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Prawa ofiary 

Ofiara przestępstwa, ma 

prawo do: 

• informacji, 

• pomocy oraz 

• ochrony. 

Taką pomoc świadczą państwowe organizacje wymiaru 

sprawiedliwości zajmujące się prawem karnym (patrz rozdział ‘Inna 

pomoc’ na stronie 18). 

  

Kto jest ofiarą przestępstwa? 

Ofiara przestępstwa poniosła szkodę w wyniku 

tego przestępstwa, a szkoda może być: 

 

• fizyczna, 

• psychiczna, 

• emocjonalna, 

• ekonomiczna. 

Członek rodziny, którego bliska osoba zmarła 

w wyniku przestępstwa, jest ofiarą przestępstwa. Członkowie rodziny, 

w tym współmałżonek lub partner, który mieszkał z ofiarą we 

wspólnym gospodarstwie domowym. Rodzeństwo, osoby na 

utrzymaniu i najbliższych 
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krewnych również uznaje się za członków rodziny. Takie osoby 

również mają prawo do informacji, pomocy i ochrony. 

Czy jako ofiara muszę składać zeznania? 

• Ofiara przestępstwa odgrywa bardzo ważną rolę w systemie 

wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Ofiara może 

być zobowiązana do złożenia zeznania w sądzie. 

• Może zostać poproszona o złożenie zeznań w rozprawie o 

zwolnienie za kaucją. Rozprawa o zwolnienie za kaucją 

odbywa się gdy osoba, która popełniła przestępstwo, chce 

pozostać na wolności do czasu rozprawy sądowej. 

• Sąd może również zapytać ofiarę o szczegóły, jak dotknęło ją 

przestępstwo. Nazywa się to oświadczeniem o wpływie 

przestępstwa na ofiarę, a sąd wysłuchuje takiego 

oświadczenia przed wydaniem wyroku. 

• Państwo ściga osoby, które dopuszczają się przestępstw. 

Ofiara nie musi zatrudniać własnego adwokata w sprawie 

karnej. 
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Jak mogę zgłosić przestępstwo? 

 

Jak mogę zgłosić przestępstwo? 

• W nagłym wypadku należy zadzwonić pod numer 999/112. 

• Należy zadzwonić na miejscowy posterunek Garda lub 

zgłosić się do niego osobiście. 

Czasami łatwiej jest skontaktować się z posterunkiem Garda i umówić 

się na spotkanie. 

 

Osoby nie mówiące po angielsku 

W razie potrzeby zapewnimy usługę tłumaczenia, dzięki której 

otrzymają Państwo pomoc takiej samej jakości, jak każda ofiara 

przestępstwa. 

 

O co zapyta mnie funkcjonariusz Garda, gdy zgłoszę przestępstwo? 

Zgłaszając przestępstwo do An Garda Síochána, niezależnie czy jest się 

ofiarą, czy świadkiem, poprosimy o: 

• Podanie nam jak najwięcej informacji 

na temat przestępstwa. 

 

• Wyrażenie wszelkich obaw dotyczących bezpieczeństwa 

swojego (lub rodziny), abyśmy mogli udzielić odpowiedniej 

porady. 

• Podanie swoich danych kontaktowych, abyśmy mogli 

informować o postępach dochodzenia. 
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• Przekazywanie nam wszelkich nowych informacji. Z czasem 

mogą ujawnić się dodatkowe straty lub szkody, już po 

pierwszym zgłoszeniu przestępstwa. 

• Poinformowanie nas, jeśli nastąpią dodatkowe szkody z 

powodu 

obrażeń w następstwie przestępstwa. 

• Przekazanie swoich danych kontaktowych jeśli ulegną 

zmianie. 

• Poinformowanie, czy zgadzają się Państwo na skierowanie 

do organizacji oferujących pomoc dla ofiar. 

 

Czego mogę się spodziewać po dokonaniu 

zgłoszenia? 

• Przeprowadzimy dochodzenie w sprawie zgłoszenia. 

• Podamy imię i nazwisko, numer telefonu i posterunek Garda 

prowadzący dochodzenie oraz specjalny numer - numer 

PULSE incydentu 

 

 

• Każda ofiara przestępstwa otrzymuje numer kontaktowy do 

funkcjonariusza Garda prowadzącego dochodzenie, Biura 

Garda Pomocy Ofiarom lub oficera ds. kontaktów z 

rodzinami, w zależności od okoliczności przestępstwa. 

• Funkcjonariusze Gardaí pisemnie potwierdzą dokonane 

formalne zgłoszenie. 

Ten dokument będzie zawierał podstawowe informacje 

o zgłoszonym przestępstwie. 



7 
 

Na życzenie możemy udostępnić ten dokument 

w języku ojczystym ofiary. 

• W zależności od rodzaju przestępstwa, możemy przekazać te 

informacje osobiście, zamiast na piśmie. 

• W zależności od charakteru przestępstwa, skontaktuje się z 

Państwem Biuro Garda pomocy ofiarom lub oficer ds. 

kontaktów z rodzinami i poinformuje o istotnych postępach 

w dochodzeniu w sprawie. 

 

Jak mogę zgłosić przestępstwo? 

 

Czy mogę przyjść z osobą towarzyszącą, gdy chcę zgłosić 

przestępstwo? 

Tak. Ofierze może towarzyszyć wybrana osoba, która będzie ją 

wspierać, gdy: 

• zgłasza przestępstwo; 

• składa formalne zeznanie; 

• składa kolejne zeznania przed Gardaí. 

Można także przybyć z przedstawicielem prawnym - adwokatem. 

Jednak w niektórych okolicznościach funkcjonariusz An Garda 

Síochána może poprosić o wybranie 

innej osoby, która będzie towarzyszyć ofierze, w tym innego 

przedstawiciela prawnego. 

Funkcjonariusz An Garda Síochána może nie zaakceptować osoby 

towarzyszącej, jeśli: 

• jest to sprzeczne z Państwa najlepszym interesem; 
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• zakłóciłoby to jakiekolwiek dochodzenie lub postępowanie 

karne. 

Nie uniemożliwia to wyboru innej osoby towarzyszącej, pod 

warunkiem, że funkcjonariusz Garda prowadzący dochodzenie jest 

przekonany, że jest to odpowiednia osoba. 

 

Jak mogę uzyskać aktualne informacje w mojej sprawie? 

For a full overview of the process, please see our Frequently Asked 

Questions (FAQ) section. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.garda.ie/en/Victim-Services/Reporting-a-crime-FAQs/
https://www.garda.ie/en/Victim-Services/Reporting-a-crime-FAQs/
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Ochrona ofiar 

 

Podczas współpracy z ofiarą jednocześnie oceniamy jej potrzeby. 

Określamy wszelkie problemy związane z bezpieczeństwem. 

Oceniamy także stopień narażenia ofiary na: 

• odwet (gdy powstaje zagrożenie ze strony osób w wyniku 

zgłoszenia się ofiary do nas); 

• zastraszanie (gdy inne osoby próbują 

wpłynąć na ofiarę); 

• ponowne stanie się ofiarą (gdy ofiara przeżywa dodatkowy 

stres w wyniku dochodzenia w sprawie przestępstwa i na 

skutek doświadczeń w sądzie). 

 
Biuro Garda ds. pomocy ofiarom 

Każde biuro Garda ds. pomocy ofiarom jest otwarte  

od 9:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku. W zależności od 

okoliczności przestępstwa, ze wszystkimi ofiarami przestępstw 

skontaktuje się, odpowiednio: 

• oficer śledczy Garda, 

• Biuro Garda ds. pomocy ofiarom, 

• Oficer łącznikowy rodziny. 

Pełną listę i lokalizacji Biur Garda ds. Obsługi Ofiar wraz z numerami 
kontaktowymi można znaleźć 

w rozdziale „Biuro Garda ds. pomocy ofiarom” na stronie 13. 

 

 

Dzieci będące ofiarami (w wieku poniżej 18 lat) 

Wszystkie dzieci, które mają z nami kontakt traktujemy z godnością. 
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Zdajemy sobie sprawę, że dzieci, które są ofiarami, zawsze będą wymagały 

szczególnej uwagi ze względu na ich potrzeby. Możemy zapewnić współpracę 

specjalnie przeszkolonych osób do prowadzenia przesłuchania, 

przeprowadzanego z dziećmi w miejscach, w których dziecko czuje się mniej 

skrępowane. 

W razie potrzeby kierujemy dziecko do TUSLA 

- Agencji ds. dzieci i rodziny - zgodnie z:krajowymi wytycznymi przepisów Dzieci na 

pierwszym miejscudla ochrony i dobra dzieci. 

 

Szczególne potrzeby 

W przypadku jakichkolwiek form niepełnosprawności, uwzględnimy 

specyficzne potrzeby lub wymagania ofiary. Prosimy poinformować nas 

o wszelkich szczególnych potrzebach lub jakiego wsparcia możemy 

udzielić. 

 
Przestępstwa na tle seksualnym 

Wykazujemy się szczególną wrażliwością w przypadku przestępstw na 

tle seksualnym. Jeśli tylko będzie to możliwe, na prośbę ofiary możemy 

zapewnić pomoc funkcjonariusza Garda tej samej płci, co ofiara. 

W miarę możliwości zorganizujemy leczenie lub badanie przez lekarza 

tej samej płci co ofiara. Jednak czasami może się zdarzyć, że nie będzie 

to możliwe. 

Podamy szczegółowe informacje na temat 

organizacji pomocy dla ofiar przestępstw na tle seksualnym. 

 

 
 
 
 

http://www.dcya.gov.ie/docs/EN/Children-First-Guidance/2759.htm
http://www.dcya.gov.ie/docs/EN/Children-First-Guidance/2759.htm
http://www.dcya.gov.ie/docs/EN/Children-First-Guidance/2759.htm
http://www.dcya.gov.ie/docs/EN/Children-First-Guidance/2759.htm
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Osierocone rodziny 

Jeśli jesteście Państwo członkiem rodziny ofiary morderstwa lub  

ofiary bezprawnie pozbawionej życia w inny sposób, przydzielimy Państwu  

 

oficera Garda ds. kontaktów z rodziną.  Oficer będzie odpowiedzialny za 

współpracę z Państwem podczas dochodzenia. 

Oficer będzie terminowo i dokładnie informował o postępach dochodzenia 

Garda. Przekaże również dane kontaktowe organizacji wspierających ofiary, 

które mogą udzielić pomocy. 

 
Ofiary przemocy domowej 

Jeśli prawo na to pozwala, w przypadkach przemocy domowej możemy 

aresztować małżonka lub partnera, aby chronić ofiarę i jej rodzinę. 

Poinformujemy o jakie środki ochrony można występować do sądu. 

Jeśli Państwo lub ktoś, kogo znacie, cierpicie z powodu przemocy domowej, na 

tle seksualnym lub na tle płci, dostępna jest krajowa i lokalna pomoc instytucji 

wspieranych przez rząd. 

Pełna lista tych instytucji świadczących pomoc znajduje 

się na witrynie pod adresem www.cosc.ie. 

 

Incydenty rasistowskie 

Jeśli są Państwo ofiarą incydentu na tle rasistowskim, poinformujemy 

o pomocy świadczonej przez oficera Garda ds. etnicznych w Państwa 

okolicy. 

 
Społeczności lesbijskie, gejowskie, 

biseksualne i transpł ciowe 

Osoby, które padły ofiarą incydentu na tle homofobii poinformujemy 

o usługach funkcjonariuszy Garda ds. różnorodności zatrudnionych w 

An Garda Síochána. 

http://www.cosc.ie/
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Prowadzona sprawa 

 

Jak mogę uzyskać aktualne informacje w mojej sprawie? 

Podczas dochodzenia w sprawie zgłoszenia mogą Państwo poprosić 

funkcjonariusza Garda, aby podał szczegóły istotnych ustaleń w toku 

dochodzenia. 

Moż na zapytać  o te informacje w dowolnym momencie dochodzenia lub 

po każ dym postę powaniu karnym dotyczą cym Pań stwa sprawy. 

Moż na również  w dowolnym momencie zmienić  (uzupeł nić ) każ dą  

proś bę  o podanie informacji. 

Jeśli ofiara poprosi nas o informowanie o danej sprawie, poniżej 

przedstawiamy jakie informacje możemy przekazać. 

 

Informacje o ofierze 

Na życzenie możemy przesłać odpis  

zeznania 

 

Informacje o aresztowaniu i postawieniu zarzutów oskarżonemu 

Możemy udzielić informacji o: 

• aresztowaniu i postawieniu zarzutów osobie; 

o jakie przestępstwa osoba została oskarżona. 

Możemy udzielić informacji o zwolnieniu za kaucją danej osoby lub 

utrzymaniu jej aresztu. Informacje te mogą obejmować warunki 

zwolnienia za kaucją (tymczasowego zwolnienia w oczekiwaniu na 

proces). 

 

Zwolnienie lub ucieczka z miejsca zatrzymania 
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Na życzenie możemy poinformować o zwolnieniu lub ucieczce 

sprawcy, gdy przebywa on w areszcie Garda lub w areszcie śledczym 

(w więzieniu w oczekiwaniu na proces). 

 

 

Ofiara może również otrzymać  

dane skazanego: 

• tymczasowe zwolnienie z więzienia lub ucieczka 

• śmierć, jeśli odbywa karę pozbawienia wolności. 

 
Biuro Dyrektora Urzędu Oskarżyciela  

Publicznego 

Rolą Dyrektora Urzędu Oskarżyciela Publicznego (DPP) jest podjęcie decyzji, czy 

ścigać sprawców za popełnione przestępstwa i jakie powinny być zarzuty. Po 

rozpoczęciu procesu ścigania, biuro DPP odpowiada za oskarżenie. Jeśli chcą 

Państwo skomentować pracę Biura Dyrektora Urzędu Oskarżyciela Publicznego 

(DPP) podczas postępowania karnego w Państwa sprawie, należy skontaktować 

się z: 

Director of Public Prosecutions 

Infirmary Road, Dublin 7 

Telefon +353 (0)1 858 8500 

Witryna internetowa www.dppireland.ie 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dppireland.ie/
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Jeśli sprawa nie będzie dalej kontynuowana 

Jeśli podjęto decyzję, aby nie kontynuować postępowania lub 

przerwać dochodzenie, możemy przekazać uzasadnienie tej decyzji. 

Jeśli zostanie podjęta decyzja o nie ściganiu, możemy poinformować, jak 

uzyskać uzasadnienie tej decyzji. Jeśli jest potrzeba, możemy 

poinformować, jak wnieść odwołanie od tej decyzji. 

 

 

 

Rozprawa sądowa 

 
Jeśli dana osoba jest oskarżona, możemy na życzenie, podać datę rozprawy i 

miejsce jej przeprowadzenia. 

Jeśli osoba zostanie skazana, możemy na życzenie, podać datę i miejsce 

wydania wyroku lub poinformować o wszelkich wniesionych odwołaniach. 

 
Specjalne warunki 

W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapewnimy specjalne warunki, aby mieć 

pewność, iż będziesz się czuł tak komfortowo jak to tylko możliwe w trakcie 

rozprawy. 

Mogą one obejmować: 

• pozwolenie na wejście i wyjście z budynku sądu wyjściem niedostępnym dla 

niepowołanych osób; 

• wyłączenie jawności rozprawy; 

• umożliwienie składania zeznań za pomocą transmisji na żywo lub zza 

zasłony. 

 

 

 

 



15 
 

Doradzimy ci na temat osobistego  bezpieczeństwa lub jak zabezpieczyć swój 
dom. 

 

Koszty sądowe 

Jeśli zostali Państwo poproszeni o stawienie się na świadka w sądzie,  

można starać się o zwrot kosztów. 

Jeśli sprawa, w którą są Państwo zaangażowani, trafi do sądu, Garda 

pokrywa koszty świadków. Jest to koszt, jaki trzeba ponieść, aby 

złożyć zeznania w sądzie. 

Koszty te mogą obejmować: 

• podróż; 

• posiłki; 

• w niektórych przypadkach zakwaterowanie. 

Koszty zwraca Nadinspektor Garda (oficer rejonowy) w obszarze, 

gdzie sprawca jest oskarżany. Dane kontaktowe każdego posterunku 

Garda są dostępne tutaj. 

Funkcjonariusz Garda zajmujący się Państwa sprawą może 

zorganizować zwrot kosztów. Może on poprosić o rachunki do 

wydatków. W niektórych przypadkach 

 

Możesz uzyskać zwrot kosztów przed rozprawą tak, aby móc przyjechać do sądu.  

 
Pomoc prawna 

W pewnych okolicznościach, jako ofierze przestępstwa na tle seksualnym lub 

przemocy domowej, może Państwu  

przysługiwać prawo do bezpłatnej pomocy prawnej. Dzięki temu prawnik może 

reprezentować Państwa w sądzie. Ofiary handlu ludźmi mają również prawo do 

bezpłatnej porady prawnej. 

 

 

https://www.garda.ie/en/Contact-Us/Station-Directory/
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Więcej informacji można znaleźć na witrynie internetowej Rady ds. pomocy 

prawnej (Legal Aid Board) pod adresem  www.legalaidboard.ie. 

 
Komunikacja z więzieniem 

Jeśli osoba przebywa w areszcie i została skazana za popełnienie 

przestępstwa przeciwko Państwu, można poprosić Irlandzką Służbę Więzienną 

o informacje na temat istotnych zmian w wyrokach. 

Można to zrobić, jeśli ofiara zarejestrowała się, aby otrzymywać takie 

informacje. Więcej informacji na temat rejestracji znajduje się na witrynie pod 

adresem www.irishprisons.ie. 

 

Odszkodowanie 

Odszkodowanie zasą dzone przez są d 

Wnioski osób, które doznały obrażeń ciała lub przedstawicieli zmarłych 

w wyniku przestępstwa rozpatruje Sąd ds. odszkodowań za 

przestępstwa kryminalne. 

Są d moż e przyznać  odszkodowanie w oparciu o wszelkie 

wydatki bezpoś rednie, w tym utratę  zarobków przez ofiarę , pod 

warunkiem, ż e moż na okazać  rachunki lub inne dowody. 

Incydent, który spowodował  uraz, musiał  być  niezwł ocznie 

zgł oszony do Gardaí. Na zgłoszenie roszczenia obowiązuje limit trzech 

miesięcy, ale czas ten może być przedłużony w wyjątkowych 

okolicznościach. 

Jeśli ofiara zmarła w wyniku incydentu, sąd może przyznać 

odszkodowanie osobom pozostającym na utrzymaniu ofiary. 

Nie ma limitu czasowego dla spraw dotyczą cych ofiar ś miertelnych. 

 

 

 

 

http://www.legalaidboard.ie/
http://www.irishprisons.ie/
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Odszkodowanie od sprawcy 

Po skazaniu sprawcy, sąd może również 

Nakazać wypłatę odszkodowania w ramach  

Wyroku skazującego. 

 

Więcej informacji można uzyskać od: 

Program odszkodowań za wypadki w sprawach karnych (Criminal 

Injuries Compensation Scheme) 

7–11 Montague Court, Montague Street, Dublin 2. 

Telefon +353 (0)1 476 8670 

Email criminalinjuries@justice.ie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:criminalinjuries@justice.ie
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Inna pomoc 

 

Możemy pomóc, jeśli mają Państwo jakiekolwiek trudności, które 

mogą wpłynąć na zdolność do opowiedzenia swojej historii lub do 

zrozumienia tego, co mówimy. 

Może to być spowodowane: 

• sytuacją osobistą; 

• trudnościami w uczeniu się; 

• szokiem. 

 

Tłumacze 

Możemy zapewnić pomoc odpowiednich tłumaczy. Są to niezależne 

osoby, które nie są zatrudnione przez An Garda Siochána. 

 

Dostęp do organizacji wsparcia dla ofiar 

Istnieje ogromna ilość organizacji wsparcia dla ofiar (patrz lista na str. 

27). Po wyrażeniu zgody, funkcjonariusz An Garda Síochána 

zorganizuje  
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skierowanie do odpowiedniej organizacji  

pomocy ofiarom.  

 

Przestępstwa popełnione poza terytorium Irlandii 

Jeśli ktoś zgłosi nam przestępstwo, które miało miejsce poza Irlandią, 

możemy bezzwłocznie przekazać zgłoszenie właściwemu organowi w 

kraju, w którym dokonano przestępstwa. 

 

Odwiedzający Irlandię 

Osoby odwiedzające Irlandię, które padły ofiarą przestępstwa, mogą 

to zgłosić na dowolnym posterunku Garda. Natychmiast przyjmujemy 

zeznanie i za zgodą danej osoby kierujemy po pomoc do organizacji 

Irish Tourist Assistance Service (ITAS). 

ITAS zapewnia bezpłatną pomoc ogólnokrajową i oferuje 

natychmiastowe wsparcie i pomoc przybywającym do Irlandii, którzy 

padli ofiarą przestępstwa lub doświadczyli innego traumatycznego 

wydarzenia podczas wizyty w Irlandii. 

 

Telefon +353 (0)1 666 9354 

Witryna internetowawww.itas.ie 

 
 
 
 
 

 

http://www.itas.ie/
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Spotkania naprawcze 

Spotkanie naprawcze to spotkanie między ofiarą, sprawcą i niezależną 

osobą, która ma umiejętności zarządzania spotkaniami. Podczas 

spotkania ofiara może opowiedzieć swoją historię, aby sprawca mógł 

odnieść się do faktycznych konsekwencji przestępstwa i zadośćuczynić 

w jak najszerszym zakresie. 

Jeśli jesteście Państwo ofiarą przestępstwa, a sprawca ma mniej niż 18 

lat, mogą Państwo zostać zaproszeni do wzięcia udziału w konferencji 

rodzinnej (spotkaniu), na której można wyrazić swoje poglądy i 

dowiedzieć się, czy zostaną wzięte pod uwagę. 

Więcej informacji można znaleźć na witrynie 

www.probation.ie. 

 

Inna pomoc 

 

Jesteście Państwo niezadowoleni  

z otrzymanej pomocy? 

Jeśli nie jesteście Państwo zadowoleni z naszych uslug lub mają 

Państwo 

pytania, sugestie lub opinie na temat traktowania przez 

funkcjonariuszy An Garda Síochána, prosimy skontaktować się z 

lokalnym Nadinspektorem Garda.  Dane kontaktowe są dostępne w 

witrynie internetowej here. 

Można również skontaktować się z miejscowym biurem Garda 

pomocy 

ofiarom. 

Można również złożyć skargę do 

Garda Síochána Ombudsman Commission 

http://www.probation.ie/
https://www.garda.ie/en/Contact-Us/Station-Directory/
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150 Abbey Street Upper, Dublin 1. 

LoCall 1890 600 800 

Telefon +353 (0)1 871 6727 

 

Biuro Garda ds. pomocy ofiarom 

Krajowe biura 
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Krajowe Biura Garda ds. pomocy ofiarom 

 

1. Cavan/Monaghan 

Ballyconnell, Co. Cavan 

Telefon  (0)49 952 5807 

Email CavanMonaghan.VictimService@garda.ie 

 

2. Clare 

Ennis, Co. Clare  

Phone (0)65 684 8194 

Email Clare.VictimService@garda.ie 

 

3. Cork City 

Anglesea Street, Cork  

Telefon (0)21 454 8524 

Email CorkCity.VictimService@garda.ie 

 

4. Cork North  

Mitchelstown, Co. Cork   

Telefon (0) 25 86786 

Email CorkCity.VictimService@garda.ie 

 

5. Cork West 

Bandon, Co. Cork  

Telefon (0)23 885 2295 

mailto:CavanMonaghan.VictimService@garda.ie
mailto:Clare.VictimService@garda.ie
mailto:CorkCity.VictimService@garda.ie
mailto:CorkNorth.VictimService@garda.ie
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Email CorkWest.VictimService@garda.ie 

6. DMR East 

Dún Laoghaire, Co. Dublin  

Telefon (0)1 666 5063 

Email DMREast.VictimService@garda.ie 

 

7. DMR North Central  

Store Street, Dublin 1  

Telefon (0)1 666 8108 

Email DMRNorthCentral.VictimService@garda.ie 

 

8. DMR North 

Ballymun, Dublin 9 

Telefon (0)1 666 4463 

Email DMRNorth.VictimService@garda.ie 

 

9. DMR South Central  

Pearse Street, Dublin 2  

Telefon (0)1 666 9350 

Email DMRSouthCentral.VictimService@garda.ie 

 

10. DMR South 

Crumlin, Dublin 12 

Telefon (0)1 666 6263 

Email DMRSouth.VictimService@garda.ie 

 

 

mailto:CorkWest.VictimService@garda.ie
mailto:DMREast.VictimService@garda.ie
mailto:DMRNorthCentral.VictimService@garda.ie
mailto:DMRNorth.VictimService@garda.ie
mailto:DMRSouthCentral.VictimService@garda.ie
mailto:DMRSouth.VictimService@garda.ie


24 
 

 

11. DMR West 

Finglas, Dublin 11 

Telefon (0)1 666 7563 

Email DMRWest.VictimService@garda.ie 

 

12. Donegal 

Glenties, Co Donegal  

Telefon (0)74 955 1085 

Email Donegal.VictimService@garda.ie 

 

13. Galway 

Gort, Co. Galway  

Telefon (0) 91 636495 

Email Gaillimh.VictimService@garda.ie 

 

14. Kerry 

Castleisland, Co. Kerry  

Telefon (0)66 716 3303 

Email Kerry.VictimService@garda.ie 

 

15. Kildare 

Naas, Co. Kildare   

Telefon (0) 45 884395 

Email Kildare.VictimService@garda.ie 

 

mailto:DMRWest.VictimService@garda.ie
mailto:Donegal.VictimService@garda.ie
mailto:Gaillimh.VictimService@garda.ie
mailto:Kerry.VictimService@garda.ie
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16. Kilkenny/Carlow  

Kilkenny, Co. Kilkenny  

Telefon (0)56 777 5090 

Email KilkennyCarlow.VictimService@garda.ie 

 

17. Laois/Offaly  

Portlaoise, Co. Laois  

Telefon (0)57 867 4195 

Email LaoisOffaly.VictimService@garda.ie 

 

18. Limerick 

Henry Street, Limerick  

Telefon (0) 61 212496 

Email Limerick.VictimService@garda.ie 

 

19. Louth 

Dunleer, Co. Louth  

Telefon (0)41 686 2388 

Email Louth.VictimService@garda.ie 

 

20. Mayo 

Swinford, Co. Mayo  

Telefon (0)94 925 3139 

Email Mayo.VictimService@garda.ie 

 

mailto:KilkennyCarlow.VictimService@garda.ie
mailto:LaoisOffaly.VictimService@garda.ie
mailto:Limerick.VictimService@garda.ie
mailto:Louth.VictimService@garda.ie
mailto:Mayo.VictimService@garda.ie
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21. Meath 

Navan, Co. Meath  

Telefon (0)46 903 6194 

Email Meath.VictimService@garda.ie 

 

22. Roscommon/Longford  

Convent Road, Roscommon  

Telefon (0)90 663 8389 

Email RoscommonLongford.VictimService@garda.ie 

 

23. Sligo/Leitrim 

Carrick-on-Shannon  

Telefon (0)71 965 0517 

Email SligoLeitrim.VictimService@garda.ie 

 

24. Tipperary 

Templemore, Co. Tipperary  

Telefon (0) 504 32636 

Email Tipperary.VictimService@garda.ie 

 

25. Waterford 

Waterford, Co. Waterford  

Telefon (0) 51 305395 

Email Waterford.VictimService@garda.ie 

 

mailto:Meath.VictimService@garda.ie
mailto:RoscommonLongford.VictimService@garda.ie
mailto:SligoLeitrim.VictimService@garda.ie
mailto:Tipperary.VictimService@garda.ie
mailto:Waterford.VictimService@garda.ie
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26. Westmeath 

Delvin, Co. Westmeath  

Telefon (0)44 966 8102 

Email WestMeath.VictimService@garda.ie 

 

27. Wexford 

Wexford, Co. Wexford  

Telefon (0)53 916 5297 

Email Wexford.VictimService@garda.ie 

 

28. Wicklow 

Bray, Co. Wicklow  

Telefon (0)1 666 5360 

Email Wicklow.VictimService@garda.ie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:WestMeath.VictimService@garda.ie
mailto:Wexford.VictimService@garda.ie
mailto:Wicklow.VictimService@garda.ie
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Przydatne witryny internetowe 

 

Ofiary przestępstw mają prawo do bezpłatnej pomocy i wsparcia. Poniżej 

znajduje się 

lista organizacji świadczących pomoc dla ofiar przestępstw. Jeśli nie mają 

Państwo pewności, która organizacja wsparcia jest odpowiednia, aby uzyskać 

więcej informacji można zadzwonić do miejscowego biura Garda pomocy 

ofiarom lub na krajowy telefon pomocy ofiarom przestępstw pod numerem 

116 006. 

 

 

AdVIC – porady dla ofiar zabójstw  

AdVIC walczy o większe prawa dla ofiar  

zabójstw i ich rodzin. Skupia  

rodziny osierocone na skutek zabójstwa i zapewnia bezpłatne  

profesjonalne doradztwo.  

Witryna internetowa www.advic.ie 

Telefon 1800 852 000 

 

AnyMan – pomoc dla mężczyzn 

AnyMan zapewnia pomoc i   

informacje dla mężczyzn, którzy doświadczyli lub   

doświadcząją przemocy domowej.   

Witryna internetowa www.anyman.ie 

Telefon +353 (0)1 554 3811 

 

CARI – pomoc dla dzieci i młodzieży  

http://www.advic.ie/
http://www.anyman.ie/
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CARI oferuje pomoc dla dzieci i  

młodzieży dotkniętych problemem wykorzystywania  

 seksualnego. Zapewnia także pomoc innym członkom rodziny i  

opiekunom. 

Witryna internetowawww.cari.ie 

Telefon 1890 924 567 

 

Infolinia dla ofiar przestępstw (Crime Victims Helpline) 

Infolinia dla ofiar przestępstw zapewnia wysłuchanie i   

wsparcie dla ofiar przestępstw w Irlandii.  

Witryna internetowawww.crimevictimshelpline.ie  

Telefon 116 006 

 

Centrum kryzysowe w przypadkacch gwałtu w Dublinie (Dublin Rape Crisis 

Centre) 

Organizacja oferująca szerokie wsparcie  

dla kobiet i mężczyzn, którzy   

doświadczyli gwałtu, napaści seksualnej, molestowania   

seksualnego lub wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie.  

Witryna internetowa www.drcc.ie 

Telefon 1800 77 8888 

 

Infolinia ds. osób zaginionych (Missing Persons Helpline) 

Infolinia ds. osób zaginionych zapewnia wsparcie   

rodzinom i osobom, których krewny,    

przyjaciel lub znajomy zaginął.  

Witryna internetowa www.missingpersons.ie 

http://www.cari.ie/
http://www.crimevictimshelpline.ie/
http://www.drcc.ie/
http://www.missingpersons.ie/
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Telefon 1890 442 552 

 

One In Four 

One In Four pomaga osobom dorosłym, które doświadczyły 

molestowania na tle seksualnym w dzieciństwie, ich rodzinom oraz 

osobom, które zaangażowały się w zachowania szkodliwe seksualnie. 

Witryna internetowa www.oneinfour.ie 

Telefon (01) 662 4070 

Irlandzka sieć kryzysowa ds. gwałtów (Rape Crisis Network Ireland) 

Reprezentatywne ciało nadzorujące dla wszystkich centrów 

kryzysowych w przypadkach gwałtów, które udziela bezpłatnych 

porad, opieki psychologicznej i wsparcia osobom, które przeżyły 

wykorzystywanie seksualne. 

Witryna internetowa www.rapecrisishelp.ie 

Telefon (01) 865 6954 

Ruhama 

Ruhama zapewnia pomoc ofiarom prostytucji i ofiarom 

zorganizowanego handlu ludźmi na potrzeby branży seksualnej.  

Witryna internetowa www.ruhama.ie 

Telefon (01) 836 0292 
 

Pomoc po zabójstwie (Support After Homicide) 

Pomoc po zabójstwie zapewnia wsparcie emocjonalne  

i praktyczne informacje dla osób,   

których życie zmieniło zabójstwo.   

Witryna internetowa www.supportafterhomicide.ie  

Telefon 087 983 7322 

 

Pomoc dla kobiet (Women’s Aid) 

http://www.oneinfour.ie/
http://www.rapecrisishelp.ie/
http://www.ruhama.ie/
http://www.supportafterhomicide.ie/
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Pomoc dla kobiet zapewnia usługi wsparcia oraz   

informacje dla kobiet, które doświadczyły   

lub doświadcząją przemocy domowej. 

Witryna internetowa www.womensaid.ie 

Całodobowa infolinia 1800 341 900 

 

Inne przydatne witryny internetowe 

Garda www.garda.ie 

Sąd (Courts Service) www.courts.ie 

Tusla www.tusla.ie 

Zarząd opieki zdrowotnej (Health Service Executive) www.hse.ie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.womensaid.ie/
http://www.garda.ie/
http://www.courts.ie/
http://www.tusla.ie/
http://www.hse.ie/
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Infolinia dla ofiar przestę pstw (Crime Victims Helpline) 

Telefon 116 006  

 CrimeVictimsHelpline.ie  

 
An Garda Síochána 

Aby uzyskać informacje na temat praw ofiar, zgłaszania 

przestępstwa, szczegółów bezpłatnych usług wsparcia dla ofiar itp., 

zapraszamy na witrynę internetową   www.garda.ie 

 

 

 

http://www.garda.ie/

