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Spotkanie osobiste:  
ul. Wieżowa 5 (wejście od ul. Zagórze, budynek przychodni, 2 piętro)  

Dyżury odbywają się w każdą środę od godz. 17.00 do 19.00 

tel. +48 693 700 645 
e-mail: punkt.konsultacyjny@archpoznan.pl 
www: archpoznan.pl/pl/punkt-konsultacyjny 

– GNIEZNO (Archidiecezja Gnieźnieńska) 

Spotkanie osobiste: ul. Seminaryjna 2 

Dyżury odbywają się w każdą pierwszą środę od godz. 17.00 do 19.00 

tel. +48 663 500 192  

– KALISZ (Diecezja Kaliska) 

Spotkanie osobiste: ul. Harcerska 1A 

Dyżury odbywają się w każdą pierwszą środę od godz. 17.00 do 19.00 

tel. +48 663 500 199 

– CIECHANÓW (Diecezja Płocka) 

Spotkanie osobiste:  
ul. Ściegiennego 18, przy Centrum Psychologiczno-Pastoralnym METANOIA 

Dyżury odbywają się w każdy piątek w godzinach 17.00-20.00 

tel. +48 514 614 946 

– GDAŃSK (Archidiecezja Gdańska) 

Spotkanie osobiste: ul. Dolna 4/1 

Dyżury odbywają się w każdy wtorek i piątek w godz. 9.00-13.00 oraz 
16.00-20.00 

tel. +48  534 238 139 
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STRONA ZGLOSKRZYWDE.PL 

Strona powstała, by osobom, które doznały wykorzystania seksualnego w Kościele 
albo wiedzą o krzywdzie innych, dostarczyć podstawowych informacji o ich 
prawach, wsparciu, na jakie mogą liczyć, procedurach zgłoszeń i możliwościach 
reakcji na ewentualne zaniedbania ze strony władz kościelnych. Stronę utworzyły 
Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży oraz Fundacja Świętego Józefa 
Konferencji Episkopatu Polski. 

Uwagi do kościelnego systemu zgłoszenia i pomocy pokrzywdzonym 
można zgłaszać telefonicznie lub e-mailowo: 

tel.: +48 571 805 535 – w czwartki w godzinach 18.00-21.00 
e-mail: zgloskrzywde@fsj.org.pl 

www: zgloskrzywde.pl 

 

TELEFON ZAUFANIA „SIOSTRY DLA SIÓSTR”  

Telefon skierowany do obecnych oraz byłych sióstr zakonnych, które albo same 
potrzebują pomocy z powodu doznanej w przeszłości krzywdy wykorzystania 
seksualnego albo w środowisku, w którym pracują, spotkały osobę, która 
doświadczyła tego typu przemocy. 

Telefon zaufania „Siostry dla Sióstr” (SdS) to wspólny projekt Konferencji Wyższych 
Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce oraz Fundacji Świętego 
Józefa Konferencji Episkopatu Polski. 

Dyżury odbywają się w każdą środę w godzinach 19.00-21.00 

tel.: +48 798 009 615 
 

INICJATYWA „ZRANIENI W KOŚCIELE”  

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia 
dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Kontakt telefoniczny 
przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które same doświadczyły 
wykorzystywania seksualnego oraz ich najbliższych. Otwarty jest również na 
wszystkich, dla których te grzechy ludzi Kościoła stały się zgorszeniem i przyczyną 
utraty zaufania do całej wspólnoty wiary.  

Inicjatywę tworzą świeccy katolicy zatroskani o bliźnich skrzywdzonych przez 
przedstawicieli Kościoła, którzy czują się odpowiedzialni za osoby zranione we 


