
Otrzymałeś informację  
o wykorzystaniu seksualnym 
małoletniego (do 18 r.ż.).
Jak należy postąpić?

• spisz notatkę z tego, czego się 

dowiedziałeś

• udziel wstępnej pomocy, jeżeli 

jest konieczna (np. medycznej)

• ustal z jakiego środowiska 

pochodzi sprawca
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MONITORUJ SYTUACJĘ

MONITORUJ SYTUACJĘ
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Z INSTYTUCJI KOŚCIELNYCH

Z INSTYTUCJI 
INNEJ NIŻ 

KOŚCIELNA  
(NP. SZKOŁA)

SPRAWCĄ JEST OSOBA DUCHOWNA

• ustal ile lat ma ofiara • ustal ile lat ma sprawca• ustal ile lat ma ofiara • zgłoś przełożonemu 

sprawcy (proboszcz, 

dyrektor, itp.)

• porozmawiaj  

z rodzicami skrzyw-

dzonego dziecka

• jeżeli dziecko ma 
mniej niż 15 lat, 
zgłoś to prze-

stępstwo orga-

nom ścigania

• zgłoś zaistniałą 

sytuację osobom 

odpowiedzialnym 

za tą instytucję 

(dyrektor, wycho-

wawca, dyrektor)

• przekaż zgłoszenie  
delegatowi diece-
zji lub prowincji

• żądaj od delegata 
pisemnego po-
twierdzenia zgło-
szenia do orga-
nów ścigania

• przekaż zgłoszenie  
delegatowi diece-
zji lub prowincji

• żądaj od dele-
gata pisemnego 
potwierdzenia 
zgłoszenia do or-
ganów ścigania

• złóż zawia-

domienie na 

policję lub do 

prokuratury

• Porozmawiaj z: 
– sprawcą przemocy 
– świadkiem przemocy 
– ofiarą przemocy 
– rodzicami ofiary 
– rodzicami sprawcy

• zgłoś spra-

wę na policję 

lub do Sądu 

Rodzinnego
• przekaż zgłoszenie 

diecezji lub prowincji
• porozmawiaj  

z rodzicami ofiary

mniej niż 15 mniej niż 15

13 - 17 mniej  
niż 13

15 - 18 15 - 18

więcej niż 17

• jeżeli ofiara ma 
mniej niż 15 lat, 
zgłoś to prze-

stępstwo orga-

nom ścigania

• jeżeli ofiara ma 
więcej niż 15 lat, 
zgłoś zaistniałą 

sytuację odpowied-

nim instytucjom 

np. Ośrodek Inter-

wencji Kryzysowej, 

Powiatowe lub 

Miejskie Centrum 

Pomocy Rodzinie, 

Sąd Rodzinny

• porozmawiaj  

z rodzicami skrzyw-

dzonego dziecka

• jeżeli dziecko 
ma mniej niż 15 
lat zgłoś to prze-

stępstwo orga-

nom ścigania

ZE ŚRODOWISKA 
RODZINNEGO

SPRAWCĄ JEST PRACOWNIK ŚWIECKI

SPOZA 
INSTYTUCJI  
I RODZINY

SPRAWCĄ JEST RÓWIEŚNIK

SCHEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POZYSKANIA 
INFORMACJI O WYKORZYSTANIU SEKSUALNYM  
MAŁOLETNIEGO W DIECEZJI OPOLSKIEJ

Legenda
Upewniaj się, że podjęto właściwe reakcje:
• czy sprawa jest w toku?
• czy odpowiednie organy zostały poinformowane?
• czy rodzice podjęli właściwe działania?
• czy ofiara jest chroniona?
W miarę możliwości udzielaj wsparcia ofierze.

Strzałki wyrysowane linią ciągłą wskazują kolejne kroki postępo-
wania. Gdy strzałka jest rozgałęziona oznacza to, że należy podjąć 
równocześnie dwa działania.

Rozgałęzione strzałki wyrysowane linią przerywaną wskazują 
różne potnecjalne kierunki rozwoju postępowania – należy wybrać 
kierunek zgodny z zastaną sytuacją.


