
 

 Padłeś ofiarą przestępstwa? Pamiętaj, masz prawo do 
nieodpłatnej, specjalistycznej pomocy.  
Kim jest ofiara przestępstwa?  
Żebyś został uznany za ofiarę musi zostać naruszone Twoje indywidualne, chronione prawem 
dobro, takie jak: zdrowie, nietykalność cielesna, własność, cześć, dobre imię oraz wolność 
seksualna. Ofiarą można zostać na wiele sposobów, doznając krzywdy fizycznej bądź psychicznej, 
straty majątkowej lub ponosząc dolegliwość emocjonalną, czy znaczące naruszenie 
podstawowych praw. Nie ma znaczenia czy chodzi o ciężkie pobicie, zastraszanie czy zwykłą 
drobną kradzież kieszonkową. W każdej z tych sytuacji to Ty jesteś ofiarą i masz prawo skorzystać 
z nieodpłatnej, specjalistycznej pomocy.  

Na jaką pomoc mogę liczyć?  
Nikt nie jest przygotowany na, to aby stać się ofiarą przestępstwa. Ważne abyśmy wiedzieli, że 
nie zostajemy z problemem sami i przysługuje nam szereg praw oraz pomocy z których możemy 
skorzystać. W całej Polsce działają podmioty, które świadczą nieodpłatną pomoc dla osób 
pokrzywdzonych przestępstwem finansowaną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej.  
Osoby będące pokrzywdzone przestępstwem mogą szukać nieodpłatnej specjalistycznej porady 
w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnej Pomocy Obywatelskiej, 
organizowanych jednostki samorządu terytorialnego na terenie danych miast. Sieć punktów 
umieszczona jest na stronach internetowych urzędów, miast i gmin oraz w miejskich ośrodkach 
pomocy społecznej.  
Na terenie powiatów możemy również znaleźć specjalistyczne ośrodki pomocy pokrzywdzonym. 
W placówkach tych możemy liczyć na wsparcie psychologiczne, prawne a także materialne. Lista 
ośrodków, wraz z podziałem na województwa znajduję się na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.  
Na terenie kraju działają podmioty (między innymi organizacje pozarządowe oraz fundacje), 
które udzielają niezbędnej pomocy zarówno dla ofiary przestępstwa, jak i dla jej bliskich czy 
świadków zdarzenia. Pełny wykaz, wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów 
specjalistów znajduje się na stronie www.ms.gov.pl w zakładce: działalność/ pokrzywdzeni 
przestępstwem, a także na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych 
www.pokrzywdzeni.gov.pl  

Jesteś osobą bliską dla ofiary albo świadkiem przestępstwa?  
Tobie również przysługuje prawo do specjalistycznej pomocy, na takich samych zasadach, jak dla 

ofiary przestępstwa. Nikt nie pozostanie ze swoim problemem sam. 
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