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WSTĘP 

 

Jako Stowarzyszenie INTRO  od 2013 roku współpracujemy                                   

z Ministerstwem Sprawiedliwości na rzecz osób pokrzywdzonych 

przestępstwem – udzielając  pomocy dla mieszkańców Dolnego Śląska.  

Tym, którzy doświadczyli przestępstwa i członkom ich rodzin pomagamy 

poprzez nieodpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne oraz przyznajemy 

środki finansowe. Wszystko po to, by zniwelować skutki przestępstwa i pomóc 

powrócić do pełni sił – taki też tytuł nadaliśmy naszemu projektowi: 

„Do Pełni Sił – pomoc osobom pokrzywdzonych przestępstwem i ich bliskim” 

Aby móc działać adekwatnie do potrzeb, sprawnie i skutecznie – 

potrzebujemy porozumienia i współpracy z naszymi partnerami: 

Prokuraturami, Sądami, Zespołami Służby Kuratorskiej, Ośrodkami Pomocy 

Społecznej, Policją, Zespołami Interdyscyplinarnymi ds. Przeciwdziałania 

Przemocy, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Interwencji 

Kryzysowej, Specjalistycznymi Ośrodkami Wsparcia dla Ofiar Przemocy, 

starostami, burmistrzami, wójtami, sołtysami i organizacjami społecznymi, itd.  

Dziękujemy wszystkim tym, którzy już nam zaufali i wraz z nami niosą 

pomoc konkretnym osobom i rodzinom. Liczymy wciąż na pozyskanie 

kolejnych Partnerów.  

Z myślą o współpracy z Partnerami stworzyliśmy ten Przewodnik,                   

w którym chcemy w dużym skrócie odpowiedzieć na najczęściej padające ze 

strony naszych Partnerów pytania – stąd forma Przewodnika tzw. FAQ 

(Frequently Asked Question – najczęściej zadawane pytania wraz z krótkimi 

odpowiedziami).  

Mamy nadzieję, że Przewodnik przybliży nasze działania i skłoni do 

nawiązywania lub poszerzania dotychczasowej współpracy. Zależy nam, by 

pokrzywdzeni przestępstwem, którzy znajdują się pod pieczą Waszej instytucji 

– których historię i sytuację znacie – zostali pokierowani do nas po wsparcie, 

jeśli uznacie, że warto by z niego skorzystali.  

 

Zapraszamy do kontaktu! 

Stowarzyszenie Intro 
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ZARYS TREŚCI PRZEWODNIKA: 

 

WSTĘP 

KTO TO JEST POKRZYWDZONY I OSOBA MU BLISKA? 

RODZAJE PRZESTĘPSTW 

O NASZEJ POMOCY: 

- POMOC PRAWNA 

- POMOC PSYCHOLOGICZNA  

                           * WTÓRNA WIKTYMIZACJA 

                           * POMOC DZIECIOM 

                           * PRZEMOC I WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE DZIECI 

- POMOC FINANSOWA 

                           * NASZE FUNDUSZE CELOWE 

                           * KOMISJE OPINIUJĄCE 

                           * DOKUMENTACJA 

                           * DŁUGOŚĆ POMOCY I JEJ ROZMIAR, ODMOWA, ODWOŁANIA,                           

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O UDZIELENIU POMOCY FINANSOWEJ 

                           * MONITOROWANIE PRZYZNANEJ POMOCY 

SKĄD SIĘ WZIĘŁA MOŻLIWOŚĆ TAKIEJ KOMPLEKSOWEJ POMOCY? 

JAK ORGANIZUJEMY NASZĄ POMOC? 

                           * OŚRODKI  

                           * INFOLINIA – KONTAKT DLA POKRZYWDZONYCH 

                           * POMOC MOBILNA – WYJAZDOWA 

POMOC ŚWIADKOM PRZESTĘPSTW I ICH BLISKIM 

WSPÓŁPRACA – ZAPRASZAMY DO PARTNERSTWA 

INNE   
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      W projekcie „Do Pełni Sił”, na mocy umowy z Ministrem Sprawiedliwości 

– Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej – 

pomagamy w sposób kompleksowy osobom pokrzywdzonym 

przestępstwem i członkom ich rodzin.  

 

 

Kto to jest „POKRZYWDZONY PRZESTĘPSTWEM”? 

 To osoba fizyczna (każdy człowiek niezależnie od wieku, a więc zarówno dziecko, jak i osoba 

dorosła), której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.  

 

Dobrem prawnym są dobra materialne, majątkowe, jak i osobiste każdego człowieka.  

Dobra materialne, majątkowe to wszelkie rzeczy, jakie posiadamy, ruchome i nieruchomości: 

np. mieszkanie, samochód, rower, pieniądze, rzeczy użytku codziennego. 

Dobra osobiste (niematerialne) to np. życie, zdrowie, nietykalność cielesna, wolność, cześć, 

swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność 

mieszkania, różnego rodzaju twórczość artystyczna, naukowa, itd.   

 Bezpośrednie naruszenie lub zagrożenie dobra prawnego pokrzywdzonego ma miejsce  

wtedy, gdy sprawca przestępstwa zachowuje się w sposób niezgodny z prawem i dokonuje np. 

kradzieży mienia pokrzywdzonego, bije pokrzywdzonego, gwałci, zabija, powoduje wypadek pod 

wpływem alkoholu. W konsekwencji, jego zachowanie przestępcze wywołuje skutki w postaci na 

przykład:  uszkodzenia ciała (rany cięte, rany kłute, stłuczenia, rany szarpane, krwiaki, złamania, 

zmiażdżenia, zwichnięcia), rozstroju zdrowia (rozchwianie emocjonalne, lęki, depresja, zaburzenia np. 

widzenia, ograniczenia ruchomości ciała, itd.).    

 Zagrożenie naruszenia dobra prawnego ma miejsce najczęściej, gdy sprawca zmierza do 

popełnienia przestępstwa poprzez przygotowanie się do jego popełnienia ( np. przygotowuje się do 

rozboju: ustala miejsce, gdzie chce go dokonać, przygotowuje narzędzia  do jego popełnienia, takie 

jak  broń, nóż)  lub usiłuje popełnić przestępstwo (czyli podejmuje już działanie, np. atakuje ofiarę a 

ofiara się skutecznie broni) lub podżega (czyli namawia) inną osobę do jego popełnienia.  
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Pokrzywdzonym jest także ten człowiek, w stosunku do którego sprawca usiłował dokonać 

przestępstwa  np. próbował zgwałcić kobietę, ale dzięki krzykom ofiary ktoś go powstrzymał, 

próbował włamać się do mieszkania, ale ktoś go wypłoszył. Pomimo tego, że ofiara przestępstwa nie 

poniosła bezpośredniej straty, w świetle przepisów kodeksu karnego jest pokrzywdzonym.  

 

 

Z powyższego wynika, że POKRZYWDZONY PRZESTĘPSTWEM to każdy człowiek, którego 

majątek, ale także dobra osobiste, takie jak: życie, zdrowie, nietykalność cielesna, wolność, 

cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, 

itp. zostały  przez czyn przestępcy  (np. kradzież, zranienie, pobicie, spowodowanie choroby 

lub kalectwa, oszczerstwo, znęcanie się) zniszczone lub  naruszone w taki sposób, który 

uzasadnia pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej. 

 

 

     

Kim jest osoba najbliższa osobie pokrzywdzonej przestępstwem ? 

 Osobą najbliższą osobie pokrzywdzonej jest małżonek, wstępny (rodzicie, dziadkowie) zstępny 

(dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowaty (szwagier, teściowa) w tej samej linii lub stopniu, osoba 

pozostająca w stosunku przysposobienia (np. adoptowane dziecko) oraz jej małżonek, a także osoba 

pozostająca we wspólnym pożyciu (konkubent, konkubina) – definicja zawarta jest w art. 115 § 11 k.k. 

 

PRZESTĘPSTWO 

znęcanie się                        naruszenie nietykalności cielesnej                         

kradzież      kradzież z włamaniem                      rozbój                   kradzież 

rozbójnicza       zabójstwo                spowodowanie ciężkiego uszczerbku na 

zdrowiu      uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia        przestępstwa seksualne             

przestępstwa drogowe                    oszustwo               niealimentacja           i inne 
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Rodzaje przestępstw, jakimi najczęściej dotknięci są nasi Beneficjenci: 

 

I. art. 207 kk. -  przestępstwo znęcania się fizycznego (bicie, popychanie, szturchanie, szczypanie)   

i psychicznego nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym 

stosunku zależności od sprawcy, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan 

psychiczny lub fizyczny. Istota zachowania sprawcy przy tego rodzaju przestępstwie polega na 

zamierzonym, w pełni świadomym zadawaniu bólu fizycznego lub powodowaniu cierpienia 

psychicznego pokrzywdzonego (poczucia strachu, niskiej samooceny, wywołania stanów 

depresyjnych, myśli samobójczych). Zachowanie to może się wyrażać w działaniu (np. bicie, 

szykanowanie, lżenie, grożenie przestępstwem lub porzuceniem) albo w zaniechaniu (np. dręczenie 

głodem, nieopalanie zimnego mieszkania, niezapewnianie właściwej opieki).  

Musi to być zachowanie, które nie tylko w odczuciu pokrzywdzonego, ale również przy 

uwzględnieniu kryteriów obiektywnych, polega na zadawaniu bólu lub cierpień moralnych.  

 

Pokrzywdzony przestępstwem  

to również osoba doświadczająca przemocy w rodzinie 

 

 

II.  art. 217 k. k.  – naruszenie nietykalności cielesnej - poprzez uderzenie człowieka (zadanie 

ciosu, kopnięcie, szarpanie za włosy, itp.) lub tzw. naruszenie nietykalności w inny sposób (np. oplucie, 

oblanie nieczystościami), które wiąże się z uczuciem przykrości, bólu, poniżenia. 

 

III. art. 278 k.k. – kradzież – zabór rzeczy (cudzej rzeczy ruchomej) w celu przywłaszczenia. 

Przedmiotem ochrony są rzeczy (mienie), których własność lub faktyczne posiadanie jest 

przedmiotem ochrony. Obejmuje również uzyskanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej programu 

komputerowego oraz kradzież prądu i karty bankomatowej (umożliwiającej podjęcie gotówki), jak 

również kradzież samych pieniędzy. 
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IV. art. 279 k.k. – kradzież z włamaniem – zabór rzeczy ruchomej celem jej przywłaszczenia, 

dokonany po uprzednim pokonaniu zabezpieczenia (zabezpieczenie fizyczne, np.: drzwi zamknięte na 

klucz, skobel, zamknięte okno, zasunięty zamek błyskawiczny w namiocie lub niematerialne, np.: 

złamanie kodu zamka szyfrowego). Włamanie ma miejsce zawsze, gdy sprawca usuwa sprawną 

przeszkodę umieszczoną przez właściciela i z której wynika jego wola zabezpieczenia rzeczy przed 

osobami postronnymi.  

 

V. art. 280 k.k. – rozbój – to przestępstwo kradzieży połączone z użyciem przemocy wobec osoby 

(pokrzywdzonego) lub groźbą natychmiastowego jej użycia, albo dokonana poprzez doprowadzenie 

człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Na równi z tym należy traktować sytuację,             

w której pokrzywdzony pod wpływem takiej groźby natychmiast wydaje przedmiot sprawcy. 

Doprowadzenie do stanu nieprzytomności lub bezbronności następuje bez użycia przemocy i polega 

na upiciu pokrzywdzonego alkoholem, podaniu mu środka odurzającego lub skrępowaniu w sytuacji, 

gdy nie jest w stanie się przed tym bronić.  

Należą tu także wypadki polegające na zabraniu wózka inwalidzkiego lub kul osobie 

niepełnosprawnej. Doprowadzeniem do stanu bezbronności jest również sytuacja, gdy sprawcy samą 

tylko przewagą liczebną paraliżują wolę oporu pokrzywdzonego. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się 

bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem 

obezwładniającym, albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną 

osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega odpowiednio 

surowszej karze przewidzianej w paragrafie 2 wymienionego przepisu.  

 

VI. art. 281 k.k. – kradzież rozbójnicza - jest przestępstwem polegającym na użyciu przemocy 

wobec osoby lub groźby jej natychmiastowego użycia, albo doprowadzeniu człowieka do stanu 

bezbronności lub nieprzytomności w celu utrzymania się w posiadaniu rzeczy bezpośrednio po 

dokonaniu jej kradzieży. 

 

VII. art. 148 k.k. – zabójstwo -  jest to przestępstwo polegające na pozbawieniu człowieka życia. 

Tak zwane kwalifikowane typy zabójstwa, to czyny rozróżniane (kwalifikowane) ze względu na sposób 

działania sprawcy, związek z popełnieniem innego przestępstwa lub określoną motywację sprawcy 

albo rozmiar skutków zabójstwa.  
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Typy kwalifikowane zabójstwa zostały wymienione w art. 148 § 2 i §3 kodeksu karnego. Są to 

zabójstwa: 

- ze szczególnym okrucieństwem, 

- w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem, 

- w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, 

- z użyciem materiałów wybuchowych, 

- dokonane jednym czynem na więcej niż jednej osobie, 

- dokonane na funkcjonariuszu publicznym podczas lub w związku z pełnieniem przez 

funkcjonariusza obowiązków służbowych, związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub 

ochroną bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

 

VIII. art. 156 k.k. – ciężki uszczerbek na zdrowiu – przestępstwo to dotyczy spowodowania przez 

sprawcę ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który mieści się w katalogu zawartym w tymże przepisie,  to 

jest pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, 

ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby 

psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego 

zeszpecenia lub zniekształcenia ciała.  

Przepis ten wymienia wszystkie postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (katalog zamknięty). 

 

 IX. art. 157 k.k. – lekkie, średnie uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia – przestępstwo to dotyczy 

naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, innego niż określony w art. 156 § 1 (na 

przykład: złamanie, stłuczenie, pęknięcie kości, powłok skórnych, rany cięte, rany szarpane, 

poparzenia, przypalenia, rozstrój zdrowia wymagający leczenia, itp.).  Dolegliwość kary, jak również 

kwestia ścigania przestępstwa z oskarżenia prywatnego czy publicznego, związana jest ze skutkami 

przestępstwa zarówno w zakresie ich rodzaju, jak i czasu trwania powyżej i poniżej 7 dni. 
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X.   art. 197 – 204  k.k. - przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności – do grupy 

tych przestępstw zaliczamy m.in.:  zgwałcenie, wykorzystanie bezradności czy upośledzenia, 

nadużycie zależności, pedofilię, kazirodztwo, pornografię, zmuszanie do prostytucji, stręczycielstwo 

i sutenerstwo.  

Przestępstwo zgwałcenia polega na doprowadzeniu innej osoby przy użyciu przemocy, groźby 

bezprawnej lub podstępu do obcowania płciowego.  

 Doprowadzenie innej osoby do poddania się lub wykonania innej czynności płciowej  niż 

obcowanie płciowe, jest występkiem polegającym na doprowadzeniu innej osoby do kontaktu 

cielesnego o charakterze seksualnym niebędącym obcowaniem płciowym (dotykanie ciała, miejsc 

intymnych w celach seksualnych) oraz każdej innej czynności o charakterze seksualnym (także bez 

kontaktu cielesnego – np. zmuszanie do obnażenia, masturbacji), która zmierza do zaspokojenia 

potrzeby seksualnej sprawcy.  

 Kwalifikowana forma przestępstwa zgwałcenia, stanowiąca zbrodnię to:  

 gwałt zbiorowy - w którym uczestniczy co najmniej dwóch napastników ; 

 zgwałcenie popełnione ze szczególnym okrucieństwem.  

 

XI. art. 173 – 180 a k.k. – przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji  

Najprostsza definicja przestępstwa drogowego stanowi, że przestępstwem drogowym jest 

naruszenie, chociażby nieumyślnie, zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, jeżeli skutkiem tego 

naruszenia było: 

- sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, 

- sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa takiej katastrofy, 

- śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby albo poważna szkoda w mieniu nie 

należącym do sprawcy. 

Najczęściej spotykanym przestępstwem w komunikacji (obejmującej ruch lądowy, wodny i 

powietrzny) jest przestępstwo drogowe. Odpowiedzialność za przestępstwo drogowe  uzależniona 

jest od naruszenia przez sprawcę zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. W tym miejscu jednak 

wyjaśnić należy, że samo naruszenie zasad bezpieczeństwa tego ruchu pociąga za sobą jedynie 

odpowiedzialność za wykroczenie (art. 5 kodeksu wykroczeń).  

 



Pomoc Pokrzywdzonym Przestępstwem  na Dolnym Śląsku 

Stowarzyszenie Intro, Wrocław, www.psychotekst.pl                                         10 

 Odpowiedzialność z kodeksu karnego, a tym samym zaistnienie przestępstwa ma miejsce 

wtedy, gdy naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu pociąga za sobą odpowiedzialność karną 

sprawcy, gdy w wyniku tego naruszenia doszło co najmniej do jednego ze skutków wyżej 

wymienionych. 

 Odpowiedzialnym za popełnienie przestępstwa drogowego może być każdy uczestnik ruchu,        

a także inna osoba zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów, do troszczenia się      

o konserwację i naprawę szlaków komunikacyjnych oraz o ich właściwe oznakowanie i odpowiednią 

sygnalizację. Oznacza to, że podmiotem (osobą odpowiedzialną) za popełnienie takiego przestępstwa 

może być również każdy sprawca zamachu na bezpieczeństwo ruchu.  

Podmiotem przestępstwa określonego w art. 178a kk i 180 kk może być tylko osoba 

prowadząca w stanie nietrzeźwości  (lub pod wpływem środka odurzającego) pojazd mechaniczny. 

 Zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym mogą być naruszone przez bezpośrednich 

użytkowników dróg (uczestników ruchu) takich, jak: kierowcy, rowerzyści, osoby prowadzące czy 

pędzące zwierzęta, piesi poruszający się w miejscach, na których odbywa się ruch pojazdów, itp. 

Wszystkie te osoby obowiązuje znajomość zasad bezpieczeństwa w ruchu. Poza bezpośrednimi 

uczestnikami ruchu, zasady jego bezpieczeństwa mogą być naruszone także przez inne osoby: 

pracowników kolejowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu (np. dyżurni ruchu, osoby 

zatrudnione w nastawniach, dróżnicy przejazdowi), pracowników drogowych, których funkcja polega 

na kontroli dróg i zabezpieczaniu miejsc zagrażających bezpieczeństwu przez usunięcie zagrożenia czy 

jego odpowiednie oznakowanie. Dopuszczenie do ruchu pojazdu mechanicznego o niesprawnych 

urządzeniach warunkujących bezpieczną jazdę czy dopuszczenie do prowadzenia pojazdu 

mechanicznego przez nietrzeźwego kierowcę może być także wynikiem zaniedbania obowiązków 

przez osoby nie będące uczestnikami ruchu.  

 Ważną informacją jest również to, że przestępstwa drogowe mogą być popełniane nie tylko na 

drogach publicznych i szlakach kolejowych, ale również na terenach budowlanych czy przemysłowych, 

lotniskach itp., a więc wszędzie tam, gdzie odbywa się ruch pojazdów.  

 

Stowarzyszenie pomocą obejmuje osoby pokrzywdzone przestępstwem – a więc       

w przypadku przestępstw „drogowych” – osoby będące ofiarami wypadków, w których 

sprawca ponosi odpowiedzialność w związku z takim naruszeniem zasad ruchu 

drogowego, które skutkowało: śmiercią, uszkodzeniem ciała określonym w art. 156 k.k. 

lub 157 k.k., rozstrojem zdrowia.  
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XII. Art. 209 kk – niealimentacja – przestępstwo to ma miejsce wtedy, gdy osoba zobowiązana           

- z mocy ustawy lub orzeczenia sądu – do płacenia świadczeń alimentacyjnych w sposób uporczywy 

uchyla się od wykonania ciążącego na nim obowiązku, co powoduje narażenie osoby (dziecka, 

współmałżonka, innych uprawnionych na rzecz, której sprawca nie płaci alimentów) na niemożność 

zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (np. samodzielnego zaopatrzenia w żywność, 

utrzymania mieszkania, zapłacenia podstawowych rachunków, dostępu do szkoły, koniecznego 

leczenia, w tym wykupienia leków, zapewnienia ubrań, itd.).  

Podkreślić należy jednak, że nie podlega karze (nie ponosi odpowiedzialności) za to 

przestępstwo osoba, która nie płaci alimentów z przyczyn od siebie niezależnych (np. z powodu 

ubóstwa i faktycznej niemożności zarobkowania, np. z powodu choroby, kalectwa), oraz gdy brak 

dotyczy pojedynczej wpłaty – czyli kiedy zobowiązany zaniedbał swojego obowiązku jednorazowo 

(ponieważ wtedy nie można mówić o uporczywości, czyli zachowania celowego i częstego, ciągłego). 

Wyjaśnić także należy, że nie podlega karze osoba, która wprawdzie nie płaci alimentów, pomimo że 

ma takie możliwości (ma pieniądze), ale nie naraża przez to osoby na rzecz, której nie płaci, na 

niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. 

Należy dodać, że co do zasady przestępstwo niealimentacji jest ścigane na wniosek osoby 

pokrzywdzonej, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika 

alimentacyjnego. Z tym, że jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo 

świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa 

się z urzędu. 

 

 

XIII. Art. 286 kk. – oszustwo – przestępstwo to polega na doprowadzeniu przez sprawcę 

przestępstwa (który chce w ten sposób uzyskać korzyść majątkową, profity, pieniądze, itd.) innej 

osoby (pokrzywdzonego) do podjęcia niekorzystnej dla niego decyzji majątkowej, wprowadzając 

pokrzywdzonego w błąd. Sprawca posługuje się fałszem jako czynnikiem sprawczym, który ma 

doprowadzić pokrzywdzonego (nie mającego świadomości, iż działa na własną niekorzyść) do 

poniesienia szkody.  

Na przykład sprawca wprowadza pokrzywdzonego w błąd i własnymi podstępnymi zabiegami 

doprowadza pokrzywdzonego do mylnego wyobrażenia o określonym stanie rzeczy (np. co do 

wartości przedmiotu, cech sprzedawanego lub nabywanego towaru, możliwości uzyskania korzyści z 

zawartej transakcji itp.).  

Inny sposób działania sprawcy to tzw. wyzyskanie błędu, które polega na dokonaniu oszustwa 

w taki sposób, że sprawca wiedząc, iż pokrzywdzony ma mylne wyobrażenie o wartości rzeczy, 
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skutkach transakcji, itp., wykorzystuje tę sytuacje do uzyskania na swoją rzecz korzyści majątkowej,                                     

a u pokrzywdzonego powstaje szkoda (strata) .  

Oszustwem jest również tzw. wyzyskanie niezdolności pokrzywdzonego do należytego 

pojmowania przedsiębranej czynności. Niezdolność ta może mieć charakter stały (np. osoba chora 

psychicznie, małe dziecko, pozbawiona rozeznania osoba w wieku starczym) albo przemijający                        

(np. zaburzenia wynikające z przejściowej choroby czy innego zakłócenia czynności psychicznych). 

 

 Powyżej wymienione przestępstwa są najczęściej występującymi wśród naszych 

Beneficjentów, niemniej jednak podkreślić należy, że do każdej osoby zgłaszającej się do nas 

podchodzimy w sposób indywidualny, wysłuchujemy jej relacji, dokonujemy rozeznania jej sytuacji i 

ustalamy, czy jest ofiarą przestępstwa, jeśli tak – to jakiego oraz jakie skutki przestępstwo to wywołało 

w jej życiu i jaki ma wpływ na jej przyszłość. Potem ustalamy strategię pomocy i proponujemy różne 

jej formy. 

 

 

         Osobie, która doświadczyła przestępstwa nierzadko należy pomóc                

w sposób kompleksowy, uwzględniając skutki psychologiczne, pomoc prawną                           

i adekwatne wsparcie finansowe.  

 

         Celem naszej pomocy jest dążenie do zniwelowania skutków 

przestępstwa, doświadczanych przez pokrzywdzonego.  

 

         Chcemy, by osoba po doświadczeniu przestępstwa odzyskała dobrostan 

psychiczny, była w stanie skutecznie korzystać z przysługujących jej praw                   

w dochodzeniu sprawiedliwości oraz by znormalizowała się jej sytuacja 

bytowa.  
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Nasza pomoc jest całkowicie nieodpłatna 

 

 

Jaką pomoc oferujemy? 

 

Pomoc prawna  

  Nasi prawnicy (adwokaci, radcy prawni) konsultują klientów w ramach spotkań 

indywidualnych na dyżurach w miejscowościach, w których mamy filie. Informują na temat praw, jakie 

przysługują pokrzywdzonemu przestępstwem, możliwości działania prawnego w jego sytuacji, 

doradzają, jakie pisma należy sporządzić – wspierają w ich zredagowaniu. Informują o brzmieniu 

przepisów, tłumaczą otrzymaną korespondencję z policji, prokuratury, sądu, poszukują wraz z 

pokrzywdzonym możliwości dalszego działania w jego problemie.  

 

Świadczona przez nas pomoc prawna polega na poradnictwie – nie reprezentujemy klientów 

przed policją, prokuraturą, sądem. Jednak prawnicy starają się przybliżyć pokrzywdzonym praktyczne 

aspekty tego, co ich czeka na sali sądowej: jak wygląda przesłuchanie, rozprawa, jak należy się 

zachować, czego mogą się spodziewać w czasie rozprawy ze strony oskarżonego lub jego obrońcy, 

sędziego, oskarżyciela. Prawnicy ze Stowarzyszenia doradzają też w tym, jak można ubiegać się o 

pomoc pełnomocnika prawnego przyznawanego z urzędu.  

 

Nasze poradnictwo nie musi sprowadzać się do jednorazowej rozmowy. Nierzadko jest to 

proces wielu spotkań i dotyczy kilku aspektów sytuacji pokrzywdzonego. Pamiętać należy, że z zasady 

zajmujemy się sprawami karnymi. 
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Pomoc psychologiczna 

W naszym zespole pracują psycholodzy z uprawnieniami do prowadzenia psychoterapii. 

Świadczą pomoc psychologiczną w postaci interwencji kryzysowej, porad i psychoterapii.  

Interwencja kryzysowa to pomoc doraźna, której celem jest wsparcie w poradzeniu sobie           

z trudną, kryzysową sytuacją poprzez pracę nad emocjami jej towarzyszącymi, rozmawianie                                  

o doświadczeniu Klienta i wspólne porządkowanie go, wydobywanie wraz z Klientem tkwiących w 

nim samym możliwości. Interwencja jest też pomocą w ustalaniu planu i strategii dalszego działania 

oraz wspólnym szukaniem pomysłów na budowanie sieci wsparcia w otoczeniu Klienta. Interwencja 

kryzysowa ma pomóc Klientowi przywrócić równowagę, którą zakłóciła trauma przestępstwa.                                  

W interwencji kryzysowej można korzystać ze wsparcia innych specjalistów, np.: lekarza, pracownika 

socjalnego, kuratora, prawnika, policji. W interwencji kryzysowej czasem podejmuje się działania 

poza zgodą osoby w kryzysie – na przykład, gdy jest wyraźne zagrożenie jej zdrowia lub życia. 

Psychoterapia to proces, który ma pomóc Klientowi w lepszym zrozumieniu siebie                                       

i usprawnieniu swojego codziennego funkcjonowania w różnych aspektach (np. relacje z bliskimi, 

realizacja celów życiowych, samokontrola emocjonalna, zwiększenie poczucia szczęścia, rozstanie się   

z długo towarzyszącym cierpieniem, rozwijanie różnych umiejętności psychologicznych). Każda 

psychoterapia dąży do pozytywnej zmiany, nowej jakości - a dokładny cel tej zmiany osobistej 

określa Klient. Psychoterapia to rozpisany na miesiące lub ponad rok cykl spotkań o określonej 

częstotliwości, nierzadko przetykanych zadaniami do wykonania przez klienta.  

Ogólnie, celem spotkań z psychologiem jest odzyskanie przez osobę pokrzywdzoną poczucia 

wpływu na własne życie, odbarczenie z nieadekwatnego poczucia winy za działanie sprawcy (np. u 

ofiar gwałtu, molestowania seksualnego, przemocy domowej, napaści), odbudowa poczucia własnej 

wartości, godności, skuteczności, poczucia bezpieczeństwa.  

Służymy też wsparciem psychologicznym ze względu na wyzwanie uczestniczenia                                

w procedurach policyjnych i sądowych, jakie stoi przed osobami pokrzywdzonymi.  

Pokrzywdzeni przestępstwem zmagają się często z psychologicznymi skutkami czynu 

przestępczego (zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, obniżone poczucie własnej wartości, myśli 

rezygnacyjne lub samobójcze, zaburzenia depresyjne, pourazowy syndrom stresu, pogorszenie relacji              

z rodziną i światem zewnętrznym, apatia, inne), ale też zdarza się, że dodatkowo ulegają tak zwanej  

wtórnej wiktymizacji.  
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Wtórna wiktymizacja -  ma miejsce wówczas, kiedy ofiara przestępstwa doznaje kolejnej 

(wtórnej) krzywdy ze strony innych osób - rodziny, bliskich, sąsiadów lub pracowników 

instytucji odpowiedzialnych za pomoc osobie pokrzywdzonej i wymiaru sprawiedliwości.  

 

Nacechowane brakiem empatii, krzywdzące postawy innych ludzi są często wynikiem 

ciekawości, niewiedzy, nieumiejętności wczucia się w sytuację cierpiącej osoby. Są także 

spowodowane przez stereotypy, skutkujące potępieniem i stygmatyzacją ofiary. Tego 

rodzaju reakcje otoczenia są szczególnie widoczne (i bolesne dla ofiar) wobec osób, które 

ucierpiały w efekcie przestępstw na tle seksualnym oraz przemocy w rodzinie.  

 

Wtórna wiktymizacja ze strony specjalistów jest efektem niewłaściwej postawy 

funkcjonariuszy czy urzędników; w skrajnych sytuacjach wynika ze złej woli, czasem                           

z obojętności. Duży wpływ na to zjawisko ma biurokracja oraz wypalenie zawodowe, o 

które, niestety, nietrudno w grupie policjantów, prokuratorów, lekarzy czy pracowników 

pomocy społecznej. Sprawia ono, że osoby te dystansują się wobec ofiar i nie są zdolne do 

empatii.  

 

Zdarza się, że skrzywdzić wtórnie mogą osoby o dobrych zamiarach, którym brakuje wiedzy 

na temat psychologii ofiar.  

 

 

Pomoc stowarzyszenia dla pokrzywdzonych przestępstwem ma doprowadzić do niwelowania 

skutków wtórnej wiktymizacji, jak również do edukowania i wspierania pokrzywdzonych w tym,              

by skuteczniej wymagali poszanowania swoich praw przed właściwymi instytucjami.  

Pomoc psychologiczna jest świadczona w kontakcie indywidualnym, jednak możliwe są,                      

w razie zapotrzebowania, spotkania par lub rodzin, gdy trauma przestępstwa wikła relacje rodzinne 

pokrzywdzonego.  

Psycholog poddaje swoją pracę superwizji – zgodnie ze standardami świadczenia 

psychoterapii – tzn. omawia wyzwania ze swojej pracy, pomysły na pomoc i ewentualne trudności                      
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z innym doświadczonym specjalistą, przy zachowaniu anonimowości klientów. 

 

Na co nie można liczyć ze strony naszych psychologów? 

 

Celem pracy naszych psychologów jest udzielanie wsparcia. Nie zajmujemy się szeroko pojętą 

diagnostyką psychologiczną i sporządzaniem opinii psychologicznych. Psycholodzy diagnozują na 

własny użytek, to jest na tyle, by odpowiednio pokierować procesem pomocy danej osobie.  

Nie jesteśmy też biegłymi sądowymi i nie reprezentujemy interesów naszych podopiecznych                

w postępowaniach sądowych. Zdarza się, że prokurator lub sąd powołuje naszego psychologa jako 

świadka zdejmując z niego tajemnicę zawodową – są to sytuacje bardzo wyjątkowe i nie wynikają                        

z naszej inicjatywy. Podobnie jak nieczęsto i tylko w bardzo szczególnych sytuacjach, zdarza się, że 

psycholog, zgodnie z przepisami, decyduje się przekroczyć tajemnicę zawodową.  

Jednak, z zasady, nasi psycholodzy pracują by udzielić wsparcia emocjonalnego a nie na użytek 

interesów jednej ze stron postępowania sądowego. Może się więc zdarzyć, że odmówimy prośbie 

osoby, która np. zgłasza telefonicznie chęć uzyskania opinii psychologicznej na potrzeby toczących się 

postępowań sądowych (karnych, rodzinnych, cywilnych, alimentacyjnych, itp.).  

 Pracujemy głównie z osobami dorosłymi, w wyjątkowych sytuacjach z młodzieżą lub z dziećmi 

z udziałem dorosłych. Jednak najczęściej znajduje zastosowanie zasada, że praca terapeutyczna z 

dorosłym przekłada się na poprawę u dziecka.  

 

Pomoc finansowa 

Dzięki środkom z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem mamy możliwość 

świadczyć również pomoc w formie finansowej. 

Nigdy nie wypłacamy gotówki do ręki, nie wydajemy też pieniędzy pochopnie – zawsze jest to 

poprzedzone wnikliwym zbadaniem sytuacji i potrzeb osoby pokrzywdzonej a decyzję podejmujemy 

zespołowo.  
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Wspomóc finansowo możemy w ramach kilku funduszy celowych: 

 

1. FUNDUSZ MEDYCZNY – możemy pokryć koszt sprzętu medycznego, ortopedycznego, 

rehabilitacji domowej, turnusów rehabilitacyjnych, leków nierefundowanych, porad lekarzy 

specjalistów – zwłaszcza dla osób nieubezpieczonych lub tych, które wyczerpały pomoc z 

NFZ w ramach tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych. Uszczerbek na zdrowiu musi być 

skutkiem przestępstwa (na przykład wypadku drogowego, napaści, zgwałcenia, przemocy, 

usiłowania zabójstwa), więc nie możemy pomóc w leczeniu chorób powstałych z przyczyn 

naturalnych, takich jak: nowotwory, cukrzyca, itp.  

 

2. FUNDUSZ EDUKACYJNY - możemy również wesprzeć edukację ogólnokształcącą poprzez 

dopłacenie do czesnego czy opłacenie korepetycji.  Dla dzieci z rodzin dotkniętych skutkami 

przestępstwa możemy przygotować wyprawkę szkolną, pokryć koszty związane z 

kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych 

 

3. FUNDUSZ CZYNSZOWY – możemy pokryć część czynszu wpłacanego do spółdzielni czy 

wspólnoty mieszkaniowej lub czynszu wynikającego z umowy najmu. Wielokrotnie 

wspomogliśmy w ten sposób osoby pokrzywdzone znęcaniem się lub przemocą seksualną, 

które zdecydowały się izolować geograficznie od sprawcy przestępstwa i wynajmowały 

mieszkanie. Ponadto pokrywamy niekiedy koszty opłat za energię cieplną, energię 

elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub 

dom jednorodzinny. Warunkiem finansowania jest tytuł prawny do lokalu (np. umowa 

notarialna poświadczająca własność mieszkania, umowa –najmu, itp.).  

 

4. FUNDUSZ ŻYWNOŚCIOWY – wspieramy zakup artykułów żywnościowych wydając karty 

płatnicze załadowane na określoną kwotę pieniędzy, którymi można posłużyć się w 

sklepach wszystkich dużych sieci handlowych w Polsce i w wielu innych mniejszych 

punktach handlowych. Wymagamy od naszych beneficjentów rozliczenia zakupów 

żywnościowych fakturami wystawionymi przez sklep na ich imię i nazwisko. Pokrzywdzeni 

otrzymują od nas dokładne instrukcje – również na piśmie – jak korzystać z tej formy 

pomocy, gdzie ją można zrealizować, jak ją rozliczyć.  

 

5. FUNDUSZ ODZIEŻOWO-CHEMICZNY – pokrzywdzeni, którym przyznajemy wsparcie z tego 

funduszu mogą dokonać zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny 



Pomoc Pokrzywdzonym Przestępstwem  na Dolnym Śląsku 

Stowarzyszenie Intro, Wrocław, www.psychotekst.pl                                         18 

osobistej.  Służą do tego kupony o nominale 50 lub 100 zł, do zrealizowania w wielu 

sieciach i sklepach handlowych na terenie całego Dolnego Śląska a także całej Polski. 

Pokrzywdzeni otrzymują od nas dokładne instrukcje – również na piśmie – jak korzystać z 

tej formy pomocy, gdzie ją można zrealizować, jak ją rozliczyć poprzez faktury imienne.  

 

6. FUNDUSZ TRANSPORTOWY – możemy wesprzeć finansowo dojazd komunikacją publiczną 

na porady naszych specjalistów prawników i psychologów lub dojazd na opłacone przez nas 

działania  z funduszu medycznego lub edukacyjnego. Płatności dokonujemy przelewem na 

konto pokrzywdzonego, refundując jednorazowy przejazd lub koszty poniesione na 

przejazdy w pewnym okresie czasu.  W szczególnie uzasadnionych sytuacjach możemy 

pokryć koszty dojazdu samochodem (do wysokości kosztów drugiej klasy komunikacji 

publicznej na danej trasie).  

 

 

 

Jak decydujemy o przyznaniu pomocy finansowej? 

Pomocy finansowej udzielamy na wniosek osoby pokrzywdzonej. Druki wniosków 

pokrzywdzony wypełnia wraz ze specjalistą lub Osobą Pierwszego Kontaktu na osobistym spotkaniu.     

O przyznaniu pomocy finansowej decyduje nasza Komisja Opiniująca. Komisja zbiera się z reguły co 

dwa tygodnie. W skład komisji wchodzą osoby pracujące w projekcie – zawsze jest obecny co najmniej 

jeden prawnik i jeden psycholog, ponadto koordynator projektu, pracownik socjalny, osoby 

pierwszego kontaktu.  

Dbamy o to, by nie podejmować decyzji, opierając się jedynie na dokumentach, lecz zawsze 

prosimy o opinię specjalistów, którzy znają osoby wnioskujące o pomoc finansową oraz naszych 

Partnerów – dzięki temu mamy pełen obraz sytuacji osoby pokrzywdzonej. Po obradach Komisji 

Opiniującej zostaje sporządzona pisemna Decyzja, w której zawarte są szczegółowe informacje                   

o rodzaju i wysokości przyznanej pomocy, wraz z uzasadnieniem. Decyzje wraz z dokumentacją 

prawną, dochodową oraz rozliczeniem finansowym są przez Stowarzyszenie przekazywane w postaci 

kopii Dysponentowi Funduszu – czyli do właściwego Departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości.  

Naszych beneficjentów informujemy telefonicznie o podjętych decyzjach.   
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Jakie dokumenty są wymagane od pokrzywdzonych wnioskujących o pomoc 

finansową? 

Pokrzywdzony wnioskujący o pomoc finansową musi do wniosku dołączyć odpowiednie 

dokumenty.  Przede wszystkim, PRAWNE: dokument potwierdzający pokrzywdzenie przestępstwem 

(np. wyrok sądu, postanowienie o wszczęciu postępowania przez policję, prokuraturę czy 

zaświadczenie o wszczęciu procedury Niebieskie Karty) lub inny dokument pozwalający nam 

UPRAWDOPODOBNIĆ PRZESTĘPSTWO.  

Dodatkowo prosimy o dokumenty potwierdzające sytuację finansową osoby pokrzywdzonej 

– zaświadczenie o wysokości zarobków, pobieranych świadczeniach z MOPS-u czy ZUS-u. W 

przypadku, gdy osoba pokrzywdzona jest bezrobotna, wymagamy potwierdzenia tego faktu 

stosownym zaświadczeniem z urzędu pracy. Jeśli ktoś wnioskuje o dofinansowanie opłat czynszowych, 

konieczne jest udokumentowanie posiadania tytułu prawnego do lokalu oraz rodzaju i wysokości 

aktualnych opłat. Zaś w przypadku korzystania z funduszu medycznego prosimy o przedstawienie 

zaświadczeń lekarskich potwierdzających niezbędność zabiegów rehabilitacyjnych czy oddziaływań 

terapeutycznych, o których sfinansowanie osoba pokrzywdzona przestępstwem wnosi. 

Dokumenty, jakie są wymagane w momencie decydowania o pomocy finansowej, nie 

stanowią zamkniętej listy. Zależnie od sytuacji osoby pokrzywdzonej oraz rodzaju wnioskowanej 

pomocy możemy poprosić o dodatkowe dokumenty, niewymienione powyżej.  

Zawsze jednak naszym prośbom przyświeca chęć jak najlepszego rozpoznania sytuacji i 

potrzeb osoby pokrzywdzonej, i dzięki temu udzielenia jak najbardziej adekwatnej pomocy. 

 

Jak długo udzielamy pomocy finansowej? 

Nasza pomoc z założenia jest pomocą doraźną – jej celem jest zniwelowanie skutków 

przestępstwa. Doraźność mówi o tym, że pomoc nie może być świadczona bez końca. Nie określamy 

jednak z góry czasu, w jakim świadczona jest nasza pomoc finansowa. Każdy przypadek jest 

rozpatrywany indywidualnie.  

W przypadku, gdy pomocy finansowej chcemy udzielić więcej niż jednorazowo – co 3 miesiące 

rozpatrujemy sytuację pokrzywdzonego ponownie. Zdarza się też, że możemy zmienić naszą 

pierwotną decyzję o przyznaniu pomocy, jej rodzaju i wysokości w trakcie jej obowiązywania, zgodnie 

ze zmieniającymi się okolicznościami.  
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W jakich wysokościach przyznajemy pomoc finansową? 

Nie określamy z góry wysokości pomocy finansowej. Zależne jest to zawsze od potrzeb i 

sytuacji osoby pokrzywdzonej oraz skutków przestępstwa, z jakimi osoba pokrzywdzona boryka się.                          

W przypadku pokrywania kosztów żywności czy odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny 

osobistej najczęściej nasza pomoc opiewa na 100 do 400 zł miesięcznie. W przypadku zobowiązań 

czynszowych najczęściej pokrywamy jakąś ich część, np. 30-70 proc. Z funduszu medycznego czy 

edukacyjnego są to zazwyczaj jednorazowe wyższe kwoty pomocy.  

Nie jesteśmy zobowiązani do uwzględniania limitów dochodowych, takich jak w przypadku 

uzyskiwania zasiłków z pomocy społecznej. Czasami możemy pomóc szybciej niż wyznaczają to 

procedury instytucji państwowych. Zdarza się, że nasza pomoc wypełnia lukę czasową pomiędzy 

powstaniem skutku przestępstwa a możliwością sięgnięcia po wsparcie instytucji państwowych (na 

przykład pomocy z Funduszu Alimentacyjnego).  

 

Czy możemy odmówić pomocy finansowej? 

Tak, zdarza się, że odmawiamy przyznania pomocy finansowej. Dzieje się tak wtedy, gdy 

trudna sytuacja finansowa nie jest skutkiem przestępstwa, lecz innych okoliczności życiowych.  

Odmawiamy również przyznania pomocy finansowej, gdy mimo wystąpienia przestępstwa 

ogólna sytuacja finansowa osoby pokrzywdzonej jest dobra.  

Inną okolicznością, kiedy możemy odmówić przyznania pomocy finansowej, szczególnie jej 

kontynuowania, jest sytuacja, gdy osoba pokrzywdzona przestępstwem otrzymaną już od nas pomoc 

wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem.  

Wymagamy również stałej współpracy pokrzywdzonego, któremu udzielamy pomocy 

finansowej, ze stowarzyszeniem: systematycznego kontaktu, wspólnej pracy nad wychodzeniem                     

ze skutków przestępstwa.  

Również stan naszych funduszy wpływa na możliwość i wysokość przyznanej pomocy                                

– dysponujemy dotacją przyznaną na określoną w umowie z Ministrem Sprawiedliwości kwotę, której 

nie możemy podwyższyć w trakcie realizacji projektu. To oznacza, że nasze środki zmniejszają się wraz 

z kolejnymi miesiącami roku kalendarzowego.  
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Czy beneficjent może się odwołać od naszej decyzji? 

Nie. Decyzje naszych Komisji Opiniujących o przyznaniu środków finansowych są uznaniowe                            

i nieodwołalne.  

 

Co bierzemy pod uwagę rozpatrując wsparcie finansowe? 

• rodzaj i rozmiar skutków przestępstwa, z którymi aktualnie pokrzywdzony się zmaga: 

skutków zdrowotnych, edukacyjnych, zawodowych, psychologicznych, majątkowych, 

dochodowych, sytuacyjnych - wymuszających np. porzucenie dotychczasowego miejsca 

zamieszkania, pracy              i innych możliwych; 

• to, w jaki sposób nasza pomoc finansowa może zmienić złe położenie pokrzywdzonego; 

• bezpieczeństwo pokrzywdzonego – czy nasza pomoc finansowa zostanie dostrzeżona przez 

sprawcę przestępstwa i czy może dołożyć osobie pokrzywdzonej ewentualnych problemów 

(jak to się dzieje np. w sytuacji przemocy domowej, gdy osoba jej doświadczająca wciąż 

jeszcze zamieszkuje ze sprawcą przemocy); 

• aktualne możliwości finansowe pokrzywdzonego; 

• stopień sprawności fizycznej i umysłowej pokrzywdzonego, ewentualną możliwość pomocy 

przy wykorzystaniu naszego wsparcia finansowego ze strony najbliższych lub asystenta 

rodziny, pracownika socjalnego, kuratora zawodowego; 

• gotowość pokrzywdzonego do zmiany swojej złej sytuacji i spożytkowania naszego wsparcia 

do osiągnięcia w perspektywie czasu samodzielności, gotowość do współpracy z naszymi 

specjalistami.  

 

Jak monitorujemy celowość i użyteczność już przyznanej pomocy? 

Przed przyznaniem pomocy finansowej nasi Specjaliści przeprowadzają wnikliwy wywiad              

z pokrzywdzonym, dotyczący historii przestępstwa, jego skutków, aktualnej sytuacji i innych 

szczególnych uwarunkowań osoby zgłaszającej się po pomoc. Nierzadko pokrzywdzony ma kontakt            

z dwiema lub więcej osobami pracującymi w projekcie, zbieramy wtedy nasze opinie oraz przedłożoną 

dokumentację pod obrady Komisji Opiniującej. Jeśli pokrzywdzony został zgłoszony przez inne służby 

– zbieramy informacje z tego źródła.  
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Wymagamy by pokrzywdzony, który uzyskał pozytywną decyzję o przyznaniu pomocy z 

naszych funduszy celowych – pozostawał z nami w stałym kontakcie, w tym z Koordynatorem, Osobą 

Pierwszego Kontaktu i przynajmniej jednym ze Specjalistów (prawnikiem / psychologiem).  

 

Ponadto, za zgodą pokrzywdzonego, nawiązujemy kontakt z przedstawicielami służb, które 

go wspierają, np. z policjantem dzielnicowym, kuratorem, pracownikiem socjalnym lub asystentem 

rodziny – jeśli są przyznani, lub przedstawicielem fundacji, która opiekuje się pokrzywdzonym, 

lekarzem  (takie sytuacje zdarzały się nam, gdy osoba pokrzywdzona była niepełnosprawna umysłowo 

lub chorująca psychicznie). Taka interdyscyplinarna współpraca podwyższa szansę na doprowadzenie 

pokrzywdzonej osoby „do pełni sił”, jednocześnie jest gwarantem tego, że środki finansowe trafiają                

w prawdziwe potrzeby, do osób rzeczywiście pokrzywdzonych i pragnących odmienić swój los.  

W sytuacjach, gdy mamy wątpliwości, prosimy drugą osobę z zespołu o przeprowadzenie 

dodatkowej konsultacji z pokrzywdzonym – by uniknąć siły nastawień osobistych i poszerzyć nasze 

spojrzenie.  

Dopytujemy naszych pokrzywdzonych, co się zmienia w ich sytuacji, prosimy o aktualizowanie 

dokumentów prawnych i dochodowych, utrzymujemy kontakt z Partnerami – jeśli w danym 

przypadku istnieją.   

 

Porada socjalna 

Ponieważ traktujemy naszą pomoc finansową jako pomostową, staramy się rozpatrywać 

sytuację materialną pokrzywdzonego pod kątem możliwości skorzystania przez niego z innych 

dostępnych źródeł wsparcia oferowanego przez instytucje publiczne (renty z ZUS, różnego rodzaju 

zasiłki z pomocy społecznej, dofinansowania z PFRON, itp.) i niepubliczne (fundacje, zbiórki 

publiczne). Pomaga nam w tym nasz pracownik socjalny.  

 

Skąd się wzięła możliwość takiej kompleksowej pomocy osobom 

pokrzywdzonym przestępstwem? 

W 2013 roku Minister Sprawiedliwości powołał do życia Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym 

Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Ramy funkcjonowania Funduszu określa 
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Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 

września 2017 r. w sprawie Funduszu Sprawiedliwości (Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej). Do 2013 roku Sądy orzekały wobec sprawców niektórych przestępstw 

nawiązki sądowe, typując określoną organizację, na rzecz której sprawca był zobowiązany dokonać 

wpłaty. Obecnie nawiązki sądowe wpływają na konto danego sądu a potem są przekazywane na konto 

Funduszu. 

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem świadczą organizacje pozarządowe (stowarzyszenia          

i fundacje) na terenie całego kraju, wyłonione w corocznym konkursie. Od 2013 roku Stowarzyszenie 

„Intro” jest organizacją, której Dysponent Funduszu powierzył realizację projektu pomocy dla 

pokrzywdzonych przestępstwem na terenie województwa dolnośląskiego, w ramach umowy zawartej 

pomiędzy Stowarzyszeniem „Intro” a Ministrem Sprawiedliwości. 

 

 Jak organizujemy naszą  pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem?  

 

OŚRODKI:  

Nasi Specjaliści (prawnicy, psycholodzy) dyżurują  w 3 Ośrodkach na terenie Dolnego Śląska: 

Wrocław, Legnica, Środa Śląska. W uzasadnionych przypadkach są skłonni dojechać również do 

innych miejsc.   

 

OŚRODKI NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA 

DYŻURY SPECJALISTÓW 

DLA POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM 

 

Wrocław 

 

 

Legnica 

 

 

Środa Śląska  
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Aktualne adresy Ośrodków znajdziecie Państwo na naszej stronie 

internetowej: www.pokrzywdzeni.intro.org.pl  

 

 

Infolinia: 

Mamy 2 numery telefonów, pod którymi dyżurują Osoby Pierwszego Kontaktu: 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 oraz w soboty od 09:00 do 13:00 :    

tel. 667-323-965 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 18 oraz w soboty od 09:00 do 13:00 :  

  tel. 730-304-749 

 

Dzwoniąc na te numery telefonów pokrzywdzeni, ich rodziny i świadkowie przestępstw 

dowiedzą się jak, gdzie, u kogo i dokładnie kiedy mogą spotkać się ze Specjalistą, co powinni zabrać na 

spotkanie (np. dowód osobisty, właściwą dokumentację prawną, określone dokumenty potrzebne by 

wnioskować o wsparcie finansowe, itp.).  

Osoba Pierwszego Kontaktu przeprowadzi krótki wstępny wywiad, by zbadać potrzeby 

dzwoniącego i najlepiej dobrać formy pomocy. Odpowie na wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące 

naszej pomocy, w podstawowym zakresie poedukuje nt. praw i możliwości działania, czy udzieli 

informacji o innych instytucjach uprawnionych do wsparcia osoby, która doświadczyła lub wciąż 

doświadcza czynów przestępczych.   

 

 

 

 

http://www.pokrzywdzeni.intro.org.pl/
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OŚRODKI NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA 

DYŻURY OSÓB PIERWSZEGO KONTAKTU  

DLA POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM 

Lp. Miejsce świadczenia 
pomocy wraz z 
podaniem adresu 

Dni przyjęć osoby 
pierwszego kontaktu 

Godziny przyjęć 
osoby pierwszego 
kontaktu 

1.  Ośrodek 
Stowarzyszenia 
„Intro”, Plac Św. 
Macieja 4/5/6, 50-244 
Wrocław, Tel. 667-
323-965  

Poniedziałek  
Wtorek  
Środa  
Czwartek  
Piątek  
Sobota`  

8-15  
8-20  
8-15  
8-15  
8-15  
9-13  

2.  Ośrodek 
Stowarzyszenia „Intro” 
użyczony przez 
Towarzystwo 
Miłośników Legnicy, 
Rynek 5/6, I piętro, 59-
220 Legnica, Tel. 667-
323-965 oraz Tel. 76 
852 59 48  

Poniedziałek  
Wtorek  
Środa  
Czwartek  
Piątek  
Sobota  

8-15  
13-20  
13-20  
8-15  
8-15  
9-13  

3.  Ośrodek 
Stowarzyszenia 
„Intro”, plac Wolności 
28, II piętro, 55-300 
Środa Śląska oraz plac 
Wolności 4, parter, Tel. 
730-304-749  

Poniedziałek  
Wtorek  
Środa  
Czwartek  
Piątek  
Sobota  

13-20  
8-15  
8-15  
8-15  
8-15  
9-13  

 

** telefon dodatkowy – dla każdego z Ośrodków czynny popołudniami i w soboty:  

730-304-749, oraz adres e-mail dla pokrzywdzonych: pomoc@psychotekst.pl                

Infolinia telefoniczna 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 oraz w soboty od 09:00 do 13:00 :    

tel. 667-323-965 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 18 oraz w soboty od 09:00 do 13:00 :   

tel. 730-304-749 

służy do umówienia się z prawnikiem i/lub psychologiem 

w każdym naszym ośrodku na terenie województwa dolnośląskiego. 

mailto:pomoc@psychotekst.pl
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Nie zachęcamy do przychodzenia „z ulicy”, lecz do wcześniejszego ustalenia terminu przez 

Infolinię. Chcemy stworzyć komfortowe warunki konsultacji, poświęcamy na spotkanie                                               

z pokrzywdzonym minimum 1 godzinę, w szczególnych sytuacjach więcej. Przyjmowanie 

potrzebujących bez ustalenia terminu owocowałoby pośpiechem, dodatkowym stresem, 

niekomfortowym czekaniem w kolejce, wreszcie ryzykiem nie odbycia się konsultacji – z uwagi na 

nadmierną liczbę zainteresowanych w danym momencie.  

Prosimy nie udostępniać zainteresowanym osobom naszego grafiku przyjęć w filiach –                         

w zamian za to prosimy im przekazać numery telefonów Infolinii lub zadzwonić wraz z nimi, by ustalić 

spotkanie. 

Pomoc mobilna (wyjazdowa): 

W niektórych wyjątkowych sytuacjach nasz prawnik lub psycholog może podjechać na 

konsultację z pokrzywdzonym poza godzinami dyżuru, w tym również do miejscowości spoza listy 

naszych ośrodków.  

Z zasady ustalamy takie spotkanie na terenie instytucji współpracujących (Ośrodki Pomocy 

Społecznej, komendy i posterunki Policji, szpitale, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, inne) lub w asyście 

policjanta, pracownika socjalnego, kuratora sądowego – w innym miejscu.  

Pomoc mobilna jest uruchamiana w sytuacjach: pilnych, w sytuacjach kryzysowych,                        

w przypadku osób o szczególnych ograniczeniach (chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym 

wieku, itp.).  

Przy ustalaniu terminu spotkania bierzemy pod uwagę sytuację pokrzywdzonego, 

możliwości dojazdu naszych realizatorów i dostępność lokalu, w którym konsultacja miałaby 

się odbyć.  

Osoby Pierwszego Kontaktu z Infolinii każdorazowo koordynują ustalenie terminu                         

i miejsca pomocy wyjazdowej z instytucją zgłaszającą taką potrzebę i naszymi Specjalistami. 

 

Czy są limity czasowe w udzielaniu pomocy prawnej i psychologicznej? 

Nie ma. Pomocy udzielamy tak długo, jak jest to wymagane. Często konsultacja prawna nie 

kończy się na jednym spotkaniu, niekiedy jest to kilkutygodniowy lub wielomiesięczny proces, 

ponieważ postępowania karne również trwają w czasie. 
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Pomoc psychologiczna również może być jednorazową interwencją kryzysową czy poradą lub 

długoterminową psychoterapią, mającą zmierzać do likwidowania emocjonalnych skutków 

przestępstwa. 

 

Czy wystawiamy zaświadczenia o korzystaniu z naszej pomocy?  

Na prośbę Partnera z instytucji współpracującej i za zgodą pokrzywdzonego – naszego beneficjanta - 

możemy wystawić krótkie zaświadczenie o czasie i formach udzielonej pomocy – dla naszych 

Partnerów. Poddajemy każdorazowo pod rozwagę decyzję o wystawieniu zaświadczeń dla celów 

procesowych beneficjentów, jeśli o to proszą oni sami – w Regulaminie naszej pomocy jasno 

definiujemy, że jedynym naszym celem jest udzielić specjalistycznej pomocy i nie wystawiamy 

zaświadczeń ani opinii.  

 

WSPÓŁPRACA – PARTNERSTWO 

Z kim współpracujemy? 

Współpracujemy głównie z ośrodkami pomocy społecznej – w tym pracownikami socjalnymi                           

i asystentami rodziny, z policją – w tym z policjantami dzielnicowymi, z kuratorami sądowymi                          

i społecznymi, z prokuraturami, sądami, mediami, organizacjami pozarządowymi, powiatowymi 

centrami pomocy społecznej.  Również ze starostami powiatów, burmistrzami miast, wójtami                                  

i sołtysami, szkołami, szpitalami, itd.  

 

 

 

Na jakiej współpracy nam zależy? 

Ze strony naszych Partnerów chętnie liczylibyśmy na: 

• przekazywanie informacji swoim podopiecznym, którzy doświadczyli przestępstwa,  

o możliwości skorzystania z naszej pomocy, 
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• udostępnienie dostarczonych przez nas materiałów promujących naszą pomoc: 

ulotek, broszur, plakatów, banerów internetowych,  

• wymianę istotnych informacji dotyczących sytuacji i potrzeb pokrzywdzonego                 

– za jego zgodą, 

• wspólne zaprojektowanie pomocy dla niektórych osób – zgodnie z wymogami sytuacji 

i naszymi możliwościami, 

• jeśli byłoby to użyteczne dla nas i możliwe dla partnera – przekazanie pisemnej 

informacji na ustalony temat (np. wielkości świadczonej pomocy socjalnej), 

• w bardzo wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach – pomoc w spożytkowaniu naszej 

pomocy finansowej (np. zakupy żywności, odzieży, itp.), 

• przy uruchamianiu nowych filii – wsparcie w pozyskaniu pomieszczeń użyczanych 

nieodpłatnie na potrzeby dyżurów naszych Specjalistów; 

Z naszej strony Partnerzy mogą liczyć na: 

• kompleksowe wsparcie pokrzywdzonego przestępstwem, którego pokierują do nas,  

• stały kontakt telefoniczny i e-mail z Koordynatorem projektu i/lub telefoniczny/osobisty         

ze Specjalistą działającym na danym terenie, 

• w miarę naszych możliwości promocję działań Partnera, np. przez wspomnienie na stronach 

internetowych,   

• zorganizowanie spotkania z naszymi Specjalistami dla Waszych pracowników, celem 

szczegółowego opowiedzenia o naszych działaniach; takie spotkania przeprowadzaliśmy dla 

policjantów, kuratorów, pracowników socjalnych i wspominamy je jako świetny czynnik 

spajający i budujący współpracę, 

• gotowość do interwencji na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem – w przypadku pilnej, 

kryzysowej sytuacji świadczymy pomoc mobilną oraz internetową, 

• inne ustalone formy działań; 
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Czy jesteśmy zainteresowani podpisaniem porozumień o współpracy? 

Pisemne porozumienia nie są dla nas miernikiem sukcesu we współpracy, zdecydowanie 

bardziej cenimy sobie jej praktyczny, codzienny i ludzki wymiar. Jednak chcemy też – w miarę 

możliwości - formalizować naszą współpracę w postaci pisemnych porozumień by uwiarygadniać 

nasze działania przed Dysponentem Funduszu.  

Czy udzielamy informacji Partnerom o pomocy udzielonej osobie 

pokrzywdzonej, która jest również ich podopiecznym? 

Na wniosek osoby pokrzywdzonej lub za jej zgodą udzielamy takiej informacji.  

 

 

POMOC ŚWIADKOM PRZESTĘPSTW 

Zgodnie z Art. 10.1 Ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 2015 r. poz. 21), 

oferujemy pomoc psychologiczną dla świadków przestępstw i ich bliskich, którzy doświadczają 

psychologicznych konsekwencji po przestępstwie. 

Art. 10. Ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka: 

 

1. „W przypadku zagrożenia dla zdrowia psychicznego pokrzywdzonego, świadka 

lub osób im najbliższych organ prowadzący czynności operacyjno-rozpoznawcze 

albo postępowanie sprawdzające lub postępowanie przygotowawcze albo sąd 

informuje pokrzywdzonego lub świadka o możliwości uzyskania pomocy 

psychologicznej świadczonej przez podmioty, które otrzymały na ten cel dotację z 

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, o którym 

mowa w art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, lub 

inne podmioty świadczące pomoc psychologiczną, wraz ze wskazaniem listy tych 

podmiotów i określeniem sposobu kontaktu.  

2. Organ albo sąd, na wniosek pokrzywdzonego lub świadka, wzywa podmiot, 

który otrzymał dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej, do udzielenia pomocy psychologicznej w terminie 14 dni od 

dnia wezwania.” 
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Inne informacje 

Czy udzielamy pomocy byłym więźniom / sprawcom przemocy / sprawcom 

przestępstw? 

Nie. Część zadań Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej jest wydzielona na odrębny konkurs dla organizacji pozarządowych, z którego 

rozdysponowuje się pomoc byłym więźniom. W województwie dolnośląskim pomocą 

postpenitencjarną zajmuje się Stowarzyszenie „Ludzie Ludziom” z Wrocławia.  

Sprawcom przemocy domowej również nie świadczymy pomocy. Grupy robocze w procedurze 

Niebieskich Kart kierują sprawców do odpowiedniej placówki, gdzie realizowany jest tzw. program 

korekcyjny dla sprawców przemocy.  

Sprawcom wszystkich przestępstw nie udzielamy pomocy. Niekiedy zgłaszają się do nas osoby 

oskarżone po poradę prawną – nie możemy pomagać w takich sytuacjach. W centrum naszej uwagi 

jest bowiem osoba, która doświadczyła przestępstwa i jej krzywda.  

 

Jak dokumentujemy swoją pracę? 

Zapisujemy każdy kontakt telefoniczny i mailowy z osobami, które się do nas zgłaszają. 

Pokrzywdzonym przestępstwem, którzy zgłosili się do nas osobiście zakładamy wnioski, w których 

opisujemy doznane przestępstwo i jego skutki, pożądane formy naszej pomocy i inne przydatne 

informacje. Każda konsultacja ze Specjalistą i każde wydanie pomocy jest poświadczane przez 

pokrzywdzonego. Do wniosku załączamy dokumentację prawną, dochodową i inną użyteczną, jeśli 

tego wymaga dalszy proces pomocy. Dokumentację przechowujemy w bezpiecznych warunkach w 

naszej siedzibie we Wrocławiu, z poszanowaniem udostępnionych nam danych osobowych i 

wrażliwych. Dostęp do niej mają jedynie uprawnione osoby ze Stowarzyszenia i kontrolujący z 

Ministerstwa Sprawiedliwości. Pokrzywdzeni otrzymują pouczenie i wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych na potrzeby uzyskania pomocy z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 

Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej.  

Czy nasze działania podlegają kontroli? 

Tak. Przede wszystkim nasza praca jest monitorowana przez Departament Spraw Rodzinnych 

i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości, m.in. poprzez szczegółowe, składane co 3 miesiące, 

sprawozdania merytoryczne i finansowe, połączone z przekazaniem kopii całości dokumentacji. 
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Ponadto, przez wyrywkowe kontrole przeprowadzane przez pracowników Ministerstwa 

Sprawiedliwości w naszej siedzibie i filiach.  

Jako podmiot prawny przechodzimy też inne kontrole: skarbowe, z Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych i z innych uprawnionych instytucji.  

Rozliczamy finanse organizacji w corocznym zbiorczym sprawozdaniu finansowym składanym 

do Urzędu Skarbowego. Ponadto, roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe przedkładamy                     

w Ministerstwie Sprawiedliwości przystępując do konkursu oraz w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu.    

 

Czy jesteśmy wiarygodni? Jak nas sprawdzić? 

Stowarzyszenie „Intro” działa nieprzerwanie od września 2004 roku.  

Oto nasze dane: 

Stowarzyszenie „Intro” 

Adres: Plac Świętego Macieja 4/5/6 

50-244 Wrocław 

Konto: Bank Ochrony Środowiska S.A. 

konto nr: 50 1540 1030 2103 9139 0017 0001 

NIP: 8951823283 

REGON: 933027548 

KRS: 0000217537 

Strony internetowe naszego stowarzyszenie, na których można odnaleźć informacje o naszej 

działalności: 

www.intro.org.pl 

www.psychotekst.pl 

www.facebook.com/stowarzyszenie.intro  

www.kampaniaprzemoc.pl 

W Krajowym Rejestrze Sądowym widnieje o nas aktualna informacja – można ją odszukać poprzez 

portal Ministerstwa Sprawiedliwości:  

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu  

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
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Ponadto, na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczana jest aktualizowana lista organizacji z 

całej Polski, świadczących pomoc na rzecz ofiar przestępstw oraz członków ich rodzin.  

 

 

Dziękujemy za lekturę i zapraszamy do współpracy ☺ 

 

 

 

N O T A T K I 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Jeśli chcesz nawiązać z nami współpracę – zadzwoń do naszego biura by skontaktować się z 

Koordynatorem Projektu „Do Pełni Sił”.  

Jeśli, chcesz pokierować osobę, której pomagasz po wsparcie do nas w ramach projektu 

pomocy dla pokrzywdzonych przestępstwem – przekaż proszę poniższe numery telefonów, lub 

zadzwoń wraz z nią do naszej Osoby Pierwszego Kontaktu.  

 

 

 

Infolinia telefoniczna  
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od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 oraz w soboty od 09:00 do 13:00  

tel. 667-323-965 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 18 oraz w soboty od 09 do 13 

tel. 730-304-749 

służy do umówienia się z prawnikiem i/lub psychologiem  

w każdym z naszych ośrodków  

na terenie województwa dolnośląskiego. 

 

 

 


