
Wsparcie osób 
pokrzywdzonych 
przestępstwem  
– perspektywa prawna, 
psychologiczna i społeczna

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ 

Fundacja „Dziecko w Centrum” 
prowadząca Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu

zaprasza do udziału w konferencji pt.

Konferencja jest organizowana we współpracy z Sądem Okręgowym w Poznaniu,

Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Departamentem Edukacji i Nauki 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 „Wsparcie osób pokrzywdzonych przestępstwem 
– perspektywa prawna, psychologiczna i społeczna”, 
która odbędzie się 18 lutego br. (wtorek) w godz. 10.00–14.30 

w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu (al. Niepodległości 34). 

Partnerami konferencji są wielkopolskie Okręgowe Ośrodki 

Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzone 

przez: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, 

Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski” – oddział 

w Zduńskiej Woli oraz przez Fundację Altum w Lesznie.

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Współorganizatorzy:  

Partnerzy:  

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji zadań 
współfinansowanych ze środków Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
– Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości.



PROGRAM KONFERENCJI:

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

PANEL I: 
10.00–11.00
Korelacja przepisów 
prawa karnego 
i rodzinnego 
w kontekście 
udzielania pomocy 
dziecku

Miłosz Bujakowski (Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu, 

Fundacja „Dziecko w Centrum”)

Dylematy specjalistów udzielających pomocy dziecku krzywdzonemu

adw. dr Anna Wilińska-Zelek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Pomoc dziecku pokrzywdzonemu przez jednego z rodziców. Zaangażowanie 
specjalistów, dobro dziecka a prawa rodziców – o trudnościach w wyznaczaniu granic

adw. dr Piotr Karlik (Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)

Kurator procesowy małoletniego w postępowaniu karnym – wyzwania i dylematy

PANEL II: 
11.00–12.00
Ochrona osób 
pokrzywdzonych 
przestępstwem 
przed wtórną 
wiktymizacją

Wiktoria Jaciubek (Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu, 

Fundacja „Dziecko w Centrum”)

Przesłuchanie osób pokrzywdzonych przestępstwem przeciwko wolności seksualnej – 
kontekst psychologiczny

kom. Anna Kamińska (Komenda Wojewódzka Policja w Poznaniu) 

Praktyczne i teoretyczne aspekty postępowania z osobami, co do których istnieje 
podejrzenie, że mogą być pokrzywdzonymi w wyniku zgwałcenia czy wykorzystania 
seksualnego (procedura przesłuchania)

dr Paulina Wnukiewicz (biegła sądowa z zakresu psychologii i seksuologii)

Przygotowanie dziecka do przesłuchania w postępowaniu sądowym – sytuacja 
psychologiczna dziecka jako świadka/osoby pokrzywdzonej, ochrona dziecka 
w procesie, dobre praktyki

Przerwa kawowa 12.00–12.30 – stoiska edukacyjne 

PANEL III: 
12.30–13.00
Pomoc osobom 
pokrzywdzonym 
przestępstwem, 
świadkom 
oraz osobom  
im najbliższym

adw. Jakub Kruczek (Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu, 

Fundacja „Dziecko w Centrum”)

Zadania Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. 

asp. szt. Bartosz Konieczny (Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu)

System ochrony osób pokrzywdzonych i świadków w postępowaniu karnym 
– środki ochrony i pomocy świadka o statusie zwyczajnym wynikające z ustawy z dnia 
28.11.2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

PANEL IV: 
13.00–14.00 

Współpraca 
z sądami 
i organami ścigania 
w kontekście 
tajemnicy 
zawodowej 
i służbowej

Piotr Czajka (Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Poznaniu)

Dylematy specjalistów biorących udział w procedurze „Niebieskiej Karty” a obowiązek 
udzielania informacji sądom i organom ścigania w kontekście ochrony osób 
doznających przemocy

adw. dr Grzegorz Wrona (członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Dyrektorze 

PARPA, certyfikowany superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie)

Tajemnica służbowa i zawodowa a obowiązki wobec sądu oraz organów ścigania

prokurator Hieronim Mazurek (Prokuratura Okręgowa w Poznaniu) 

Zgłaszać czy nie zgłaszać? Odpowiedzialność prawna specjalisty za niezawiadomienie 
o przestępstwie

Stoiska edukacyjne – 14.00–14.30


