości pobierania 
nauki przez te dzieci.

Ważną kwestią do omówienia podczas pierwszego kontaktu jest 
także ryzyko wystąpienia „podwójnego finansowania”, tj. sytuacji, 
kiedy klient korzysta z pomocy dwóch różnych prawników w dwóch 
różnych miejscach świadczenia pomocy (prowadzonych przez różne 
organizacje) w tym samym zakresie. Należy uczulić klienta, aby 
w razie chęci korzystania z pomocy innego ośrodka/lokalnego punktu, 
np. w innym województwie, złożył stosowne oświadczenie o zaprze-
staniu korzystania ze wsparcia w pierwotnym miejscu świadczenia 
pomocy. Może także wycofać swój wniosek o udzielenie wsparcia.

Klient powinien zostać poinformowany również o tym, że pomoc 
mu udzielana będzie finansowana w ramach Funduszu Sprawiedli-
wości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, co wiąże 
się z tym, że klient nie ponosi żadnych kosztów. Warto wspomnieć 
o tym, że miejsca świadczenia pomocy nie wymieniają się informa-
cjami na temat osób korzystających ze wsparcia z innymi instytucjami, 
np. ośrodkami pomocy społecznej, chyba że klient wnosi o taką współ-
pracę, oraz o tym, że pracownicy miejsca świadczenia pomocy mogą 
zostać powołani na świadków w sprawach sądowych lub zobowiązani 
są do udostępnienia dokumentów przez Sąd lub Prokuraturę.

Osoba pierwszego kontaktu odgrywa ogromną rolę. Musi pamiętać 
o właściwym zachowaniu wobec klienta, przekazaniu najważniejszych 
informacji, okazaniu należytego wsparcia. W natłoku obowiązków 
łatwo przeoczyć pewne kwestie. Należy pamiętać, że jeśli klient nie 
został o czymś poinformowany na rozmowie wstępnej, można mu 
te informacje przekazać dodatkowo telefonicznie lub przy kolejnym 
spotkaniu.
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4. Przykładowe schematy rozmów

Dla osób z mniejszym doświadczeniem na tym stanowisku zamiesz-
czamy poniżej kilka schematów rozmów. Proszę zwrócić uwagę, iż nie 
są to pełne dialogi, a jedynie ich najważniejsze fragmenty.

a) Przebieg pierwszego kontaktu – osobistego

Osoba pierwszego kontaktu: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka 
Nowak, jestem osobą pierwszego kontaktu i przeprowadzę z Panią roz-
mowę wstępną, podczas której będę chciała szczegółowo poznać Pani sytu-
ację i potrzeby z nią związane. Proszę pamiętać, że wszystkie informacje, 
które Pani mi przekaże i które zostaną zawarte we wniosku o udzielenie 
wsparcia, będą przez nas przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia Pani 
wsparcia. Wgląd do Pani danych posiadać będzie także Ministerstwo Spra-
wiedliwości. Wszelkie szczegółowe informacje będą zawarte we wniosku, do 
którego przejdziemy za chwilę. Czy wszystko co dotychczas powiedziałam, 
jest dla Pani zrozumiałe?

Klient: Tak, wszystko jest dla mnie jasne.

OPK: Pani Anno, tak jak wspominałam, jestem osobą pierwszego kontaktu. 
Zbiorę od Pani informacje potrzebne do umieszczenia we wniosku o udzie-
lenie wsparcia. Zaznaczam, że nie jestem psychologiem ani prawnikiem. 
Spotkanie z takim specjalistą będzie możliwe, gdy zostanie dla Pani zało-
żony wniosek. Termin takiego spotkania wyznaczymy pod koniec naszego 
spotkania. Czy zgadza się Pani na taki plan?

K: Tak, oczywiście.

OPK: Pani Anno, w rozmowie telefonicznej wspomniała Pani o tym, że 
w zeszłym miesiącu uległa Pani wypadkowi. Czy może mi Pani opowiedzieć 
o tej sytuacji coś więcej?

K: Tak jak już wspominałam, 15 marca, kiedy wracałam z pracy, pijany 
kierowca potrącił mnie na przejściu dla pieszych. Na szczęście idący za 
mną pieszy zdążył mnie odciągnąć w ostatniej chwili, ale mimo wszystko 
samochód we mnie uderzył. Straciłam przytomność. W zasadzie byłam 
tylko trochę poobijana, przez kilka dni leżałam w szpitalu. Przyniosłam 
ze sobą kartę leczenia szpitalnego, tak jak Pani prosiła.
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OPK: Dobrze, że ma Pani ze sobą dokument. Na koniec naszej rozmowy 
wykonam kopię, po to by dołączyć ją do Pani wniosku o udzielenie wspar-
cia, na potwierdzenie, że rzeczywiście jest Pani osobą pokrzywdzoną 
w wypadku komunikacyjnym. Czy zgadza się Pani na taki plan?

K: Tak, oczywiście, nie ma problemu.

OPK: Pani Anno, gdzie doszło do tego wypadku?

K: To było w Lublinie przy ul. Filaretów. Wracałam wtedy z pracy, ok. 
godz. 17:30.

OPK: Pamięta Pani, co działo się później?

K: W zasadzie nie. Straciłam przytomność. Kiedy ją odzyskałam, byłam 
już transportowana do szpitala. Tam spędziłam kilka dni. Na szczęście 
nie odniosłam poważnych obrażeń, kilka stłuczeń i szwów. Niestety nie 
radzę sobie z tym psychicznie.

OPK: Czy dobrze rozumiem, że odczuwa Pani skutki psychiczne tego 
wypadku?

K: Nie mogę spać od tamtej pory. Ciągle odtwarzam w głowie moment 
uderzenia. Jestem niespokojna i trudno mi się skoncentrować. W zasadzie 
nie wychodzę z domu.

OPK: To normalne, co Pani odczuwa. Doświadczyła Pani bardzo trudnej 
sytuacji, która mogła skończyć się tragicznie. Czy szukała Pani jakiejś 
pomocy, zanim trafiła Pani do nas?

K: Nie. Bałam się, że ktoś pomyśli, że jestem nienormalna. W sumie nic 
mi się nie stało, a ja nie mogę dojść do siebie.

OPK: Przed chwilą wspomniała Pani, o tym czego obecnie Pani doświadcza. 
Jak poza tym wpłynęła na Pani życie ta sytuacja?

K: W zasadzie jest wiele trudności, których teraz doświadczam. Ciągle 
płaczę, boję się sama chodzić po ulicy, w zasadzie nie wychodzę sama 
z domu. Nie mogę wrócić do pracy, mam problemy z koncentracją. Korzy-
stam z rehabilitacji, która jest płatna. Boję się, że za chwilę zostaniemy 
z mężem bez pieniędzy.

OPK: Pani Anno, w naszym ośrodku/lokalnym punkcie jest możliwość 
skorzystania także z pomocy materialnej. Z tego co słyszę, Pani sytuacja 
materialna pogorszyła się w związku z tym, że nie może Pani pracować. 
Chciałaby Pani skorzystać z takiej pomocy?
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[…]

OPK: Pani Anno, znam już szczegóły Pani sytuacji. Wiem, że uległa Pani 
wypadkowi i doświadcza Pani objawów stresu pourazowego, które unie-
możliwiają powrót do pracy i normalnego funkcjonowania. Proszę mi jesz-
cze opowiedzieć, czy składała Pani zeznania, czy w Pani sprawie występują 
jacyś świadkowie?

K: Tak, składałam zeznania w szpitalu. Za dwa dni ponownie będę przesłu-
chiwana. Z tego co wiem, policja przesłuchała czterech naocznych świadków, 
w tym tego mężczyznę, który odciągnął mnie w ostatniej chwili.

OPK: Rozumiem. Gdyby miała Pani jakikolwiek kontakt ze świadkami, 
może Pani zaproponować im możliwość skorzystania z naszej pomocy. Jako 
świadkowie w postępowaniu mogą u nas skorzystać z porady psychologa 
i osoby pierwszego kontaktu.

K: Naprawdę? Bardzo dziękuję za tę informację.

[…]

OPK: Wspomniała Pani, że za dwa dni odbędzie się następne przesłuchanie. 
Sugerowałabym, aby jutro przyszła Pani do nas na spotkanie z psycholo-
giem i prawnikiem. Pozna Pani swoje prawa w postępowaniu, to bardzo 
ważne, aby je Pani znała. Poza tym przesłuchanie na komendzie może być 
dla Pani stresujące. Spotkanie z psychologiem może zmniejszyć stres. Czy 
jutro jest Pani w stanie dotrzeć do nas?

K: Oczywiście! Mąż wziął urlop, aby mi towarzyszyć, więc jutro także 
może mnie przywieźć.

[…]

OPK: Pani Anno, poproszę Panią o dokument, gdzie znajdę Pani numer 
PESEL. Przejdziemy do wypełniania wniosku. W trakcie uzupełniania, 
będę Pani zadawała dodatkowe pytania.

[…]

OPK: Podsumowując nasze ustalenia, zapisałam Panią na spotkanie z psy-
chologiem, Panią Weroniką Nowak jutro o godz. 10:00 oraz z prawnikiem, 
Panem Radosławem Kowalskim o godz. 11:00. Na terminarzyku zapisa-
łam Pani wszystkie dane.

K: Bardzo Pani dziękuję. Nie sądziłam, że bezpłatna pomoc może odbywać 
się w tak przyjaznej atmosferze. Cieszę się, że zdobyłam się na odwagę, 
aby przyjść do Państwa.
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Powyższa rozmowa jest przykładem fragmentów spotkania z osobą 
pierwszego kontaktu. Celowo nie podajemy przykładu całej rozmowy, 
gdyż każda sytuacja klienta jest inna, wymagająca odrębnego podej-
ścia. Warto pamiętać, że na wstępie rozmowy należy się przedsta-
wić, opowiedzieć klientowi o miejscu w jakim się znajduje, formach 
pomocy jakiej może oczekiwać oraz upewnić o tym, że wszystko co 
mówi, podlega ochronie danych osobowych. Podczas rozmowy należy 
być naturalnym, okazywać zainteresowanie, dopytywać o szczegóły 
i okazywać wsparcie. Nie należy być wścibskim czy oceniającym. Nie-
dopuszczalne byłoby kierowanie pytań typu: „A może to Pani wtar-
gnęła na przejście?”, „Jest Pani pewna, że to wina kierowcy?”, „Tyle 
się mówi o ostrożności na przejściach dla pieszych. Rozglądała się 
Pani przy przejściu, zanim Pani na nie weszła?”. Są to przykłady wtór-
nej wiktymizacji, kiedy to osoba pokrzywdzona doświadcza kolejnej 
krzywdy ze strony osób trzecich, w tym przypadku od osoby mającej 
udzielić wsparcia. Nie jest rolą osób pierwszego kontaktu rozstrzygać 
o tym, kto w tej sytuacji zawinił. Dopóki nie zapadnie wyrok w sprawie, 
nie ma podstaw do tego, by nie wierzyć klientce, która de facto okazała 
dokument potwierdzający jej wersję zdarzenia.

Podczas rozmowy należy dopytywać klienta, czy wszystko zrozu-
miał, powtarzać zebrane już informacje na potwierdzenie, że zostały 
właściwie zrozumiane. Należy przedstawić formy pomocy, które są 
adekwatne w jego sytuacji. W przypadku osób pokrzywdzonych warto 
informować o pomocy dla świadków, o której wciąż wiele osób nie wie.

Wypełnianie wniosku o udzielenie wsparcia możemy zostawić na 
koniec rozmowy lub robić to w trakcie spotkania. Ważne, by w wywia-
dzie zebrać niezbędne informacje o dacie, miejscu, szczegółach zda-
rzenia, sprawcy, skutkach doświadczonego przestępstwa oraz danych 
osobowych wnioskodawcy/osoby pokrzywdzonej, świadka lub osoby 
najbliższej.
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b) Przebieg pierwszego kontaktu – telefonicznego2

Osoba pierwszego kontaktu: Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym 
Przestępstwem w Opolu Lubelskim – Anna Nowak, słucham3?

Klient: Dzień dobry, nazywam się Maria Kowalska. Potrzebuję pomocy 
prawnika. Czy jest u Państwa taka możliwość? Sąsiadka mówiła, że chodzi 
do Państwa i jest bardzo zadowolona.

OPK: Tak, oczywiście. Nasz Punkt Pomocy oferuje wsparcie dla osób 
pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych. 
Zechciałaby Pani pokrótce nakreślić swoją sytuację czy woli Pani przyjść 
na miejsce i opowiedzieć o niej4?

K: Ogólnie mówiąc chodzi o to, że mój mąż jest alkoholikiem. Proszę Pani, 
ja już nie mam do niego siły. Wczoraj znowu była Policja5.

 2 Zgodnie z treścią umów dotacyjnych przed udzieleniem pomocy oso-
bie wnioskującej o udzielenie pomocy, a ubiegającej się o pomoc telefoniczną, 
Wykonawca:

a) informuje o treści pouczenia umieszczonego w części A załącznika nr 3 do 
umowy oraz w formularzu przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 4),

b) informuje o obowiązku gromadzenia i przetwarzania danych osobowych 
Wnioskodawcy zgodnie z treścią umieszczoną w części A załącznika nr 3 do umowy 
oraz w formularzu przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 4),

c) odbiera oświadczenie, że nie udzielono jej pomocy w tym samym zakresie 
z innych źródeł, oraz że osoba zapoznała się z obowiązkiem zwrotu równowartości 
uzyskanych świadczeń w razie wykorzystania pomocy z Funduszu niezgodnie z jej 
przeznaczeniem,

d) odbiera zgodę na przetwarzanie danych osobowych tej osoby w zakresie 
niezbędnym do rozpatrzenia wniosku i udzielenia jej pomocy przez Wykonawcę.
 3 Każdorazowo należy się przedstawić oraz wskazać do jakiego miejsca klient 
się dodzwonił.
 4 Zapytanie klienta o sytuację daje możliwość wstępnej oceny, czy dana osoba 
kwalifikuje się do korzystania ze wsparcia. Jeśli klient telefonicznie udzieli infor-
macji, iż potrzebuje pomocy prawnika w sprawie spadkowej, to jasny sygnał, że nie 
ma potrzeby umawiać osobistego spotkania. Telefonicznie należy poinformować 
klienta o możliwości skorzystania z pomocy w innym miejscu, jeśli takie jest oraz 
przyczynach odmowy udzielenia wsparcia w miejscu świadczenia pomocy. Należy 
jednak mieć świadomość, że klient może nie udzielić wszystkich informacji przez 
telefon, a o fakcie pokrzywdzenia przestępstwem dowiemy się dopiero podczas 
rozmowy w miejscu świadczenia pomocy.
 5 Warto zwracać uwagę na wypowiedzi wskazujące na istnienie realnego 
zagrożenia życia lub zdrowia klienta. Upewnić się czy jest potrzeba natychmia-
stowego udzielenia wsparcia.
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OPK: Pani Mario, z tego co słyszę Pani sytuacja jest trudna i wymagająca 
szybkiej reakcji. Proponuję, abyśmy umówiły się na spotkanie, wówczas 
opowie Pani o niej dokładnie.

K: Tak byłoby najlepiej, ale dziś niestety nie mogę, mam wizytę u lekarza. 
Mąż wraca z pracy o 17:00. Czy mogłabym przyjść wcześniej, tak by zdążyć 
wrócić przed jego powrotem, np. w środę?

OPK: Oczywiście, nasz Punkt jest czynny w godzinach przedpołudniowych 
w środy od 08:00 do 13:00. Na którą godzinę Panią zapisać?

K: Proszę mnie zapisać na godz. 10:00. Ile potrwa takie spotkanie?

OPK: Spotkanie będzie trwało ok. pół godziny, ale uprzedzam, że może 
się wydłużyć nawet do godziny.

K: Dobrze, w takim razie przyjdę w środę o 10:00.

OPK: Proszę o podyktowanie mi swojego numeru kontaktowego.

K: 123 456 789.

OPK: Pani Mario, uprzedzam, że przed spotkaniem będę do Pani dzwonić, 
celem potwierdzenia umówionego spotkania. Jeśli boi się Pani odbierać 
telefon w obecności męża, mogę napisać sms6.

K: Wolałabym, aby napisała Pani sms. Bardzo dziękuję.

OPK: Pani Mario, podsumowując, informuję, że została Pani umówiona 
na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w środę 30 marca 2022 r. na 
godz. 10:00. Jeśli posiada Pani dokumenty potwierdzające pokrzywdzenie 
przestępstwem, np. wezwanie na przesłuchanie, zaświadczenie o proce-
durze „Niebieskie Karty”, wyrok sądu, zaświadczenie lekarskie lub inny, 
proszę zabrać go ze sobą. Nasz Punkt Pomocy znajduje się przy ul. Rynek 5, 
wejście od strony banku. Gdyby jednak nie mogła się Pani pojawić na 
spotkaniu, proszę o wcześniejszą informację telefoniczną. Na spotkaniu 
omówimy Pani sytuację i zaproponuję możliwe formy wsparcia ze strony 
naszego Punktu Pomocy7.

 6 Z kontekstu rozmowy możemy odczytać, że Pani Maria jest osobą doświad-
czającą przemocy. Zaznaczyła, że chce wrócić do domu przed powrotem męża do 
domu. Możliwe, że boi się go. Stąd warto zaproponować kontakt sms, który często 
jest bezpieczniejszy dla klienta.
 7 Na koniec rozmowy zawsze należy powtórzyć wyznaczony termin spotkania 
oraz poprosić o zabranie ze sobą dokumentów, jeśli klient takie posiada. Warto 
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K: Dobrze, bardzo dziękuję i do zobaczenia.

OPK: Do zobaczenia.

c) Przebieg pierwszego kontaktu – mailowego

K: Dzień dobry. Nazywam się Karolina Kowalczyk i chciałabym skorzystać 
z Państwa pomocy. Mój mąż znęca się nade mną i dziećmi. Mam już tego 
dość. Czy mogę u Państwa otrzymać jakieś wsparcie? Zależy mi na tym, 
aby uciec od męża. Proszę o kontakt.

K. Kowalczyk

OPK: Dzień dobry,
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „BONA FIDES” udziela wspar-
cia osobom pokrzywdzonym, świadkom i osobom najbliższym w ramach 
zadania finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Z podanych 
przez Panią danych wynika, iż jest Pani osobą pokrzywdzoną przestęp-
stwem przemocy domowej, a zatem jest Pani uprawniona do korzystania 
z bezpłatnej pomocy specjalistycznej np. prawnej, psychologicznej, psy-
chiatrycznej, materialnej (pełną listę form wsparcia znajdzie Pani na 
stronie www.stowarzyszeniebonafides.pl w zakładce „Nasze działania”).

Do Lokalnego Punktu może Pani przyjść w podanych poniżej dniach 
i godzinach.
Poniedziałek 15:00–19:00
Środa 8:00–12:00

Jeżeli chciałaby Pani umówić się na konkretny dzień i godzinę, to proponuję 
środę, 27 kwietnia 2022 r. o godz. 10:30. Zwykle spotkanie takie trwa 
ok. pół godziny i warto na nie zabrać ze sobą wszelkie dokumenty mające 
znaczenie w Pani sprawie. W przypadku chęci zarezerwowania tego ter-
minu proszę o informację zwrotną lub kontakt telefoniczny pod numerem 
123 456 789. Poniżej zamieszczam dane adresowe Lokalnego Punktu:

także uprzedzić o konieczności odwołania spotkania, tak aby móc na dane miejsce 
umówić inną osobę.
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Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
Lubartów, ul. Cmentarna 10
21-100 Lubartów

Pozdrawiam
Agnieszka Nowak
Osoba Pierwszego kontaktu
Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Lubartowie
Tel. 123 456 789

Jak widać, wiadomość e-mail nie musi być rozbudowana. Należy 
zadbać, aby przekaz był jasny, zwięzły i zawierający najistotniejsze 
informacje.

5. Pierwszy kontakt i co dalej?

Rola osoby pierwszego kontaktu znacznie wykracza poza obowiązki 
związane z przeprowadzaniem rozmów wstępnych z osobami zgła-
szającymi się do miejsc świadczenia pomocy. Ważna jest bowiem 
dbałość nie tylko o profesjonalny pierwszy kontakt, ale także 
o całość procesu korzystania z pomocy. Po przeprowadzeniu roz-
mowy wstępnej osoba pierwszego kontaktu przygotowuje i wpisuje 
we wniosku „Szczegółowe uzasadnienie przyznania pomocy oraz jej 
zakresu”, gdzie argumentuje dlaczego dany klient został zakwalifiko-
wany do korzystania ze wsparcia, wskazuje jak ustalono jego potrzeby, 
wypisuje najważniejsze informacje zebrane podczas wywiadu, będące 
ogromną pomocą dla specjalistów, którzy w dalszej kolejności będą 
pracować z klientem. Osoba pierwszego kontaktu powinna czu-
wać nad prawidłowym realizowaniem wsparcia dla klienta poprzez 
umawianie kolejnych spotkań, potwierdzanie umówionych wizyt, 
przygotowywanie zaświadczeń dotyczących korzystania ze wsparcia 
miejsca świadczenia pomocy, współpracę ze specjalistami i bieżące 
monitorowanie sytuacji klientów, zwłaszcza tych znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji, angażowanie się w pracę zespołów inter-
dyscyplinarnych z danego terenu, uczestnictwo w szkoleniach, konfe-
rencjach, spotkaniach istotnych dla tworzenia sieci pomocy osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem. Śmiało można powiedzieć, że praca 
osoby pierwszego kontaktu to nie tylko zawód, ale przede wszystkim 
misja, ogromna pasja i chęć niesienia pomocy.



IV. Ścieżki postępowania – 
praktyczne wskazówki do pracy 
osoby pierwszego kontaktu

Poniżej umieszczamy przykładowe schematy postępowania w kon-
takcie z różnymi osobami zgłaszającymi się do miejsca świadczenia 
pomocy. Modele te są oparte o doświadczenie i wieloletnią praktykę 
Stowarzyszenia Wspierania Aktywności „BONA FIDES” i konsulto-
wane z Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości.

1. Schemat pomocy w kontakcie z osobą będącą świadkiem 
przestępstwa

Czy osoba podająca, że jest świadkiem przestępstwa posiada doku-
ment potwierdzający ten fakt, tj. wezwanie na świadka, wezwanie 
na przesłuchanie?

Jeśli NIE: Nie jest wymagane posiadanie dokumentu potwierdzają-
cego status świadka. Osoba taka może korzystać z pomocy na tych 
samych zasadach, jak świadek posiadający takowy dokument. Należy 
mieć na uwadze, że świadek przestępstwa być może dopiero nosi się 
z zamiarem ujawnienia zdarzenia, którego był świadkiem lub został 
wezwany telefonicznie do złożenia zeznań i nie posiada dokumentu.

Jeśli TAK:
a) osoba pierwszego kontaktu zakłada wniosek o udzielenie wsparcia 

oraz udziela osobie poradnictwa w zakresie: praw i obowiązków 
świadka w postępowaniu karnym, procedury karnej oraz tego, 
jak należy zachować się w sądzie (Ważne! Nie należy sugerować 
świadkowi co powinien zeznawać, ale poinstruować, że istotne 
jest podawanie faktów, odpowiadanie wprost na pytania, w miarę 
możliwości przywoływanie daty, godziny zdarzenia itd.), wskazać, 
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jakie są etapy przesłuchania (etap swobodnej wypowiedzi świadka, 
etap zadawania pytań do świadka), jak przygotować się do zeznań/
przesłuchania.

b) osoba pierwszego kontaktu umawia osobę na konsultację z psycho-
logiem (świadkowie nie mogą korzystać z pomocy prawnej), która 
ma na celu zminimalizowanie stresu, naukę nazywania emocji, 
wsparcie emocjonalne.

2. Schemat pomocy w kontakcie z osobą najbliższą 
osoby pokrzywdzonej przestępstwem

Czy osoba podająca, że jest osobą najbliższą osoby pokrzywdzo-
nej przestępstwem posiada dokument potwierdzający ten fakt, 
np. zaświadczenie o toczącej się procedurze „Niebieskie Karty”, 
wyrok sądowy, wezwanie na przesłuchanie/zeznanie, zaświad-
czenie lekarskie etc.

Jeśli NIE: Brak dokumentu potwierdzającego status osoby najbliższej 
osobie pokrzywdzonej przestępstwem nie oznacza, że taka osoba nie 
może skorzystać ze wsparcia. Zgodnie z art. 115 § 11 Kodeksu kar-
nego „Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, 
powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w sto-
sunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca 
we wspólnym pożyciu”. Wówczas jeśli klient podaje informacje, fakty 
świadczące o tym, że odczuwa negatywne skutki następstw pokrzyw-
dzenia przestępstwem bliskiej mu osoby, osoba pierwszego kontaktu 
powinna przeprowadzić rozmowę wstępną, założyć wniosek i umówić 
na spotkanie ze specjalistą prawnikiem lub psychologiem/psychote-
rapeutą ze wskazaniem, iż należy z klientem przeprowadzić wywiad 
pogłębiony. Po przeprowadzeniu wywiadu to specjalista w części B 
wniosku uzasadnia konieczność udzielenia wsparcia klientowi lub 
uzasadnia odmowę przyznania pomocy.

Jeśli TAK: osoba pierwszego kontaktu postępuje według typowej 
procedury, tj. przeprowadza rozmowę wstępną, uzupełnia z klientem 
wniosek o udzielenie wsparcia, dołącza do wniosku kopię dokumentów, 
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umawia na spotkanie ze specjalistą/specjalistami według potrzeb 
klienta, a następnie monitoruje wsparcie udzielane klientowi.

3. Schemat pomocy w kontakcie z małoletnim

Z jakim statusem należy zakwalifikować dziecko osoby pokrzyw-
dzonej przestępstwem?

Przypadek 1. Kobieta zgłasza się do miejsca świadczenia pomocy 
z wnioskiem o udzielenie jej wsparcia z powodu doświadczania prze-
mocy ze strony męża, który ją bije, poniża, krzyczy, ogranicza dostęp 
do pieniędzy, także na oczach sześcioletniego syna.

W tej sytuacji syn klientki powinien zostać zakwalifikowany ze 
statusem osoby najbliższej osobie pokrzywdzonej przestępstwem. 
Zgodnie bowiem z art. 49 kodeksu postępowania karnego, pokrzyw-
dzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało 
bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Przypadek 2. Mężczyzna zgłasza się do miejsca świadczenia pomocy 
z wnioskiem o udzielenie mu wsparcia w związku z pokrzywdze-
niem w wypadku samochodowym. Mężczyzna ma żonę i dwoje dzieci, 
a przez ostatnie pół roku nie pracował, przebywał w szpitalach, korzy-
stał z rehabilitacji. W wyniku sytuacji u dzieci wystąpił silny lęk o ojca 
i jego zdrowie. Dzieci zaczęły mieć problemy z koncentracją i nauką. 
Ponadto rodzina boryka się z problemami finansowymi.

W tej sytuacji dzieci klienta powinny zostać zakwalifikowane ze 
statusem osób najbliższych osoby pokrzywdzonej przestępstwem, 
gdyż nie są one ani świadkami ani osobami pokrzywdzonymi. Dzieci 
nie uczestniczyły w wypadku ani go nie widziały, natomiast doświad-
czają negatywnych skutków przestępstwa wypadku komunikacyjnego, 
któremu uległ ich ojciec tj. lęku i trudności finansowych.
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Do miejsca świadczenia pomocy zgłasza się rodzic z dzieckiem 
celem objęcia wsparciem psychologicznym. Czy wymagane jest, 
aby drugi rodzic wyraził zgodę na terapię dziecka?

Wedle rekomendacji Dysponenta Funduszu Sprawiedliwości podmiot 
realizujący zadanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, 
w każdej takiej sytuacji, gdy do miejsca świadczenia pomocy zgłasza 
się rodzic z dzieckiem, a drugi rodzic posiada pełną władzę rodziciel-
ską, może zgłosić się do Dysponenta Funduszu o opinię, czy w danym 
przypadku może udzielić pomocy dziecku bez zgody drugiego rodzica. 
Zgodnie z art. 98 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli dziecko 
pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może 
działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Każdy 
z rodziców może samodzielnie podejmować czynności dotyczące osoby 
i majątku dziecka, w tym także występować w jego imieniu na zewnątrz, 
albowiem każdemu z rodziców przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej. 
Podpisanie wniosku o uzyskanie pomocy finansowanej ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości nie stanowi istotnej sprawy, a w konse-
kwencji nie wymaga złożenia podpisu przez obydwoje rodziców.

Jak należy postąpić gdy do miejsca świadczenia pomocy zgła-
sza się małoletni, wskazując rodzica/rodziców jako sprawców 
przestępstwa?

W takiej sytuacji przede wszystkim należy udzielić wsparcia dziecku. 
W ramach wsparcia trzeba w pierwszej kolejności, zgodnie z art. 304 
kodeksu postępowania karnego oraz art. 240 kodeksu karnego, zawia-
domić Prokuratora lub Policję.

Należy pamiętać, że jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, to sąd 
opiekuńczy może podejmować decyzje w sprawach dziecka z urzędu 
bez konieczności składania odpowiednich pism. Każdy, kto jest świad-
kiem sytuacji, w których dobro dziecka jest zagrożone, ma obowiązek 
zawiadomić sąd opiekuńczy celem umożliwienia podjęcia mu stosow-
nych czynności. A zatem kolejnym wyrazem udzielanego wsparcia 
powinno być skierowanie do Sądu korespondencji, w której zawarty 
zostanie dokładny opis sytuacji oraz dane krzywdzonego dziecka 
i rodziny, tak aby sąd mógł podjąć interwencję. Należy także pamię-
tać o treści dyspozycji art. 572 kodeksu postępowania cywilnego 
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zgodnie z którym każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające 
wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim 
sąd opiekuńczy. Powyższy przepis stanowi niejako o społecznym 
obowiązku podjęcia z urzędu postępowania przez sąd opiekuńczy, 
bowiem ustawodawca posłużył się zwrotem: „każdy komu znane jest 
zdarzenie”. Zatem krąg osób, które mogą dokonać przedmiotowego 
zawiadomienia, jest bardzo szeroki.

W zależności od sytuacji, warto również w takim wypadku rozwa-
żyć udzielenie innego, pomocniczego wsparcia dziecku, takiego jak 
np. powiadomienie o swoich podejrzeniach przedszkola lub szkoły, 
do której uczęszcza dziecko, ośrodka pomocy społecznej czy wreszcie 
umożliwienie dziecku skorzystania z telefonu zaufania (np. Dziecięcego 
Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka pod numerem 800 12 12 12).

4. Schemat pomocy w kontakcie z osobą nieposiadającą 
dokumentu potwierdzającego pokrzywdzenie 
przestępstwem

Czy osoba podająca, że jest osobą pokrzywdzoną przestępstwem 
posiada dokument potwierdzający ten fakt, np. zaświadczenie 
lekarskie, wyrok sądowy, zaświadczenie o toczącej się procedurze 

„Niebieskie Karty” etc.?

Jeśli NIE: Brak dokumentu potwierdzającego status osoby pokrzyw-
dzonej przestępstwem nie oznacza, że taka osoba nie może skorzystać 
ze wsparcia. Wówczas jeśli klient podaje informacje, fakty świadczące 
o tym, iż prawdopodobne jest, że doświadczył przestępstwa, osoba 
pierwszego kontaktu powinna przeprowadzić rozmowę wstępną, zało-
żyć wniosek i umówić na spotkanie ze specjalistą prawnikiem lub 
psychologiem/psychoterapeutą ze wskazaniem, iż należy z klientem 
przeprowadzić wywiad pogłębiony. Po przeprowadzeniu wywiadu 
to specjalista w części B wniosku uzasadnia konieczność udzielenia 
wsparcia klientowi. Osoba pierwszego kontaktu powinna poinfor-
mować klienta, że powinien dostarczyć dokument potwierdzający 
pokrzywdzenie przestępstwem, gdy taki zostanie wytworzony, 
np. kiedy zapadnie wyrok karny. W przypadku osób doświadczających 
przemocy warto, aby osoba pierwszego kontaktu zobowiązała klienta 
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do dostarczenia zaświadczenia o toczącej się procedurze „Niebieskie 
Karty”, a jeśli taka procedura się nie toczy, do zmotywowania klienta 
do jej wszczęcia.

5. Schemat pomocy w kontakcie z osobą,  
która nie kwalifikuje się do otrzymania wsparcia

Bardzo często organizacje pozarządowe realizujące zadanie pomocy 
osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im naj-
bliższym zyskują zaufanie wśród społeczności lokalnej. To powoduje, 
że do miejsc świadczenia pomocy trafiają nie tylko osoby pokrzyw-
dzone czy świadkowie, ale także osoby potrzebujące pomocy prawnej 
w sprawach spadkowych, rozwodowych czy osoby chcące odbyć terapię 
rodzinną czy małżeńską. Wiedzione pozytywną opinią zgłaszają się 
z prośbą o wsparcie, z nadzieją, że zostanie im ono okazane. To bardzo 
ważne, aby takich osób nie odsyłać z przysłowiowym kwitkiem. Osoba 
pierwszego kontaktu powinna być przygotowana na udzielenie takim 
osobom informacji, gdzie mogą one uzyskać pomoc w ich sprawie. Stąd 
w rozdziale pierwszym tej publikacji była mowa o narzędziu, jakim 
jest informator dotyczący miejsc świadczenia pomocy.

Jeśli do miejsca świadczenia pomocy zgłosi się klient, który jest 
osobą nieuprawnioną do otrzymania pomocy, we wniosku w części 
B1 osoba pierwszego kontaktu powinna wskazać powody niezakwa-
lifikowania do projektu. Należy zauważyć, że osoby nieuprawnione 
powinny być również uwzględnione w wykazie osób (ze statusem 
nieuprawniony).

Dysponent Funduszu nie sformalizował sposobu informowania 
wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia jego wniosku. Zaleca się zatem, 
aby informację o niezakwalifikowaniu do projektu wraz z uzasadnie-
niem i możliwymi rozwiązaniami osoba nieuprawniona otrzymywała 
ustnie podczas spotkania. Osoba udzielająca informacji powinna 
odnotować to wydarzenie na wniosku, a wnioskodawca potwierdzić 
podpisem. Jeżeli wnioskodawca zwróci się pisemnie o uzasadnienie 
decyzji, Wykonawca przygotowuje odpowiedź pisemną do odbioru 
w miejscu świadczenia pomocy bądź wysyła odpowiedź na adres wska-
zany przez wnioskodawcę. Dokument powinien posiadać takie infor-
macje jak: nazwa organizacji wydającej dokument, nazwa projektu wraz 
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z informacją o źródle jego finansowania, lokalizacja miejsca świad-
czenia pomocy, krótki opis sprawy wnioskodawcy, wykaz okazanych 
dokumentów, uzasadnienie niezakwalifikowania do projektu, a także 
wskazanie alternatywnych miejsc/rozwiązań, z których wnioskodawca 
może skorzystać.

6. Schemat pomocy w sytuacji, gdy osoba pierwszego 
kontaktu ma wątpliwości w kwestii,  
czy może zakwalifikować osobę zgłaszającą się po pomoc  
w ramach Funduszu Sprawiedliwości

Zdarzają się sytuacje kiedy osoba pierwszego kontaktu ma wątpliwości 
co do tego, czy osoba zgłaszająca się po pomoc jest do niej uprawniona. 
Dzieje się tak, np. gdy do przestępstwa doszło bardzo dawno i brakuje 
dokumentu stwierdzającego to przestępstwo. Wówczas możliwe jest, 
aby tak jak w przypadkach powyżej, osoba pierwszego kontaktu prze-
prowadziła rozmowę wstępną i założyła wniosek o udzielenie wspar-
cia, a następnie umówiła spotkanie ze specjalistą, celem pogłębienia 
wywiadu z osobą zgłaszającą się po pomoc. W ramach szerszej dia-
gnozy koniecznej do ustalenia uprawnienia do korzystania z pomocy 
może odbyć się jedno spotkanie diagnostyczne ze specjalistą.

Ważne!

Pomocy osobom pokrzywdzonym, świadkom i osobom najbliższym 
udziela się do 5 lat od dnia stwierdzenia przestępstwa, popełnienia 
czynu lub wystąpienia jego skutków, natomiast wyjątek stano-
wią szczególnie uzasadnione przypadki przestępstw, takie jak 
np. przemoc, wypadek komunikacyjny czy przestępstwa seksualne.
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7. Schemat postępowania w przypadku wycofania 
przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych – 
stanowisko Dysponenta Funduszu Sprawiedliwości

a) W dokumentacji prowadzonej przez daną organizację powinien 
pozostać zanonimizowany wniosek o udzielenie pomocy (część 
A i B). Anonimizacja polega na trwałym usunięciu danych osobo-
wych dotyczących wnioskodawcy. W dokumencie powinny pozo-
stać natomiast podpisy osób udzielających pomocy.

b) Dane osobowe wnioskodawcy zawarte w wykazie osób powinny 
zostać usunięte z adnotacją o przyczynach ich usunięcia (wycofanie 
zgody).

c) Pozostałą dokumentację, stanowiącą załączniki do wniosku 
tj. kopie wyroków, umów etc., należy zniszczyć komisyjnie oraz 
sporządzić protokół zniszczenia.

d) Po wykonaniu opisanych czynności należy poinformować wnio-
skodawcę, że jego dane osobowe nie są już przetwarzane przez 
Fundusz Sprawiedliwości i daną organizację.

e) Dodatkowo należy przygotować krótką notatkę opisującą całą 
sytuację i dołączyć ją do teczki beneficjenta, który wycofał zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych. Do teczki beneficjenta należy 
dołączyć jego oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie 
danych (mamy prawo do zachowania takiego oświadczenia bez 
anonimizowania w nim imienia i nazwiska).

f) Wszystkie dokumenty związane z beneficjentem w formie papie-
rowej i elektronicznej muszą zostać trwale zanonimizowane.

g) Wszystkie maile, w których występują dane beneficjenta muszą 
zostać usunięte.

h) Nośniki elektroniczne, na których są dane beneficjenta muszą 
zostać trwale zniszczone.

i) Pliki znajdujące się na dyskach, programach wewnętrznych, w któ-
rych znajdują się dane beneficjenta muszą zostać zanonimizowane.
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Ważne!

Zgodnie z § 19 umowy na powierzenie realizacji zadań ze środków 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjar-
nej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy oso-
bom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, 
udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających 
w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji 
i instytucji na lata 2022–2025, Dysponent Funduszu i Wykonawca 
zobowiązują się wzajemnie informować o usunięciu lub sprosto-
waniu danych osób fizycznych.

8. Schemat postępowania w przypadku zmiany statusu 
u klienta korzystającego ze wsparcia placówki

Przykład: Pan Jan Nowak korzystał ze wsparcia miejsca świadczenia 
pomocy jako świadek w postępowaniu karnym dotyczącym wypadku 
komunikacyjnego. W okresie korzystania ze wsparcia uległ wypadkowi 
komunikacyjnemu i tym razem był osobą pokrzywdzoną. Jak należy 
postąpić w pracy z tym klientem?

Stanowisko Dysponenta: W powyższej sytuacji beneficjent powinien 
zostać wykazany w wykazie osób jako osoba pokrzywdzona. Wynika 
to z faktu, że zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego osoby 
pokrzywdzone mają bardziej rozbudowany katalog świadczeń niż 
świadkowie.
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9. Schemat postępowania w przypadku, gdy do miejsca 
świadczenia pomocy zgłaszają się (oddzielnie) dwie osoby, 
np. małżonkowie, partnerzy, którzy okazują dokumenty 
świadczące o występowaniu tzw. krzyżowej procedury 

„Niebieskie Karty”

Stanowisko Dysponenta: Powyższa kwestia powinna być przedmio-
tem pogłębionej oceny celem weryfikacji, czy osoba zgłaszająca się po 
pomoc jest osobą pokrzywdzoną przestępstwem. W przypadku, gdy 
wstępna analiza nie pozwala na ustalenie uprawnienia przez osobę 
pierwszego kontaktu za celowe i zasadne, należy wskazać uzyskanie 
stanowiska prawnika realizującego zadanie. Z całą pewnością należy 
odrzucić pierwszeństwo zgłoszenia jako podstawę do udzielenia 
wsparcia, jak i odmowy udzielenia pomocy.

10. Schemat postępowania w przypadku, gdy zgłaszający 
się klient pokrzywdzony przestępstwem, jednocześnie jest 
sprawcą innego przestępstwa

Przykład: Pani Maria Nowak korzysta ze wsparcia miejsca świadcze-
nia pomocy jako osoba doświadczająca przemocy ze strony swojego 
męża, Krzysztofa Nowaka. Pan Krzysztof Nowak także zgłasza się 
z prośbą o udzielenie wsparcia w związku z tym, że uległ wypadkowi 
komunikacyjnemu i jest w tej sytuacji osobą pokrzywdzoną.

Stanowisko Dysponenta: W takim przypadku należy udzielić 
pomocy zarówno pani Marii Nowak, jak i panu Krzysztofowi Nowa-
kowi. Pomocy muszą jednak udzielać inni specjaliści. Należy również 
zadbać o to, żeby podczas umawiania terminów spotkań pani Marii 
i pana Krzysztofa, pamiętać o nieumawianiu ich w tych samych dniach 
i godzinach.
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11. Udzielanie pomocy za pośrednictwem 
środków komunikacji na odległość

W związku z możliwością udzielania wsparcia w formie zdalnej, należy 
pamiętać o obowiązku:
a) informowania o treści pouczenia umieszczonego w części A załącz-

nika nr 3 do umowy oraz w formularzu przetwarzania danych 
osobowych (załącznik nr 4),

b) informowania o obowiązku gromadzenia i przetwarzania danych 
osobowych Wnioskodawcy zgodnie z treścią umieszczoną w części 
A załącznika nr 3 do umowy oraz w formularzu przetwarzania 
danych osobowych (załącznik nr 4),

c) odbierania oświadczenia, że nie udzielono osobie pomocy w tym 
samym zakresie z innych źródeł, oraz że osoba zapoznała się 
z obowiązkiem zwrotu równowartości uzyskanych świadczeń 
w razie wykorzystania pomocy z Funduszu niezgodnie z jej 
przeznaczeniem,

d) odbierania zgody na przetwarzanie danych osobowych tej osoby 
w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku i udzielenia jej 
pomocy przez Wykonawcę.



Zakończenie

W naszej broszurze odniosłyśmy się tylko do najważniejszych i ogól-
nych zasad czy propozycji procedur dotyczących pracy osób pierw-
szego kontaktu. Warto zwrócić uwagę, że temat ten jest o wiele 
bardziej skomplikowany i wymagający zgłębienia. Tym na czym nam 
zależało, było podkreślenie, że praca osób pierwszego kontaktu to nie 
tylko praca biurowo-administracyjna – to również misja i wyzwanie, 
wymagające określonej wiedzy oraz kompetencji z zakresu udzielania 
wsparcia i pierwszej pomocy psychologicznej osobom pokrzywdzo-
nym przestępstwem. Z przeprowadzonych badań dotyczących Sieci 
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem wiemy, że 90% 
beneficjentów poleciłoby miejsca świadczenia pomocy działające ze 
środków Funduszu Sprawiedliwości8. Ten sukces to także zasługa 
osób pierwszego kontaktu i warto pracować nad jeszcze lepszymi 
wynikami. Pokładamy nadzieję, że nasza publikacja przyczyni się 
do zwiększenia jakości usług świadczonych przez osoby pierwszego 
kontaktu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że są kwestie niezwykle 
ważne, nad którymi należy się pochylić, takie jak: bezpieczeństwo 
osób pierwszego kontaktu w kontakcie z klientem agresywnym 
czy trudnym, potrzeba odbywania szkoleń specjalistycznych, m.in. 
w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, dbanie o prawidłowe 
warunki pracy czy przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez 
zapewnienie superwizji. Dołożymy wszelkich starań, aby poruszyć te 
kwestie w naszych kolejnych publikacjach, a Państwa zachęcamy do 
składania propozycji ważnych tematów do poruszenia.

 8 Raport końcowy z badania i oceny funkcjonującej w ramach Funduszu 
Sprawiedliwości Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz reko-
mendacje w zakresie tworzenia Sieci.
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Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, I stopień 

„Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach” (Laboratorium Edukacji i Terapii 

Skoncentrowanej na Rozwiązaniach), szkolenie z Analizy Transakcyjnej (Grupa 

Spotkanie w Poznaniu), szkolenie „Profesjonalna praca z rodzinami, w których 

dochodzi do przestępstw” (BONA FIDES w Lublinie), Szkołę Trenerów Progress. 

Obecnie jest w trakcie 4,5-letniego szkolenia z psychoterapii atestowanego 

przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Od wielu lat pracuje jako psycholog/psychoterapeuta, prowadzi psychote-

rapię indywidualną, rodzin oraz par i małżeństw. Współpracuje ze Stowarzy-

szeniem Wspierania Aktywności BONA FIDES w Lublinie, w ramach Ośrodków 

Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem pracowała z osobami 

pokrzywdzonymi przestępstwem oraz członkami ich rodzin. Posiada wieloletnie 

doświadczenie trenerskie, od ponad 20 lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla 

pracowników instytucji oświatowych oraz organizacji pomocowych, również 

dla rodziców, par i małżeństw.

Agnieszka 
Jaśkowska

Iwona 
Ulfik-Jaworska
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� Chcesz wiedzieć więcej o konferencjach i szkoleniach online?
� Interesuje Cię udział w ogólnopolskiej diagnozie potrzeb i funk-

cjonowania instytucji pomocowych?
� Chcesz mieć swój udział w  wypracowywaniu standardów 

pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzyw-
dzonym przestępstwem? 

� Chcesz mieć dostęp do bezpłatnych materiałów edukacyjnych?

Odwiedź nas: www.wysokiestandardy.pl
Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

skontaktUj się z naMi:

standardy@stowarzyszeniebonafi des.pl 
tel. 783 510 310, 535 000 523

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności 
BONA FIDES w liczbach:

� zespół 60 specjalistów,

� 17 lat doświadczenia w pomaganiu,

� 8 lat doświadczenia w realizacji zadań 
z Funduszu Sprawiedliwości,

� średnio 4000 osób korzystających z naszej pomocy 
w jednym roku,

� zrealizowane 50 projektów współfi nansowanych 
ze środków zewnętrznych przez ostatnie 8 lat.

biuro@stowarzyszeniebonafi des.pl
www.stowarzyszeniebonafi des.pl

krs: 0000168509 
podarUj naM 1% podatkU

Stowarzyszenie 
Wspierania 
Aktywności 
BONA FIDES
ul. Niecała 4/5 a
20-080 Lublin
tel. 535 000 523, 
tel. 783 510 310 


