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Wstêp

Kim je ste œmy? 
O au tor kach pu bli ka cji 

Obie dzia ³a my w Fun da cji Au to no mia – or ga ni za cji po za rz¹ do wej, któ -
rej ce lem jest m.in. prze ciw dzia ³a nie dys kry mi na cji i prze mo cy wo bec ko -
biet i dziew cz¹t (np. po przez pro wa dze nie za jêæ z sa mo obro ny i aser tyw -
no œci me to d¹ Wen Do). Za le ¿y nam na tym, by œmy wszyst kie mo g³y byæ
nie za le¿ ne, wol ne, do ko ny waæ œwia do mych i sa mo dziel nych wy bo rów, de -
cy do waæ o so bie, swo im ¿y ciu, przy sz³o œci. ¯e by œmy by ³y bar dziej bez -
piecz ne. Pra cu je my za rów no z dziew czy na mi, jak i do ro s³y mi ko bie ta mi. 

Oczy wi œcie nie zja d³y œmy wszyst kich ro zu mów. To, co po ni ¿ej pre zen tu -
je my, to na pew no tyl ko czêœæ wa¿ nych in for ma cji, mo¿ li wych roz wi¹ zañ
nie któ rych pro ble mów itd. Dla te go bar dzo za chê ca my Ciê do po szu ki wa -
nia no wych in for ma cji, zdo by wa nia wie dzy i umie jêt no œci oraz wy my œla -
nia Two ich w³a snych spo so bów re ago wa nia w przy pad kach, kie dy Two je
pra wa s¹ ³a ma ne. 

Dla cze go mia ³a bym to czy taæ? 
Czy li po co jest ta pu bli ka cja? 

Na na stêp nych kil ku dzie siê ciu stro nach po ru szy ³y œmy kil ka te ma tów,
w któ rych sy tu acja ko biet i dziew cz¹t jest szcze gól na. Z ró¿ nych wzglê dów
– czê sto z po wo du po wszech nie pa nu j¹ cych ste reo ty pów i uprze dzeñ. Cza -
sem zwi¹ za na jest z do œwiad cza niem przez nas dys kry mi na cji czy prze mo -
cy. Sta ra my siê w spo sób ja sny i bezpoœredni po ka zaæ opi sy wa ne zja wi ska,
rów nie¿ od stro ny prak tycz nej – ta kiej, z ja k¹ mo ¿esz spo tkaæ siê w swo im
co dzien nym ¿y ciu. Na szym ce lem jest przed sta wie nie tych zja wisk po to,
abyœ by ³a ich œwia do ma i wie dzia ³a, co mo ¿esz zro biæ w da nej sy tu acji.
Chce my, abyœ potrafi³a zauwa¿yæ, kie dy ktoœ na ru sza Two je gra ni ce i umia³a
siê obro niæ. Nie uwa ¿a my siê za „naj m¹ drzej sze na œwie cie”. Je œli coœ pro -
po nu je my, to dla te go, ¿e tak wy ni ka z na sze go do œwiad cze nia lub do -
œwiad czeñ in nych ko biet. De cy zja, czy to zro bisz, na le ¿y jed nak do Cie bie. 
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Dla cze go spe cjal na pu bli ka cja 
dla dziew czyn i m³o dych ko biet? 

Pra cu j¹c z m³o dy mi ko bie ta mi i dziew czê ta mi, za uwa ¿y ³y œmy ju¿ ja kiœ
czas te mu, ¿e nie wie le jest ksi¹ ¿ek czy pu bli ka cji o ko bie tach i dziew czê -
tach, któ re skie ro wa ne s¹ bez po œred nio do nich. Do ty czy to za rów no pro -
ble mów czy tre œci, ja kie s¹ po ru sza ne, jak i spo so bu ich prze ka zy wa nia.
Wie my, ¿e ni niej sza pu bli ka cja nie wy pe³ ni tej lu ki, ma my jed nak na dzie jê,
¿e choæ w czê œci spe³ ni wspo mnia ne wcze œniej z³o ¿e nia. A za tem bê dzie
po zy cj¹, w któ rej znaj dziesz przy dat ne dla sie bie in for ma cje, prze ka za ne
w przy ja zny, zro zu mia ³y spo sób. Je œli nu dz¹c siê w au to bu so wym kor ku
siê gniesz po ni¹ i prze ga pisz swój przy sta nek, bê dzie to ozna cza ³o, ¿e uda -
³o nam siê wy ko naæ to za da nie le piej ni¿ za k³a da ³y œmy.

Do dat ko we in for ma cje mo¿ na uzy skaæ za po zna j¹c siê z ksi¹¿ ka mi, fil -
ma mi czy tre œcia mi znaj du j¹ cy mi siê na stro nach in ter ne to wych, któ re zo -
sta ³y wy mie nio ne na koñ cu pra cy. 
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7

I. P³eæ spo ³ecz no-kul tu ro wa

Co to zna czy, ¿e je steœ dziew czy n¹? 

Pra cu j¹c w ob sza rze prze ciw dzia ³a nia dys kry mi na cji i prze mo cy nie rzad -
ko zda rza nam siê s³y szeæ, ¿e w przy pad ku tych zja wisk p³eæ nie ma zna cze -
nia, ¿e wszy scy je ste œmy ludŸ mi i ka¿ da oso ba ma ta kie sa mo pra wo do ¿y -
cia wol ne go od dys kry mi na cji i prze mo cy. Zga dza my siê z tym zda niem
w 100%, rów no cze œnie jed nak chce my zwró ciæ uwa gê na fakt, ¿e w spo ³e -
czeñ stwie – w ¿y ciu co dzien nym – nie funk cjo nu je my ja ko lu dzie, tyl ko ja -
ko ko bie ty i mê¿ czyŸ ni (dziew czyn ki i ch³op cy). Ina czej je ste œmy te¿ wy cho -
wy wa ni i so cja li zo wa ni, czy li przy go to wy wa ni do pe³ nie nia ról spo ³ecz nych
zgod nie z obo wi¹ zu j¹ cy mi nor ma mi i za sa da mi ¿y cia spo ³ecz ne go. Dzie je
siê to od uro dze nia. Ju¿ no wo rod ki czê sto ubie ra siê ina czej: ch³op ców na
nie bie sko, a dziew czyn ki na ró ¿o wo – po to, by by ³o wia do mo, ja kiej p³ci
jest dziec ko. Rów nie¿ za baw ki, któ ry mi ba wi¹ siê ch³op cy i dziew czyn ki s¹
in ne i przy go to wu j¹ dzie ci do in nych za dañ i obo wi¹z ków. 

Zwróæ uwa gê na to, ¿e za baw ki dla dziew czy nek po zwa la j¹ roz wi jaæ
umie jêt no œci opie kuñ cze czy zwi¹ za ne z tzw. pra ca mi do mo wy mi. Te mu
s³u ¿y wo ¿e nie lal ki w wóz ku na spa cer czy za ba wa pla sti ko w¹ ku chen -
k¹ lub od ku rza czem. Jed no cze œnie ch³op cy czê sto do sta j¹ za baw ki
tech nicz ne i s³u ¿¹ ce do wal ki. Ma j¹ one przy go to waæ ich do by cia
spraw ny mi tech nicz nie i fi zycz nie. 

Rzad ko za sta na wia nas, dla cze go tak siê dzie je i ja kie s¹ te go kon se -
kwen cje. Bo prze cie¿ to, ja k¹ za baw kê ku pu je my dziec ku, za le ¿y od nas –
sk¹d wiêc bez pro ble mu roz po zna je my co jest od po wied nie dla ch³op -
ca, a co dla dziew czyn ki? 

Uczy my siê te go wszê dzie – na ka¿ dym kro ku do wia du je my siê, ja kie
s¹ nor my i ocze ki wa nia spo ³e czeñ stwa, w któ rym ¿y je my. Nor my te do -
ty cz¹ nie tyl ko p³ci i te go, co jest dla nich od po wied nie, lecz tak ¿e in nych
za cho wañ, np. te go, ¿e na po grzeb ubie ra my siê na czar no, bo czerñ jest
ko lo rem ¿a ³o by. To, ¿e aku rat ten ko lor ozna cza ¿a ³o bê, jest umow ne –
w in nych kul tu rach (np. w Ja po nii) ko lo rem ¿a ³o by jest biel – u nas ko ja -
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rzo na z we se lem, szczê œciem i nie win no œci¹. W po dob ny spo sób spo -
³ecz nie two rzo ne s¹ ocze ki wa nia i nor my do ty cz¹ ce te go, co jest w³a œci -
we dla mê¿ czyzn (a wiêc co jest mê skie), a co dla ko biet (i w zwi¹z ku
z tym jest ko bie ce). Ta ki zbiór ocze ki wañ, cech, ról p³cio wych two rzy tzw.
p³eæ spo ³ecz no -ku lt ur ow¹. Jest ona two rzo na po przez wzra sta nie
w da nej kul tu rze, w okre œlo nym spo ³e czeñ stwie i – w od ró¿ nie niu od
p³ci bio lo gicz nej – bê dzie ona ró¿ na w za le¿ no œci od cza su i miej sca,
w któ rym siê znaj dzie my. Na przy k³ad na sze pra bab cie nie ró¿ ni ³y siê od
nas pod wzglê dem p³ci bio lo gicz nej: je ste œmy zbu do wa ne tak sa mo jak
one, ma my ten sam ze staw hor mo nów i chro mo so mów. Ale z pew no œci¹
wi dzisz ró¿ ni cê miê dzy spo so bem, w ja ki ¿y ³y one i Ty. Ró¿ ni ca ta wy ni -
ka m.in. z te go, co uwa ¿a ³o siê wte dy za od po wied nie dla ko bie ty, a co
my œli siê o tym te raz. Dziœ ni ko go nie za sta na wia fakt, ¿e do szko ³y cho -
dz¹ i ch³op cy, i dziew czyn ki – ale jesz cze nie daw no do stêp dziew cz¹t do
edu ka cji by³ ogra ni czo ny lub wrêcz ¿a den. To do wód na zmien noœæ p³ci
spo ³ecz no -ku lt ur owej w cza sie. 

Ja ko pod su mo wa nie war to do daæ, ¿e p³eæ bio lo gicz na to cie le sny wy -
miar p³cio wo œci, obej mu j¹ cy m.in. okre œlo ne na rz¹ dy roz rod cze, pro -
por cje hor mo nów i bu do wy cia ³a, p³eæ spo ³ecz no -ku lt ur owa (z ang.
gen der) natomiast, to ze spó³ cech, za cho wañ, ról przy pi sy wa nych
i ocze ki wa nych od ko biet i mê¿ czyzn. „Wie dzê” tê na by wa my w to ku
wy cho wa nia i prze by wa nia w okre œlo nej kul tu rze (po przez szko ³ê, lek -
tu ry, fil my, ko mu ni ka ty p³y n¹ ce od ro dzi ców, in nych do ro s³ych osób, ale
te¿ ró wie œni ków i in.). 

Wa¿ ne jest to, ¿e spo ³e czeñ stwo nie tyl ko ocze ku je od nas re ali za cji te -
go wzor ca – czy li ¿e by œmy by ³y „praw dzi wy mi” ko bie ta mi – lecz ist nie je
wie le kon se kwen cji i kar, je œli siê pró bu je my wy ³a maæ i ro biæ coœ lub za cho -
wy waæ siê w spo sób „nie od po wied ni” dla dziew czyn i ko biet. 

Ja kie zna cze nie ma p³eæ spo ³ecz no -ku lt ur owa 
w kon tek œcie Two ich praw, bez pie czeñ stwa? 

Zwra ca my uwa gê na kwe stiê p³ci spo ³ecz no -ku lt ur owej, po nie wa¿ jest
ona œci œle zwi¹ za na z pro ble mem prze mo cy. Ce chy przy pi sy wa ne w na -
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szym spo ³e czeñ stwie ko bie tom i mê¿ czy znom s¹ w ogrom nej wiêk szo œci
prze ciw staw ne, tak jak opi sy w po ni¿ szej ta bel ce – s¹ to od po wie dzi na
py ta nia „Ja kie s¹ ko bie ty?” i „Ja cy s¹ mê¿ czyŸ ni?”: 

Opi sy te s¹ po nie k¹d wska zów k¹ mó wi¹ c¹ o tym, ja kich za cho wañ
ocze ku je siê od osób od mien nej p³ci. Na pierw szy rzut oka wi daæ, ¿e s¹ to
za cho wa nia ró¿ ne. Bez pro ble mu mo ¿esz te¿ sko ja rzyæ, któ re z nich przy -
pi su je siê spraw com, a któ re ofia rom prze mo cy, praw da? 

9
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KO BIE TY

●  wra¿ li we
●  uczu cio we
●  sub tel ne
●  cie p³e
●  tro skli we
●  ma j¹ trud noœci z po dej -

mo wa niem de cy zji
●  ule g³e
●  po œwiê ca j¹ ce siê
●  uczyn ne
●  opie kuñ cze

MÊ¯ CZY� NI

●  agre syw ni
●  nie za le¿ ni
●  ma ³o emo cjo nal ni
●  sta now czy
●  pew ni sie bie
●  sil ni
●  do mi nu j¹ cy
●  bez po œred ni
●  ak tyw ni
●  za nie dba ni
●  g³o œni
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II. Ste reo ty py p³ci

Czym s¹ ste reo ty py p³ci 
i ja kie s¹ ich kon se kwen cje? 

Wy mie nio ne po wy ¿ej opi sy mê¿ czyzn i ko biet funk cjo nu j¹ w spo ³e -
czeñ stwie pod po sta ci¹ ste reo ty pów p³ci, czy li uogól nio nych prze ko nañ
do ty cz¹ cych te go, ja kie s¹ ko bie ty, a ja cy mê¿ czyŸ ni. 

Ich funk cjo no wa nie ozna cza, ¿e lu dzie ocze ku j¹, ¿e oso ba p³ci ¿eñ skiej
bê dzie po sia da ³a ce chy przy pi sy wa ne tej p³ci i bê dzie za cho wy wa ³a siê
zgod nie z ni mi. W kon tek œcie prze mo cy ozna cza to, ¿e dziew czyn ki i ko -
bie ty – na wet je œli ich bez pie czeñ stwo jest za gro ¿o ne – czu j¹, ¿e ocze -
ku je siê od nich, ¿e bê d¹ ule g³e, grzecz ne i sub tel ne, co mo ¿e utrud niaæ
im sta wa nie w swo jej obro nie. 

Dzie je siê tak, po nie wa¿ za cho wa nie aser tyw ne nie jest uto¿ sa mia ne
z ko bie co œci¹. Byæ mo ¿e i Ty po tra fisz przy po mnieæ so bie ta k¹ sy tu acjê,
gdy czu ³aœ siê nie kom for to wo, ale oba wia ³aœ siê za re ago waæ, bo coœ mó -
wi ³o Ci, ¿e nie po win naœ? Jest to do œwiad cze nie wie lu ko biet i dziew cz¹t.
Nie ste ty ta ki „tre ning ule g³o œci” ja kie mu pod da wa ne s¹ dziew czyn ki spra -
wia, ¿e w sy tu acji za gro ¿e nia nie wie dz¹ one jak siê obro niæ albo nie
wierz¹, ¿e s¹ w stanie to zrobiæ. 

Jak nie ule gaæ ste reo ty pom? 

Naj pro œciej mó wi¹c: „b¹dŸ so b¹” – nie uda waj, ¿e nie da jesz ra dy nieœæ
tor by z za ku pa mi tyl ko po to, by ja kiœ ch³o pak po czu³ siê jak przy s³o wio -
wy d¿en tel men (sympatiê mo ¿esz mu oka zaæ na wiele innych sposobów).
Nie bój siê po dej mo waæ de cy zji (i pa miê taj o kon se kwen cjach ka¿ dej
z nich). Za miast kil ka ra zy za sta na wiaæ siê, czy dasz ra dê spro staæ ja kie muœ
za da niu po pro stu spró buj je wy ko naæ. Na wet je œli nie od ra zu coœ Ci siê
uda, na uka na b³ê dach te¿ jest cen na. 
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B¹dŸ ak tyw na i dy na micz na, nie cze kaj a¿ coœ siê wy da rzy – sa ma dzia -
³aj i kreuj rze czy wi stoœæ. De cy duj za sie bie, nie po zwól, by ro bi li to za
Cie bie in ni. Pa miê taj, ¿e je œli Ty nie po dej miesz de cy zji, to ktoœ mo ¿e to
zro biæ za Cie bie, a wte dy sy tu acja jest po za Two j¹ kon tro l¹. 

Pod su mo wu j¹c: prze ³a muj ist nie j¹ ce ste reo ty py p³ci, bo w ten spo -
sób nie tyl ko dbasz o swo je bez pie czeñ stwo, ale rów nie¿ two rzysz bar dziej
przy ja zn¹, rów no œcio w¹ rze czy wi stoœæ, w któ rej ³a twiej bê dzie funk cjo no -
waæ i ko bie tom, i mê¿ czy znom. 

Od cze go za cz¹æ? 

Bar dzo wa¿ ne jest, abyœ uwie rzy ³a, ¿e nie je steœ s³a b¹ isto t¹, prze ciw -
nie – je steœ w sta nie siê obro niæ. Bo ta ka jest praw da. Tyl ko w nie licz nych
przy pad kach prze wa ga fi zycz na na past ni ka jest tak du ¿a, ¿e w³a œci wie nie
mo¿ na nic zro biæ. Z re gu ³y, wy ko rzy stu j¹c ele ment za sko cze nia – ja kim
mo ¿e byæ ju¿ sam fakt, ¿e sta jesz w swo jej obro nie – je steœ w sta nie uwol -
niæ siê i uciec w bez piecz ne miej sce lub we zwaæ po moc. 

Zresz t¹ nie cho dzi nam tyl ko o si ³ê fi zycz n¹ – za cz¹æ na le ¿y od te go, co
jest w g³o wie. 

Wa¿ ne jest, ¿e byœ my œla ³a o so bie ja k o oso bie wa¿ nej, któ ra de cy du je
o so bie i ma wp³yw na to, co siê z ni¹ sta nie. Wie le za gra ¿a j¹ cych sy tu -
acji mo¿ na prze rwaæ, za nim doj dzie do fi zycz ne go ata ku. By tak siê sta -
³o, mu sisz nie tyl ko roz po zna waæ sy tu acje za gro ¿e nia, ale te¿ byæ go to -
w¹ do dzia ³a nia, do sa mo sta no wie nia o so bie. Zo bacz sie bie ja ko nie -
za le¿ n¹, au to no micz n¹ jed nost kê, któ ra ma pra wo siê bro niæ. 

Ja ko dziew czy na czy ko bie ta byæ mo ¿e mu sisz o tym pa miê taæ czê œciej
ni¿ byœ chcia ³a. 
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III. Prze moc wo bec ko biet

Czy dziew czy ny i ko bie ty s¹ bar dziej na ra ¿o ne na prze moc ni¿
ch³op cy i mê¿ czyŸ ni? Ist nie je wie le ró¿ nic miê dzy prze mo c¹, z któ r¹ spo -
ty ka j¹ siê dziew czê ta i ko bie ty oraz ch³op cy i mê¿ czyŸ ni. Do ty czy to ro -
dza ju prze mo cy, spraw ców, sto sun ku ro dzi ny i spo ³e czeñ stwa do prze -
mo cy itd. 

Kim s¹ spraw cy prze mo cy wo bec ko biet? Nie ma cze goœ ta kie go jak
ab so lut nie ty po wy spraw ca prze mo cy. 

Nie ste ty, w wiêk szo œci przy pad ków spraw c¹ prze mo cy wo bec
dziew cz¹t i ko biet jest zna ny im ch³o pak lub mê¿ czy zna np. na rze -
czo ny, m¹¿, brat, ku zyn, wu jek, dzia dek, zna jo my ich lub ro dzi ny.
(W przy pad ku ch³op ców i mê¿ czyzn naj czê œciej sto su je wo bec nich
prze moc oso ba tej sa mej p³ci, czy li znów – ch³op cy i mê¿ czyŸ ni). Bar dzo
rzad ko spraw ca jest nie zrów no wa ¿o ny, „opê ta ny” lub cho ry psy chicz -
nie. Naj czê œciej spraw ca mi s¹ „zdro wi”, „nor mal ni” ch³op cy i mê¿ -
czyŸ ni. 

Jed na czwar ta ko biet do œwiad cza w swo im ¿y ciu po wa¿ nej prze mo cy
(fi zycz nej lub sek su al nej) ze stro ny mê¿ czy zny. Spraw ca mi 1/3 mor derstw
ko biet s¹ ich mê ¿o wie, na rze cze ni, ch³op cy. 

Mo ¿e byæ tak, ¿e spraw czy ni¹ prze mo cy sta nie siê ró wie œni ca, mat -
ka/opie kun ka lub part ner ka. Ale s¹ to sy tu acje zda rza j¹ ce siê du ¿o rza dziej.
Co oczy wi œcie nie zmie nia fak tu, ¿e jest to po wa¿ na spra wa. 

Gdzie naj czê œciej do cho dzi do prze mo cy wo bec ko biet? Wbrew po -
zo rom nie s¹ to ciem ne alej ki w par kach. Z in for ma cji zbie ra nych we
wszyst kich kra jach na œwie cie oraz z do œwiad czeñ ko biet wy ni ka, ¿e naj -
mniej bez piecz nym miej scem jest dom ro dzin ny lub dom ko le gi. Do ty -
czy to prze mo cy fi zycz nej, sek su al nej, psy chicz nej i eko no micz nej. 

Z ko lei z na pa sto wa niem sek su al nym ko bie ty i dziew czy ny naj czê œciej
spo ty ka j¹ siê w miej scach pu blicz nych (szko ³a i in ne oœrodki na uki, po -
dwór ko, uli ca, au to bu sy, tram wa je, po ci¹ gi, miej sce pra cy). 
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Czym jest prze moc? 

Prze moc to ka¿ de za cho wa nie, któ re go ce lem lub skut kiem jest
ogra ni cze nie Two jej swo bo dy, wol no œci, mo¿ li wo œci de cy do wa -
nia o so bie, fi zycz ne lub psy chicz ne cier pie nie lub ból, po czu cie
po ni ¿e nia, ob ni ¿e nie po czu cia w³a snej war to œci, wia ry w sie bie
i in ne. 

Mo ¿e przy bie raæ bar dzo wie le form i wszyst kich tu taj nie wy mie ni my.
Naj prost szy po dzia³ prze mo cy ze wzglê du na ro dzaj to: prze moc fi zycz na
(po licz ko wa nie, szar pa nie, po py cha nie, szczy pa nie, ude rza nie, bi cie, ko pa -
nie, sztur cha nie, krê po wa nie, zwi¹ zy wa nie, wy krê ca nie r¹k, ka le cze nie
ostry mi na rzê dzia mi, po zba wia nie snu/pi cia/je dze nia itd.), sek su al na (do -
ty ka nie w in tym ne miej sca, kle pa nie, pod szczy py wa nie, œci¹ ga nie si ³¹
ubra nia, ocie ra nie siê, ob na ¿a nie siê przed in n¹ oso b¹, na ma wia nie i zmu -
sza nie do ja kich kol wiek kon tak tów sek su al nych, ca ³o wa nia, piesz czot, pre -
zen to wa nie por no gra fii, ro bie nie zdjêæ na go, w sy tu acjach in tym nych, wy -
œmie wa nie orien ta cji sek su al nej – naj czê œciej do ty czy to les bi jek i ge jów –
itd.), psy chicz na (po zba wia nie dru giej oso by po czu cia w³a snej war to œci,
po czu cia bez pie czeñ stwa, kon tro li nad w³a snym ¿y ciem po przez: za stra -
sza nie, ci¹ g³e kon tro lo wa nie np. te le fo no wa nie, spraw dza nie, prze szu ki -
wa nie, kry ty ko wa nie, szan ta ¿o wa nie, groŸ by u¿y cia prze mo cy, izo lo wa nie
od ro dzi ny i zna jo mych, wy zy wa nie i in.), eko no micz na (ogra ni cza nie sa -
mo dziel no œci fi nan so wej, od bie ra nie pie niê dzy, kon tro lo wa nie i ogra ni cza -
nie wy dat ków, uza le¿ nia nie od pie niê dzy in nej oso by, za ci¹ ga nie d³u gów,
za ka zy wa nie pra cy za rob ko wej itd.). 

Cza sem mó wi my o na pa sto wa niu sek su al nym. Zjawisko to obejmuje
ta kie za cho wa nia, jak: opo wia da nie „œwiñ skich”, wul gar nych dow ci pów,
kie ro wa nie pod czy imœ ad re sem ob raŸ li wych okre œleñ (du pa, la ska, su -
ka/sucz ka, œwi nia, dziw ka, la cho ci¹g, les ba itd.), ko men to wa nie sek su al ne
czy je goœ wy gl¹ du lub czê œci cia ³a (na wet z po zo ru „po zy tyw ne”), rzu ca nie
sek su al ny mi alu zja mi, wy sy ³a nie nie przy zwo itych, wul gar nych, od no sz¹ -
cych siê do sek su al no œci SMS-ów, e-m aili i li stów, cmo ka nie, mla ska nie,
pod gl¹ da nie w szat ni, ³a zien ce, w prze bie ral ni itd. 

Ktoœ mo ¿e po wie dzieæ, ¿e to spo sób na flirt – jed nak miê dzy flir to wa -
niem a prze mo c¹ i na pa sto wa niem jest wa¿ na ró¿ ni ca. ¯ad ne go za cho wa -
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nia, któ re jest nie chcia ne lub nie ak cep to wa ne dla jed nej ze stron, nie mo¿ -
na na zwaæ flir tem. 

Ro dza jem prze mo cy jest te¿ cy ber prze moc. Tym ter mi nem okre œla siê
prze œla do wa nie, za stra sza nie, nê ka nie, wy œmie wa nie in nych osób z wy ko -
rzy sta niem In ter ne tu i na rzê dzi ty pu elek tro nicz ne go, ta kich jak: SMS, e-
m ail, wi try ny in ter ne to we, fo ra dys ku syj ne w In ter ne cie i in ne. 

Prze moc jest spo so bem na spra wo wa nie w³a dzy, kon tro li nad
kimœ, pod kre œla niem do mi na cji. Do ty czy to tak ¿e prze mo cy sek su al nej,
któ ra nie ma nic wspól ne go z ero ty k¹, po ¿¹ da niem. Mê¿ czyŸ ni nie s¹
zwie rzê ta mi i mo g¹ po wstrzy maæ tzw. ¿¹ dze, kon tro lo waæ swo je za cho -
wa nie. Wiêk szoœæ mê¿ czyzn i ch³op ców sku tecz nie to ro bi. Rzad ko siê
zda rza, ¿e by ch³o pak, któ ry na pa stu je sek su al nie swo j¹ ró wie œni cê, ro bi³
to sa mo w sto sun ku do in nej ko bie ty – z ro dzi ny lub ob cej (np. mat ki,
ciot ki itd.). 

„To mnie nie do ty czy – czy na pew no?”. By ³o by fan ta stycz nie gdy byœ
prze sz³a przez ¿y cie bez ani jed nej sy tu acji, w któ rej ktoœ do pu œci³ siê wo -
bec Cie bie prze mo cy. Nie ste ty, ist nie je wie le do wo dów na to, ¿e tak nie bê -
dzie. Dziew czê ta i m³o de ko bie ty po miê dzy 16 a 24 ro kiem ¿y cia sta no wi¹
naj bar dziej na ra ¿o n¹ na prze moc gru pê ko biet. A dziew czê ta miê dzy 15
a 19 ro kiem ¿y cia sta no wi¹ 50% ofiar prze mo cy sek su al nej w ska li œwia to -
wej. Co trze cia na sto lat ka do œwiad cza prze mo cy sek su al nej na rand kach
i w zwi¹z kach z ró wie œni ka mi. Na sto lat ki, któ re padaj¹ ofiar¹ prze mo cy,
czê sto po dej mu j¹ za cho wa nia sek su al ne wy so kie go ry zy ka, pró by sa mo -
bój cze, uza le¿ nia j¹ siê od œrod ków odu rza j¹ cych, ma j¹ za bu rze nia od ¿y -
wia nia siê (95% cho rych to dziew czê ta). 

Ko bie ty i dziew czy ny mo g¹ do œwiad czyæ prze mo cy w ro dzi nie,
w zwi¹z ku, na uli cy, w szko le, w pra cy.

Prze moc w ro dzi nie

W wie lu ro dzi nach do cho dzi do prze mo cy. Spraw ca mi s¹ naj czê œciej
mê¿ czyŸ ni (mê ¿o wie, kon ku ben ci, oj co wie). Po zy cja ma te rial na ro dzi ny
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i jej sta tus spo ³ecz ny nie maj¹ zna cze nia – do prze stêp stwa prze mo cy do -
cho dzi w bar dzo ró¿ nych ro dzi nach i mi tem jest stwier dza nie, ¿e tyl ko
w tzw. rodzinach pa to lo gicz nych. Wy kszta³ ce ni, do brze za ra bia j¹ cy mê¿ -
czyŸ ni tak ¿e s¹ spraw ca mi prze mo cy. Czê sto oso ba sto su j¹ ca prze moc jest
uza le¿ nio na od al ko ho lu, ale nie za wsze. To nie al ko hol wy wo ³u je prze moc
i agre sjê. On jest tyl ko ka ta li za to rem, czy li „u³a twia” sto so wa nie agre sji,
a ra czej u³a twia prze nie sie nie od po wie dzial no œci za sto so wa nie prze mo cy
przez spraw cê z nie go sa me go na ja kiœ ze wnêtrz ny czyn nik. Mó wie nie, ¿e
„to nie on bi je, to wód ka” jest tyl ko s³a b¹ wy mów k¹. 

Nic nie uspra wie dli wia sto so wa nia prze mo cy: ani z³e za cho wa nie,
ani z³e oce ny, ani k³o po ty w szko le, ani wa ga ro wa nie, ani nie sprz¹ ta nie,
nie go to wa nie itp. Ab so lut nie nic. 

De cy zja o ze rwa niu zwi¹z ku ze spraw c¹ czê sto by wa bar dzo trud na.
Wp³y wa na to wie le czyn ni ków: wstyd (¿e ro dzi na siê roz pa da, ¿e jest siê
ofia r¹ prze stêp stwa), cza sem prze ko na nie, ¿e tak ju¿ mu si byæ, wia ra
w to, ¿e part ner siê zmie ni, ¿e lep sza „pe³ na” ro dzi na choæ by w niej by ³a
prze moc, ni¿ tzw. nie pe³ na. Czê stym pro ble mem jest fi nan so we uza le¿ -
nie nie od mê¿ czy zny, brak w³a snych oszczêd no œci, brak wspar cia ze stro -
ny ro dzi ny itd. 

Prze moc nie jest spo so bem na ko mu ni ka cjê, roz wi¹ zy wa nie pro -
ble mów w tej ro dzi nie. To nie jest pry wat na spra wa. Znê ca nie siê nad
ro dzi n¹ jest prze stêp stwem, któ re w Pol sce jest œci ga ne z urzê du,
a nie na wnio sek. To zna czy, ¿e je œli po li cja uzy sku je in for ma cje, ¿e w ja -
kiejœ ro dzi nie do cho dzi do prze mo cy lub in ter we niu je i jest œwiad kiem
prze mo cy, to ma obo wi¹ zek z³o ¿yæ do pro ku ra tu ry za wia do mie nie o po -
pe³ nie niu prze stêp stwa, wsz cz¹æ po stê po wa nie kar ne. Ty nie mu sisz te go
ro biæ, cho cia¿ po li cja czê sto wy ko rzy stu je nie zna jo moœæ pra wa i ocze ku je
ini cja ty wy ze stro ny po krzyw dzo nych. Mo ¿e byæ tak, ¿e prze moc jest zg³a -
sza na na po li cjê przez ja k¹œ oso bê spo za ro dzi ny – s¹ sia dów, zna jo mych,
ko le ¿an kê. 

Mo ¿e siê jed nak zda rzyæ, ¿e bez w³ad po li cji, nie zde cy do wa nie po -
krzyw dzo nych do ro s³ych osób z Two jej ro dzi ny (np. ma my) spo wo du je, ¿e
sa ma zde cy du jesz siê na pod jê cie dzia ³añ. 
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Wte dy mo ¿esz z³o ¿yæ za wia do mie nie sa mo dziel nie (ust nie – oso bi -
œcie od wie dza j¹c ko mi sa riat lub pi sem nie – naj le piej li stem po le co nym).
De cy zja o z³o ¿e niu za wia do mie nia o prze stêp stwie po pe³ nia nym np.
przez Two je go oj ca na pew no jest trud na, jed nak ro bisz to, by chro niæ
sie bie i swo j¹ ro dzi nê, a nie prze ciw ko niej. 

W to ku po stê po wa nia bê dziesz na pew no pro szo na o sk³a da nie ze -
znañ. I choæ mo ¿esz ich od mó wiæ, je œli oskar ¿o nym jest oso ba Ci bli ska, to
nie rób te go po chop nie, bo m.in. w opar ciu o ze zna nia ofiar i œwiad ków
jest zbie ra ny ma te ria³ do wo do wy. 

Dziê ki dzia ³al no œci m.in. or ga ni za cji fe mi ni stycz nych (dzia ³a j¹ cych na
rzecz praw ko biet, rów no œci p³ci) do cho dzi do ko lej nych zmian praw -
nych, któ re co raz sze rzej chro ni¹ ofia ry prze mo cy w ro dzi nie. Obo wi¹ zu -
je ju¿ na przy k³ad prze pis, we d³ug któ re go s¹d mo ¿e na ka zaæ spraw cy
opusz cze nie wspól ne go do mu, za ka zaæ mu zbli ¿a nia siê do ko bie ty
i dzie ci. 

Mo ¿e byæ tak, ¿e prze mo cy do œwiad czasz sa ma, mo ¿e byæ równie¿ tak,
¿e je steœ jej œwiad kiem. Je œli chcesz siê od te go uwol niæ, mu sisz prze ³a maæ
wstyd, któ ry czê sto to wa rzy szy lu dziom w ta kich sy tu acjach. Prze ³a ma nie
mil cze nia to pierw szy i bar dzo wa¿ ny krok do od zy ska nia wol no œci od
prze mo cy. 

Wiê cej in for ma cji na te mat spraw zwi¹ za nych z prze mo c¹ w ro dzi nie,
prze pi sach praw nych i pro ce du rach znaj dziesz m.in. na stro nach Cen trum
Praw Ko biet: www.cpk.org.pl. 

Czy w Two im zwi¹z ku jest prze moc? 

Byæ mo ¿e, je œli je steœ w ja kiejœ re la cji in tym nej w zwi¹z ku, uwa ¿asz siê
za szczê œcia rê. Bo prze cie¿ z kimœ je steœ – a to czê sto wy zna cza po zy cjê
w gru pie ró wie œni ków/czek, w ich oczach sta no wi o Two jej war to œci. Mo -
¿e czu jesz i wie le ra zy s³y sza ³aœ, ¿e naj go rzej jest byæ sa m¹, al bo ¿e ja kaœ
in na ko bie ta jest sa ma, „bo ta kiej nikt by nie chcia³”. To po wo du je, ¿e mo -
¿esz nie zwra caæ uwa gi na nie po ko j¹ ce, „prze mo co we” za cho wa nia oso -
by, z któ r¹ je steœ. 
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A mo ¿e w Two jej re la cji z part ne rem/k¹ jest bar dzo do bra ko mu ni ka cja,
nie k³ó ci cie siê, nie wy zy wa cie, nie sto su je cie wo bec sie bie ob raŸ li wych
okre œleñ, nie ma prze mo cy fi zycz nej lub sek su al nej. 

W obu przy pad kach zrób so bie ma ³y test, do wiedz siê wiê cej o swo jej
re la cji, o tej dru giej oso bie, o so bie sa mej. 

Za znacz krzy ¿y kiem od po wie dzi, przy któ rych mo ¿esz od po wie dzieæ
„tak”: 

●   Za nim po zna ³aœ oso bê, z któ r¹ je steœ (ch³o pa ka/dziew czy nê), mia ³aœ
wiê cej ko le ¿a nek ni¿ obec nie. 

●   Twój part ner/ka jest za zdro sny, kie dy tyl ko spoj rzysz na in ne go ch³op -
ca/dziew czy nê. 

●   Twój ch³o pak/dziew czy na pi je al ko hol lub bie rze nar ko ty ki, zda rza siê,
¿e po nich za cho wu je siê agre syw nie. 

●   Twój part ner/ka mó wi, ¿e je œli od nie go/niej odej dziesz, to on/a so bie
zro bi krzyw dê. 

●   Od k¹d z nim/ni¹ je steœ, masz bar dziej kry tycz ny sto su nek do swo je go
wy gl¹ du. 

●   Zda rza siê, ¿e on/a kry ty ku je Twój wy gl¹d i da je Ci ra dy do ty cz¹ ce te go,
co po win naœ zro biæ, ¿e by le piej wy gl¹ daæ, np. jak siê ubraæ.

●   Czê œciej p³a czesz al bo je steœ przy gnê bio na, cza sem z³a. 
●   Zda rza siê, ¿e twój ch³o pak/dziew czy na za cho wu je siê agre syw nie, kie -

dy siê zde ner wu je, cza sem rzu ca przed mio ta mi, krzy czy, ude rza piê œcia -
mi w stó³, œcia nê. 

●   Zda rza siê ¿e mu sisz prze pra szaæ za je go/jej za cho wa nie. 
●   Twój ch³o pak/dziew czy na czê sto spraw dza co ro bisz i gdzie je steœ,

a kie dy nie od bie rasz od nie go/niej te le fo nu, z³o œci siê. 
●   Za sta na wiasz siê czê sto nad tym, jak siê po win naœ za cho waæ, ¿e by

go/jej nie roz z³o œciæ. 
●   Twój part ner/ka za wsze Ciê ob wi nia o nie po ro zu mie nia i kon flik ty miê -

dzy Wa mi. 
●   W wa szym zwi¹z ku czê sto jest tak, ¿e do cho dzi do awan tu ry, k³ót ni

(cza sem z u¿y ciem prze mo cy), po czym na stê pu j¹ prze pro si ny, jest cu -
dow nie, a po ja kimœ cza sie sy tu acja siê po wta rza. 

●   Twój part ner/ka po ni ¿a Ciê al bo roz ka zu je, ¿e coœ masz zro biæ, czê sto
w obec no œci in nych osób. 
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●   Twój ch³o pak/dziew czy na mó wi, ¿e je steœ prze wra¿ li wio na, za de li kat na. 
●   Zda rza siê, ¿e Twój part ner/ka tak moc no chwy ci Ciê za ra miê, nad gar -

stek, ¿e na Two im cie le zo sta j¹ œla dy, si nia ki, za czer wie nie nia. 
●   Twój part ner/ka ma ste reo ty po we prze ko na nia na te mat ról ko biet

i mê¿ czyzn – uwa ¿a np. ¿e to ko bie ty s¹ od po wie dzial ne za wy cho wa -
nie dzie ci, ¿e ich obo wi¹z kiem jest go to wa nie, sprz¹ ta nie, pra nie, pra -
so wa nie – do te go siê naj bar dziej na da j¹. 

Je œli w któ rym kol wiek punk cie za zna czy ³aœ krzy ¿yk, to zna czy, ¿e
w Two im zwi¹z ku jest prze moc al bo bar dzo wy raŸ ne sy gna ³y, ¿e mo ¿e do
niej dojœæ. Jak naj szyb ciej po dej mij dzia ³a nia, któ re j¹ po wstrzy ma j¹ – po -
wiedz mu/jej, ¿e nie bê dziesz wiê cej zno siæ ta kie go za cho wa nia, ¿e ono
jest prze mo c¹; po wiedz o za cho wa niu ze stro ny part ne ra/ki ja kiejœ za ufa -
nej oso bie – po in for muj spraw cê, ¿e tak zro bi ³aœ, i ¿e je œli kie dy kol wiek po -
dob na sy tu acja siê po wtó rzy – ze rwiesz zwi¹ zek i za wia do misz po li cjê.
Bar dzo wa¿ ne, ¿e byœ by ³a kon se kwent na – je œli sy tu acja siê po wtó rzy, zre -
ali zuj swo je za po wie dzi. Ina czej spraw ca bê dzie wie dzia³, ¿e to by ³y tyl ko
pu ste s³o wa i jesz cze sku tecz niej bê dzie Ciê za stra sza³. Mo ¿esz te¿ od ra -
zu zde cy do waæ siê na roz sta nie. Ge ne ral nie – ta ki zwi¹ zek nie ro ku je zbyt
do brze i je œli do spraw cy nie do trze, ¿e ab so lut nie nie ma pra wa i nie mo -
¿e sto so waæ wo bec Cie bie prze mo cy, to sy tu acja bê dzie siê po wta rzaæ,
a na wet prze moc mo ¿e siê na si laæ. Im wcze œniej po dej miesz zde cy do wa -
ne dzia ³a nia, tym wiêk sze praw do po do bieñ stwo, ¿e za koñ czy siê ono dla
Cie bie od zy ska niem wol no œci, zwiêk sze niem bez pie czeñ stwa itd. Ko niecz -
ne jest prze ³a ma nie mil cze nia – ze rwa nie „ta jem ni cy” miê dzy To b¹
a spraw c¹, ujaw nie nie in nym te go, co siê dzie je. 

Gwa³t jest prze stêp stwem prze ciw ko wol no œci sek su al nej, in te gral no -
œci, skraj n¹ for m¹ na ru sze nia pry wat no œci i gra nic dru giej oso by. O gwa³ -
cie mó wi my wte dy, kie dy ktoœ zo sta je zmu szo ny do ja kiej kol wiek for my
ob co wa nia p³cio we go (oral ne go, wa gi nal ne go, anal ne go, zbio ro we go).
Do gwa³ tu mo ¿e dojœæ przy u¿y ciu pod stê pu, groŸ by lub prze mo cy, przy
wy ko rzy sta niu kry tycz nej sy tu acji dru giej oso by al bo po przez wy ko rzy sta -
nie sto sun ku za le¿ no œci: na uczy ciel – uczen ni ca, le karz – pa cjent ka, po li -
cjant – oso ba za trzy ma na, wy cho waw ca – wy cho wan ka, pra co daw ca –
pra cow ni ca i in. Gwa³ tem jest zmu sze nie ko goœ do sto sun ku w sy tu acji,
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kie dy dru ga oso ba w wy ni ku bez rad no œci, cho ro by lub upo œle dze nia nie
mo ¿e roz po znaæ sy tu acji i po dej mo waæ œwia do mych de cy zji. Nie ma zna -
cze nia, w jak bli skich re la cjach s¹ spraw ca i ofia ra gwa³ tu. Zmu sze nie do
sto sun ku na rze czo nej, ¿o ny lub oso by, któ ra pra cu je ja ko pro sty tut ka,
tak ¿e jest gwa³ tem. 

Gwa³t na rand ce ozna cza wy mu szo ny sto su nek sek su al ny, do któ re go
do cho dzi miê dzy oso ba mi, któ re uma wia j¹ siê, spo ty ka j¹ siê lub s¹ ze so -
b¹. Do gwa³ tu do cho dzi naj czê œciej na lub po rand ce, spo tka niu to wa rzy -
skim, dys ko te ce itp. Ta ki gwa³t tak ¿e jest prze stêp stwem. 

Co raz czê œciej zda rza siê, ¿e dziew czy ny i m³o de ko bie ty s¹ odu rza ne
al ko ho lem, nar ko ty ka mi lub tzw. pi gu³ k¹ gwa³ tu GBH (kwas gam ma -
h ydro ks ym as³ owy). Jak dzia ³a pi gu³ ka gwa³ tu? Na po cz¹t ku po ja wia siê
uczu cie eu fo rii, od prê ¿e nia, po bu dze nie sek su al ne, po tem na stê pu je czê -
œcio wa lub ca³ ko wi ta utra ta przy tom no œci, nie zdol noœæ do po dej mo wa nia
de cy zji. Pi gu³ ka wy wo ³u je tak ¿e okre so w¹ amne zjê, czy li utra tê pa miê ci. 

Bar dzo wa¿ ne jest, ¿e w od ró¿ nie niu od prze mo cy w ro dzi nie (prze -
stêp stwo, któ re w ko dek sie kar nym okre œla ne jest ja ko znê ca nie siê nad ro -
dzi n¹), gwa³t jest prze stêp stwem œci ga nym na wnio sek po krzyw dzo -
nej! Czy li Ty sa ma mu sia ³a byœ zg³o siæ to na po li cjê. 

W Pol sce po pu lar ne jest po wie dze nie „kto siê lu bi, ten siê czu bi”. Nie -
ste ty, to i in ne przy s³o wia po wo du j¹ igno ro wa nie i lek ce wa ¿e nie prze mo -
cy w zwi¹z kach miê dzy ko bie ta mi i mê¿ czy zna mi. Wie le przy s³ów, ta kich
jak „Kie dy ch³op ba by nie bi je, to jej w¹ tro ba gni je” wrêcz uza sad nia sto -
so wa nie prze mo cy wo bec ko biet. Kie dy s³y szysz ta kie tek sty, za wsze kwe -
stio nuj ich prze kaz, po wiedz o kon se kwen cjach upo wszech nia nia ta kich
po gl¹ dów. 

To Ty de cy du jesz czy coœ jest prze mo c¹! Gdy byœ za py ta ³a o to spraw -
cê, pra wie na pew no od po wie, ¿e da ne za cho wa nie nie jest prze mo c¹,
¿e je steœ prze wra¿ li wio na, ¿e za cho wu je siê tak dla Two je go do bra itd. 

Dla te go mów, je ¿e li coœ Ci nie od po wia da. Je œli to nie wy star cza –
krzycz, wzy waj po mo cy (np. wo ³a j¹c „pa li siê!”), sto suj wszyst kie in ne spo -
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so by, któ re Ci przy cho dz¹ do g³o wy. Masz pra wo siê bro niæ – mo ¿esz byæ
nie mi ³a, u¿y waæ wy mó wek, krzy czeæ, roz ra biaæ, ucie kaæ, bro niæ siê s³o wa -
mi, rê ka mi, no ga mi, zê ba mi. Po wiedz o tym, co siê dzie je lub sta ³o za ufa -
nym ludziom, zg³oœ siê do oso by, or ga ni za cji lub in sty tu cji, któ ra mo ¿e Ci
po móc w po wstrzy ma niu takiego cz³owieka przed dal szym na ru sza niem
Two ich gra nic. We w³a snej obro nie mo ¿esz zro biæ wszyst ko! 

Nie zna czy nie! Za wsze masz pra wo od mó wiæ zro bie nia cze goœ, co
mo ¿e byæ dla Cie bie nie przy jem ne, nie kom for to we, nie bez piecz ne. Za wsze
masz pra wo pro te sto waæ, kie dy ktoœ trak tu je Ciê nie spra wie dli wie, nie -
rów no, sto su je wo bec Cie bie prze moc, na pa stu je Ciê. 

To nie Two ja wi na! Bar dzo czê sto spraw ca i oto cze nie obar cza j¹
dziew czy nê/ko bie tê od po wie dzial no œci¹ za sy tu acjê, w któ rej ja kiœ mê¿ czy -
zna do pu œci³ siê wo bec niej prze mo cy. Czê sto mo wa jest o tym, ¿e dziew -
czy na pro wo ko wa ³a, za cho wy wa ³a siê iry tu j¹ co, spo ty ka ³a siê z in nym
ch³o pa kiem, wy zy wa j¹ co siê ubra ³a, nie wy wi¹ zy wa ³a siê z „obo wi¹z ków”,
nie pro te sto wa ³a „zbyt wy raŸ nie” itd. Tacy ludzie do pusz cza j¹ siê mniej lub
bar dziej wy ra fi no wa nych ma ni pu la cji. 

Ab so lut nie nic nie uspra wie dli wia i nie mo ¿e byæ uza sad nie niem
prze mo cy. Win na prze mo cy jest za wsze oso ba, któ ra sto su je prze -
moc, a nie jej ofia ra.

Dla te go sta raj siê prze ciw sta wiaæ, je œli ktoœ spy cha na Cie bie wi nê za to,
¿e sto su je wo bec Cie bie prze moc. Nie wstydŸ siê – zg³oœ tak¹ sytuacjê jak
i psy chicz ne nê ka nie (obar cza nie wi n¹) oso bie, któ ra mo ¿e Ci po móc. Czê -
sto obar cza niu wi n¹ to wa rzy szy wy wo ³y wa nie po czu cia wsty du u oso by,
któ ra do œwiad cza prze mo cy. Sta raj siê prze ³a maæ swój wstyd (np. wte dy kie -
dy w au to bu sie ktoœ ciê na pa stu je) – na rób jak naj wiêk sze go „ra ba nu”. Tak
na praw dê wsty dli we jest to, co ro bi spraw ca – niech siê spa li ze wsty du! 

Czy za wsze mu szê re ago waæ? Nie ma dwóch ta kich sa mych sy tu acji.
Ka¿ da wy ma ga Two jej od rêb nej de cy zji, któ ra bê dzie bra ³a pod uwa gê
oko licz no œci, w któ rych siê zna la z³aœ, miej sce, oso bê spraw cy, obec noœæ
wo kó³ in nych osób. W zwi¹z ku z tym, to Ty osta tecz nie po dej mu jesz de cy -
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zjê, ja ki spo sób re ak cji wy bie rzesz. Wa¿ ne, ¿e byœ by ³a z de cy zji i re ak cji za -
do wo lo na i dum na. Wa¿ ne, ¿e byœ mia ³a na wzglê dzie swo je do bro, bez -
pie czeñ stwo, zdro wie. 

Jak mo ¿esz zwiêk szyæ swo je bez pie czeñ stwo? 

●   Dbaj o sie bie, wierz w sie bie, ufaj so bie. 
●   Bu duj sa mo dziel nie swo je po czu cie w³a snej war to œci. Miej o so bie do -

bre mnie ma nie: 
●   Sta raj siê byæ nie za le¿ na i po dej muj de cy zje. 
●   Ufaj swo im od czu ciom, swo jej in tu icji, na wet je œli nie ma tzw. obiek -

tyw nych oznak za gro ¿e nia. 
●   Trak tuj po wa¿ nie wszyst kie wer bal ne groŸ by – nie masz nic do stra ce -

nia. 
●   Kie dy coœ jest dla Cie bie nie kom for to we – jak naj szyb ciej po dej mij dzia -

³a nia, ¿e by prze rwaæ sy tu acjê – po wiedz, ¿e coœ Ci nie od po wia da, za -
¿¹ daj za prze sta nia da ne go za cho wa nia. 

●   Im wcze œniej zare agu jesz, tym szyb ciej i sku tecz niej uda Ci siê uwol niæ
od krzyw dz¹ ce go za cho wa nia. Jed no cze œnie – ni gdy nie jest za póŸ no
na po wie dze nie, ¿e so bie cze goœ nie ¿y czysz, na pod jê cie kro ków prze -
ciw prze mo cy. 

●   Za wsze mów oso bie za ufa nej (przy ja ció³ ce, sio strze, ko muœ in ne mu
z ro dzi ny), do k¹d i z kim idziesz. 

●   Je œli uma wiasz siê z kimœ przez In ter net – za wsze wy bie raj miej sce bez -
piecz ne, miej mo¿ li woœæ szyb kie go zna le zie nia siê w miej scu, któ re
gwa ran tu je Ci mo¿ li woœæ we zwa nia po mo cy. Na pierw sze spo tka nie
naj le piej przyjdŸ z ko le ¿an k¹. 

●   Two je zdro wie, bez pie czeñ stwo, Two ja wol noœæ s¹ naj wa¿ niej sze. Ty je -
steœ naj wa¿ niej sza! 

Co zro biæ, je œli coœ siê sta nie? 

Bar dzo wa¿ ne jest, ¿e byœ mia ³a w swo im oto cze niu oso bê, któ rej mo -
¿esz po wie dzieæ wszyst ko. Oso bê, któ ra Ciê wy s³u cha, nie bê dzie kry ty ko -
waæ, oce niaæ, któ ra wes prze Two je dzia ³a nia kie dy bê dziesz szu ka ³a po mo -
cy psy cho lo gicz nej, praw nej czy ja kiej kol wiek in nej. 
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Je œli nie masz ta kiej oso by – w sy tu acji, kie dy ktoœ do pu œci siê wo bec
Cie bie prze stêp stwa, prze mo cy itd. zwróæ siê do or ga ni za cji, któ ra œwiad -
czy po moc w ta kich przy pad kach. Po le ca my kon takt z Cen trum Praw Ko -
biet (ma fi lie w kil ku mia stach), Fun da cj¹ Fe mi no te ka (z War sza wy) lub
dzia ³a j¹ cymi lokalnie or ga ni za cjami. 

Je œli tyl ko us³y szysz oskar ¿a j¹ ce Ciê py ta nia (Po co tam w ogó le by ³aœ?,
A jak Ty siê ubra ³aœ? Czy nie za cho wy wa ³aœ siê pro wo ku j¹ co? itd.) – na -
tych miast po szu kaj ko goœ in ne go. Na praw dê nie po trze bu jesz do dat ko we -
go ob ci¹ ¿e nia. 
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IV. Prze moc i dys kry mi na cja
w miej scu pra cy

Miej sce pra cy — tu te¿ zda rza j¹ siê 
dys kry mi na cja i prze moc

Za rów no w trak cie po szu ki wa nia pra cy, jak i ju¿ po jej zna le zie niu mo -
¿esz spo tkaæ siê z dys kry mi na cj¹ (nie rów nym trak to wa niem ze wzglê du na
to, ¿e je steœ ko bie t¹), w tym z mo le sto wa niem sek su al nym i in ny mi for ma -
mi prze mo cy. 

Wie le osób my œli, ¿e pra co daw ca mo ¿e zro biæ wszyst ko. Ale od pew ne -
go cza su obo wi¹ zu j¹ w Pol sce prze pi sy, któ re za ka zu j¹ dys kry mi na cji w za -
trud nie niu i na ka zu j¹ rów ne trak to wa nie bez wzglê du na ta kie kry te ria jak:
p³eæ, wiek, nie pe³ no spraw noœæ, ra sa, re li gia, na ro do woœæ, prze ko na nia po -
li tycz ne, przy na le¿ noœæ zwi¹z ko wa, po cho dze nie et nicz ne, wy zna nie,
orien ta cjê sek su al n¹, a tak ¿e bez wzglê du na za trud nie nie na czas okre œlo -
ny lub nie okre œlo ny al bo w pe³ nym lub w nie pe³ nym wy mia rze cza su pra -
cy. Jest te¿ praw d¹, ¿e w obec nej sy tu acji na ryn ku pra cy nie jest ³a two
bro niæ swo ich praw. Ale masz spo ro do brych na rzê dzi. 

Czy wiesz, ¿e 
●   umiesz cza nie w og³o sze niach o pra cê ta kich wy mo gów jak p³eæ,

wiek, sto pieñ spraw no œci i in ne jest za ka za ne? Praw do po dob nie czy -
ta ³aœ lub bê dziesz czy taæ dzie si¹t ki ta kich og³o szeñ, jak: „za trud ni my
kel ner ki”, al bo „m³o d¹, atrak cyj n¹ do bu ti ku przyj mê”, al bo „mê¿ -
czy znê na sta no wi sko przed sta wi cie la han dlo we go” itd. Wszyst kie
one ³a mi¹ pra wo; 

●  na roz mo wie kwa li fi ka cyj nej nikt nie ma pra wa py taæ Ciê o Two je pla -
ny ro dzin ne (kie dy pla nu jesz wyjœæ za m¹¿ lub mieæ dzie ci?); 

●  nikt nie mo ¿e od Cie bie ¿¹ daæ za œwiad cze nia od le ka rza, ¿e nie je steœ
w ci¹ ¿y ani do ma gaæ siê pod pi sa nia zo bo wi¹ za nia, ¿e nie zaj dziesz
w ci¹ ¿ê;
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●  nie wol no od mó wiæ za trud nie nia Ciê dla te go, ¿e je steœ w ci¹ ¿y;
●  nie wol no Ci od mó wiæ za trud nie nia z te go po wo du, ¿e je steœ ko -

bie t¹. 

Prze pi sy, któ re okre œla j¹ to, czym jest dys kry mi na cja np. ze wzglê du na
p³eæ w za trud nie niu, znaj du j¹ siê g³ów nie w ko dek sie pra cy. 

Dys kry mi na cja to nie rów ne, ró¿ ne trak to wa nie, któ re go nie mo¿ na wy ja -
œniæ obiek tyw ny mi przy czy na mi, ani któ re nie jest praw nie uspra wie dli wio ne. 

Dys kry mi na cja mo ¿e mieæ cha rak ter bez po œred ni al bo po œred ni.
Bez po œred nia dys kry mi na cja to ta ka sy tu acja, kie dy ktoœ jest trak to wa ny
w spo sób mniej ko rzyst ny, in ny, ni¿ dru ga oso ba w ta kiej sa mej sy tu acji
(np. mê¿ czy zna na roz mo wie kwa li fi ka cyj nej nie jest py ta ny o to, kie dy pla -
nu je dzie ci, a Ty zo sta ³aœ o to za py ta na). 

Dys kry mi na cja po œred nia ma bar dziej za ka mu flo wa ny charakter.
Wystêpuje wte dy, kie dy prze pis z po zo ru wy da je siê byæ neu tral ny – nie dy -
skry mi nu j¹ cy, ale w prak ty ce po wo du je, ¿e da na oso ba lub gru pa znaj du -
je siê w gor szej sytuacji niż porównywalna grupa. 

Oba ro dza je dys kry mi na cji s¹ za bro nio ne. 

Odmian¹ dys kry mi na cji jest tak ¿e mo le sto wa nie. Bar dziej zna ne jest
sfor mu ³o wa nie: mo le sto wa nie sek su al ne, choæ to tyl ko je den z ro dza jów
mo le sto wa nia. 

Mo le sto wa nie sek su al ne to za cho wa nie, któ re ma cha rak ter sek su al -
ny lub od no si siê do Two jej p³ci (np. ob ³a pia nie, po kle py wa nie po pu pie,
ocie ra nie siê, obej mo wa nie, ale tak ¿e ¿ar ty ero tycz ne, sk³a da nie pro po -
zy cji sek su al nych, prze sy ³a nie tre œci ero tycz nych w ma ilach, SMS-ach,
wy wie sza nie ka len da rzy z na gi mi ko bie ta mi itd.) i na ru sza Two j¹ god -
noœæ, po ni ¿a Ciê, upo ka rza. Bar dzo wa¿ ne jest, ¿e mu si to byæ za cho -
wa nie przez Cie bie nie ak cep to wa ne i mu sisz w ja kiœ  jed no znacz ny
spo sób to wy ra ziæ (np. mó wi¹c, pi sz¹c: „nie ¿y czê so bie ta kie go za cho -
wa nia”). 
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Czy mo le sto wa nie sek su al ne mo ¿e byæ prze stêp stwem, a nie
tyl ko dys kry mi na cj¹ i bê dzie œci ga ne w ra mach pra wa kar ne go? 

Tak, je œli spe³ nia prze s³an ki dla któ re goœ z prze stêpstw sek su al nych
okre œlo nych w ko dek sie kar nym. Naj bar dziej dra stycz ne for my mo le sto wa -
nia sek su al ne go mo g¹ wiêc ro dziæ nie tyl ko od po wie dzial noœæ na za sa -
dach pra wa pra cy, lecz tak ¿e od po wie dzial noœæ kar n¹. Przy k³a dem ta kiej
sy tu acji jest gwa³t, ja kie go do œwiad cza ko bie ta w miej scu pra cy. 

Z ko lei mo le sto wa nie sa mo w so bie ozna cza nie po ¿¹ da ne za cho wa -
nie opar te na ta kich ce chach jak: p³eæ, nie pe³ no spraw noœæ, wiek, orien ta -
cja sek su al na, po cho dze nie et nicz ne i in ne przy czy ny, któ re go ce lem lub
skut kiem jest na ru sze nie Two jej god no œci i stwo rze nie wro giej, po ni ¿a j¹ -
cej, upo ka rza j¹ cej lub ob raŸ li wej at mos fe ry w miej scu pra cy. Przy k³a dem
mo ¿e byæ sy tu acja, w któ rej pra cow ni cy nie od zy wa j¹ siê do oso by nie pe³ -
no spraw nej lub mó wi¹ o niej „da³n”, al bo kie ru j¹ ra si stow skie uwa gi do
ko bie ty, któ ra ma po cho dze nie afry kañ skie itd. 

Nie jest dys kry mi na cj¹ mob bing – to wa¿ ne roz ró¿ nie nie, po nie wa¿ za -
raz prze czy tasz o za sa dzie prze nie sie nia ciê ¿a ru do wo du. 

Je œli uwa ¿asz, ¿e do œwiad czy ³aœ dys kry mi na cji ze wzglê du na to, ¿e
je steœ ko bie t¹ na eta pie po szu ki wa nia pra cy (og³o sze nie o pra cy, roz mo -
wa kwa li fi ka cyj na, nie za trud nie nie), przy okre œla niu wa run ków Two je go
za trud nia nia, przy wy zna cza niu na szko le nia lub do awan su al bo na eta -
pie zwol nie nia (roz wi¹ zy wa nia sto sun ku pra cy), mo ¿esz zwró ciæ siê do
S¹ du Pra cy i zg³o siæ ta kie zda rze nie. 

Co bar dzo wa¿ ne, w pra wie pra cy w spra wach o dys kry mi na cjê obo wi¹ -
zu je za sa da „prze nie sie nia ciê ¿a ru do wo du”, co w prak ty ce ozna cza, ¿e
przed s¹ dem to nie Ty mu sisz udo wod niæ, ¿e pra co daw ca Ciê dys kry mi -
no wa³, tyl ko on/a mu si udo wod niæ, ¿e te go nie ro bi³. 

Czy fakt z³o ¿e nia skar gi na pra co daw cê do S¹ du Pra cy nie spo wo -
du je, ¿e od ra zu zo sta niesz zwol nio na? Nie – prze pi sy ko dek su pra cy
chro ni¹ przed ta ki mi sy tu acja mi. 
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Kto od po wia da przed s¹ dem za dys kry mi na cjê? Za wsze pra co daw -
ca. Na wet je œli np. oso b¹, któ ra mo le stu je sek su al nie, jest wspó³ pra cow -
nik, to obo wi¹z kiem pra co daw cy jest za pew nie nie wa run ków pra cy wol -
nych od dys kry mi na cji, w tym mo le sto wa nia. 

Co mo ¿esz zy skaæ, je œli zg³o sisz dys kry mi na cjê (w tym mo le sto wa -
nie i mo le sto wa nie sek su al ne) do S¹ du Pra cy? Ist nie je du ¿e praw do po -
do bieñ stwo, ¿e osta tecz nie nie bê dziesz ju¿ pra co waæ w tym miej scu
(o ile w ogó le by ³aœ za trud nio na), cho cia¿ mo ¿e siê zda rzyæ, ¿e pra co daw -
ca nie bê dzie chcia³ zre zy gno waæ z Cie bie ja ko pra cow ni cy (np. je œli oso -
b¹, któ ra do pu œci ³a siê dys kry mi na cji, nie by³/a on/a sam/a, tyl ko je go/jej
pod w³ad ny/a). Ale na wet gdy byœ ju¿ tam nie pra co wa ³a, ko rzy œci mo g¹
byæ ró¿ ne, np. pra co daw ca do sta nie wy raŸ ny sy gna³, ¿e nie jest „pa nem
i w³ad c¹”, Ty zwiêk szysz po czu cie w³a snej war to œci. Mo ¿esz do pro wa dziæ
do te go, ¿e oso ba, któ ra by ³a spraw c¹, prze sta nie dys kry mi no waæ, ¿e zo -
sta niesz prze pro szo na, ¿e Two je wy na gro dze nie zo sta nie wy rów na ne
w sto sun ku do te go, któ re otrzy mu je mê¿ czy zna na po dob nym sta no wi -
sku (je œli ju¿ pra co wa ³aœ i cho dzi ³o w spra wie w³a œnie o to, ¿e do sta jesz
za tê sa m¹ pra cê mniej pie niê dzy). Mo ¿esz wnio sko waæ o in ne for my za -
doœæ u czy nie nia. Po za tym – mo ¿esz wal czyæ o od szko do wa nie – mi ni mal -
ne od szko do wa nie, w przy pad ku gdy pra co daw ca nie udo wod ni
przed s¹ dem, ¿e nie dys kry mi no wa³/a, wy no si mi ni mum jed no krot -
noœæ naj ni¿ sze go mie siêcz ne go wy na gro dze nia. Pa miê taj, ¿e prze pi sy
te obo wi¹ zu j¹ na wet na eta pie tzw. na wi¹ zy wa nia sto sun ku pra cy, czy li
za nim zo sta niesz pra cow ni c¹. To ozna cza, ¿e je œli ktoœ sfor mu ³o wa³ og³o -
sze nie w ta ki spo sób: „przyj mê ch³o pa ka do pra cy w skle pie, wy ma ga ne
pra wo jaz dy”, a Ty spe³ niasz wszyst kie kry te ria, po za tym, ¿e nie je steœ
ch³o pa kiem, ale mi mo wszyst ko wy sy ³asz swo je CV i do sta jesz in for ma cjê,
¿e nie zo sta niesz za pro szo na na wet na roz mo wê kwa li fi ka cyj n¹, bo prze -
cie¿ szu ka j¹ ch³o pa ków, to ju¿ mo ¿esz pójœæ do S¹ du Pra cy i – je œli pra co -
daw ca zo sta nie uzna ny win nym dys kry mi na cji – do ma gaæ siê od szko do -
wa nia. 

Je œli nie chcesz ko rzy staæ z mo¿ li wo œci s¹ do wych, mo ¿esz sta raæ siê
o to, aby roz wi¹ zaæ pro blem na dro dze me dia cji z pra co daw c¹, np.
przy udzia le zwi¹z ków za wo do wych lub ko mi sji pra cow ni czych. Ofia -
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ry dys kry mi na cji mo g¹ tak ¿e zwró ciæ siê do Pañ stwo wej In spek cji
Pra cy. 

Po stê po wa nie przed S¹ dem Pra cy jest bez p³at ne! 

Je œli do œwiad czasz dys kry mi na cji, ko niecz nie zwróæ siê z proœ b¹ o po -
moc w do cho dze niu swo ich praw do ja kiejœ or ga ni za cji po za rz¹ do wej lub
in sty tu cji, któ ra zaj mu je siê po mo c¹ w ta kich przy pad kach. Mo g¹ Ci bar -
dzo po móc, bê dziesz te¿ mia ³a po czu cie, ¿e nie je steœ sa ma. 
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V. Zdro wie re pro duk cyj ne

Ja kie masz pra wa w pra cy kie dy uro dzisz dziec ko? 

Ile trwa urlop ma cie rzyñ ski? To za le ¿y: je œli ro dzisz pierw sze dziec ko,
trwa on 18 ty go dni; przy dru gim i ka¿ dym ko lej nym dziec ku 20 ty go dni.
Je œli ro dzisz bliŸ nia ki lub wie lo racz ki, masz pra wo do 28 ty go dni urlo pu. 

Od kie dy li czy siê urlop ma cie rzyñ ski? 
Naj czê œciej urlop ma cie rzyñ ski li czy siê od dnia po ro du lub dnia, w któ -

rym zg³o si ³aœ siê na po ro dów kê. By wa j¹ sy tu acje, kie dy le karz/rka de cy du -
je, ¿e ju¿ na 14 dni przed po ro dem nie je steœ zdol na do pra cy i kie ru je Ciê
na urlop ma cie rzyñ ski. Jed nak te dni wy ko rzy sta ne przed po ro dem zo sta -
n¹ od jê te od ca ³o œci urlo pu, któ ry Ci przy s³u gu je. 

Czy i kie dy mo ¿esz zre zy gno waæ z urlo pu ma cie rzyñ skie go? 
Mu sisz wy ko rzy staæ mi ni mum 14 ty go dni urlo pu. Z resz ty mo ¿esz zre -

zy gno waæ, a jed no cze œnie mo ¿e on zo staæ wy ko rzy sta ny przez oj ca dziec -
ka (nie mu si byæ Two im mê ¿em, ale mu si mieæ pra wo opie ki nad dziec -
kiem), któ ry w takiej sytuacji mu si wy st¹ piæ do za k³a du pra cy z wnio skiem
o udzie le nie mu urlo pu. 

Je œli de cy du jesz siê na ta kie roz wi¹ za nie, na 7 dni przed pla no wa nym
po wro tem do pra cy zg³a szasz pra co daw cy pi sem ny wnio sek w spra wie re -
zy gna cji z czê œci urlo pu ma cie rzyñ skie go i do ³¹ czasz za œwiad cze nie pra co -
daw cy za trud nia j¹ ce go pra cow ni ka -o jca. 

W sy tu acjach kie dy dziec ko po po ro dzie mu si zo staæ w szpi ta lu al -
bo kie dy de cy du jesz siê na od da nie dziec ka do ad op cji i tak mu sisz
wy ko rzy staæ 8 ty go dni urlo pu. 

Po po wro cie do pra cy, je œli kar misz dziec ko pier si¹ i pra cu jesz d³u ¿ej ni¿
6 go dzin dzien nie, masz pra wo do dwóch przerw na kar mie nie po 30 mi -
nut ka¿ da. Pra cow ni ca mo ¿e jed nak usta liæ z pra co daw c¹, i¿ za miast braæ
dwie prze rwy w ci¹ gu dnia, bê dzie przy cho dziæ do pra cy go dzi nê póŸ niej
lub koñ czyæ pra cê go dzi nê wcze œniej. Jest to jed nak kwe stia do usta le nia,
a nie wy móg usta wo wy. 
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Za spra w¹ urlo pu ma cie rzyñ skie go prze no si my siê ze sfe ry za wo do wej,
zwi¹ za nej z ryn kiem pra cy, w ob szar zdro wia, któ ry do ty czy sfe ry pry wat -
nej. Tu taj te¿ wy stê pu je wie le kwe stii, któ re war to po znaæ oraz praw, któ -
rych war to byæ œwia do m¹. Naj wiê cej „pu ³a pek” czy ha na ko bie ty w ob sza -
rze tzw. zdro wia re pro duk cyj ne go. 

Czym jest zdro wie re pro duk cyj ne? 

Zdro wie re pro duk cyj ne od no si siê do spraw zwi¹ za nych z uk³a dem roz -
rod czym oraz je go funk cja mi i pro ce sa mi, czy li tym, co jest zwi¹ za ne m.in.
z cy klem owu la cyj nym, mie si¹cz k¹, an ty kon cep cj¹, ci¹ ¿¹, opie k¹ oko ³o po -
ro do w¹, ale rów nie¿ po pro stu z ¿y ciem sek su al nym cz³o wie ka. Zdro wie
jest tu ro zu mia ne nie ja ko brak cho ro by, ale tzw. pe ³en do bro stan fi zycz -
ny, psy chicz ny i spo ³ecz ny. 

Zdro wie re pro duk cyj ne ozna cza za tem, ¿e lu dzie mo g¹ pro wa dziæ sa -
tys fak cjo nu j¹ ce i bez piecz ne ¿y cie sek su al ne oraz ¿e ma j¹ zdol noœæ do re -
pro duk cji, jak rów nie¿ swo bo dê de cy do wa nia o tym czy, kie dy i ile chc¹
mieæ dzie ci. 

St¹d wy ni ka Two je pra wo do: 

●  od po wied niej in for ma cji oraz mo¿ li wo œci ko rzy sta nia z bez piecz nych,
sku tecz nych, przy stêp nych fi nan so wo oraz ak cep to wa nych me tod pla -
no wa nia ro dzi ny, 

●  od po wied nich us³ug s³u¿ by zdro wia, za pew nia j¹ cych ko bie tom bez -
piecz n¹ ci¹ ¿ê i po ród, a pa rom — naj lep sz¹ szan sê po sia da nia zdro we -
go po tom stwa. 

Czy kwe stia zdro wia re pro duk cyj ne go do ty czy 
w tej sa mej mie rze mê¿ czyzn i ko biet? 

Zdro wie re pro duk cyj ne sta no wi za sad ni czy ele ment zdro wia ka¿ de go
cz³o wie ka, jed nak z ra cji swo ich bio lo gicz nych funk cji, jak i z po trze by wy -
ko ny wa nia ba dañ pro fi lak tycz nych, ko bie ty czê œciej ni¿ mê¿ czyŸ ni ko rzy -
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sta j¹ z us³ug opie ki zdro wot nej w tym za kre sie. Z te go po wo du, czê œciej
ni¿ mê¿ czyŸ ni na ra ¿o ne s¹ na utrud nie nia lub kosz ty wy ni ka j¹ ce z nie w³a -
œci wie funk cjo nu j¹ ce go sys te mu ochro ny zdro wia, z ja kim ma my do czy -
nie nia w na szym kra ju. 

Zdro wie re pro duk cyj ne przed uzy ska niem 
do wo du oso bi ste go

Ochro na zdro wia re pro duk cyj ne go jest istot na w ka¿ dym wie ku, war to
jed nak zwró ciæ uwa gê na szcze gól n¹ sy tu acjê, w któ rej siê znaj du jesz, je -
œli je steœ nie pe³ no let nia. 

Twoi praw ni opie ku no wie mu sz¹ wy ra ziæ zgo dê na two je le cze nie. Po -
nie wa¿ w prze pi sach pra wa nie jest wprost po wie dzia ne, ¿e zgo da ma byæ
z³o ¿o na oso bi œcie przez opie ku na usta wo we go lub prze ka za na na pi œmie,
le ka rze mo g¹ udzie laæ Ci in for ma cji i œwiad czeñ zdro wot nych na pod sta -
wie do mnie ma nej zgo dy, czy li po Two im oœwiad cze niu, ¿e ro dzic zga dza
siê na da ne œwiad cze nie. Le ka rze jed nak czê sto in ter pre tu j¹ te prze pi sy
praw ne ja ko wy raŸ ny obo wi¹ zek in for mo wa nia opie ku nów osób ma ³o let -
nich. 

W prak ty ce ozna cza to, ¿e le karz mo ¿e za ¿¹ daæ, abyœ przy sz³a na ba da -
nie z praw nym opie ku nem lub trze ba bê dzie z³o ¿yæ od po wied ni¹ ad no ta -
cjê w Two jej do ku men ta cji me dycz nej (wte dy zgo da ta ka wy ra ¿a na jest je -
den raz i nie ma ko niecz no œci przy cho dze nia za ka¿ dym ra zem z oso b¹ do -
ro s³¹). Je œli ukoñ czy ³aœ 16 lat o ba da niu de cy du j¹ nie tyl ko Twoi opie ku no -
wie praw ni, ale wy ma ga na jest rów nie¿ Two ja zgo da, co ozna cza ¿e nie
mo ¿e dojœæ do ba da nia, je œli siê na nie zga dzasz. 

Pa miê taj, ¿e mi mo swo jej nie pe³ no let no œci je steœ chro nio na pra wa mi
pa cjent ki i ¿e masz pra wo de cy do waæ o tym, czy pod czas ba da nia w ga -
bi ne cie bê dzie obec ny ktoœ jesz cze oprócz Cie bie i le ka rza/le kar ki. 

Ozna cza to, ¿e je œli bê dziesz siê bez piecz niej czu ³a w czy imœ to wa rzy stwie
(sym pa tii, przy ja ció³ ki, ma my), to oso ba ta mo ¿e byæ obec na i wspie raæ Ciê
pod czas ba da nia. Z dru giej stro ny, je œli nie chcesz, by w tej sy tu acji obec na
by ³a in na oso ba, masz pra wo do te go, by pod czas ba da nia byæ sa ma. 
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Je œli w ga bi ne cie gi ne ko lo gicz nym dzie je siê coœ, 
co nie po win no mieæ miejsca

O tym, jak wy gl¹ da ba da nie gi ne ko lo gicz ne, mo ¿esz do wie dzieæ siê
z ró¿ nych Ÿró de³, m.in. z pu bli ka cji Gru py Edu ka to rów Sek su al nych „Pon -
ton” na ich stro nach in ter ne to wych (www.pon ton.org.pl). W tym miej scu
chce my zwró ciæ uwa gê na fakt, ¿e ba da nie gi ne ko lo gicz ne wy ró¿ nia siê
tym, ¿e do ty czy in tym ne go aspek tu ¿y cia, dlatego te¿ czê sto wy ma ga po -
ko na nia wsty du i stra chu. Wa¿ ne jest zatem abyœ w je go trak cie czu ³a siê
mo¿ li wie kom for to wo. Wp³yw na to ma m.in. po sta wa le ka rza/le kar ki.
Nie ste ty, m³o de pa cjent ki, szcze gól nie te, któ re pierw szy raz od wie dza j¹
ga bi net gi ne ko lo ga, czê sto wy cho dz¹ z nie go roz cza ro wa ne. Wska zu j¹, ¿e
le ka rzom brak od po wied nie go po dej œcia. Nie udzie la j¹ pa cjent kom pod -
sta wo wych in for ma cji, znie chê ca j¹ do za da wa nia py tañ, po zwa la j¹ so bie
oce niaæ i ko men to waæ wy bo ry swo ich pa cjen tek. Pa miê taj, ¿e jest to nie -
zgod ne z pra wem i tzw. przy siê g¹ Hi po kra te sa, któ ra do ty czy pod sta wo -
wych za sad etycz nych za wo du le ka rza. 

Masz pra wo do te go, aby le karz/le kar ka uzna li Twój punkt wi dze nia
i zwra ca li uwa gê na kom fort psy chicz ny i do bre sa mo po czu cie pod czas
ba da nia. W trak cie wi zy ty u gi ne ko lo ga po win naœ mieæ po czu cie, ¿e le -
karz/le kar ka s¹ tam dla Cie bie, i ¿e Two je pra wa ja ko pa cjent ki (m.in.
pra wo do in for ma cji, po uf no œci, pry wat no œci, god no œci i de cy do wa nia
o so bie) s¹ re spek to wa ne. 

Le karz/le kar ka nie ma pra wa kry ty ko waæ, oce niaæ Two ich wy bo rów
i mó wiæ Ci np., ¿e je steœ za m³o da na seks. Je œli tak siê sta nie, na tych -
miast zmieñ le ka rza, mo ¿esz te¿ z³o ¿yæ na nie go skar gê. Na pew no jed -
nak nie war to na ra ¿aæ siê na upo ko rze nia i wra caæ po now nie do te go sa -
me go ga bi ne tu. 

Bez p³at ne ba da nia cy to lo gicz ne i mam mo gra ficz ne

Sza cun ko wo co ro ku u 4 ty siê cy ko biet dia gno zu je siê ra ka szyj ki ma ci -
cy. Aby sku tecz nie bro niæ siê przed ra kiem, war to re gu lar nie ro biæ ba da nie
cy to lo gicz ne, wy ko ny wa ne w ga bi ne cie gi ne ko lo gicz nym. 
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Na ro do wy Fun dusz Zdro wia po œród œwiad czeñ opie ki zdro wot nej fi -
nan so wa nych ze œrod ków pu blicz nych pro po nu je pro gram pro fi lak ty ki ra -
ka szyj ki ma ci cy (cy to lo gia), z któ re go mo ¿esz sko rzy staæ, je œli je steœ
w wie ku 25-59 lat oraz: 
●   masz ubez pie cze nie zdro wot ne, 
●   nie mia ³aœ wy ko na nej cy to lo gii w ci¹ gu ostat nich trzech lat, 
●   je steœ ob ci¹ ¿o na czyn ni ka mi ry zy ka (za ka ¿e nie wi ru sem HIV, przyj mo -

wa nie le ków im mu no su pre syj nych, za ka ¿e nie HPV – ty pem wy so kie go
ry zy ka) i nie mia ³aœ wy ko na nej cy to lo gii w ci¹ gu ostat nich 12 mie siê cy. 

Je œli spe³ niasz opi sa ne wa run ki, to war to sko rzy staæ z pro gra mu, na wet
je œli czas ocze ki wa nia na wi zy tê jest d³u gi (co siê czê sto zda rza). 

W Pol sce re ali zo wa ny jest tak ¿e pro gram pro fi lak ty ki ra ka pier si, ale
skie ro wa ny jest on do ko biet w wie ku 50-69 lat. Nie ozna cza to jed nak, ¿e
nie po win naœ ba daæ pier si. Mo ¿esz to ro biæ sa ma (je œli wiesz jak), ale za -
wsze pod czas wi zy ty u gi ne ko lo ga po proœ le ka rza/ le kar kê o wy ko na nie te -
go ba da nia. 

Do stêp do an ty kon cep cji hor mo nal nej

Wspo mi na ³y œmy ju¿ wcze œniej, ¿e zgod nie z obo wi¹ zu j¹ cym pra wem
je ¿e li nie skoñ czy ³aœ 16 lat, le karz/le kar ka ma pra wo in for mo wa nia Two je -
go usta wo we go przed sta wi cie la, czy li naj czê œciej ro dzi ców lub opie ku nów
praw nych, o Two im sta nie zdro wia, roz po zna niu cho ro by czy pro po no wa -
nych me to dach le cze nia. Po dob nie, je œli je steœ nie pe³ no let nia, wy ma ga na
jest zgo da na udzie le nie œwiad cze nia zdro wot ne go (czy li np. wy pi sa nie re -
cep ty) lub prze pro wa dze nie ba da nia. 

Po nie wa¿ wie lu le ka rzy in ter pre tu je te prze pi sy w spo sób bar dzo re -
stryk cyj ny, mo ¿e siê zda rzyæ tak, ¿e je œli je steœ nie pe³ no let nia, le karz/le kar -
ka nie wy ra zi zgo dy na za pi sa nie Ci an ty kon cep cji hor mo nal nej, na wet je -
œli uzna, ¿e nie za szko dzi to Two je mu zdro wiu. 

Z punk tu wi dze nia me dy cy ny pi gu³ ki an ty kon cep cyj ne mo ¿e przyj mo -
waæ dziew czy na, któ ra od mi ni mum 2 lat mie si¹cz ku je (o ile nie ma in nych
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prze ciw wska zañ me dycz nych), ale ja ko nie pe³ no let nia pa cjent ka mo ¿esz
mieæ k³o pot z uzy ska niem na nie re cep ty. Le karz/le kar ka mo ¿e te¿ ¿¹ daæ,
¿e byœ przy sz³a z ro dzi cem lub opie ku nem. 

W prak ty ce ma my wiêc do czy nie nia z pa ra dok sal n¹ sy tu acj¹, w któ rej,
w œwie tle pol skie go pra wa, od ukoñ cze nia 15 ro ku ¿y cia mo ¿esz upra wiaæ
seks, jed no cze œnie nie ma j¹c praw nie za gwa ran to wa ne go do stê pu do no -
wo cze snych me tod an ty kon cep cji. 

Do pie ro osi¹ gniê cie pe³ no let nio œci da je Ci pra wo do sa mo sta no wie nia
w za kre sie ochro ny zdro wia. 

An ty kon cep cja i ka sa, czy li twar dy orzech 
do zgry zie nia

Nie ste ty, fakt ukoñ cze nia 18 ro ku ¿y cia nie ozna cza koñ ca k³o po tów
w do stê pie do an ty kon cep cji hor mo nal nej. Na dro dze do wy ku pie nia re -
cep ty po ja wia j¹ siê ró¿ ne in ne pro ble my, np. eko no micz ne (wy so kie ce ny
œrod ków i fakt, ¿e nie s¹ one re fun do wa ne) czy spo ³ecz ne (w nie któ rych
œro do wi skach u¿y wa nie ta ble tek an ty kon cep cyj nych uwa ¿a ne jest za
wsty dli we, pro ble mem mo ¿e byæ te¿ na sta wie nie oso by pra cu j¹ cej w ap -
te ce). 

Z punk tu wi dze nia eko no micz ne go klu czo wy jest fakt, ¿e an ty kon cep -
cja nie jest w Pol sce re fun do wa na. Na li œcie le ków re fun do wa nych w Pol -
sce s¹ je dy nie œrodki prze pi sy wa ne lecz ni czo w przy pad ku bo le snych mie -
si¹ czek, wa hañ hor mo nal nych cy klu itp. Le ki te ma j¹ dzia ³a nie an ty kon -
cep cyj ne, jed nak trak to wa ne jest ono ja ko ubocz ne. Je œli tego typu œrodki
nie s¹ za pi sy wa ne Ci z po wo dów zdro wot nych, nie masz szans na tañ sz¹
an ty kon cep cjê. War to te¿ zwró ciæ uwa gê na to, ¿e s¹ to le ki sta rej ge ne ra -
cji, za li czo ne w po czet le ków re fun do wa nych (w 30%) na pod sta wie ich
dzia ³a nia lecz ni cze go. Na ryn ku mo¿ na do staæ œrod ki nie re fun do wa ne, kil -
ka krot nie dro¿ sze, ale jednoczeœnie bez piecz niej sze i lep sze dla Two je go
zdro wia, bo zawieraj¹ce mniejsz¹ dawkê hormonów. Na ich sto so wa nie
mo g¹ so bie jed nak po zwo liæ tyl ko le piej sy tu owa ne z nas. 
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An ty kon cep cja i po gl¹ dy le ka rza

Le karz/le kar ka mo ¿e po wstrzy maæ siê od wy pi sa nia re cep ty, je ¿e li jest
to nie zgod ne z je go/jej œwia to po gl¹ dem (np. nie po pie ra sek su przed ma³ -
¿eñ skie go lub nie ak cep tu je sto so wa nia an ty kon cep cji ze wzglê du na wy -
zna wa n¹ wia rê). Jest to tzw. klau zu la su mie nia. 

Le karz/le kar ka jed nak nie ma pra wa po pro stu od mó wiæ Ci wy pi sa nia
re cep ty i wy pro siæ z ga bi ne tu. W przy pad ku od mo wy prze pi sa nia le ków
ze wzglê dów œwia to po gl¹ do wych le karz/le kar ka ma obo wi¹ zek skie ro -
waæ Ciê do in ne go le ka rza/le kar ki – ta kie go, któ ry/któ ra zre ali zu je Two -
je ocze ki wa nia. Naj czê œciej jed nak le ka rze ko rzy sta j¹ z nie wie dzy pa -
cjen tek i nad u¿y wa j¹ swo je go pra wa do od mo wy, nie wska zu j¹c in ne -
go le ka rza. 

Szcze gól nie trud na sy tu acja ma miej sce wte dy, kie dy po trze bu jesz re -
cep ty na an ty kon cep cjê post ko ital n¹ tzw. awa ryj n¹ (czy li sto so wa n¹ po
sto sun ku). Le ka rze na gmin nie od ma wia j¹ wy pi sa nia re cep ty na ten lek,
uspra wie dli wia j¹c siê klau zu l¹ su mie nia lub ce lo wo my l¹c pi gu³ kê dzia ³a -
j¹ c¹ do 72 go dzin po sto sun ku z pi gu³ k¹ wcze sno po ron n¹ RU 486. Mi mo
¿e pi gu³ ka „po sto sun ku” jest le gal na i do pusz czo na do sprze da ¿y, mo ¿e
zda rzyæ siê, ¿e bê dziesz mia ³a k³o pot z jej zdo by ciem. Cza sem re cep tê ³a -
twiej zdo byæ u pry wat ne go gi ne ko lo ga, p³a c¹c za wi zy tê. Jed nak ce na wi -
zy ty u le ka rza/le kar ki wraz z ce n¹ le ku sta no wi¹ nie ba ga tel n¹ kwo tê ok.
160 – 200 z³, na któ r¹ nie ka¿ da z nas mo ¿e so bie po zwo liæ. 

Czy zaj œcie w ci¹ ¿ê jest po wo dem, 
by „wy le cieæ” ze szko ³y? 

Zaj œcie w ci¹ ¿ê w ¿ad nym wy pad ku nie jest po wo dem, by zo staæ wy -
rzu co n¹ ze szko ³y. Gwa ran cjê do stê pu do edu ka cji da j¹ za pi sy w Kon sty tu -
cji RP, w któ rej mo wa jest o tym, ¿e pra wo do edu ka cji ma ka¿ da oso ba
bez wzglê du na p³eæ. Jest to o ty le istot ne, ¿e za zwy czaj nie po ci¹ ga siê do
od po wie dzial no œci w przy pad ku ci¹ ¿y przy sz³e go oj ca, a je dy nie bê d¹ c¹
w ci¹ ¿y ko bie tê czy dziew czy nê. 

34

V. Zdro wie...

kobieta-korekta-druk:kobieta-korekta-2.qxd 12/2/2010 1:54 PM Page 34



Po nie wa¿ te mat nie let nich uczen nic uwa ¿a ny jest czê sto w szko ³ach za
wsty dli wy czy Ÿle œwiad cz¹ cy o szko le, nie rzad kie s¹ przy pad ki na ma wia nia
ciê ¿ar nych, by opu œci ³y placówkê edukacyjn¹. Cza sem to na ma wia nie mo -
¿e przy braæ for my za stra sza nia czy gro ¿e nia, któ re s¹ nie zgod ne z pra wem. 

Pa miê taj, ¿e masz pra wo do kon ty nu owa nia edu ka cji bê d¹c w ci¹ ¿y,
i war to z te go pra wa sko rzy staæ. Je œli czu jesz, ¿e w szko le two rzo na jest
wo kó³ Cie bie za stra sza j¹ ca at mos fe ra, mo ¿esz z³o ¿yæ skar gê w Ku ra to -
rium Oœwia ty. 

Re gu la cje praw ne a ci¹ ¿a

Na wet je œli nie pla no wa ³aœ dziec ka, lecz np. za bez pie cze nie za wio d³o,
pol skie pra wo prze wi du je trzy przy pad ki, w któ rych do zwo lo ne jest
usu niê cie ci¹ ¿y: 
1. Je œli ci¹ ¿a sta no wi za gro ¿e nie dla ¿y cia lub zdro wia ko bie ty, stwier -

dzo ne przez le ka rza in ne go ni¿ ten, któ ry do ko nu je prze rwa nia ci¹ ¿y.
Prze rwa nia ci¹ ¿y do ko nu je le karz w szpi ta lu. 

2. Je œli ba da nia pre na tal ne lub in ne prze s³an ki me dycz ne wska zu j¹ na
du ¿e praw do po do bieñ stwo ciê¿ kie go i nie od wra cal ne go upo œle dze -
nia p³o du al bo nie ule czal nej cho ro by za gra ¿a j¹ cej je go ¿y ciu (stwier -
dzo ne przez le ka rza in ne go ni¿ ten, któ ry do ko nu je prze rwa nia ci¹ -
¿y). Prze rwa nia ci¹ ¿y do ko nu je le karz w szpi ta lu. 

3. Je œli za cho dzi po twier dzo ne przez pro ku ra to ra po dej rze nie, ¿e ci¹ ¿a
po wsta ³a w wy ni ku czy nu za bro nio ne go (gwa³ tu, sto sun ku ka zi rod -
cze go, je œli masz mniej ni¿ 15 lat). Prze rwa nie ci¹ ¿y jest w ta kiej sy -
tu acji do pusz czal ne, je œli od po cz¹t ku ci¹ ¿y up³y nê ³o nie wiê cej ni¿
12 ty go dni. Za ist nie nie oko licz no œci upraw nia j¹ cych do prze rwa nia
ci¹ ¿y stwier dza pro ku ra tor. Prze rwa nie ci¹ ¿y mo ¿e byæ w ta kim wy -
pad ku wy ko na ne rów nie¿ w ga bi ne cie pry wat nym. 

Do prze rwa nia ci¹ ¿y wy ma ga na jest pi sem na zgo da ko bie ty. W przy -
pad ku oso by ma ³o let niej lub ubez w³a sno wol nio nej wy ma ga na jest pi sem -
na zgo da jej przed sta wi cie la usta wo we go. W przy pad ku ma ³o let niej, któ -
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ra ukoñ czy ³a 13 lat, wy ma ga na jest do dat ko wo pi sem na zgo da jej sa mej.
W przy pad ku ma ³o let niej po ni ¿ej 13 ro ku ¿y cia wy ma ga na jest zgo da s¹ -
du opie kuñ cze go, a dziew czyn ka ma pra wo do wy ra ¿e nia swo jej opi nii.
Oso ba ubez w³a sno wol nio na rów nie¿ po win na wy ra ziæ swo j¹ zgo dê na pi -
œmie, chy ba ¿e nie po zwa la jej na to stan zdro wia psy chicz ne go. W ra zie
bra ku zgo dy przed sta wi cie la usta wo we go do prze rwa nia ci¹ ¿y wy ma ga na
jest zgo da s¹ du opie kuñ cze go. 

Do stêp noœæ le gal nej abor cji

Je œli je steœ w sy tu acji, w któ rej zde cy do wa ³aœ siê na prze rwa nie ci¹ ¿y
i przy s³u gu je Ci ta kie pra wo, mu sisz przy go to waæ siê na to, ¿e mo ¿e to nie
byæ pro ste. Or ga ni za cje ko bie ce od lat do no sz¹ o k³o po tach, ja kie ma j¹ ko -
bie ty, kie dy pró bu j¹ wy eg ze kwo waæ to przy s³u gu j¹ ce im pra wo. W ta kiej sy -
tu acji zg³oœ siê do or ga ni za cji, któ ra Ci po mo ¿e. Ta k¹ or ga ni za cj¹ jest m.in.
Fe de ra cja na rzecz Ko biet i Pla no wa nia Ro dzi ny. Na stro nach in ter ne to wych
tej or ga ni za cji (www.fe de ra.org.pl) znaj dziesz wie le przy dat nych (rów nie¿
prak tycz nych) in for ma cji zwi¹ za nych ze zdro wiem re pro duk cyj nym. 

War to w tym miej scu wspo mnieæ, ¿e pol skie pra wo na le ¿y do jed nych
z naj bar dziej re stryk cyj nych w Unii Eu ro pej skiej. W ta kich kra jach jak Wiel -
ka Bry ta nia, Fran cja czy Cze chy abor cja jest do pusz czal na z przy czyn spo -
³ecz no -ek on omic znych, czy li wte dy, gdy np. nie je steœ go to wa lub nie
masz wa run ków, by zo staæ mat k¹. 

Je œli nie mo ¿esz wy cho waæ swo je go dziec ka

Je œli spo dzie wasz siê dziec ka, a Two ja sy tu acja ¿y cio wa nie po zwa la Ci
na wy cho wa nie go, zg³oœ siê do Oœrod ka Ad op cyj no -Opi eku ñcz ego. Uzy -
skasz tam po moc po przez: 
●   po rad nic two psy cho lo gicz ne, 
●   po rad nic two pe da go gicz ne, 
●   po rad nic two praw ne, 
●   po moc w zna le zie niu miej sca w do mu sa mot nej mat ki, 
●   po moc w zna le zie niu ro dzi ny, któ ra za adop tu je Two je dziec ko. 
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Zrze cze nie – tak po pu lar nie mó wi siê o od da niu dziec ka do ad op cji –
to wy ra ¿e nie zgo dy przez ro dzi ców bio lo gicz nych na przy spo so bie nie
dziec ka bez wska zy wa nia oso by przy spo sa bia j¹ ce go. Ad op cja ze wska za -
niem to ro dzaj ad op cji, w któ rym mat ka bio lo gicz na lub obo je ro dzi ce wy -
ra ¿a j¹ zgo dê na ad op cjê swo je go dziec ka przez oso by jej zna ne. Wów czas
w oœwiad cze niu o wy ra ¿e niu zgo dy na ad op cjê wpi su je siê imiê i na zwi sko
ro dzi ców ad op cyj nych. 

Zrze cze nia do ko nu je siê przed Sê dzi¹ S¹ du Ro dzin ne go w swo im miej -
scu za miesz ka nia lub po by tu. Zgo dê na ad op cjê dziec ka mo¿ na wy ra ziæ
naj wcze œniej 43 dni po je go uro dze niu. Na le ¿y mieæ przy so bie do wód
oso bi sty i akt uro dze nia dziec ka. Je ¿e li je steœ pan n¹, wdo w¹ lub roz wód -
k¹ (d³u ¿ej ni¿ rok) i ¿a den mê¿ czy zna nie uzna³ dziec ka – zgo dê na ad op -
cjê wy ra ¿asz sa ma. Je œli je steœ za mê¿ na, w se pa ra cji, roz wie dzio na kró cej
ni¿ rok – zgo dê mu sisz wy ra ziæ wraz z (by ³ym) mê ¿em (na wet, je ¿e li m¹¿
nie jest oj cem bio lo gicz nym dziec ka). Gdy oj ciec dziec ka zo sta³ po da ny
w ak cie uro dze nia, rów nie¿ mu si wy ra ziæ tak¹ zgo dê. Wy ra ¿e nie zgo dy na
ad op cjê dziec ka nie mo ¿e od by waæ siê pod przy mu sem. W cza sie do ko ny -
wa nia zrze cze nia nie mo¿ na byæ pod wp³y wem al ko ho lu i in nych œrod ków
zmie nia j¹ cych œwia do moœæ. Zgo dê na ad op cjê mo¿ na od wo ³aæ (rów nie¿
w S¹ dzie) do mo men tu wp³y niê cia do s¹ du wnio sku o przy spo so bie nie
dziec ka. Wy ra ¿e nie zgo dy na ad op cjê dziec ka w przy sz³o œci bez wska zy wa -
nia oso by przy spo sa bia j¹ cej ozna cza, ¿e nie bê dziesz zna ³a na zwi ska ani
ad re su ro dzi ców ad op cyj nych. 

B¹dŸ œwia do ma te go, ¿e zgo dê na ad op cjê trze ba wy ra ziæ na pi œmie.
Po zo sta wie nie dziec ka bez ta kie go do ku men tu, np. w szpi ta lu, bar dzo
kom pli ku je je go sy tu acjê praw n¹ i nie jed no krot nie unie mo¿ li wia szan sê
na ad op cjê. 

Bez piecz na ci¹ ¿a — opie ka oko ³o po ro do wa 

Pa miê taj o tym, ¿e bê d¹c w ci¹ ¿y na le ¿y zg³o siæ siê do le ka rza gi ne -
ko lo ga, któ ry bê dzie mo ni to ro wa³ Twój stan zdro wia a¿ do po ro du.
Kon tro l ne wi zy ty od by wa j¹ siê œred nio co mie si¹c (o ile le karz nie za le -
ci ina czej). 
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W okre sie ci¹ ¿y, po ro du i po ³o gu (czy li 6-8 ty go dni po po ro dzie) masz
pra wo do ko rzy sta nia ze œwiad czeñ opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych
ze œrod ków pu blicz nych, nie za le¿ nie od te go, czy po sia dasz ubez pie cze -
nie zdro wot ne, czy nie. 

Ja ko ciê ¿ar na masz pra wo do ko rzy sta nia z bez p³at nych wi zyt le kar -
skich, ba dañ dia gno stycz nych, na któ re otrzy ma ³aœ skie ro wa nie od le ka rza
z po rad ni ma j¹ cej umo wê z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia, a tak ¿e do -
dat ko wych œwiad czeñ den ty stycz nych i ma te ria ³ów sto ma to lo gicz nych.
B¹dŸ jed nak przy go to wa na, ¿e do stêp do nie któ rych ba dañ mo ¿e byæ
utrud nio ny oraz ¿e trud no jest siê do staæ do gi ne ko lo ga. Pa miê taj te¿, ¿e
wi zy ty u gi ne ko lo ga pod czas ci¹ ¿y s³u ¿¹ mo ni to ro wa niu Two je go sta nu
zdro wia i nie war to z nich re zy gno waæ. 

Ba da nie ul tra so no gra fem (USG) 

Bê d¹c w ci¹ ¿y, masz pra wo do trzy krot ne go ba da nia USG p³o du (a tak -
¿e kil ka krot ne go ba da nia krwi i in nych ba dañ, któ re zle ci le karz). Pierw -
sze ba da nie USG po win no byæ prze pro wa dzo ne w okre sie miê dzy 11
a 14 ty go dniem ci¹ ¿y, na stêp nie miê dzy 21 a 26 ty go dniem ci¹ ¿y, a tak -
¿e po miê dzy 33 a 37 ty go dniem ci¹ ¿y. 
Ba da nia te s¹ nie od p³at ne. 

Pod czas ba da nia le karz/le kar ka po win ni in for mo waæ Ciê o wy ko ny wa -
nych czyn no œciach oraz o wy ni ku ba da nia. Je œli te go nie ro bi¹, po proœ
o to, bo masz do te go pra wo. 

Do ma gaj siê te¿ skie ro wa nia w ter mi nie, w któ rym na le ¿y wy ko naæ ba da -
nie – cza sem pa cjent ki s¹ od sy ³a ne do pry wat nych ga bi ne tów pod pre tek -
stem braku wol nych ter mi nów w szpitalu. Po proœ wte dy o skie ro wa nie do in -
ne go oœrod ka, w któ rym mo ¿esz wy ko naæ ba da nie nie od p³at nie. Mo ¿e to byæ
nie pu blicz ny oœro dek, któ ry ma pod pi sa n¹ umo wê z NFZ-em. Za nim zde cy -
du jesz siê na ba da nie, upew nij siê, ¿e oœro dek nie po bie rze od Cie bie za ba -
da nie op³a ty. Oczy wi œcie, je œli ze chcesz, mo ¿esz wy ko naæ to sa mo ba da nie
od p³at nie, w do wol nym miej scu. Koszt ta kie go ba da nia to ok. 180 – 200 z³. 
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In ne ba da nia od p³at ne

Le karz/le kar ka mo ¿e skie ro waæ Ciê na in ne, od p³at ne ba da nia, ale s¹ to
ba da nia do dat ko we i masz pra wo wie dzieæ, ¿e bê dziesz mu sia ³a za nie za -
p³a ciæ. Do Cie bie na le ¿y de cy zja, czy mu siê pod daæ. Uwa ¿a my, ¿e war to
roz wa ¿yæ po nie sie nie kosz tów ta kich ba dañ jak GBS, czy li ba da nie w kie -
run ku pa cior kow ców, któ ry mi – je œli je steœ ich no si ciel k¹ – mo ¿esz pod czas
po ro du za ka ziæ dziec ko. Ba da nie to wy gl¹ da po dob nie do cy to lo gicz ne go.
Je go koszt to ok. 30 z³ i je œli wyj dzie wy nik po zy tyw ny – ok. 20 z³ za an ty -
bio gram. Le cze nie po le ga na po da niu pod czas po ro du daw ki an ty bio ty ku,
któ ry ochro ni dziec ko przed mo¿ li wym za ka ¿e niem bak te ria mi. 

Po ród — gdzie i w ja ki spo sób uro dziæ? 

Od k¹d zli kwi do wa no w Pol sce tzw. Izby Po ro do we, po zo sta ³y dwie
mo¿ li wo œci dla na ro dzin dziec ka: mo ¿esz uro dziæ w szpi ta lu lub w do mu.
Ta dru ga opcja jest wy bie ra na przez ko bie ty zde cy do wa nie rza dziej, ale
jest rów nie¿ war ta roz pa trze nia. W tej sy tu acji po win naœ skon tak to waæ siê
z po ³o¿ n¹, któ ra przyj mu je do mo we po ro dy i z ni¹ usta liæ szcze gó ³y ca ³e -
go przed siê wziê cia. Po ród do mo wy jest mo¿ li wy, je œli nie ma wska zañ do
opie ki szpi tal nej pod czas narodzin dziecka. O ta kie wska za nia spy taj le ka -
rza pod czas wi zy ty kon tro l nej (od by wa j¹ siê one œred nio co mie si¹c, przez
ca ³y okres ci¹ ¿y). 

Przy go to wu j¹c siê do po ro du w szpi ta lu, rów nie¿ war to omó wiæ z le -
ka rzem lub po ³o¿ n¹ szcze gó ³y do ty cz¹ ce te go, jak mo¿e on prze bie gaæ.
Czy bê dziesz ¿y czy ³a so bie znie czu le nie? Je œli tak, to ja kie? W ja kiej po zy -
cji i gdzie uro dzisz? Nie ste ty, nie bê dziesz mia ³a ta kiej do wol no œci jak
w przy pad ku po ro du do mo we go, bo szpi ta le ogra ni czo ne s¹ m.in. po sia -
da nym sprzê tem (np. bra kiem wa nien do po ro du w wo dzie). Wa¿ ne s¹
te¿ utar te prak ty ki szpi tal ne, np. nie któ re szpi ta le bez pro ble mu apli ku j¹
i re fun du j¹ znie czu le nie pod czas po ro du, in ne ju¿ nie. Po nie wa¿ re gu la -
cje praw ne w tej kwe stii s¹ nie pre cy zyj ne, w prak ty ce naj le piej jest do wie -
dzieæ siê jak w da nym szpi ta lu wy gl¹ da sy tu acja i wy braæ ta ki, któ ry Ci od -
po wia da. Oprócz roz mo wy z le ka rza mi czy po ³o¿ ny mi w szpi ta lu, war to
po py taæ in nych ko biet, któ re w da nym miej scu ro dzi ³y. Ich opi nie mo¿ na
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te¿ zna leŸæ w In ter ne cie – na fo rach in ter ne to wych ma my chêt nie dzie l¹
siê wra ¿e nia mi. 

Po ród — ra zem czy osob no? 

De cy zja o tym, czy bê dziesz ro dziæ sa ma, czy nie, jest wa¿ n¹ de cy zj¹
i nie po win na byæ po dej mo wa na w ostat niej chwi li. War to wcze œniej tê
spra wê omó wiæ. De cy zjê o tym, czy uro dzisz w obec no œci dru giej oso by,
naj le piej jest pod j¹æ ra zem z ni¹. Pa miê taj jed nak, ¿e to Ty masz siê czuæ
w tej sy tu acji jak naj le piej. Masz pra wo do te go, by pod czas po ro du to wa -
rzy szy ³a Ci bli ska oso ba. Mo ¿e, ale nie mu si, byæ to oj ciec dziec ka. Rów nie
do brze to wa rzy szyæ Ci mo ¿e w tej chwi li ma ma, przy ja ció³ ka, sym pa tia czy
ja ka kol wiek bli ska Ci oso ba, z któ r¹ bê dziesz czu ³a siê bez piecz nie. 

Szpi ta le nie ma j¹ pra wa po bie raæ op³at za obec noœæ dru giej oso by, jed -
nak w prak ty ce czê sto omi ja j¹ prze pi sy pra wa, po bie ra j¹c op³a tê nie za
obec noœæ, lecz in ne rze czy, np. kosz ty ubra nia ochron ne go. Ta ki koszt jest
uza sad nio ny, jed nak szpi ta le czê sto dra stycz nie go za wy ¿a j¹, dla te go wy -
bie ra j¹c szpi tal, w któ rym uro dzisz, zwróæ na to uwa gê. 

Wyj œcie ze szpi ta la

Stan dar do wo po byt w szpi ta lu po po ro dzie trwa 3 dni, je œli od by³ siê na -
tu ral nie, i ok. 5, je œli dziec ko przy sz³o na œwiat dro g¹ tzw. ce sar skie go ciê cia. 

Mo ¿esz te¿ wy pi saæ siê wcze œniej na w³a sne ¿¹ da nie, jed nak de cy zjê ta -
k¹ war to skon sul to waæ z le ka rzem/le kar k¹ po ³o¿ ni kiem i pe dia tr¹, aby
mieæ pew noœæ, ¿e nie za gra ¿a ona zdro wiu Two je mu ani dziec ka. 

W chwi li wy pi su ze szpi ta la war to po braæ za œwiad cze nie, któ re oj ciec
dziec ka przed sta wi w pra cy i któ re umo¿ li wi mu wziê cie 7 dni pe³ no -
p³at ne go urlo pu ro dzi ciel skie go (od ro ku 2011 bê dzie to 14 dni). 

U³a twi to oj cu za an ga ¿o wa nie siê w opie kê nad dziec kiem i mat k¹
w pierw szych dniach po po wro cie do do mu. Je œli nikt nie za pro po no wa³ Ci
wy sta wie nia ta kie go za œwiad cze nia, masz pra wo po pro siæ o je go wy sta wie nie. 
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Na ja kich wa run kach otrzy masz be ci ko we?

W Pol sce ka¿ dej ko bie cie, któ ra uro dzi ³a dziec ko, przy s³u gu je jed no ra -
zo wa za po mo ga z ty tu ³u uro dze nia siê dziec ka (zwa na po tocz nie „be -
ci ko wym”). Wy no si ona 1000 z³ i jest nie opo dat ko wa na. Aby j¹ otrzy -
maæ, na le ¿y z³o ¿yæ w urzê dzie gmi ny lub w oœrod ku po mo cy spo ³ecz nej
(w miej scu, gdzie wy p³a ca ne s¹ œwiad cze nia ro dzin ne) na stê pu j¹ ce do -
ku men ty: 
●  do ku ment stwier dza j¹ cy to¿ sa moœæ oso by ubie ga j¹ cej siê o be ci ko we

(mo ¿e to byæ mat ka, oj ciec lub in ny opie kun praw ny dziec ka); 
●  skró co ny od pis ak tu uro dze nia dziec ka lub in ny do ku ment urzê do wy

po twier dza j¹ cy da tê uro dze nia dziec ka; 
●  pi sem ne oœwiad cze nie, ¿e na dziec ko nie zo sta ³o wcze œniej po bra ne

be ci ko we (np. przez dru gie go z ro dzi ców). 
●  za œwiad cze nie le kar skie o opie ce me dycz nej nad mat k¹ dziec ka od

10 ty go dnia ci¹ ¿y. 
Wnio sek ta ki trze ba z³o ¿yæ w ci¹ gu 12 mie siê cy od dnia na ro dzin dziec -
ka. Wnio ski z³o ¿o ne póŸ niej nie bê d¹ roz pa trzo ne i pie ni¹ dze prze pad -
n¹. 

Je œli do chód na oso bê w ro dzi nie nie prze kra cza 504 z³ mie siêcz nie
(583 z³, w przy pad ku gdy w ro dzi nie jest dziec ko nie pe³ no spraw ne), przy -
s³u gu je Ci rów nie¿ do da tek do za si³ ku ro dzin ne go z ty tu ³u uro dze nia
dziec ka – rów nie¿ w wy so ko œci 1000 z³. 

Pa miê taj, ¿e „be ci ko we” to tyl ko je den z ty pów po mo cy, ja kiej mo ¿e
udzie liæ Ci gmi na. War to do wie dzieæ siê w urzê dzie, czy nie przy s³u gu j¹ Ci
tak ¿e in ne ty py za si³ ków czy za po móg. 

Czy tyl ko mat ki ma j¹ dzie ci? 

Mo ment, w któ rym po ja wia siê na œwie cie dziec ko, jest naj czê œciej
prze ³o mo w¹ chwi l¹ w ¿y ciu „œwie ¿ych” ro dzi ców. Sta j¹ przed ni mi no we
obo wi¹z ki i ko niecz noœæ na ucze nia siê no wych umie jêt no œci zwi¹ za nych
z opie k¹ nad dziec kiem. Pa miê taj, ¿e po za czyn no œcia mi, któ re bez po œred -
nio wy ni ka j¹ z uwa run ko wañ bio lo gicz nych, czy li np. kar mie nie pier si¹,
po zo sta ³e czyn no œci tak sa mo do brze jak Ty mo ¿e wy ko ny waæ in na oso ba:
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oj ciec dziec ka, sym pa tia, przy ja ció³ ka czy teœæ. War to po dzie liæ siê obo -
wi¹z ka mi, tak abyœ Ty mo g³a nie co od po cz¹æ, a in ne oso by mia ³y oka zjê
bu do waæ z dziec kiem wiêŸ. To, ¿e w pol skim spo ³e czeñ stwie przy jê ³o siê,
¿e dzieæ mi z re gu ³y zaj mu j¹ siê ko bie ty, nie ozna cza, ¿e jest to je dy ne –
i do bre – roz wi¹ za nie. Ta ki jed no stron ny po dzia³ obo wi¹z ków – w któ rym
ko bie ty zaj mu j¹ siê do mem i ro dzi n¹ a mê¿ czyŸ ni pra c¹ za rob ko w¹ – ma
kon se kwen cje na wie lu p³asz czy znach. Po pierw sze spra wia, ¿e na ko bie ty
spa da ca ³y ciê ¿ar tzw. prac do mo wych (któ re ma j¹ to do sie bie, ¿e ni gdy
siê nie koñ cz¹). Po dru gie, utrud nia to bu do wa nie wiê zi mê¿ czy znom
i dzie ciom, bo w przy pad ku no wo rod ka trud no o bu do wa nie tej wiê zi
w in ny spo sób ni¿ po przez pie lê gna cjê i opie kê. Po trze cie, raz utar te po -
dzia ³y ról i na wy ki trud no jest póŸ niej zmie niæ, le piej wiêc od po cz¹t ku za -
dbaæ o ich rów no œcio wy po dzia³. Rów no œcio wy czy li ta ki, w któ rym
wszyst kie oso by ma j¹ szan sê re ali zo waæ wy bra n¹ przez sie bie dro gê ¿y cio -
w¹, a nie mu sz¹ do sto so wy waæ siê do utar tych wzor ców, je œli im one nie
od po wia da j¹. 

Sk¹d jesz cze braæ in for ma cje o zdro wiu re pro duk cyj nym? 

Mo ¿esz za sta na wiaæ siê, gdzie szu kaæ in for ma cji do ty cz¹ cych zdro wia
re pro duk cyj ne go. Nie ste ty, w Pol sce bra ku je przy ja znych dla m³o dzie ¿y
punk tów po rad nic twa z za kre su edu ka cji sek su al nej. Czê sto osób zg³a -
sza j¹ cych siê do te le fo nów za ufa nia nie ma gdzie kie ro waæ, po nie wa¿
bra ku je in sty tu cji mo g¹ cych za ofe ro waæ od po wied nie i kom plek so we
wspar cie.

Ist nie j¹ jed nak or ga ni za cje zaj mu j¹ ce siê tym te ma tem i je œli tyl ko masz
do stêp do In ter ne tu, to po le ca my od wie dzi ny na stro nach in ter ne to -
wych lub kon takt z ta ki mi or ga ni za cja mi jak (wspo mi na na ju¿ wcze œniej
w tej pu bli ka cji): 
●   Gru pa Edu ka to rów Sek su al nych „Pon ton” (ad res strony in ter ne to -

wej: www.pon ton.org.pl) 
●   Fe de ra cja na rzecz Ko biet i Pla no wa nia Ro dzi ny (ad res strony in ter -

ne to wej: www.fe de ra.org.pl) 
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Or ga ni za cje te mo ni to ru j¹ na bie ¿¹ co spra wy zwi¹ za ne ze zdro wiem re -
pro duk cyj nym i edu ka cj¹ sek su al n¹ i pu bli ku j¹ in te re su j¹ ce ma te ria ³y,
w któ rych masz szan sê od na leŸæ od po wie dzi na nur tu j¹ ce Ciê py ta nia. 

Wie le na sto la tek z po wo du bra ku do sta tecz nej wie dzy z za kre su pla -
no wa nia ro dzi ny oraz z po wo du utrud nio ne go do stê pu do an ty kon cep cji
za cho dzi w nie pla no wa n¹ ci¹ ¿ê. 

Po moc ny te le fon za ufa nia

Je œli szu kasz in for ma cji lub po mo cy, mo ¿esz sko rzy staæ z Te le fo nu Za -
ufa nia pro wa dzo ne go przez Fe de ra cjê na rzecz Ko biet i Pla no wa nia Ro -
dzi ny, któ ry dzia ³a od po nie dzia³ ku do pi¹t ku w godz. 16.00. – 20.00.
Je go nu mer te le fo nu to: 22/ 635 93 92 (po ³¹ cze nie jest p³at ne). Dy ¿u -
ru j¹ pod nim le ka rze gi ne ko lo dzy, psy cho lo¿ ki, pe da go dzy, edu ka to rzy
oœwia ty sek su al nej, praw ni cy. 

Od po wie dz¹ oni na wie le py tañ do ty cz¹ cych praw i zdro wia re pro duk -
cyj ne go ko biet. Mo g¹ to byæ za gad nie nia z za kre su an ty kon cep cji, ci¹ ¿y,
pro fi lak ty ki i le cze nia cho rób na rz¹ dów ko bie cych czy pro ble ma ty ki me no -
pau zy. 

Dy ¿u ru j¹ cy s¹ tak ¿e po moc ni w in nych dzie dzi nach, takich jak: prze -
moc, pro ble my praw ne, kon flik ty w ro dzi nie, part ner stwo w sto sun kach
mê sko -da mskich i in ne. 

Te le fon Za ufa nia Fe de ra cji na rzecz Ko biet i Pla no wa nia Ro dzi ny sta no -
wi wia ry god ne Ÿró d³o in for ma cji do ty cz¹ cych pla no wa nia ro dzi ny i bez -
piecz nej, me dycz nie uzna nej an ty kon cep cji. 
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VI. Na za koñ cze nie

O czym nie by ³o mo wy w pu bli ka cji? 

Jest wie le za gad nieñ zwi¹ za nych z po ru sza n¹ w pu bli ka cji te ma ty k¹,
któ re nie zo sta ³y do k³ad niej omó wio ne czy w ogó le po ru szo ne. Wy sz³y œmy
z za ³o ¿e nia, ¿e przed sta wi my kwe stie pod sta wo we i zja wi ska naj czêst sze.
Je œli jed nak nie zna la z³aœ tu taj po trzeb nej Ci in for ma cji, po szu kaj jej gdzie
in dziej. 

Na stro nach in ter ne to wych Oœrod ka In for ma cji Œro do wisk Ko bie cych
OŒKA (ad res: www.oska.org.pl) znaj dziesz ba zê da nych or ga ni za cji ko -
bie cych, z po dzia ³em na ob sza ry i dzia ³a nia, ja ki mi siê zaj mu j¹. 

Nie zo sta waj ze swo im pro ble mem sa ma, zg³oœ siê po po moc lub in for -
ma cjê. 

Dziew czy ny, po trzeb ne s¹ czy ny! 

Tak jak na po cz¹t ku pi sa ³y œmy, na sze pra bab ki ¿y ³y w zu pe³ nie in nych
wa run kach ni¿ my – np. nie mo g³y stu dio waæ al bo pra co waæ w nie któ rych
za wo dach. Wy obra ¿asz so bie, ¿e mo g³o by byæ praw nie za ka za ne, ¿e byœ
siê uczy ³a, choæ by czy ta nia? Od te go cza su wie le sie zmie ni ³o, ale to siê sa -
mo nie sta ³o. Zmie ni ³y to wy si³ ki wie lu od wa¿ nych, ak tyw nych i nie go dz¹ -
cych siê z nie rów no œci¹ ko biet i te¿ pew nej licz by mê¿ czyzn. Bez te go dzia -
³a nia wci¹¿ by ³y by œmy po zba wio ne wie lu praw i mo¿ li wo œci. Ale prze cie¿
nie mo¿ na po wie dzieæ, ¿e jest ide al nie. 

Kie dy lu dziom coœ siê nie po do ba, mo g¹ siê ze so b¹ zrze szaæ i so li dar -
nie dzia ³aæ na rzecz wa¿ nej dla nich spra wy, zmia ny. 

Mo ¿esz de cy do waæ o tym, jak wy gl¹ da Two je ¿y cie nie tyl ko w oso bi -
stym, ale tak ¿e w szer szym wy mia rze – dzia ³a j¹c ra zem z in ny mi. Nie po -
do ba j¹ Ci sie ja kieœ ogra ni cze nia praw ne? Uwa ¿asz, ¿e nie spra wie dli we
jest to, w ja ki spo sób trak to wa ne s¹ ko bie ty? Uwa ¿asz, ¿e wci¹¿ za ma ³o
my ko bie ty i dziew czy ny wie my o swo ich pra wach i mo¿ li wo œciach? W³¹cz
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siê w dzia ³a nia, któ rych ce lem jest zmia na ta kie go sta nu rze czy. Mo ¿esz za -
³o ¿yæ w³a sn¹ gru pê, mo ¿esz za ³o ¿yæ sto wa rzy sze nie, mo ¿esz te¿ w³¹ czyæ
siê w dzia ³a nia ju¿ ist nie j¹ cych or ga ni za cji. 

Je œli szcze gól nie za in te re so wa ³y Ciê kwe stie zwi¹ za ne z za gad nie niem
rów no œci p³ci wœród m³o dzie ¿y, zaj rzyj na stro nê Sto wa rzy sze nia
„W stro nê dziew cz¹t”. Je œli chcia ³a byœ siê w³¹ czyæ w prze ciw dzia ³a nie
prze mo cy – do wiedz siê wiê cej o kam pa nii „16 Dni Ak cji Prze ciw ko
Prze mo cy ze wzglê du na P³eæ” na stro nie Fun da cji Au to no mia. Je œli wy -
j¹t ko wo po ru szy ³a Ciê kwe stia praw i zdro wia re pro duk cyj ne go, do -
brym ad re sem bê dzie Gru pa Edu ka to rów Sek su al nych Pon ton. 

Mo ¿esz ja ko pierw szy krok po trak to waæ udzia³ w de mon stra cji w spra -
wie praw ko biet, któ re s¹ or ga ni zo wa ne 8 mar ca w wie lu mia stach w ca -
³ej Pol sce. WeŸ ze so b¹ swój w³a sny trans pa rent – po myœl o tym, ja kie ha -
s³o naj bar dziej by Ci od po wia da ³o – „nie chcê kwiat ka, chcê rów no œci”,
„mo je cia ³o, mo je ¿y cie”, „rów noœæ, wol noœæ, sio strzañ stwo”, „so li dar ne
w kry zy sie, so li dar ne w wal ce” al bo wy myœl swo je. Tytu³ te go roz dzia ³u
„Dziew czy ny, po trzeb ne s¹ czy ny” to ha s³o z jed nej z po przed nich ma ni fe -
sta cji na 8 mar ca, zwa nych Ma ni fa mi. 

Wszyst kie in for ma cje na te mat te go, jak za ³o ¿yæ gru pê dzia ³a nia, or ga -
ni za cjê po za rz¹ do w¹, mo ¿esz zna leŸæ na stro nie www.ngo.pl (por tal or ga -
ni za cji po za rz¹ do wych). Jest tam te¿ wie le in for ma cji i przy k³a dów dzia ³añ
in nych grup i or ga ni za cji. 

„Nie in te re su jesz siê po li ty k¹? Uwa ¿aj, bo ona 
bar dzo in te re su je siê to b¹”

Do wia duj siê, kto w Two im re gio nie po dej mu je wa¿ ne dla Two je go
¿y cia de cy zje. Kie dy s¹ wy bo ry – weŸ w nich udzia³. IdŸ z wie dz¹ na ko -
go i dla cze go chcesz g³o so waæ. Mo ¿esz te¿ sa ma staæ siê de le gat k¹,
przed sta wi ciel k¹ in te re sów osób po dob nych do Cie bie, o po dob nych
po gl¹ dach i pro ble mach – weŸ udzia³ w wy bo rach ja ko kan dy dat ka.
Cze mu nie? 
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�ró d³a: 

1.  Biu le tyn „Mam Pra wo”: http://fe de ra.org.pl/?pa ge-bul le ti n2.
2. In for ma cje na pod sta wie ma te ria ³ów (ulo tek i po rad ni ków) Cen trum

Praw Ko biet, www.cpk.org.pl.
3.  In for ma cje na pod sta wie ma te ria ³ów Fe de ra cji na rzecz Ko biet i Pla no wa -

nia Ro dzi ny, w szcze gól no œci „Ra port: Do stêp noœæ us³ug z za kre su zdro -
wia re pro duk cyj ne go w Pol sce”, czer wiec 2010, www.fe de ra. org.pl.

4.  In for ma cje na pod sta wie ma te ria ³ów Fun da cji Au to no mia:  
www.au to no mia.org i www.bez u prze dzen.org.

5.  In for ma cje Oœrod ka Ad op cyj ne go w Lu bli nie. 
6.  Pu bli ka cja „Jak doj rze waæ i nie zwa rio waæ. Po rad nik dla m³o dzie ¿y”

Gru pa Edu ka to rów Sek su al nych „PON TON”, śier pieñ 2010. 

Po le ca ne lek tu ry: 

1.  Gwa³t na rand ce, S. Mu fson, R. Kranz, El ma Bo oks, War sza wa 1996.
2.  Ra zem bez prze mo cy… je œli masz na œcie lat – ulot ka Cen trum Praw Ko -

biet.
3.  Sa mo obro na dziew cz¹t. Na ucz siê bro niæ!, Sun ny Graf, Wy daw nic two

MU ZA, War sza wa 2003.

Fil my war te obej rze nia: 

1.  De li kat nie nas za bi ja j¹ III. Ob ra zy ko biet w re kla mach (ty tu³ ory gi na ³u:
Kil ling Us So ftly 3. Ad ver ti sing's Ima ge of Wo men). 

2.  Ma ska twar dzie la. Prze moc, me dia i kry zys mê sko œci (ty tu³ ory gi na ³u:
To ugh Gu ise). 

Oba fil my mo¿ na wy po ¿y czyæ w Fun da cji Au to no mia. Wiê cej in for ma -
cji na ten te mat na stro nach in ter ne to wych or ga ni za cji. 

Lin ki do or ga ni za cji: 

1.  Fe de ra cja na rzecz Ko biet i Pla no wa nia Ro dzi ny
www.fe de ra.org.pl
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2.  Fun da cja Au to no mia
www.au to no mia.org.pl
www.bez u prze dzen.org – stro na pro gra mu „Nikt nie ro dzi siê z uprze -
dze nia mi”

3.  Fun da cja Cen trum Praw Ko biet
www.cpk.org.pl

4.  Fun da cja Fe mi no te ka
www.fe mi no te ka.pl

5.  Por tal or ga ni za cji po za rz¹ do wych
www.ngo.pl

6.  Sto wa rzy sze nie w stro nê dziew cz¹t
www.wstro ne dziew czat.org.pl

7.  Wen do – sa mo obro na i aser tyw noœæ dla i ko biet i dziew cz¹t
www.wen do.org.pl
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Fun da cja dla Pol ski 
Fun da cja dla Pol ski (FdP) po wsta ³a w 1990 ro ku i jest jed n¹ z naj star szych pol -

skich fun da cji. Jej ce lem jest wspo ma ga nie roz wo ju spo ³e czeñ stwa oby wa tel skie -
go w Pol sce. W po wsta nie FdP za an ga ¿o wa ne by ³y oso bi sto œci ¿y cia po li tycz ne go
i kul tu ral ne go, m. in. An drzej Waj da, Je rzy Tu ro wicz, Prof. Bro ni s³aw Ge re mek, Ste -
fan Mel ler. 

G³ów n¹ dzia ³al no œci¹ FdP jest re ali zo wa nie wo li fun da to rów – osób i in sty tu cji,
któ re jej za ufa ³y. FdP wspie ra or ga ni za cje prze ciw dzia ³a j¹ ce ubó stwu i wy klu cze niu
spo ³ecz ne mu oraz re ali zu je pro jek ty, któ rych ce lem jest bu do wa nie po ten cja ³u m³o -
dych osób za gro ¿o nych wy klu cze niem spo ³ecz nym, zwiêk sze nie ich kom pe ten cji
spo ³ecz nych i za wo do wych oraz przy go to wa nie do wej œcia na ry nek pra cy. FdP in spi -
ru je oraz prze ka zu je wie dzê oso bom in dy wi du al nym i fir mom, jak ko rzy staæ z naj lep -
szych mo de lo wych roz wi¹ zañ fi lan tro pij nych, aby sku tecz nie po ma gaæ. W ra mach
po ma ga nia w dzia ³al no œci fi lan tro pij nej FdP pro wa dzi do radz two fi lan tro pij ne, pro -
wa dzi fun du sze fi lan tro pij ne oraz za rz¹ dza fun da cja mi ro dzin ny mi. Fun da cja gro ma -
dzi tak ¿e da ne na te mat do brych prak tyk fi lan tro pij nych na œwie cie oraz zle ca ba da -
nia i wy ko nu je ana li zy do ty cz¹ ce fi lan tro pii w Pol sce. 

W ci¹ gu ostat nich 20 lat FdP otrzy ma ³a do ta cje na po nad 630 pro jek tów o ³¹cz -
nej war to œci bli sko 6 mln z³. Przy zna ³a sty pen dia i na gro dy po nad 500 oso bom na
³¹cz n¹ kwo tê po nad 1,7 mln z³. Zor ga ni zo wa ³a po nad 1500 go dzin szko leñ
i warsz ta tów, jak tak ¿e za rz¹ dza ³a 7 fun du sza mi fi lan tro pij ny mi o rocz nym bu d¿e -
cie od 100 do 600 tys. z³. 

Fun da cja dla Pol ski ma sta tus or ga ni za cji po ¿yt ku pu blicz ne go, któ ry upraw nia
j¹ do po zy ski wa nia 1% po dat ku od osób fi zycz nych. Jest sy gna ta riu szem Kar ty Za -
sad Dzia ³al no œci Or ga ni za cji Po za rz¹ do wych, któ ra zo bo wi¹ zu je j¹ do za cho wa nia
ka no nów funk cjo no wa nia or ga ni za cji non -pr ofit, ta kich jak: przej rzy stoœæ, otwar -
toœæ i od po wie dzial noœæ. 

Fun da cja dla Pol ski jest tak ¿e cz³on kiem wspie ra j¹ cym Fo rum Dar czyñ ców
w Pol sce – in sty tu cji pro mu j¹ cej spo ³ecz n¹ wia ry god noœæ or ga ni za cji, firm i in sty -
tu cji prze ka zu j¹ cych œrod ki fi nan so we na ce le spo ³ecz ne. 

Fun da cja dla Pol ski 
ul. Na rbut ta 20/33, 02-541 War sza wa
tel. +48 22 542 58 80
fax +48 22 542 58 90
e-m ail: fdp@fdp.org.pl
www.fdp.org.pl
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