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Drodzy studenci i studentki! 

Niniejsza broszura została opublikowana na potrzeby Uniwersytetu Śląskiego w trosce o Wasze 
bezpieczeństwo. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się również z pełną formą opracowania, które 
dostępne jest na stronie internetowej www.student.us.edu.pl.  
 
POCZUJ SIĘ BEZPIECZNIEJ, CZYLI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
To prawda, że nikt nie ma prawa Cię skrzywdzić, bez względu na to, gdzie jesteś i jak wyglądasz. Ale pamiętaj: 
przestępca nie przestrzega prawa i ogólnie przyjętych norm postępowania. Powinnaś więc zachować 
ostrożność, aby przede wszystkim uniknąć niebezpieczeństwa. Zawsze lepiej zachować zdrowie, niż domagać 
się ukarania sprawcy. Twoim sprzymierzeńcem niech będzie NIEUFNOŚĆ i znajomość zasad bezpieczeństwa. 
Pamiętaj także, że zdecydowana większość przestępców seksualnych znała swoje ofiary wcześniej. Ryzyko, że 
skrzywdzi Cię nieznajomy agresor jest dużo mniejsze, niż że zrobi to ktoś, kogo znasz i komu ufasz. Nie chcemy, 
byś każdego znanego Ci mężczyznę traktowała jako potencjalnego napastnika – chcemy jedynie, byś miała 
świadomość tej specyfiki przestępstw seksualnych. 

 
POMYŚL 
Każdy ma sumienie, choćby szczątkowe – nawet przestępca – i dlatego będzie szukał jakiegoś usprawiedliwienia 
dla swojej agresji. Jeśli będziesz prowokacyjnie ubrana, pijana bądź samotna w barze, ciemnej czy odludnej 
uliczce, to on w swojej pokręconej logice uzna, że sama się napraszasz gwałtu czy napadu. Napastnik może 
nawet uznać, że na niego spojrzałaś w „taki sposób, że...”. Możesz też przestrzegać wszystkich zasad 
bezpieczeństwa, a i tak istnieje ryzyko, że napad Ci się przydarzy, zmniejszasz jednak jego ryzyko! 
 
PAMIĘTAJ 
Nie chodź do lokali, nawet bezalkoholowych, sama, zwłaszcza po zmierzchu: w czasie weekendu, wakacji, w 
kurortach. Samotna kobieta uznana może być za szukającą tzw. okazji. Niestety, stereotypy obyczajowe są 
takie, a nie inne i nic na to nie poradzisz. Alkohol pij tylko w dobrze znanym towarzystwie, upewnij się, że w 
razie „przeholowania” ktoś się Tobą zajmie. Napastnicy zazwyczaj wzbudzają zaufanie ofiary. Jeśli myślisz, że 
potencjalny gwałciciel ma wygląd zbira – mylisz się. Miej na oku swój kieliszek od momentu przygotowywania 
drinka przez barmana; zdarza się wsypywanie narkotyków, środków usypiających lub psychotropowych do 
kieliszka, abyś potem była bezwolna lub zbyt osłabiona, aby się bronić. Wbrew pozorom środki te są i tanie, i 
bardzo łatwo dostępne. Jeśli wychodzisz do toalety – nie dopijaj po powrocie. Lepiej być przesadnie ostrożną 
niż zgwałconą. Pozór znajomości usypia zazwyczaj czujność ofiary. 
 
 

PROFILAKTYKA 
 

 NA ULICY 
Nie odwiedzaj miejsc o tzw. „złej renomie”, knajp, dzielnic, skwerów itd. W nieznanym mieście zapytaj, jakich 
miejsc unikać, które dzielnice są niebezpieczne. Nie chodź na skróty – to przeważnie w takich miejscach czają 
się napastnicy. Unikaj samotnych spacerów lub w towarzystwie nieznanych mężczyzn. Zasada ta dotyczy także 
dziennej pory i słonecznej pogody. Dlaczego sądzisz, że każdy bandzior prowadzi nocny tryb życia i uwielbia 
mgliste wieczory? Nie wchodź do klatki, jeśli ktoś nieznajomy przy niej stoi, nie wyciągaj kluczy z torebki w 
towarzystwie nieznajomej osoby. Jesteś obok domu – to usypia zazwyczaj czujność. Noś zawsze zapiętą 

http://www.student.us.edu.pl/
http://www.google.pl/imgres?q=u%C5%9B+logo&um=1&hl=pl&sa=N&rls=com.microsoft:pl&biw=1140&bih=477&tbm=isch&tbnid=hVSlLvKipO93NM:&imgrefurl=http://knf.us.edu.pl/konferencje/konf2011/&docid=5wxdlY-6IHYUVM&imgurl=http://knf.us.edu.pl/konferencje/konf2011/img/logo_us-bez-tla.png&w=1320&h=948&ei=0EDrTq_cL8eCOvmBpZ4I&zoom=1


2 
 

torebkę, telefon komórkowy trzymaj w środku. W tłoku włóż torebkę pod pachę. Noś pieniądze i dokumenty 
osobno. Przy kluczach nie noś adresu. Biżuterię zachowaj na szczególne okazje. 
Nie wierz w żadne „historyjki” o niesamowitych okazjach, nie ulegaj prośbom o pomoc finansową, jeśli jesteś 
sama. Drogę raczej wskaż, nie odprowadzaj. Unikaj terenów niezabudowanych lub przemysłowych, terenów 
uczelni lub biur po godzinach pracy. Unikaj nieoświetlonych miejsc; ktoś mógł specjalnie zbić lampę. Nie noś 
PIN-u razem z kartą bankową. Nie korzystaj z bankomatu, jeśli ktoś stoi zbyt blisko – bądź asertywna – poproś, 
aby się odsunął. Nie korzystaj z bankomatu wieczorem na pustej ulicy. Jeśli wypłacasz większą sumę – sprawdź, 
czy ktoś Cię nie obserwuje. Poproś znajomą osobę o asystę. Nie noś przy sobie dużej sumy pieniędzy, lepiej na 
czeku napisać swoje dane (napisz swoje nazwisko na wszystkich posiadanych czekach) i nosić go osobno – nie z 
dowodem osobistym. Jeśli idziesz na imprezę plenerową, koncert – zastanów się, czy torebka jest Ci potrzebna. 
Jeśli niesiesz coś na obu rękach, np. dziecko, przewieś torebkę na tzw. krzyż. Wieczorem weź ze sobą męski 
parasol – ma ostry szpikulec, którym można się skutecznie obronić. Noś w kieszeni (nie torebce, bo nie zdążysz 
wyjąć) gaz pieprzowy, tzw. anty-dog; nie potrzebujesz na niego pozwolenia, jest tani i skuteczny również w 
przypadku ludzi.  
 
 

 W PODRÓŻY 
Unikaj pustych przedziałów. Bądź czujna, gdy ktoś dosiada się w czasie jazdy pociągu. W pustym pociągu usiądź 
w wagonie za lokomotywą w przedziale obok kolejarzy, w pustym autobusie – za kierowcą. Bądź asertywna i 
nieufna, lepiej zostać niesympatyczną niż napadniętą. Wypij kilka kaw, ale nie śpij. Zdarza się, że bandyci 
usypiają gazem śpiących pasażerów w zamkniętym przedziale na czas napadu. Nie wstydź się krzyczeć, gdy 
widzisz ekshibicjonistę lub onanistę. Najlepiej krzyknij: „Ty zboczeńcu” – każdy wyjdzie z ciekawości, aby go 
zobaczyć. Niektórzy zboczeńcy udają ekshibicjonistów, aby uśpić czujność kobiety – wedle potocznej opinii 
ekshibicjoniści nie są niebezpieczni. Nie wstydź się powiedzieć współpasażerom, kolejarzom, że boisz się 
samotnej podróży. Kolejarze i współpasażerowie też się boją, tylko rzadko o tym informują. Nie opowiadaj w 
nieznanym towarzystwie o swojej sytuacji materialnej, że zostajesz sama w domu lub że wyjeżdżasz. Uważaj 
przy wsiadaniu do autobusu, tramwaju czy pociągu na tzw. „sztuczny tłok” – miej na oku swój bagaż. Zawsze 
reaguj, gdy widzisz coś podejrzanego. Przecież to nie wstyd powiedzieć – „Niech Pan tak na mnie nie napiera!” 
Nigdy nie wsiadaj do samochodu z nieznajomym mężczyzną. Zrezygnuj z autostopu – jeśli nie masz pieniędzy, 
weź bilet kredytowy na pociąg. 
 
 

 W PRACY I NA UCZELNI 
Nie skracaj sobie drogi do pracy czy szkoły – nie idź przez  parki, nasypy, przejazdy kolejowe nawet, gdybyś 
miała się spóźnić. Nie pozwalaj na szantaż seksualny, obietnice podwyżki, awansu, dobrej oceny w zamian za 
poddanie się czynnościom seksualnym. To też jest przestępstwo. Nie pozwalaj na molestowanie seksualne 
Ciebie przez współpracowników czy szefa w pracy – nawet gdyby było tylko słowne (żarty, komentarze). 
Zazwyczaj sprawca przemocy 
seksualnej brak Twojej reakcji uznaje za zezwolenie do dalszych czynów. Nie pozwalaj na dotykanie, 
podszczypywanie, klepanie po pupie. Musisz reagować na pierwsze często teoretycznie „niewinne” zachowanie 
sprawcy przemocy, jeśli nie 
zareagujesz, molestowanie nasili się w częstości aktów i w ich nasileniu. Grzecznie powiedz, że nie życzysz sobie 
tego rodzaju dowcipów. Dla Ciebie mają już one charakter molestowania seksualnego. Bądź stanowcza. Lepiej 
wyjść na przewrażliwioną niż znosić w pracy obleśne zachowania. Reagując szybko – zanim dojdzie do bardziej 
zaawansowanych „zalotów”, pozwolisz się wycofać sprawcy z „honorem”. Zgłoś pracodawcy, jeżeli molestuje 
Cię współpracownik, jeżeli uważasz, że czyjeś zachowania ranią Twoje uczucia i Twoją godność poprzez 
niewybredne żarty, komentarze o tematyce seksualnej, umieszczanie w miejscu pracy pornograficznych 
obrazków nawet pod pozorem niewinnego kalendarza. To pracodawca ponosi odpowiedzialność za 
zapewnienie Ci bezpieczeństwa w pracy. Masz prawo żądać od niego odszkodowania, jeżeli byłaś molestowana 
w miejscu pracy. Nawet gdybyś miała stracić pracę, nie pozwalaj na molestowanie Ciebie przez pracodawcę. 
Takie molestowanie może skończyć się gwałtem.  
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REAGOWANIE 
 

 W TRAKCIE NAPADU 
Na widok grupy mężczyzn czy wyrostków przejdź na drugą stronę. Nie reaguj na słowne zaczepki. Na pytanie o 
godzinę, przeproś, że nie masz zegarka. Na prośbę o ogień odpowiedz, że niestety nie palisz. Odpowiadając, 
bądź uprzejma – nie agresywna; sprawca zazwyczaj początkowo ukrywa agresję, a Twoja gwałtowna reakcja 
słowna może go pobudzić, poczuje się usprawiedliwiony, atakując Cię. Unikaj wzroku podejrzanej osoby. Jeśli 
ktoś za Tobą idzie – obróć się i przyjrzyj. Strach przed rozpoznaniem może zniechęcić potencjalnego sprawcę. W 
trakcie napadu – krzycz, jeśli tylko możesz. Wieczorem – „Pali się” w dzień: „Ratujcie dziecko”. Jeśli będziesz 
krzyczeć, że gwałcą, ktoś postronny może odebrać to jako żart. Jeśli napad ma miejsce przed Twoim domem lub 
domem Twoich znajomych, krzycz nazwisko sąsiada. Jeśli uznasz, że możesz się bronić: pryśnij w oczy gazem 
pieprzowym albo dezodorantem w sprayu, uderz szpikulcem parasola lub obcasem w grzbiet stopy, kopnij w 
piszczel, następnie w krocze i uciekaj – nie patrz, co się z nim dzieje. Nie miej żadnych zahamowań – zdaj się na 
intuicję. Drap, wsadź palce w nos czy oczy – to bardzo bolesne. Pamiętaj, że się bronisz i prawo stoi po Twojej 
stronie. Sprawcą stajesz się dopiero wówczas, gdy atakujesz swego napastnika – a realne zagrożenie już minęło; 
atakując po napadzie, po prostu się mścisz. Broń się wtedy, gdy masz realne szanse obrony. Jeśli napastników 
jest kilku, albo jeden, ale uzbrojony, gdy wywieziono Cię na pustkowie i nikt nie usłyszy Twoich krzyków – 
zastanów się, czy lepiej bronić się przed gwałtem, czy zachować życie. To Twoja decyzja i Twoje życie. Nikt nie 
wymaga od ciebie heroizmu. Każda kobieta ma inny próg strachu, bólu i odporności psychicznej. Gwałt to 
wymuszenie, niekoniecznie siłowe. Nie musisz się bić ze sprawcą, by potem sąd uznał, że to był gwałt. O pomoc 
zwróć się do konkretnej osoby, kierując na nią spojrzenie albo wskazując gestem, „Niech mi pan pomoże”. 
Mówiąc: „Niech mi ktoś pomoże”, prawdopodobnie nie uzyskasz pomocy. Do napastnika staraj się mówić 
spokojnie i wzbudzić w nim litość. Jeśli masz wkładkę higieniczną, postrasz go chorobą weneryczną, grzybicą, 
drożdżycą, ale – AIDS raczej „nie chwyci”. Poinformuj o ciężko chorym sercu – zastawce, ciąży – postrasz 
poronieniem. Lecz jeśli wyczujesz, że Twoje prośby go denerwują – przestań. Spróbuj zwymiotować – lepiej, 
żeby poczuł obrzydzenie, niż Cię zgwałcił. Taka Twoja reakcja go zaskoczy, a to już połowa sukcesu. Nie myśl, jak 
ludzie zareagują na Twój widok potem, w tej sytuacji to nie jest ważne. Jeśli jest to napad rabunkowy – oddaj 
torebkę czy biżuterię; kartę bankową i telefon komórkowy można zablokować, dokumenty odtworzyć – to 
wszystko nie jest warte Twojego życia czy zdrowia.  
 

 JEŻELI ZOSTAŁAŚ OFIARĄ GWAŁTU 
Jeżeli zdarzyło się, że zostałaś zgwałcona: 
·    Nie wstydź się! Natychmiast zadzwoń do kogoś bliskiego, zaufanego, kto Ci pomoże. · Koniecznie jak 
najszybciej zgłoś to na policję! (tel. 997 lub 112) Żądaj natychmiastowego zabezpieczenia dowodów 
znajdujących się na miejscu przestępstwa, na Twoim ciele i odzieży. 
 
·  Nie myj się, aż do momentu, gdy zbada Cię lekarz. 
· W każdym przypadku (nawet gdy nie zostałaś pobita) musisz zasięgnąć pomocy lekarskiej. Szybka pomoc 
lekarska pomoże Ci uniknąć zakażenia wirusem HIV. W przypadku kontaktów heteroseksualnych kobiety są 
bardziej niż mężczyźni narażeni na zakażenie. 
· Niczego nie zmieniaj w miejscu gwałtu, nawet gdy to jest Twoje mieszkanie, nie sprzątaj, nie myj naczyń, nie 
ścieraj śladów, nie odkurzaj. 
·  Nie daj się zastraszyć sprawcy. 
· Zażądaj od lekarza, aby przepisał Ci tabletkę zapobiegającą zajściu w ciążę (tabletka po stosunku), którą musisz 
zażyć w ciągu 72 godzin po zgwałceniu. Zachowaj rachunki za lekarstwa. 
 
To nieprawda, że: 

 Zdarzyło się to tylko Tobie 
To się zdarza naprawdę wielu kobietom, ale niewiele z nich chce o tym mówić. Większość kobiet była choć raz 
napastowana, część z nich tylko słownie, część została zgwałcona. Zdarzają się morderstwa na tle seksualnym. 
Organizacje kobiece szacują, że 2 na 5 kobiet zaznało bądź zazna w swoim życiu przemocy seksualnej, czyli 
gwałtu lub jego próby. Większość kobiet zaznaje niepożądanych zachowań na tle seksualnym – nagabywania, 
molestowania seksualnego, nieprzyzwoitych i raniących ich godność uwag, spotyka onanistów, 
ekshibicjonistów, tzw. froterystów, czyli panów ocierających się o kobiety lub je dotykających w środkach 
komunikacji i liczących na ich zawstydzenie. Na pewno nauczyłaś się, jak reagować w takich sytuacjach, by 
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wyjść z opresji z godnością, wiesz, jak robić uniki. Tę wiedzę posiada większość z nas. Ale często to nie 
wystarcza. 
 

 Byłaś sobie sama winna 
Gwałt i przemoc dotyka kobiety bez względu na ich wygląd, charakter, wykształcenie, pochodzenie społeczne, 
wiek (gwałcone są nawet staruszki, kobiety w zaawansowanej ciąży, matki z dziećmi na spacerze) czy 
religijność. Znasz siłę stereotypów społecznych i choć częściowo, to jednak w nie wierzysz. Czasy się jednak 
zmieniają, stereotypy też – ale wolniej. Dziś to tzw. porządne dziewczyny padają ofiarami przestępstw o 
podłożu seksualnym. Sprawca liczy na ich zawstydzenie i obawę przed reakcją środowiska i rodziny. Zgwałcona 
kobieta często milczy, sprawca pozostaje bezkarny i kontynuuje swój proceder. Na ofiarę typowane są często 
nie tylko kobiety słabej i delikatnej postury, ale również nieśmiałe, wrażliwe i subtelne – sprawca, gwałcąc taką 
dziewczynę czy kobietę, czuje się bezpieczniejszy w swej bezkarności. A ofiara przeżywa gehennę, spotykając 
sprawcę później na ulicy czy w pracy. Jej trauma się pogłębia. Podobna prawidłowość dotyczy sprawców. 
Mężczyzna, który to zrobił, może być tzw. zwyczajnym człowiekiem z czystą policyjną kartoteką i dobrą opinią u 
sąsiadów. Często to dobry mąż i ojciec, w którego od czasu do czasu wstępuje bydlę. Mogłaś się więc pomylić w 
ocenie mężczyzny, zwłaszcza że większość sprawców jest dobrze znana swoim ofiarom. 
 

 Sprowokowałaś sprawcę 
Nie wybrał Ciebie ze względu na Twój ubiór, wygląd czy zachowanie, zadecydowały sprzyjające atakowi 
okoliczności, np. pusta alejka. To nie jest tak, że zobaczył Cię, a w umyśle zaświtała mu myśl – „Dobrze by ją 
było zgwałcić”. Gwałt to nie jest nagły poryw uczucia czy pożądania, ale zaplanowane działanie sprawcy, który 
usiłuje rozładować swoje napięcie seksualne, krzywdząc kobietę. Typuje na ofiarę tę, która, jak sądzi, będzie 
miała nikłe szanse, aby się obronić. Wybiera też miejsce tak, aby nikt mu nie przeszkodził – odludne, słabo 
uczęszczane, zaplecze baru, gdzie nikt nie zwróci uwagi na małe zamieszanie, swoje lub ofiary mieszkanie. 
Sprawca to człowiek, któremu sprawia przyjemność 
obcowanie płciowe z kobietą, która tego nie chce, która się boi, płacze, broni, prosi o litość, która się go brzydzi. 
Jemu sprawia seksualną przyjemność przełamywanie jej oporu. 

 Mogłaś się obronić 
Każda ofiara wini siebie, to zachowanie typowe, co nie znaczy, że logiczne. Zastanów się – nie miałaś szansy, 
gdybyś ją miała, to byś z niej skorzystała. Nie miałaś czasu pomyśleć, działałaś instynktownie. Agresor nie tylko 
zniewala ofiarę fizycznie, przede wszystkim ją zastrasza i przez to czyni bezwolną. Wszyscy mamy jakiś próg 
wytrzymałości na ból i odporności psychicznej. Policja i pracownicy wymiaru sprawiedliwości doskonale to 
wiedzą. Są kobiety, które bronią się i walczą ze sprawcą, są i takie, które strach paraliżuje i nie tylko nie są w 
stanie wykonać żadnego ruchu, nie uciekają, ale nawet nie potrafią wydobyć z siebie głosu. Każda z nas reaguje 
inaczej i nie wiemy, jak się zachowamy w chwili zagrożenia, jeśli tego nie przeżyłyśmy. Nie wiń więc siebie, 
zrobiłaś wszystko, do czego w danej chwili byłaś zdolna. Winny jest sprawca, wsparcie należy się ofierze. 
 
Dlaczego powinnaś o tym komuś powiedzieć: 
· Żeby sobie pomóc 
Potrzebujesz pomocy i wsparcia. Jeśli nikt się nie dowie, nikt Ci nie pomoże. Sama sobie nie poradzisz i nikt na 
Twoim miejscu sam by sobie nie poradził. Trauma może objawić się koszmarnymi snami, Twoim dziwnym 
zachowaniem, kłopotami z pamięcią, problemami w nauce, fizycznym osłabieniem organizmu, nawet chorobą. 
· Żeby nie żyć w strachu 
Nie zapomnisz i nie wyprzesz ze świadomości tego, co się stało. Ale możesz nauczyć się znów normalnie żyć. Są 
ludzie, którzy wiedzą, jak Ci pomóc, którzy sprawią, że pogodzisz się ze sobą i ze światem. Zwłaszcza, jeśli 
skrzywdził Cię ktoś Ci bliski i zaufany. 
· Żeby się nie czuć bezradną 
Dobrze Ci zrobi świadomość, że go złapano i ukarano. Odzyskasz wiarę w sprawiedliwy świat i w swoją siłę. Nie 
pozwól, by on chodził bezkarny, przecież możesz go znów spotkać. Może go kiedyś spotkać Twoja córka. 
· Żeby innym pomóc 
Jeśli nic nie zrobisz, on zyska pewność, że jest bezkarny – następną ofiarę skrzywdzi mocniej, będzie bardziej 
okrutny i bezwzględny. Może nawet zabić. Pamiętaj, że on się  
uczy i następna ofiara będzie miała mniej szans niż Ty. Pamiętaj też, że milcząc, spełniasz jego życzenie, on 
chce, żebyś milczała, żebyś się ciągle bała. Policji przyda się każda informacja - nawet, jeśli niewiele pamiętasz, 
nawet, jeśli to było dawno, nawet, jeśli nic Ci się właściwie nie stało. Jeśli nie uda się go skazać, to i tak już na 
zawsze będzie odnotowany w policyjnych annałach jako podejrzany o skłonności do przemocy seksualnej. Ty 
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masz ogromną szansę powrócić do normalnego tryby życia, a on już zawsze będzie naznaczony piętnem winy i 
strachem, że jego rodzina, znajomi, współpracownicy dowiedzą się o jego problemach z prawem.  
 
JEŚLI ZOSTAŁAŚ ZGWAŁCONA, I CHCESZ, BY UKARANO SPRAWCĘ 
Pamiętaj: 
Odpowiedzialności karnej podlega osoba, która ukończyła 17 lat, a w przypadku szczególnie groźnych 
przestępstw (zabójstwo, ciężkie pobicie, napad rabunkowy, gwałt zbiorowy) już po ukończeniu 15 lat. 
Przestępstwo zgwałcenia ściga się na wniosek ofiary (osoby pokrzywdzonej). Bez tego wniosku policja nie może 
prowadzić czynności. Jeśli nie masz jeszcze 15 lat, sprawca ścigany jest z urzędu, jeśli mieścisz się w przedziale 
wiekowym 15-18 lat – wniosek składają Twoi rodzice, opiekunowie prawni lub wyznaczony przez sąd 
przedstawiciel ustawowy. Jeżeli Twoi rodzice nie chcą ścigać gwałciciela, zwróć się bezpośrednio do sądu, który 
ma obowiązek wszcząć postępowanie z urzędu, ponieważ wg prawa masz zdolność do podejmowania czynności 
w postępowaniu dotyczącym Twojej osoby. W przypadku przestępstw seksualnych okresy przedawnienia 
wynoszą od 5 do 15 lat. 
 
W kontaktach z policją 
· Złóż zawiadomienie o przestępstwie – poinformuj policję lub prokuraturę bezpośrednio, telefonicznie lub 
listownie. Zawiadomienie o przestępstwie otwiera postępowanie karne. Bez Twojego zgłoszenia nikt nie 
rozpocznie ścigania sprawcy. Policjanci spiszą protokół i powinni wszcząć postępowanie przygotowawcze. 
Protokół dostaniesz do podpisania, więc uważnie go przeczytaj, nanieś ewentualne uwagi i poprawki. Jeśli 
uznasz, że policjant spisał Twoje zeznania niedokładnie – odmów podpisania, wtedy będzie musiał uwzględnić 
Twoje życzenia. Możesz sama dopisać w protokole to, czego nie zapisał policjant, a Tobie wydaje się ważne.  
Policja będzie potrzebowała jak najwięcej dowodów, dlatego ważna jest (oprócz Twoich zeznań i, jeśli nie było 
świadków gwałtu, zeznań osób, którym się zwierzyłaś) obdukcja lekarska i oględziny miejsca gwałtu. Wiemy, że 
chcesz się umyć, opatrzyć czy posprzątać, jeśli to stało się w Twoim mieszkaniu – to w pełni 
zrozumiałe. Ale te dowody mogą bardzo znacząco wpłynąć na decyzję sądu. Dlatego nie myj się, nie zmieniaj 
garderoby i nie sprzątaj. Obdukcja ma sens, jeśli zostanie przeprowadzona do 48 godzin po stosunku, jednak 
policjanci będą się bardzo spieszyć – najwięcej dowodów w postaci spermy zabezpieczy się w ciągu pierwszych 
12-24 godzin po zdarzeniu. 
Lekarz specjalista opisze Twoje obrażenia wewnętrzne, otarcia naskórka i siniaki. Dziś bardzo często w 
przypadku gwałtu robi się badania DNA. Jeśli potrzebna jest Ci pomoc psychiatry, czy psychologa, a okaże się, że 
za wizyty u lekarzy musisz płacić – zachowaj wszelkie rachunki. Możesz bowiem złożyć przed sądem wniosek o 
naprawienie Ci wyrządzonej przestępstwem szkody. Jeśli w wyniku gwałtu zaszłaś w ciążę – masz prawo 
przerwać ją bezpłatnie na podstawie art. 4a ust. 1.3 Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. z dnia 1 marca 1993 r. z 
późniejszymi zmianami). Policjanci obejrzą miejsce zdarzenia, czy zostały tam jakieś ślady walki i przymusu. 
Pamiętaj o tym, że, aby zaistniało przestępstwo zgwałcenia, nie musiało dojść do siłowego wymuszenia 
stosunku – można Cię było zastraszyć bądź zniewolić narkotykiem – warunkiem gwałtu jest Twoja jednoznaczna 
odmowa odbycia stosunku.  
Policja będzie szukać sprawcy, poproszą Cię zatem, jeśli go nie znałaś, o sporządzenie portretu pamięciowego, 
obejrzysz zdjęcia sprawców podobnych przestępstw, będziesz musiała rozpoznać podejrzanego przez lustro 
weneckie. W pewnych sytuacjach, policja może się zdecydować na przeprowadzenie konfrontacji – Ciebie z 
podejrzanym. To może być dla Ciebie stresujące przeżycie, podobna scena jednak będzie miała miejsce w 
sądzie. 
 
 

JAK POMÓC OFIERZE? 
 

 REAGUJ, gdy jesteś świadkiem przemocy, zachowując obojętność, współdziałasz ze sprawcą. 
Stereotyp społeczny zazwyczaj wini ofiarę – dlaczego?, bo to pozwala społeczeństwu zagłuszyć wyrzuty 
sumienia z powodu tchórzostwa i znieczulicy; jeśli ona jest winna, to ja nie musiałem nic robić w tej sprawie. 
Dlatego tak wiele aktów seksualnej przemocy nie jest zgłaszanych i wielu przestępców chodzi po naszych 
ulicach. Jaką masz gwarancję, że nigdy nie staną na Twojej drodze albo 
na drodze Twoich bliskich. 

 POMÓŻ I OKAŻ WSPARCIE, to wbrew pozorom nie takie trudne. Mówienie o przemocy, z punktu 
widzenia ofiary, jest powtórnym przeżyciem napadu czy gwałtu, dlatego samo zgłoszenie przestępstwa jest 
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aktem wyjątkowej odwagi skrzywdzonej kobiety. Większość kobiet chciałoby zapomnieć o tym, co je spotkało. 
Męczą się więc z powracającymi, koszmarnymi wspomnieniami w milczeniu i samotności. Wiesz przecież, że w 
wypadku seryjnego gwałciciela najtrudniej na składanie zeznań namówić pierwszą dziewczynę, następne już 
łatwiej. Kobieta boi się nie tylko powtórnego przeżywania urazu, boi się także oceny jej osoby i jej zachowania – 
przez otoczenie, policjantów i pracowników wymiaru sprawiedliwości. Boi się, że nikt jej nie zrozumie. Boi się 
niedyskretnych pytań wkraczających w jej i tak skalaną intymność. Jeśli zdecydowała się opowiedzieć Tobie, to 
obdarowała Cię wyjątkowym zaufaniem. 

 ROZMAWIAJ, nie unikaj kontaktu. Pamiętaj, że ofiara gwałtu przeżywa bardzo silne i sprzeczne 
uczucia, dlatego w jej wypowiedzi może brakować logiki. Pomóż jej, nazywając uczucia, np. „bałaś się”. Nie dziw 
się, jeśli jej relacja przerywana będzie atakami histerycznego płaczu lub śmiechu – to normalne w jej stanie 
psychicznym. Solidaryzuj się z nią. Każdy świadek przemocy lub słuchający o niej, staje się współuczestnikiem 
zdarzenia. 

 


