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Wstęp

Wybór treści zawartych w niniejszej broszurze jest wynikiem analizy 
raportu z badań „Diagnoza potrzeb i funkcjonowania instytucji pomo-
cowych realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przestęp-
czości w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem pod 
kątem kompetencji pracowników instytucji pomocowych”. Komplek-
sowa diagnoza potrzeb i zasobów, zarówno instytucji pomocowych 
realizujących wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, jak 
i diagnoza potrzeb i barier identyfikowanych przez osoby pokrzyw-
dzone przestępstwem w procesie pomocowym, zostały zrealizo-
wane w 2021 roku w ramach projektu „Standaryzacja świadczonej 
pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 
jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na 
rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliż-
szych” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, 
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Celem ogólnym 
przeprowadzonych badań była identyfikacja potrzeb, zasobów i barier 
w systemie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem wśród 
pracowników instytucji pomocowych tworzących sieć oraz wśród osób 
pokrzywdzonych przestępstwem. Badania przeprowadzono w okresie 
od maja do października 2021 roku na ogólnopolskiej próbie blisko 
2000 osób. W badaniach ankietowych i wywiadach indywidualnych 
wzięły udział: 342 osoby pokrzywdzone przestępstwem, 806 osób pra-
cujących / współpracujących z Ośrodkami Pomocy Pokrzywdzonym 
Przestępstwem, 186 pracowników Ośrodków Pomocy Pokrzywdzo-
nym Przestępstwem. Do tego około 150 osób z każdej badanych grup 
wzięło udział w wywiadach grupowych. Badania zostały wykonane 
na bardzo szeroką skalę i pozwalają na postawienie wielu wniosków 
oraz rekomendacji dla ustawodawcy, Ministerstwa Sprawiedliwości 
jako dysponenta Funduszu Sprawiedliwości, osób zarządzających 
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instytucjami pomocowymi oraz specjalistów pracujących z osobami 
pokrzywdzonymi.

W tej broszurze poruszamy tematy, które zostały wskazane 
w raporcie jako istotne z punktu widzenia profesjonalizacji działań 
pomocowych skierowanych do osób pokrzywdzonych przestępstwem, 
świadków i osób im najbliższym:

• zwiększenie wiedzy na temat przepisów związanych z ini-
cjowaniem i prowadzeniem postępowania karnego,

• wprowadzenie i wdrożenie standardów świadczenia pomocy 
w Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, ale 
także w innych instytucjach pomocowych, dzięki którym 
możliwe będzie przeciwdziałanie wtórnej wiktymizacji osób 
pokrzywdzonych, ale także zwiększenie efektywności i spój-
ności świadczonej pomocy.

Całość raportu będzie dla Państwa dostępna na stronie: 
https://wysokiestandardy.pl/materialy-edukacyjne/ wraz z innymi 
materiałami edukacyjnymi wypracowanymi w ramach projektu 
i dostępnymi na zasadach wolnej licencji.



dr jakub kosowski

Ochrona praw pokrzywdzonego 
w procesie karnym

I. Aktywny pokrzywdzony w postępowaniu karnym

Kim jest pokrzywdzony?

Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna, której dobro prawne zostało 
bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Jako 
przykład można podać właściciela roweru skradzionego spod sklepu, 
czy też osobę doświadczającą przemocy domowej.

Naruszenie dobra prawnego wiąże się ze sprawstwem czynu, zaś 
zagrożenie dobra prawnego następuje między innymi przy usiłowaniu 
popełnienia przestępstwa. Jako przykład można podać ucieczkę osoby 
po nieudanej kradzieży kieszonkowej z uwagi na ostrzeżenie innego 
pasażera o tym, że ktoś sięga do naszego plecaka.

Pokrzywdzonym jest także osoba prawna (np. spółka, organizacja 
pozarządowa), instytucja państwowa lub samorządowa, a także inna 
jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność 
prawną (np. stowarzyszenie zwykłe).

Pokrzywdzony przestępstwem jest podmiotem postępowania 
karnego. Pamiętać należy, że nie mówimy o „ofiarach” przestępstw, 
gdyż pojęcie to kojarzy się jednoznacznie negatywnie, może wywołać 
kolejną krzywdę, a więc wpłynąć na wtórną wiktymizację.

Pokrzywdzony jest stroną postępowania karnego, zarówno na 
etapie postępowania przygotowawczego (dochodzenia i śledztwa), jak 
i podczas postępowania przed sądem. Na etapie postępowania sądo-
wego wymagane jest złożenie stosownego wniosku przez pokrzyw-
dzonego. Wówczas staje się on oskarżycielem posiłkowym. Więcej 
o tym poniżej.
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Pokrzywdzony ubezwłasnowolniony

Jeżeli pokrzywdzony jest ubezwłasnowolniony całkowicie lub czę-
ściowo (tutaj wymagana jest decyzja sądu o ubezwłasnowolnieniu), 
prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której 
stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje.

Pokrzywdzony nieporadny

Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba nieporadna, w szczególności ze 
względu na wiek lub stan zdrowia, jej prawa może wykonywać osoba, 
pod której pieczą ona pozostaje. O ile w przypadku ubezwłasnowol-
nienia sprawa jest prosta do ustalenia, gdyż stwierdzić to można na 
podstawie decyzji sądu, to w tym przypadku każdorazowo organ 
procesowy będzie oceniał, czy istnieje taka okoliczność. Dodać należy, 
że z uwagi na długi okres trwania postępowania karnego, ze względu 
na postępującą chorobę, można uznać osobę pokrzywdzoną za nie-
poradną. Najlepszym rozwiązaniem jest zasygnalizowanie tego faktu 
organom ścigania przez osoby najbliższe, gdyż zazwyczaj po prze-
słuchaniu pokrzywdzonego na początkowym etapie postępowania 
przygotowawczego, organ procesowy nie utrzymuje stałego kontaktu 
z osobą pokrzywdzoną. Zgłoszenie tego faktu umożliwi przesyłanie 
korespondencji i realizowanie praw przez osobę, pod której pieczą 
pokrzywdzony pozostaje.

Uwaga!

Chcesz szczegółowo zapoznać się z defi nicją pokrzyw-
dzonego? Znajdziesz ją w art. 49 kodeksu postępowania 
karnego.
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Małoletni pokrzywdzony i jego udział w postępowaniu karnym

Osoba małoletnia może stać się pokrzywdzoną przestępstwem 
(np. przemocy domowej). Wówczas jego prawa wykonuje przedsta-
wiciel ustawowy (rodzic) bądź osoba, pod której pieczą pokrzywdzony 
pozostaje. Oczywistym jest, że jeżeli oboje rodzice są sprawcami czynu, 
nie będą mogli wykonywać tych praw. Wówczas wykonuje je osoba, 
która ma powierzoną opiekę nad dzieckiem (np. dziadkowie, pełno-
letnie rodzeństwo).

Co się dzieje po śmierci pokrzywdzonego?

Osoba pokrzywdzona może ponieść śmierć w wyniku przestępstwa, 
w stosunku do którego prowadzone jest postępowania (np. wypadek 
drogowy), ale jej zgon może także wynikać z okoliczności niezwiąza-
nych z postępowaniem (np. choroba, podeszły wiek). Śmierć pokrzyw-
dzonego powoduje, że jego miejsce w postępowaniu karnym musi 
zająć inny podmiot.

W przypadku śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przy-
sługiwały, mogą wykonywać osoby najbliższe lub osoby pozostające na 
jego utrzymaniu, a w wypadku ich braku lub nieujawnienia – działając 
z urzędu – prokurator.

Kim jest osoba najbliższa?

Definicję osoby najbliższej zawiera kodeks karny w art. 115 § 11:

Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeń-
stwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba 
pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, 
a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. 

Szczególnie ostatnia z przesłanek jest bardzo elastyczna, gdyż 
w ramach pozostawania we wspólnym pożyciu można wskazać konku-
binat czy też związki partnerskie. Wspólne pożycie odnosi się do trzech 
więzi, które muszą zaistnieć – emocjonalnej, fizycznej i ekonomicznej. 
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Więź emocjonalna wyraża się we wzajemnych związkach psychicz-
nych, opartych na dodatnich uczuciach. Więź fizyczna przejawia się 
w fizycznym współżyciu, jednakże takie okoliczności, jak np. podeszły 
wiek, choroba, wyjazd, mogą usprawiedliwiać brak owego współżycia. 
Z kolei więź ekonomiczna to prowadzenie wspólnego gospodarstwa 
domowego i wspólne zamieszkiwanie.

Skąd organ procesowy wie o istnieniu osób najbliższych?

Organ ścigania może mieć stosowne informacje w aktach sprawy, 
chociażby po przesłuchaniu osób najbliższych w charakterze świad-
ków. Zdarzają się sytuacje, że to osoby najbliższe inicjują kontakt 
z organami ścigania, pytając o to, co mogą zrobić w sytuacji śmierci 
osoby pokrzywdzonej.

Jeżeli organ prowadzący postępowanie dysponuje informacjami 
o osobach najbliższych dla pokrzywdzonego lub osobach pozostają-
cych na jego utrzymaniu, poucza o przysługujących uprawnieniach 
co najmniej jedną z nich. Nie wyklucza to pouczenia więcej niż jednej 
osoby, co wydaje się ważne w sytuacji, gdy osoby najbliższe są ze sobą 
skonfliktowane.

Kilka osób najbliższych wykonujących prawa zmarłego 
pokrzywdzonego

Kodeks postępowania karnego nie wprowadza limitu osób najbliż-
szych mogących wykonywać prawa pokrzywdzonego. Oznacza to, że 
dowolna liczba osób najbliższych może wykonywać prawa zmarłego 
pokrzywdzonego. Dotyczyć to może sytuacji skonfliktowania osób 
najbliższych pomiędzy sobą bądź skonfliktowania osób najbliższych 
z osobą, która pozostawała na utrzymaniu zmarłego pokrzywdzo-
nego. Pamiętać jednak należy, że udział wielu osób w procesie będzie 
wpływał na sprawność jego prowadzenia. Rozwiązaniem optymalnym 
jest więc ustalenie w kręgu osób najbliższych, kto będzie wykonywał 
prawa zmarłego pokrzywdzonego, przekazując na bieżąco informacje 
innym osobom z rodziny.
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Co może zrobić pokrzywdzony w dochodzeniu i śledztwie?

Pokrzywdzony jest stroną postępowania przygotowawczego docho-
dzenia lub śledztwa. Nie jest wymagane składanie dodatkowego 
oświadczenia, żeby uzyskać status pokrzywdzonego.

Zazwyczaj to osoba pokrzywdzona składa zawiadomienie o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa. Wówczas organy ścigania posiadają 
jej dane i w trakcie prowadzenia postępowania przygotowawczego 
przekazują osobie pokrzywdzonej wymagane dokumenty (np. decyzje, 
które w postępowaniu są wydawane). Jeśli to osoba inna niż pokrzyw-
dzony składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 
wówczas organy ścigania są zobowiązane ustalić osobę pokrzywdzoną. 
Zazwyczaj niezbędne będzie także przesłuchanie pokrzywdzonego.

Pokrzywdzony posiada dużą liczbę uprawnień na etapie postępo-
wania przygotowawczego i sądowego. W celu zapoznania się z nimi 
otrzymuje od organu ścigania podczas przesłuchania pisemne poucze-
nie. Pouczenie to dostępne jest także na stronach internetowych 
organów ścigania. Jeżeli pokrzywdzony nie otrzymał takiego druku 
lub zgubił druk pouczenia, wówczas może zwrócić się do organów 
o ponowne jego przekazanie. Choć zdecydowanie szybszym rozwią-
zaniem będzie sięgniecie do stron internetowych, o ile pokrzywdzony 
posiada stosowne umiejętności i dostęp do Internetu.

Kluczowe uprawnienia pokrzywdzonego

Składanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego 
z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora 
lub Policję.

Skarga na bezczynność organów
Jeżeli osoba, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, nie zosta-
nie w ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu śledztwa lub docho-
dzenia, może wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo do 
prokuratora powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono 
zawiadomienie.

1)

2)
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Wnioski dowodowe
W trakcie dochodzenia i śledztwa można składać wnioski dowo-
dowe, np. o przesłuchanie świadka, i wskazywać na dowody rzeczowe, 
np. dokumenty, nagrania z monitoringu.

Ochrona danych o miejscu zamieszkania
Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa użycia przemocy lub groźby 
bezprawnej wobec pokrzywdzonego występującego w charakterze 
świadka lub wobec jego najbliższej osoby w związku z postępowaniem, 
może on zastrzec dane dotyczące miejsca zamieszkania do wyłącznej 
wiadomości sądu lub prokuratora. Wówczas pisma procesowe doręcza 
się do instytucji, w której pokrzywdzony jest zatrudniony lub na inny, 
wskazany przez niego adres.

Przesłuchanie zdalne (w trybie wideokonferencji)
Na wniosek pokrzywdzonego przesłuchanie w charakterze świadka 
może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających 
przeprowadzenie tej czynności na odległość.

Przesłuchanie w miejscu zamieszkania
Pokrzywdzonego, który nie może się stawić na wezwanie z powodu 
choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody, można 
przesłuchać w miejscu jego pobytu.

Udział w czynnościach niepowtarzalnych
Jeżeli czynności śledztwa nie będzie można powtórzyć na rozprawie, 
pokrzywdzony i jego przedstawiciel ustawowy mogą być dopuszczeni 
do tej czynności, chyba że w razie zwłoki zachodzi niebezpieczeństwo 
utraty lub zniekształcenia dowodu.

Udział we wszystkich czynnościach dochodzenia/śledztwa
W celu wzięcia udziału w innych niż niepowtarzalne czynnościach 
postępowania przygotowawczego, należy złożyć wniosek do proku-
ratora. Decyzję w tej sprawy podejmuje prokurator.

Udział w przesłuchaniu biegłego
Organ prowadzący postępowanie przygotowawcze ma obowiązek 
doręczenia pokrzywdzonemu odpisu postanowienia o dopuszczeniu 

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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dowodu z opinii biegłych albo instytucji naukowej lub specjalistycznej 
oraz zezwala na wzięcie udziału w przesłuchaniu biegłego i zapoznaniu 
się z opinią.

Dostęp do protokołu z czynności
Pokrzywdzony może żądać odpisu protokołu czynności, w której 
uczestniczył lub miał prawo uczestniczyć. Może także żądać kopii 
zapisu dźwięku lub obrazu, jeżeli czynność była rejestrowana w ten 
sposób.

Dostęp do akt sprawy
Za zgodą prowadzącego postępowanie, pokrzywdzony może w toku 
postępowania przygotowawczego przeglądać akta i sporządzać z nich 
odpisy. Jeżeli prowadzący postępowanie odmówi dostępu do akt, 
wówczas pokrzywdzony może złożyć zażalenie na odmowę udostęp-
nienia akt.

Skierowanie sprawy do mediacji
Pokrzywdzony może złożyć wniosek lub wyrazić zgodę na złożony 
przez podejrzanego wniosek o skierowanie sprawy przez prokura-
tora do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia 
postępowania mediacyjnego między nim a podejrzanym.

Zaskarżanie decyzji
W toku postępowania pokrzywdzony może składać zażalenia na wyda-
wane postanowienie, np. o umorzeniu postępowania, o odmowie 
wszczęcia postępowania. Pouczenie o sposobie zaskarżenia będzie 
znajdowało się na każdej z decyzji doręczanej pokrzywdzonemu. 
Pokrzywdzonemu przysługuje także prawo do wniesienia zażalenia 
na czynności inne niż postanowienia i zarządzenia, naruszające jego 
prawa.

Wiedza o stosowanym tymczasowym aresztowaniu
W razie uchylenia lub zmiany tymczasowego aresztowania wobec 
podejrzanego na inny środek zapobiegawczy, prokurator powiadamia 
o tym niezwłocznie pokrzywdzonego. Pokrzywdzony może zrezygno-
wać z tego uprawnienia, choć w praktyce nie jest to dla niego dobre 
rozwiązanie.

10)

11)

12)

13)

14)
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Kluczowe obowiązki pokrzywdzonego

Poza wieloma uprawnieniami, na pokrzywdzonego nałożono kilka 
obowiązków.

Obowiązek stawiennictwa na wezwanie
Pokrzywdzony ma obowiązek stawić się na każde wezwanie organu 
prowadzącego postępowanie.

Jeżeli pokrzywdzony nie może z ważnych powodów stawić się na 
wezwanie (np. choroba), wówczas informuje o tym organ procesowy. 
Nie można pozostawić wezwania bez odpowiedzi bez usprawiedli-
wienia. Na pokrzywdzonego, który bez usprawiedliwienia nie stawił 
się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie, można nałożyć 
karę pieniężną w wysokości do 10.000 złotych, a ponadto zarządzić 
jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.

Obowiązek umożliwienia pobrania próbek
W celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości 
dowodowej ujawnionych śladów, można pobrać od pokrzywdzonego 
odciski daktyloskopijne, włosy, ślinę, próby pisma, zapach, wykonać 
fotografię osoby lub dokonać utrwalenia jej głosu. Pokrzywdzony nie 
może odmówić realizacji ww. obowiązku.

Istnieje także możliwość zastosowania środków technicznych 
mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu tej osoby, 
potocznie zwanych wariografem/wykrywaczem kłamstw. Odbywa się 
to jednak wyłącznie za zgodą pokrzywdzonego.

Poddanie się oględzinom i badaniom
Jeżeli karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego, 
nie może on sprzeciwić się oględzinom i badaniom. Nie dotyczy to 
zabiegów chirurgicznych oraz obserwacji w zakładzie leczniczym.

Podanie aktualnego adresu
Pokrzywdzony jest obowiązany wskazać adres dla doręczeń w kraju, 
kiedy przebywa za granicą. W przypadku zmiany adresu podczas 
trwającego postępowania należy niezwłocznie przekazać nowy adres 
organom ścigania.

1)

2)

3)
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Brak realizacji ww. obowiązku ma poważne konsekwencje, gdyż 
pismo wysłane na adres wskazany w aktach sprawy uważa się za 
doręczone, jeśli nastąpi zwrot od Poczty Polskiej po podwójnym bez-
skutecznym awizowaniu.

II. Oskarżyciel posiłkowy – kto to jest?

Pokrzywdzony jest stroną w postępowaniu przygotowawczym (docho-
dzeniu/ śledztwie). Jeśli ta faza postępowania została zakończona 
i sprawa trafiła do sądu, wówczas pokrzywdzony nie staje się auto-
matycznie stroną tego postępowania. Niezbędna jest inicjatywa 
pokrzywdzonego.

Pokrzywdzony, żeby mieć pełnię praw na etapie postępowania 
przed sądem, musi złożyć oświadczenie, że zamierza występować 
w roli oskarżyciela posiłkowego. Oskarżyciel posiłkowy jest stroną 
postępowania sądowego. Jeżeli pokrzywdzony nie złoży takiego 
oświadczenia, będzie występował wyłącznie w roli świadka.

Czas na złożenie oświadczenia

Pokrzywdzony może złożyć oświadczenie do rozpoczęcia przewodu 
sądowego, czyli odczytania aktu oskarżenia na rozprawie. Można 
to jednak złożyć wcześniej, zaraz po otrzymaniu informacji, że akt 
oskarżenia został wniesiony do sądu. Jeżeli pokrzywdzony poczeka 
i będzie chciał takie oświadczenie złożyć bezpośrednio na rozprawie, 
to musi to zrobić na samym początku, po sprawdzeniu obecności. 
Najlepszym rozwiązaniem jest jednak zgłoszenie tego oświadczenia 
jeszcze przed rozprawą.

Treść oświadczenia

Nie ma oficjalnego, urzędowego druku oświadczenia. Można je napisać 
samemu. Wystarczy w piśmie, podając sygnaturę sprawy, zawrzeć 
jedno zdanie: „jako pokrzywdzony będę działał w charakterze oskar-
życiela posiłkowego w sprawie sygn. akt. …”.
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Limit oskarżycieli posiłkowych

Sąd może ograniczyć liczbę oskarżycieli posiłkowych, jeżeli trzeba 
zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. Przykładowo występo-
wanie stu oskarżycieli posiłkowych uniemożliwiałoby sprawne zakoń-
czenie postępowania. Dlatego sąd orzeka, że oskarżyciel posiłkowy 
nie może brać udziału w postępowaniu, gdy uczestniczy w nim już 
określona przez sąd liczba oskarżycieli. Ważne jest w tym przypadku, 
żeby zgłosić się jak najszybciej, nie czekając na pierwszą rozprawę.

Czy warto być stroną w postępowaniu przed sądem? – 
uprawnienia oskarżyciela posiłkowego

Uzyskanie statusu oskarżyciela posiłkowego powoduje, że osoba 
z takim statusem może aktywnie działać na etapie postępowa-
nia sądowego. Przysługują jej uprawnienia zbliżone do uprawnień 
pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, jednak jest 
kilka istotnych różnic z uwagi na inny etap postępowania.

Kluczowe uprawnienia oskarżyciela posiłkowego

Oskarżyciel posiłkowy może:
1) być obecnym na rozprawie;
2) czynnie uczestniczyć w rozprawie (np. zadawać pytania oskarżo-

nemu, świadkom, biegłym, składać oświadczenia itd.);
3) składać wnioski dowodowe;
4) posiadać pełnomocnika;
5) przeglądać akta sprawy sądowej bez jakichkolwiek ograniczeń, 

a ponadto sporządzać jego odpisy, fotokopie;
6) wypowiadać mowę końcową, niezależnie od mowy końcowej peł-

nomocnika;
7) zaskarżać orzeczenia, w tym składać apelację od wyroku karnego.
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III. Organizacja społeczna jako uczestnik procesu karnego

Jakie podmioty są organizacjami społecznymi?

Do organizacji społecznych możemy zaliczyć:
1) organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje);
2) organizacje związkowe (związki zawodowe i związki zawodowe 

rolników);
3) organizacje samorządowe (samorządy gospodarcze, samorządy 

narodowościowe, samorządy wyznaniowe, samorządy zawodowe, 
ubezpieczeniowe samorządy gospodarcze);

4) organizacje spółdzielcze (spółdzielnie);
5) organizacje działające na podstawie przepisów szczególnych 

(np. Polski Czerwony Krzyż).

Kiedy organizacja społeczna może uczestniczyć  
w procesie karnym?

Zazwyczaj utożsamiamy proces karny z pokrzywdzonym, oskarżonym, 
obrońcą, pełnomocnikiem. Podczas postępowania występują świad-
kowi i biegli. W niewielkim stopniu wykorzystywane są natomiast 
możliwości udziału organizacji społecznej, a właściwie jej przedsta-
wiciela, w procesie karnym.

Występowanie organizacji społecznej jest możliwe, jeżeli zachodzi 
potrzeba ochrony interesu społecznego lub interesu indywidualnego, 
objętego zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególności 
ochrony wolności i praw człowieka. Są to bardzo ogólne przesłanki. 
Nie jest trudno je spełnić.

Udział organizacji społecznej jest możliwy wyłącznie w postę-
powaniu przed sądem, a tym samym nie ma możliwości działania 
w postępowaniu przygotowawczym.

W praktyce organizacje społeczne często dostrzegają potrzebę 
ochrony podmiotu interesu indywidualnego osoby pokrzywdzonej 
i to właśnie determinuje ich czynny udział w postępowaniu.

Ważne jest, żeby w statucie organizacji społecznej były przewi-
dziane cele i sposoby ich realizacji, zbieżne z prowadzonym postę-
powaniem karnym, np. ochrona praw podstawowych, ochrona praw 
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pokrzywdzonych w wypadkach drogowych, pomoc osobom w trudnej 
sytuacji, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona praw zwie-
rząt, itp. Spektrum może być bowiem bardzo rozległe, tak samo jak 
wielość dóbr prawnych chronionych prawem.

Kodeks postępowania karnego wprowadza bardzo szczegółowe 
zasady wyrażania zgody na udział przedstawiciela społecznego. Nie-
zbędna jest bowiem zgoda co najmniej jednej ze stron. Jeśli pokrzyw-
dzony wyrazi zgodę, to wówczas sprzeciw oskarżonego nie będzie 
miał znaczenia. W wypadku braku zgody choćby jednej ze stron na 
występowanie w sprawie przedstawiciela organizacji społecznej, sąd 
wyłącza tego przedstawiciela od udziału w sprawie, chyba że jego 
udział leży w interesie wymiaru sprawiedliwości.

Kto może być przedstawicielem organizacji społecznej?

W zgłoszeniu organizacja społeczna wskazuje:
1) interes społeczny lub indywidualny, objęty zadaniami statutowymi 

tej organizacji;
2) przedstawiciela, który ma reprezentować tę organizację. Nie musi 

to być członek władz tej organizacji.

Do sądu należy złożyć:
1) zgłoszenie na piśmie zawierające upoważnienie dla konkretnej 

osoby;
2) odpis statutu lub innego dokumentu regulującego działalność tej 

organizacji (np. regulaminu).

Uprawnienia podczas postępowania sądowego

W ostatnich latach istotnie poszerzono możliwości działania przed-
stawiciela społecznego.
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Kluczowe uprawnienia przedstawiciela organizacji społecznej

1) udział w rozprawie;
2) prawo głosu na rozprawie (wypowiadanie się, składanie oświadczeń 

na piśmie);
3) wypowiadanie się w ramach mowy końcowej.

Warto zauważyć, że katalog uprawnień jest zdecydowanie węższy 
od uprawnień oskarżyciela posiłkowego. Przedstawiciel społeczny nie 
może chociażby wnosić apelacji od wyroku. Pamiętać jednak należy, 
że może wspierać oskarżyciela posiłkowego, podpowiadać pewne 
rozwiązania, udzielać informacji o skorzystaniu z poszczególnych 
uprawnień w konkretnych sytuacjach.

IV. Przekazywanie informacji dotyczących pokrzywdzonego 
pomiędzy instytucjami pomocowymi

RODO a proces karny

Po wejściu w życie przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) 
powstało wiele niejasności dotyczących przekazywania danych na 
potrzeby prowadzenia postępowania karnego. Istotne jest więc pre-
cyzyjne określenie co jest dozwolone, a co zabronione z perspektywy 
funkcjonowania organów ścigania i administracji publicznej.

Należy sformułować kilka podstawowych zasad:

1) W ramach prowadzonego postępowania organy postępowania 
karnego mają uprawnienie do przetwarzania danych osobowych. 
Nie jest do tego potrzebna zgoda stron, świadków, biegłych, itp.

2) Wszystkie instytucje państwowe i samorządowe są obowiązane 
w zakresie swego działania do udzielania pomocy organom pro-
wadzącym postępowanie karne w terminie wyznaczonym przez 
te organy. Pomoc może dotyczyć także przekazania danych sta-
nowiących dane osobowe. Nie jest do tego potrzebna zgoda stron, 
świadków, biegłych, itp.
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3) Organy administracji publicznej, wykonując określone zadania 
związane z zapobieganiem lub zwalczaniem przestępczości, mają 
uprawnienie do przetwarzania danych osobowych w świetle reali-
zacji zadań wynikających z ustaw szczególnych (np. ustawy o prze-
ciwdziałaniu przemocy w rodzinie, procedury Niebieskiej Karty). 
Nie jest do tego potrzebna zgoda stron, świadków, biegłych, itp.

4) Złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
przez instytucję państwową czy samorządową ze wskazaniem 
danych osobowych, nie jest naruszeniem ww. przepisów. Odbywa 
się bowiem w oparciu o regulacje kodeksu postępowania karnego 
i stanowi wykonywanie obowiązku zawiadomieniu o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa wyrażonego w art. 304 kodeksu.

5) Zakres ochrony danych osobowych w procesie karnym wyrażony 
jest precyzyjnie w przepisach kodeksu. Przetwarzanie danych, 
w tym udostępnianie akt sprawy, nie ma charakteru nieograni-
czonego. Przykładowo w protokole nie zamieszcza się danych 
dotyczących miejsca zamieszkania i miejsca pracy, a także numeru 
telefonu, telefaksu ani adresu poczty elektronicznej pokrzywdzo-
nych i świadków uczestniczących w czynności. Dane te, nieza-
mieszczone w protokole, zamieszcza się w załączniku do protokołu, 
który przechowuje się w załączniku adresowym do akt sprawy do 
wiadomości organu prowadzącego postępowanie. Warto wspo-
mnieć także o szczególnych rozwiązaniach, jak np. świadek ano-
nimowy. Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niebezpieczeństwa 
dla życia, zdrowia, wolności albo mienia w znacznych rozmiarach 
świadka lub osoby dla niego najbliższej, sąd – a w postępowa-
niu przygotowawczym prokurator – może wydać postanowienie 
o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnie-
nie tożsamości świadka, w tym danych osobowych, jeżeli nie mają 
one znaczenia dla rozstrzygnięcia w sprawie.

Przekazywanie informacji a tajemnica zawodowa

Niektóre zawody zobowiązane są do zachowania tajemnicy w związku 
z realizacją czynności służbowych. Regulacje te zawarte są zazwy-
czaj w ustawach szczególnych dotyczących poszczególnych zawodów/
obszarów działalności. Dotyczy to także podmiotów zaangażowanych 



/21

w prowadzenie procesu karnego, np. adwokatów, radców prawnych, 
lekarzy, psychologów.

Co jest objęte tajemnicą zawodową?

Tajemnicą zawodową objęte są okoliczności, o których dana osoba 
dowiedziała się, świadcząc usługi danemu klientowi (np. podczas 
porady lekarskiej, prawnej, terapii). Ma ona więc bardzo szeroki 
zakres. Osoby wykonujące te zawody muszą więc dysponować wiedzą, 
kiedy mogą przekazać informacje na żądanie organu procesowego, 
a kiedy uzależnione jest to od zwolnienia z tajemnicy.

Zwolnienie z tajemnicy

Sąd lub prokurator mogą zwolnić osoby obowiązane do zachowania 
tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu, jeżeli jest to istotne dla 
dobra wymiaru sprawiedliwości. Mamy więc bardzo ogólną przesłankę. 
Zauważyć należy, że w zdecydowanej większości sytuacji będzie to dla 
dobra wymiaru sprawiedliwości, gdyż jego intencją jest zgromadzenie 
odpowiedniego materiału dowodowego.

W przypadku tajemnicy adwokackiej, radcy prawnego i lekarskiej, 
nie wystarczy przesłanka o istotności dla dobra wymiaru sprawiedli-
wości. Dodatkowo okoliczność nie może być ustalona na podstawie 
innego dowodu. Obie przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Na postanowienie zwalniające z tajemnicy zawodowej przysługuje 
zażalenie.



dr marcin demczuk

Wtórna wiktymizacja i sposoby 
jej przeciwdziałania

I. Wstęp – przemoc i trauma

Chcąc opisać zjawisko wtórnej wiktymizacji, należałoby zacząć od 
przywołania zjawisk, które bezpośrednio są jej przyczyną. Także 
pokrótce rozpocznijmy od zjawiska przemocy. Z przemocą mamy do 
czynienia, gdy wykorzystywana jest nierównowaga sił w taki sposób, 
że osoba pokrzywdzona z różnych przyczyn, a nie tylko z powodu 
swojej słabości fizycznej, znajduje się w pozycji pod pewnym wzglę-
dem słabszej lub zależnej od sprawcy, a jego zachowania naruszają jej 
prawa i dobra osobiste, a także powodują cierpienie i szkody. O prze-
mocy możemy mówić wobec osób niespokrewnionych oraz wobec 
osób z rodziny. Według tekstu Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie przemocą będzie:

jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub 
zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków 
rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpie-
czeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, 
nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powo-
dujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, 
a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 
dotkniętych przemocą (art. 2).

Z kolei Browne i Herbert (1999) podają, że przemoc w rodzinie to 
każde działanie jednego z członków rodziny lub zaniedbanie, które 
zagraża życiu, cielesnej i psychicznej integralności lub wolności 
innego członka tej samej rodziny bądź poważnie szkodzi jego/jej 
osobowości. Istnieje wiele rodzajów przemocy. Ustawa o przeciwdzia-
łaniu przemocy w rodzinie wyróżnia przemoc fizyczną, psychiczną, 
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ekonomiczną, seksualną oraz zaniedbanie. Mówi się także o przemocy 
rówieśniczej, głównie w kontekście relacji szkolnych dzieci, czy też 
o mobbingu jako formie przemocy stosowanej przez pracodawcę na 
pracowniku. Jak widać źródeł przemocy jest wiele, a ona sama wiąże 
się z szeregiem trudnych emocji i stresem, a w konsekwencji może 
nawet prowadzić do traumy.

Pojęcie traumy weszło już dosyć powszechnie do języka, a w mowie 
potocznej zyskało dosyć spłaszczony charakter w stosunku do zna-
czenia, które wynika z definicji. A o traumie mówimy wtedy, kiedy 
w sposób poważny zagrożone jest zdrowie, a nawet życie osoby i towa-
rzyszą temu skrajne przeżycia emocjonalne (por. Reber 2002).

II. Czym jest zjawisko wiktymizacji

Mówiąc o wiktymizacji, mamy na myśli proces psychiczny, jaki 
odpowiedzialny jest za stopniowe przyjmowanie tożsamości osoby 
pokrzywdzonej. Jest on złożony i często dzieje się na przestrzeni lat. 
W procesie tym zwykle możemy wyróżnić kilka etapów (Antoniak 
2015):

— zaburzenie utrwalonych przekonań na temat własny i świata
W uproszczeniu nasze przekonania odpowiadają za to, w jaki sposób 
postrzegamy świat, czego spodziewamy się od otoczenia oraz czy 
jesteśmy skłonni do wiary we własne możliwości. Przekłada się to 
w dużej mierze na działania, których jesteśmy skłonni się podjąć 
(Popiel, Pragłowska 2008).

W skład tych przekonań mogą wchodzić następujące kwestie:

Skrócenie perspektywy czasowej
Każdy z nas posiada określoną perspektywę czasową, która skupia 
się na przeszłości, teraźniejszości bądź przyszłości (Zimbardo, Boyd 
2009). Wszystkie te elementy odgrywają istotną rolę i w pewnym stop-
niu są obecnie u każdego z nas. Osoba pokrzywdzona powtarzającą się 
przemocą coraz bardziej skupia się na przetrwaniu (teraźniejszość). 
Rozpamiętuje dotychczasowe sytuacje przemocy, które miały miejsce 
(przeszłość) i boi się robić dłuższe plany (przyszłość), ponieważ są 

I POZIOM
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one często niezależne od niej. Stąd też osoby dotknięte przemocą 
skupiają się na bliższych celach, ponieważ te mają większe znaczenie 
z perspektywy przetrwania w trudnej sytuacji.

Utrata poczucia bezpieczeństwa
Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb czło-
wieka. Myślę, że dość powszechnie znana jest piramida potrzeb 
Maslowa, gdzie właśnie poczucie bezpieczeństwa zajmuje jedno 
z bazowych miejsc. Stąd też jasne jest, że osoba w poczuciu zagrożenia 
reagować będzie inaczej od osoby, która czuje się bezpiecznie. Może 
przejawiać się to w różny sposób, zaczynając od bycia mniej ufnym 
w relacjach z innymi, poprzez podejmowanie działań mających na 
celu zabezpieczanie się w obszarach, gdzie odczuwa się potencjalne 
zagrożenie, aż do pojawienia się objawów, które mogą prowadzić do 
diagnozy zaburzenia. Z kolei te czynniki mają wpływ na to, jak osoba 
jest odbierana w otoczeniu i w jaki sposób się ją traktuje.

Poczucie bycia jak „małe dziecko”
W psychologii znany jest termin regresji, którym opisuje się mecha-
nizm wycofania do jednej z poprzednich faz rozwojowych lub powrotu 
do dawnych, mniej skutecznych sposobów radzenia sobie. Zwykle jest 
to efektem przeżytej traumy (por. Reber 2002). Poczucie bycia jak 

„małe dziecko” łączy się także z przeżywaniem bezradności, wraże-
niem, że nie rozumie się tego, co dzieje się wokół, łatwiejszym podpo-
rządkowywaniem się wskazówkom innych, połączonym z trudnością 

„przebicia się” z własnym pomysłem i przeżywaniem negatywnych 
stanów emocjonalnych z tym związanych. Taka osoba może jawić się 
jako zagubiona, nieporadna, niedojrzała i czasem też trudna we współ-
pracy. Niepodejmująca adekwatnych działań, nieprzewidująca konse-
kwencji własnych kroków i decyzji, czy też zbyt sztywno trzymająca 
się jakiegoś wzorca zachowań, który w danej chwili jest nieadekwatny.

Pragnienie wycofania się i izolacji od ludzi
Osoba ma w sobie chęć ucieczki, która łączy się także z opisanymi 
wcześniej przeżyciami. W związku z brakiem rozumienia własnej 
sytuacji, poczuciem niezrozumienia przez ludzi ją otaczających, bra-
kiem umiejętności odnajdywania się w wymaganiach, jakie stawia 
świat zewnętrzny, osoba wykształca w sobie mechanizm ucieczkowy. 

2)
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Nie chce spotykać się ze znajomymi, nie ma ochoty poznawać nowych 
ludzi, przeraża ją perspektywa trafienia w nowe środowisko i bycia 
niezrozumianą. Z tego powodu osoba taka może unikać codziennych 
kontaktów, nie wchodzić w drobne relacje, które odpowiedzialne są za 
budowanie więzi. Przynosi to zwykle oczekiwany skutek odcięcia się 
od innych, ale ponownie wiąże się z ryzykiem doświadczenia odrzu-
cenia czy też przemocy.

Przeżywanie bezsilnego gniewu
Do szeregu emocji, jakie przeżywa osoba, należy dodać także i tą. 
Zasługuje ona na szczególne wyróżnienie, ponieważ nie stanowi ona 
standardowej emocji. Jest to połączenie gniewu, który niesie z sobą 
ogromny potencjał energetyczny z bezsilnością, czyli niemożnością 
adekwatnego wydatkowania tej energii. W sytuacji, w której znajduje 
się osoba pokrzywdzona przemocą, naturalne jest pojawienie się zło-
ści i gniewu. Jednak z racji specyfiki mechanizmów przemocowych 
nie istnieje możliwość wyładowania złości i frustracji wobec osoby, 
w której stronę emocje te powinny być nakierowane. Rodzi się więc 
schemat, w którym sytuacja, kiedy granice osoby są przekraczane 
staje się normą, a emocje, które powinny przed tym chronić, nie uru-
chomiają się, pozostają wytłumione. Rodzi to dodatkową frustrację 
i bezsilność. Jednak energia płynąca z tych emocji nie znika i często 
wydostaje się w mało adekwatnych momentach poprzez niekontro-
lowane wybuchy różnych uczuć. Może być to np. atak złości wobec 
osoby, która stara się pomóc, czy też wybuch płaczu nieadekwatny do 
sytuacji. W obserwatorze czy uczestniku takiej sytuacji rodzi to wra-
żenie nieadekwatności, które skądinąd jest słuszne, ale często inter-
pretacja takiego zachowania bywa mylna. Przypisuje się bowiem takiej 
osobie negatywne cechy czy nawet chorobę psychiczną, co wpływa na 
postawy wobec niej przyjmowane czy też jej dewaluację w kontaktach.

— wtórne zranienia (niewłaściwe reakcje otoczenia)
Są to mniej lub bardziej widoczne zachowania ludzi należących do 
otoczenia osoby pokrzywdzonej. Odnoszą się one do trudnej sytuacji, 
w której znajduje się osoba pokrzywdzona i niestety często podważają 
podstawowe kwestie dotyczące doświadczania przemocy i kontaktu 
z osobą, która jej doświadczyła. Poprzez to umniejszają jej przeżyciom 
i emocjom im towarzyszącym. Mogą prowadzić do doświadczenia 
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kolejnych negatywnych emocji oraz do poczucia zupełnej nieadekwat-
ności, braku umiejętności funkcjonowania w świecie. Warto pamię-
tać tutaj o tym, iż osoba pokrzywdzona przemocą bardzo często ma 
znacznie obniżoną samoocenę. Jednym z kroków służących poprawie 
jej stanu jest odbudowa poczucia własnej wartości. Natomiast każde 
z poniżej opisanych zachowań służy obniżaniu go i wpisywaniu osoby 
w schemat zaprzeczania własnym odczuciom i doświadczeniom.

Kwestionowanie prawdziwości opowieści osoby pokrzywdzonej
Zdarza się, że słysząc opowieść osoby pokrzywdzonej przestępstwem, 
może ona wydawać się nam nieprawdopodobna. Ważne jest, aby wtedy 
unikać stwierdzenia „to niemożliwe”. Poza tym często sposób, w jaki 
osoba pokrzywdzona przedstawia swoją historię, może być nie do 
końca pełny, logiczny i z tego powodu sprawiać wrażenie nieprawdzi-
wego. Stwierdzenia mówiące o tym, że nie mogło się to stać czy też 
odwołujące się do faktu, że „zna się sprawcę” i „to niemożliwe, aby się 
tak stało”, przyczyniają się do większego wycofywania się osoby z kon-
taktu i jeszcze większym zabezpieczaniem się w kontakcie, aby nie 
zostać ponownie negatywnie ocenioną. Reakcja może być też bardziej 
gwałtowna, powiązana z wybuchem gniewu, co wyjaśnione zostało 
wcześniej. To z kolei wywołuje negatywną reakcję odbiorcy, powiązaną 
często z obroną, która bywa odebrana przez osobą pokrzywdzoną jako 
następny nieuprawniony atak na nią. W ten sposób spirala doświad-
czanej przemocy ciągle się nie zatrzymuje.

Zaprzeczanie i pomniejszanie doświadczeń ofiary przez inne osoby
Ten punkt ściśle łączy się z poprzednim. Polega na minimalizowaniu 
negatywnych doświadczeń doznanych przez osobę pokrzywdzoną 
przemocą. Efektem tego jest nasilanie się negatywnych odczuć i prze-
żyć związanych z sytuacją doświadczania przemocy. Może dojść do 
podobnych reakcji, jak te opisane w poprzednim punkcie.

Obwinianie osoby pokrzywdzonej
Przerzucanie odpowiedzialności na osobę pokrzywdzoną jest częstym 
przypadkiem i nierzadko łączy się ze sposobem narracji sprawcy oraz 
wpisuje się w zniekształcony przez tę narrację sposób myślenia osoby 
pokrzywdzonej. Mówienie, że zrobienie lub niezrobienie czegoś mogło 
sprowokować bądź powstrzymać sprawcę, jest niestety nieprawdziwe. 
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Wszystkie tego typu zachowania prowadzą jedynie do odroczenia aktu 
przemocy, co jasno wynika z opisanego cyklu przemocowego (Walker 
1979, za: Kubacka-Jasiecka 2010). Należy jasno postawić sprawę, że 
bez względu na to, co robi osoba pokrzywdzona, to odpowiedzialność 
za dokonaną przemoc ponosi jej sprawca. Wynika to z samej definicji 
tego zjawiska w odróżnieniu od innych sytuacji, np. konfliktu.

Odmawianie pomocy osobie pokrzywdzonej
Brak reakcji na przemoc i odmawianie pomocy osobie pokrzywdzonej 
niestety naprawdę się zdarzają. Mają miejsce nawet w relacji z naj-
bliższymi, co sprawia, że jeszcze bardziej ranią. Odmowa pomocy 
może wynikać z różnych motywów, także tych opisywanych powyżej 
jak brak wiary czy minimalizowanie wydarzeń, które miały miejsce. 
Jednakże jest ona brzemienna w skutki, ponieważ łączy się z pono-
wieniem doświadczenia u osoby pokrzywdzonej bezsilności, utraty 
kontroli nad własnym życiem, odrzuceniem i prowadzi do wycofania 
się z poszukiwania dalszej pomocy, umacnia w przekonaniu o tym, że 
osoba znajduje się w sytuacji bez wyjścia i może liczyć tylko na siebie. 
Pojawia się przekonanie, że otaczający świat jest wrogi i nieczuły, a to 
z kolei może prowadzić do myśli o braku sensu życia, która wspiera 
depresyjne mechanizmy.

Sugerowanie chęci zysku
Nierzadko osoby pokrzywdzone przemocą mogą spotkać się także 
z takim osądem, który w świetle doświadczonej przemocy jest oczy-
wiście nieprawdziwy i krzywdzący. Komuś z boku może wydawać się, 
że oskarżenie o przemoc osoby zajmującej eksponowane społecznie 
stanowisko, wywiązującej się ze swoich obowiązków bez zarzutu 
i dodatkowo uzyskującej z tego tytułu dobre wynagrodzenie, będzie 
niczym innym tylko próbą uzyskania korzyści majątkowej. Jednak 
należy zaznaczyć tutaj, że wielu sprawców przemocy wpisuje się 
w ten właśnie obraz. Mogą to być nawet tzw. „sprawcy w białych 
rękawiczkach”, którzy to zwykle dokonują przemocy psychicznej – 
dużo trudniejszej do wykrycia i wykazania. Nie zmienia to jednak 
faktu, że każda przemoc to przemoc, a osoba pokrzywdzona próbuje 
się wyswobodzić z bardzo trudnej sytuacji, nie zaś skorzystać na tym 
finansowo, chociażby z tego względu, że często nie do oszacowania są 
koszty psychiczne doświadczania przemocy (por. Satler 2003).
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— przyjmowanie tożsamości ofiary
To końcowy etap procesu wiktymizacji. Osoba, która doświadczyła 
przemocy, a potem nie spotkała się z odpowiednią reakcją otoczenia, 
zaczyna coraz bardziej wpisywać się swoim zachowaniem i odczuciami 
w tożsamość ofiary. Przejawia się to poprzez następujące myśli oraz 
zachowania.

Myślenie o sobie jak o osobie „skazanej na bycie ofiarą”
W sposobie myślenia osoby na własny temat pojawia się przekonanie, 
że nigdy już nie będzie mogła żyć normalnie. Zaczyna ona oczeki-
wać, że zostanie potraktowana w sposób przemocowy niemal w każdej 
z relacji, przez co jej sposób zachowania może być drażniący i irytu-
jący dla osób ją otaczających. Może być im trudno zrozumieć, czemu 
nie podejmuje ona adekwatnych działań, zwleka z poszukiwaniem 
pomocy, czy też nie walczy o swoje prawa, jeżeli jest jej tak źle w danym 
położeniu. Natomiast mechanizmy za to odpowiedzialne wynikają 
właśnie z myślenia o sobie jak o osobie „skazanej na bycie ofiarą”.

Nietolerancja na własne błędy
Nietolerancja na własne błędy może być wprost konsekwencją wyma-
gań sprawcy, którego atak był nieprzewidywalny, a wiązał się z nieper-
fekcyjnym wykonywaniem jakiejś czynności, co przełożyło się na 
ukształtowanie pewnego schematu myślenia. Jednak prawdopodobne 
jest także to, że zachwianie bazowego poziomu bezpieczeństwa było 
na tyle silne, że wykształcił się mechanizm kompensacyjny, który 
pomaga utrzymać poczucie bezpieczeństwa, samoocenę i poczucie 
własnej wartości na bieżącym poziomie tylko w sytuacji wykonywa-
nia zadań bezbłędnie. Konsekwencją tego może być niepodejmowanie 
zadań, które nie przerastają możliwości osoby, ale mogą stanowić 
dla niej wyzwanie. Bowiem w jej ocenie korzystniej jest nie ponieść 
porażki i nie zachwiać dotychczasowego stanu przekonań na własny 
temat, niż podjąć ryzyko i nie wywiązać się z zadania.

Zaprzeczanie trudnościom osobistym
To pochodna mechanizmu wycofywania się z relacji oraz lęku przed 
negatywną oceną. Osoba taka może obawiać się negatywnej oceny 
w sytuacji, gdy okaże się, że nie jest w pełni – w jej odczuciu – wystar-
czająca. Boi się, że gdy wyjdą na jaw jej trudności, to wystawi się 
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na kolejne, jeszcze bardziej bolesne ciosy. Nie oczekuje też pomocy 
z zewnątrz, ponieważ spodziewa się głównie odrzucenia i negatyw-
nych ocen ze strony otoczenia.

Poniżanie się i tworzenie z tego własnej filozofii życia
Osoba w takim stanie zaczyna funkcjonować w rzeczywistości, w któ-
rej sama nie okazuje sobie szacunku. Nie oczekuje też tego od innych. 
Często podejmuje zachowania, które jej uwłaczają i tłumaczy to tym, 
że nie zasługuje na nic więcej czy też mówiąc, że taki stan rzeczy 
jej odpowiada. Jej poczucie własnej wartości oraz samoocena są na 
bardzo niskim poziomie. Często osoba taka znajduje się na skraju 
kryzysu psychicznego i przyjęcie tożsamości osoby, która stale poniża 
się, daje jej poczucie stabilność i przewidywalności, co pozwala na 
utrzymanie poczucia bezpieczeństwa na poziomie wystarczającym, 
by się nie zdekomponować.

Myślenie w kategoriach „wszystko albo nic”
Tego typu myślenie występuje u wielu osób i cechuje się skupieniem 
na stuprocentowej skuteczności. Jeśli pojawi się choćby niewielkie 
odstępstwo od zamierzonego efektu, osoba postrzega efekt swojej 
pracy jak porażkę. Tego typu perfekcjonizm sprawia, że podejmo-
wanie wysiłku staje się bezsensowne, ponieważ większości rzeczy 
codziennych nie jesteśmy w stanie wykonywać idealnie. Stąd też osoba 
myśląca w ten sposób wycofuje się z bardzo wielu zadań, uznając, że 
wykonanie ich nieidealnie jest tożsame z wykonaniem ich całkowicie 
źle. Prowadzi to do rezygnacji z wielu aktywności, niepodejmowania 
nowych wyzwań oraz przyczynia się do utrzymywania samooceny 
na niskim poziomie.

Negowanie podstawowych praw osobistych
Punkt ten łączy się dość mocno z poniżaniem siebie. Osoba uważa, że 
w związku z tym, że jest gorsza od innych, nie zasługuje na takie trak-
towanie, jakie dotyczy innych otaczających ją osób. Stad też pozwala 
na łamanie swoich podstawowych praw i nie widzi w tym nic dziwnego. 
Uznaje za normę to, że może być źle traktowana i nie próbuje w żaden 
sposób walczyć, żeby było inaczej.
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III. Konsekwencje wynikające z przyjęcia roli ofiary

Lektura opisanych powyżej punktów rysuje już w dużym stopniu 
obraz funkcjonowania osoby, która przyjęła rolę ofiary. Wiąże się 
on często z dużą niewydolnością życiową i problemami z radzeniem 
sobie w nawet najprostszych sprawach. Ponadto swoimi zachowa-
niami, taka osoba może rodzić niechęć otoczenia czy też odstręczać 
od siebie ludzi, którzy powinni być jej pomocni. Ponadto mogą się 
u niej wykształcić dodatkowe mechanizmy utrwalające jej już i tak 
nieprawidłowe funkcjonowanie.

Jednym z innych nabytych mechanizmów utrwalających nega-
tywne postawy i powstrzymujących osoby przed pójściem naprzód 
jest wyuczona bezradność. Zjawisko to opisał Seligman (1975, za: 
Seligman, Walker, Rosenhan 2003), a zostało ono odkryte przy oka-
zji eksperymentu, w którym badano zachowania psów. Pierwotny 
eksperyment polegał na tym, że badany pies znajdował się w kabi-
nie, oddzielonej od drugiej kabiny opuszczaną przegrodą. W kabinie, 
w której znajdował się pies, podłoga znajdowała się pod napięciem 
i badacz mógł stosować impuls elektryczny wymierzony w psa. Prze-
groda natomiast była uniesiona na tyle wysoko, że pies nie był w stanie 
jej przeskoczyć. Przy kolejnych próbach obniżano przegrodę odrobinę 
niżej, ale ciągle na tyle wysoko, by pies, który próbował wyskoczyć, 
nie był w stanie tego zrobić. Po wielu próbach okazało się, że nawet 
kiedy obniżono przegrodę do tego poziomu, że badany pies mógł bez 
wysiłku przejść na drugą stronę, nie podejmował on już takiej próby. 
Był na tyle zmęczony i przyzwyczajony do porażki w dotychczasowych 
działaniach, że poddawał się i biernie przyjmował kolejne drażnie-
nia prądem. Podobnie dzieje się z ludźmi – kiedy doznają oni wielu 
porażek i niepowodzeń w swoich działaniach, przyzwyczajają się do 
tego, że nie są w stanie nic zmienić i przyjmują negatywną sytuację za 
normalną. Nawet w momencie, kiedy mogą sobie pomóc niewielkim 
wysiłkiem, nie podejmują tego działania. U takiej osoby pojawiają 
się deficyty poznawcze, motywacyjne, emocjonalne oraz społeczne.
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Innym mechanizmem, który łączy się z doświadczeniem przemocy, 
jest mechanizm „prania mózgu” (por. Antoniak 2015; Witkowski 
2004). Jest on osiągany poprzez takie działania jak:

Izolacja
To opisane wcześniej odcinanie osoby od jej kontaktów społecznych.

Monopolizacja uwagi
Skupienie uwagi osoby na niewielu obszarach związanych ze sprawcą 
przemocy, przez co zawęża się jej obszar spostrzegania i działania.

Doprowadzenie do wyczerpania
Dzieje się to poprzez ciągłe wymagania przerastające możliwości 
osoby nimi dotkniętej. Funkcjonowanie w napięciu i lęku przed spro-
wokowaniem wybuchu sprawcy przemocy doprowadza do sytuacji 
ciągłego dbania o niwelowanie czynników, które mogłyby do tego 
doprowadzić, a tych zwykle jest bardzo wiele.

Wywoływanie lęku i depresji
Sprawca przemocy osiąga to poprzez budowanie ciągłego napięcia, 
atmosfery nieprzewidywalności połączonej z obniżaniem poczucia 
własnej wartości i samooceny osoby pokrzywdzonej. Często z tego 
powodu osoba nie jest w stanie opuścić sprawcy, ponieważ nie wierzy, 
że poradzi sobie bez niego.

Naprzemienność kary i nagrody
Wynika ona z cyklu przemocowego opisanego przez Lenore Walker 
(1979, za: Kubacka-Jasiecka 2010), gdzie faza aktywnej przemocy 
przechodzi płynnie w fazę miesiąca miodowego i napięcia, co two-
rzy nieprawdziwe poczucie, że poprzez właściwe zachowanie można 
opanować ataki agresji sprawcy przemocy. Dodatkowo powstała 
w ten sposób huśtawka nastroju wpływa na zatracanie poczucia 
rzeczywistości.

Demonstrowanie wszechmocy i wszechwładzy
Sprawca przemocy w swoich zachowaniach może okazywać, że nie ma 
możliwości przeciwstawienia się mu i stwarzać pozór, że żadne działa-
nia, nawet te płynące z zewnątrz rodziny, nie są w stanie mu zagrozić. 
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Do tego jednak dochodzić mogą zachowania pozytywne, opiekuń-
cze itp., które budzą u osoby krzywdzonej dysonans poznawczy.

Wymuszanie drobnych przysług
Tego typu zachowanie wpływa na budowanie przywiązania do osoby, 
wobec której oddajemy tego typu przysługi. Rodzi to pewnego rodzaju 
zależność: „skoro wyświadczam tej osobie przysługę, to muszę mieć 
wobec niej pozytywny stosunek”. Wywołuje to w osobie dotkniętej 
przemocą dysonans i konflikt wewnętrzny, który wraz z wieloma 
innymi opisanymi wcześniej mechanizmami, łączy się z zawężeniem 
uwagi.

Zachowania te prowadzą do:
• bezradności i niepodejmowania działań zaradczych;
• zaniku krytycznego myślenia, niekwestionowania widzianej 

rzeczywistości i interpretacji faktów, które przedstawia 
druga strona;

• powrotu do myślenia życzeniowego i poszukiwaniu niere-
alistycznych rozwiązań, które nie mają szansy zaistnieć;

• możliwego zaniku uczuć wyższych i skupieniu się tylko na 
podstawowych potrzebach;

• utraty poczucia własnej wartości;
• całkowitego podporządkowania się sprawcy przemocy;
• bezkrytycznego przyjmowania rzeczywistości wykreowanej 

przez sprawcę.

Kolejnym niebezpiecznym mechanizmem, który może wykształ-
cić się u osób pokrzywdzonych przemocą, jest mechanizm pułapki 
psychologicznej (Strube 1988 za: Kubacka-Jasiecka 2010), który 
wiąże się z:

• poczuciem nieodwracalności kosztów, czyli wrażeniem, 
że inwestycja w związek była tak duża, że zakończenie go 
w tym momencie przyniesie ogromne straty, brakuje jednak 
refleksji o tym, że trwanie w związku będzie wymagało 
kolejnych inwestycji i przynosiło potencjalnie kolejne straty;

• przekonaniem o dobrowolności wejścia w związek, co nie 
zawsze musi być prawdą, ponieważ manipulacje mogą być 
obecne już przed formalizacją związku; ponadto poczucie, że 

7)
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wybiera się trwanie w związku, ma również duże znaczenie 
dla braku działań mających na celu zakończenie go;

• świadomością ryzyka i kosztów związanych z możliwością 
osiągnięcia celu, która sprawia, że osoba ma poczucie kon-
troli nad sytuacją i wpływu na to, co się dzieje, jednak często 
ryzyko osiąga poziom, który przerasta jej oczekiwania;

• rozłożeniem kosztów w czasie, które wpływa na uśpienie 
czujności, przyzwyczajenie do pewnych praktyk, które 
wprowadzone jednorazowo na pewno zostałyby odrzucone; 
daje to także wrażenie, że nie dzieje się tak wiele złego;

• postrzeganie zachowania partnera jako mieszczącego się 
w ramach akceptowanych społecznie.

Ostatnim z omawianych tutaj mechanizmów jest syndrom sztok-
holmski, czyli paradoksalna wdzięczność (Herman, 1999). Jest to 
emocjonalne związanie się ze sprawcą przemocy, które stanowi sposób 
na przetrwanie sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu. Zwykle jest 
wynikiem ekstremalnie niebezpiecznych sytuacji. Fakt, że sprawca 
nie odebrał życia osobie pokrzywdzonej, bywa zinterpretowany jako 
wyraz miłości i dbałości o tę osobę. Prowadzi to do utrwalenia tok-
sycznej relacji i braku możliwości wyzwolenia się, połączony z odrzu-
caniem pomocy z zewnątrz.

Wszystko to składa się na obraz osoby zagubionej i nieradzącej 
sobie w sprawach codziennych. Zwykłe czynności pochłaniają bar-
dzo dużo zasobów wewnętrznych. Dodatkowo poczucie bycia osobą 
niezasługującą na pomoc od innych i pogrążoną w sytuacji, której nie 
da się rozwiązać, sprawia, że postępowanie takiej osoby cechuje brak 
nadziei oraz motywacji do podejmowania działań, gdyż z jej perspek-
tywy każdy jej wysiłek nie przyniesie żadnego pozytywnego efektu. 
Do tego może dołączyć poczucie, że to inni powinni jej pomóc i pokie-
rować jej decyzjami, ponieważ ona sama nie jest w stanie zrobić tego 
prawidłowo. Tutaj możemy już przejść płynnie do kolejnego punktu 
związanego ze współpracą z osobą, która prezentuje opisane cechy.
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IV. W jaki sposób przyczyniamy się do wtórnego 
wiktymizowania osób pokrzywdzonych

Jak wspomniano powyżej, osoba przyjmująca rolę ofiary, wykazuje 
wiele cech wpływających na utrudniony kontakt z nią. Zaczynając 
od tego, że swoim zachowaniem może „prowokować” zachowania 
opiekuńcze u pomagających, które mogą prowadzić do przejmowania 
odpowiedzialności za jej decyzje, gdyż osoba może sprawiać wrażenie, 
że tego potrzebuje. Mając tego świadomość, warto pamiętać o tym, 
żeby nie wyręczać osób pokrzywdzonych w decyzjach, nawet jeśli 
prezentują ogromną bezradność w ich podjęciu. W takich sytuacjach 
można pokazywać wady i zalety danej opcji. Jednak należy liczyć się 
z tym, że osoba może unikać podjęcia jakiegokolwiek wyboru lub 
próbować wymóc na osobie pomagającej konkretnego wskazania. Jest 
to o tyle niebezpieczne, że w sytuacji, kiedy taka wskazówka, nawet 
jak najlepsza, przyczyni się do jakiejkolwiek negatywnej konsekwencji, 
co zwykle ma miejsce, to odpowiedzialność za to przypisywana jest 
osobie doradzającej. Może za tym iść szereg negatywnych emocji, 
a czasem i komunikatów, połączonych ponownie z utratą zaufania 
do osób, które miały służyć pomocą.

Z kolei obarczanie odpowiedzialnością za podejmowane decyzje 
osoby wspomaganej, może rodzić po stronie pomagającego wiele 
frustracji i złości. Zwłaszcza jeżeli ma poczucie, że nie chciał dawać 
rad, ta została na nim niejako wymuszona, następnie zaś spotkał się 
z pretensjami o to, że coś poszło nie po myśli osoby wspomaganej. 
Łatwo tutaj o przyjęcie postawy protekcjonalnej, zbyt dyrektywnej 
czy nacechowanej negatywnymi emocjami. Ważne jest, aby identy-
fikować u siebie takie stany i pamiętać o stawianiu zdrowych granic. 
Jeśli będziemy wyręczać osobę w roli ofiary lub też atakować ją, to 
przyczynimy się do utrwalenie się niechcianych cech i postaw.

Warto nadmienić tutaj, że poza całym wachlarzem negatywnych 
skutków tkwienia w takiej roli, są też elementy, które wzmacniają 
siłę osoby doświadczonej krzywdzeniem. Tym, co wynika wprost 
z wyżej opisanych mechanizmów, jest fakt, że tego typu zachowa-
nia stanowią element strategii pomagający w zachowaniu poczucia 
własnej wartości na stałym poziomie. Jednak może się to wiązać 
także z tym, iż taka osoba unika konfrontowania się z rzeczywistością 
i przejmowania odpowiedzialności za swoje życie. Ważnym zatem 
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jest, aby z jednej strony wspierać, ale z drugiej nie wyręczać osoby 
wspomaganej, zwłaszcza w sytuacjach, które znajdują się w jej zasięgu.

Innym czynnikiem przyczyniającym się do wtórnej wiktymizacji 
osób pokrzywdzonych jest często prośba o przedstawienie wydarzeń, 
które stały się przyczyną ich stanu. Samo opowiadanie o tym może 
rodzić szereg negatywnych emocji i przypominać o doznanej trau-
mie. Oczywiście można to robić, jednak wymagane jest zachowanie 
odpowiednich sposobów reagowania. Może się też zdarzyć tak, że 
osoba sama bardzo często opowiada o doznanej krzywdzie. Do pew-
nego stopnia ma to wtedy potencjał leczniczy, jednak może działać 
także odwrotnie. Osoba opowiadająca o swoich doznaniach liczy na to, 
że zostanie zrozumiana, a jej krzywda dostrzeżona. Jednak z powodu 
różnych czynników, często się tak nie dzieje i osoba doświadcza kolej-
nego przykrego wydarzenia, które umacnia ją w roli ofiary.

Inną postawą, która może łączyć się z wtórną wiktymizacją, jest 
zbyt formalne i bezosobowe podejście do osoby z doświadczeniem 
przemocy. W kontaktach z nią należy wykazać się empatią, wyczuciem, 
ale też i zrozumieniem. W przeciwnym razie osoba może zrezygno-
wać z podjęcia próby poradzenia sobie z tą sytuacją, wycofania się ze 
zgłoszenia, co nie jest zresztą rzadkim przypadkiem. Często bowiem 
dochodzi do zgłoszenia się osoby i zaniechania działań czy wręcz wyco-
fania zgłoszenia. Tego typu działania wpływają również negatywnie na 
osobę pomagającą. Może to rodzić u niej niechęć do udzielania pomocy 
przy kolejnych próbach skorzystania z pomocy podejmowanych przez 
osobę krzywdzoną lub wątpliwości co do wiarygodności przedstawia-
nych przez nią faktów. Jednak takie zachowanie bywa typowe, zwłasz-
cza u osób znajdujących się w trwającej jeszcze relacji przemocowej. 
Tego rodzaju sytuacje sprawiają, że pomagającemu może udzielać się 
poczucie bezradności, a w celu jego uniknięcia sięgnie on po bardzo 
dyrektywne sposoby pomocy, czym nieświadomie wpisze się w sche-
mat wtórnej wiktymizacji, jak już zostało wspomniane.

V. Zatrzymywanie spirali wtórnej wiktymizacji

Zadanie to nie jest proste, jednak z pewnością bardzo ważne i moż-
liwe do osiągnięcia, jeśli podjęte zostaną odpowiednie kroki. Dzia-
łania powinny być zarówno po stronie osoby, której dotyka wtórna 
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wiktymizacja, jak i po stronie pomagających. Oczywiście osobę 
dotkniętą przemocą należy wspomóc w tych czynnościach, tak, aby 
miały one odpowiednią skuteczność. Jednym z podstawowych dzia-
łań – możliwym do podjęcia przez osoby pokrzywdzone – jest sko-
rzystanie z psychoterapii. Warto je wspierać w takiej decyzji. Dzięki 
temu łatwiejsze będzie osiągnięcie takich efektów jak: poszerzanie 
wglądu, identyfikacja oraz zmiana szkodliwych wzorców postępowa-
nia i niewłaściwych schematów zachowań. Osoba będzie potrzebowała 
wsparcia w nauczeniu się stawiania zdrowych granic w kontaktach 
z innymi ludźmi, umiejętnym dbaniu o siebie, czy też zaspokajaniu 
swoich potrzeb.

Inną formą będą działania możliwe do podjęcia przez pracujących 
z osobami pokrzywdzonymi już od momentu pierwszej pomocy psy-
chologicznej. Myślę, że wiele wskazówek wybrzmiało już z poprzed-
nich akapitów. Ważne jest, aby kontakt z osobą z doświadczeniem 
przemocy był nacechowany empatią, zrozumieniem, wiarą w możli-
wości zdrowienia osoby w połączeniu z umiejętnym stawianiem granic 
oraz wspieraniem w podejmowaniu samodzielnych decyzji i działań, 
dzięki czemu samoocena będzie mogła się umocnić, a poczucie kon-
troli nad otaczającym światem miało szanse powrócić. Ponadto warto 
próbować podjąć się takich działań jak:

Wzmacnianie rezyliencji
Rezyliencja to umiejętność odbudowywania się po doznanej krzywdzie, 
dostosowywania się do warunków, w jakich przyszło nam funkcjo-
nować. Jest to pewnego rodzaju prężność osobowości, połączona 
z elastycznością. Do tego należy wspomagać zdrowe sposoby radzenia 
sobie ze stresem, bo jego minimalizacja przekłada się na odpoczynek 
i lepszą regenerację w obszarze nie tylko fizycznym, ale i psychicznym.

Wzmacnianie świadomości zasobów u osób pokrzywdzonych
Jak wynika z tego, co zostało już wcześniej napisane, osoba dotknięta 
przemocą nie wierzy w swoje możliwości. Dlatego też należy budować 
wiedzę o jej własnych mocnych stronach, bo te słabe zazwyczaj znane 
są nad wyraz dobrze. Ważna jest obiektywizacja stanu pomiędzy 
stanem kompetencji i niekompetencji. Uświadomienie sobie wła-
snych zasobów, a potem umiejętne ich rozwijanie, odgrywa ważną 
rolę w zdrowieniu.

1)

2)
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Przywracanie sprawstwa i poczucia własnej wartości
Punkt ten łączy się z poprzednim, ponieważ poczucie własnej wartości 
będzie wzrastać, kiedy pojawi się też świadomość własnych zaso-
bów. Natomiast odnoszenie sukcesów na jakimś polu, samodzielne 
podejmowanie decyzji i świadomość ich pozytywnych efektów będą 
sprzyjały poczuciu sprawstwa i – wspomnianej wcześniej – kontroli 
nad swoim życiem.

Walka z niezdrowym poczuciem winy i toksycznym wstydem
Niestety często zdarza się, że osoba dotknięta przemocą boryka się 
z silnym poczuciem winy, które było – za pomocą opisywanych wcze-
śniej mechanizmów – wzmacniane w niej przez lata trwania w relacji 
przemocowej. Należy wskazywać, że nie jest ona winna zaistniałej 
sytuacji, a obecnie podejmowane działania służą odzyskaniu wpływu 
na własne życie. Z kolei wstyd często wynika z poczucia, że to, co 
spotkało osobę, jest czymś nieakceptowalnym społecznie. Niestety 
tego typu emocja bywa wzmacniana przez rodziny osób pokrzywdzo-
nych, które potrafią stać na stanowisku, że tego typu doświadczenia 
są czymś, o czym nie powinno się rozmawiać. Bywa to połączone 
z niezdrową lojalnością wobec sprawcy. W takich sytuacjach należy 
jednoznacznie wskazywać, że bycie osobą dotkniętą przemocą nie jest 
powodem do wstydu. Winnym czy zawstydzonym powinien czuć się 
jedynie sprawca tych czynów.

Wspieranie w procesie budowania zdrowych relacji
To również jest bardzo ważne, ponieważ osoba, która boryka się z toż-
samością ofiary, zwykle nie potrafi w zdrowy sposób budować relacji. 
Warto ją zatem uwrażliwiać na to, jak zdrowa relacja powinna wyglą-
dać i pomagać w utrzymywaniu wartościowych kontaktów z innymi. 
Pomocnym jest wskazywanie miejsc i wydarzeń, gdzie możliwe będzie 
nawiązanie bezpiecznych relacji lub też – na innym poziomie – two-
rzenie miejsc i wydarzeń, które będą umożliwiały, a co za tym idzie, 
modelowały budowanie zdrowych relacji.

Oczywiście te wszystkie działania muszą być dostosowane do 
indywidualnych potrzeb osoby, z którą jesteśmy w kontakcie. Jedni 
bowiem potrzebują więcej uwagi, inni więcej wskazówek, jeszcze inni 
możliwości wygadania się. Szczególnie ważne jest, aby osoba udzie-
lająca pierwszej pomocy psychologicznej wykazała się szacunkiem 

3)

4)

5)
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do osoby skrzywdzonej – nie negowała wiarygodności przedstawia-
nej przez nią historii, tolerowała różnego rodzaju nieścisłości, które 
mogą się pojawić z racji stanu psychicznego, w jakim znajduje się 
szukająca wsparcia osoba i pomogła wzbudzić nadzieję, że dany stan 
jest przejściowy, a wiele rzeczy da się jeszcze odwrócić, zmienić oraz 
przywrócić do normalności.

VI. Podsumowanie

Przechodząc do podsumowania, warto zauważyć jak wiele mechani-
zmów łączy się z wchodzeniem w rolę ofiary i jej utrwalaniem. Procesy 
wiktymizacji i wtórnej wiktymizacji przeplatają się ze sobą, oddziałują 
nie tylko na osobę dotkniętą przemocą, ale także na jej otoczenie. 
Osoby pokrzywdzone są dużo bardziej narażone na wystąpienie kolej-
nych zachowań w otoczeniu noszących znamiona przemocowych. 
Dlatego też tak ważne jest, aby w kontakcie z nimi mieć na uwadze, 
że nasze słowa i zachowania mogą okazać się krzywdzące. Warto 
mieć świadomość, jakie mechanizmy stoją za obecnym stanem osób, 
którym udzielamy pomocy, a także jak możemy wpływać na ich osła-
bienie, tak by jak najskuteczniej pomóc osobie pokrzywdzonej, nie 
zaś przyczynić się do pogłębienia jej negatywnego stanu.
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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 


