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               PORADNIK DLA OFIAR PRZEMOCY SEKSUALNEJ 

  

Przemocą seksualną jest doprowadzenie do poddania się jakiejkolwiek czynności seksualnej wbrew woli 
drugiej osoby.  
 
Przemoc seksualna dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jednak w ponad 90% przypadków ofiarami 
przemocy seksualnej są kobiety.  
 
 Jeśli wbrew Twojej woli doprowadzono Cię do kontaktu cielesnego lub jakiegokolwiek innego 

zaangażowania seksualnego, np. dotykania intymnych części ciała, oglądania materiałów 
pornograficznych, słuchania treści odnoszących się do Twojej seksualności   -  doszło do przemocy 
seksualnej. 

 Jeśli Twój partner lub małżonek zmusza Cię do uprawiania seksu, gdy tego nie chcesz lub w sposób, 
którego nie akceptujesz to też jest to przemoc seksualna! 

 Zmuszanie do oglądania lub słuchania treści odnoszących się do seksualności także jest przemocą.  
 

ZAPAMIĘTAJ! 
Nic nie usprawiedliwia przemocy. Nie ma znaczenia Twój ubiór, sposób zachowania lub stan trzeźwości. 
Sprawca powinien ponieść odpowiedzialność! ZGŁOŚ PRZESTĘPSTWO POLICJI! 
Przed badaniem nie myj się, nie bierz prysznica, nie zmieniaj ubrania ani bielizny, ponieważ płyny 
ustrojowe sprawcy (sperma, ślina) pomogą go zidentyfikować. Nie sprzątaj, nie zmywaj i nie wyrzucaj 
niczego co znajduje się w miejscu, gdzie dokonano przemocy, ponieważ ułatwi to zidentyfikowanie śladów 
sprawcy. 

KONSEKWENCJE DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY SEKSUALNEJ  
Kodeks karny w art. 197 § 1 stanowi, że „kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza 
inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 
Karze pozbawienia wolności podlega także sprawca, który doprowadza inną osobę do poddania się innej 
czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności lub dopuszcza się zgwałcenia wspólnie z inną osobą. 

ZGWAŁCENIE ŚCIGANE JEST NA WNIOSEK OSOBY POKRZYWDZONEJ, 
DLATEGO TO TY DECYDUJESZ CZY SPRAWCA PRZEMOCY PONIESIE NALEŻNĄ KARĘ! 

 
GDZIE SZUKAĆ POMOCY? 

ZGŁOŚ PRZESTĘPSTWO POLICJI! 
Ogólnopolski numer alarmowy: 112 
Policja: 997 
Pogotowie Ratunkowe: 999 
Jeżeli z jakichś powodów nie chcesz dzwonić na policję,  
możesz skontaktować się z „Niebieską Linią” pod numerem 801 120 002  
— konsultanci pomogą ci, powiedzą, co najlepiej zrobić w twojej sytuacji.  
Niebieska linia jest dostępna od poniedziałku do soboty od 8.00 do 22.00, w niedzielę i święta od 8.00 do 
16.00. 

PAMIĘTAJ! 
Niebieska Linia to nie jest numer alarmowy! Jeżeli czyjeś zdrowie lub życie jest bezpośrednio zagrożone — 
dzwoń pod numer 112 lub 997. 

SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA BLISKIEJ CI OSOBY, ORGANIZACJI I INSTYTUCJI POMOCOWYCH! 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach  

ul. 1 Maja 196, 25-614 Kielce – tel. 41 368 18 67 
e-mail: poradnictwo.rodzinne@mopr.kielce.pl 
Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie 
ul. Kołłątaja 4, 25-715 Kielce, II piętro  
telefon czynny całodobowo: +48 41 366 10 52 
e-mail: pik.przemoc@mopr.kielce.pl 
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MASZ PRAWO DO SZACUNKU I WSPARCIA ZE STRONY CAŁEGO OTOCZENIA. 

ZADBAJ O TWOJE PRAWA!!! 

W PLACÓWCE MEDYCZNEJ: 

Masz prawo do zawiadomienia bliskiej Ci osoby 

Masz prawo do konsultacji psychologicznej 

Masz prawo do informacji na temat praw pacjenta 

Masz prawo do poszanowania Twojej intymności 

Masz prawo do powiadomienia Policji. Policja bez informacji o przestępstwie nie będzie miała 

możliwości zabezpieczenia materiału dowodowego, co grozi jego utratą i bezkarnością sprawcy. 

Masz prawo do obdukcji i w przypadku przemocy w rodzinie do wszczęcia procedury „Niebieskie karty” 

Masz prawo do zabezpieczenia materiału biologicznego przez personel medyczny i funkcjonariusza Policji. 

Masz prawo do badania przez lekarza w obecności osoby bliskiej. 

Masz prawo do informacji i porady, w tym w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową. 

Masz prawo do odzieży zastępczej i skorzystania z prysznica po badaniu. 

W JEDNOSTCE POLICJI: 

Masz prawo, żeby najbliższa osoba była z Tobą i wspierała Cię. 

Masz prawo do poszanowania Twojej prywatności i intymności. 

Masz prawo poprosić o obecność asystentki społecznej z organizacji kobiecej lub Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej. 

Masz prawo do informacji o Twoich prawach i obowiązkach w zrozumiałej dla Ciebie formie. 

Masz prawo do przesłuchania przez przeszkoloną w zakresie kontaktu z Ofiarą przemocy seksualnej 

funkcjonariuszkę Policji, bez obecności innych osób. 

Masz prawo do okazania Ci sprawcy w warunkach uniemożliwiających Twoją identyfikację. 

Masz prawo do zastrzeżenia „do wyłącznej wiadomości prokuratora lub sądu miejsca swojego 

zamieszkania”. 

Masz prawo do zapoznania się z treścią protokołu zeznań przed jego podpisaniem. 

Masz prawo do zabezpieczenia materiału biologicznego przez funkcjonariusza Policji i personel medyczny. 

Masz prawo do przewiezienia Cię do placówki medycznej w celu udzielenia pomocy medycznej i 

zabezpieczenia śladów. 

DALSZE DZIAŁANIA 

Masz prawo złożyć wniosek o występowaniu w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy (do czasu odczytania 

aktu oskarżenia na rozprawie). Pozwoli Ci to czynnie uczestniczyć w rozprawie. 

Masz prawo do bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej. 


