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Definicje i aspekty prawne 
wykorzystywania seksualnego osób 
nieletnich
Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia: „ 
Wykorzystanie seksualne osoby nieletniej to włącza-
nie dziecka w aktywność seksualną, której nie jest 
ono w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świa-
domej zgody i/lub na którą nie jest dojrzałe rozwojo-
wo i nie może zgodzić się w ważny prawnie sposób i/
lub która jest niezgodna z normami prawnymi lub 
obyczajowymi danego społeczeństwa. Z wykorzysta-
niem seksualnym mamy do czynienia, gdy taka ak-
tywność wystąpi między osobą nieletnią a dorosłym 
lub dzieckiem a innym dzieckiem, jeśli te osoby ze 
względu na wiek, bądź stopień rozwoju pozostają w 
relacji opieki, zależności, władzy”. Wykorzystywanie 
seksualne osoby nieletniej obejmuje:

 n namawianie lub zmuszanie osoby nieletniej do 
angażowania się w prawnie zakazane akty służące 

do zaspokojenia popędu seksualnego;
 n wykorzystywanie osoby nieletniej do prostytucji;
 n wykorzystywanie osoby nieletniej do produkcji 

materiałów o charakterze pornograficznym.

Do form wykorzystywania seksualnego osób nie-
letnich zaliczamy nadużycia zarówno bez  kontaktu  
fizycznego (rozmowy o treści seksualnej, ekshibicjo-
nizm, oglądactwo), jak i z kontaktem fizycznym (po-
budzanie części intymnych, stosunki udowe, kontak-
ty oralno-genitalne, kontakty genitalno-genitalne, 
kontakty genitalno-analne, seksualne wyzyskiwanie  
osób nieletnich - dziecięca pornografia, prostytucja, 
przemoc seksualna z wykorzystaniem alkoholu, nar-
kotyków).

Zachowania polegające na wykorzystywaniu sek-
sualnym osób nieletnich w naszym kraju penalizu-
je Rozdział XXV Kodeksu Karnego „Przestępstwa 
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”. W 
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szczególności zachowań wobec osób nieletnich doty-
czą następujące przepisy Kodeksu Karnego: 

 n Art. 199 kk „§ 1. Kto, przez nadużycie stosunku 
zależności lub wykorzystanie krytycznego po-
łożenia, doprowadza inną osobę do obcowania 
płciowego lub do poddania się innej czynności 
seksualnej albo do wykonania takiej czynności, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 został popełniony 
na szkodę małoletniego, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto dopro-
wadza małoletniego do obcowania płciowego lub 
poddania się innej czynności seksualnej albo do 
wykonania takiej czynności, nadużywając zaufa-
nia lub udzielając mu korzyści majątkowej lub 
osobistej, albo jej obietnicy”;

 n Art. 200 kk: „§ 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim 
poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej oso-
by innej czynności seksualnej lub doprowadza ją 
do poddania się takim czynnościom albo do ich 
wykonania, podlega karze pozbawienia wolności 
od lat 2 do 12.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokoje-
nia seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej 
lat 15 wykonanie czynności seksualnej”;

 n Art. 201 kk: „Kto dopuszcza się obcowania płcio-
wego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przy-
sposobionego, przysposabiającego, brata lub sio-
stry, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5”; 

 n Art. 202 kk: „§ 1. Kto publicznie prezentuje treści 
pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić 
ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, pod-
lega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje 
treści pornograficzne lub udostępnia mu przed-
mioty mające taki charakter albo rozpowszechnia 
treści pornograficzne w sposób umożliwiający ta-
kiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, pod-
lega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, 
utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada 
albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje 
treści pornograficzne z udziałem małoletniego 
albo treści pornograficzne związane z prezento-
waniem przemocy lub posługiwaniem się zwie-

rzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do lat 8.
§ 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem 
małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozba-
wienia wolności od roku do lat 10.
§ 4a. Kto sprowadza, przechowuje lub posiada tre-
ści pornograficzne z udziałem małoletniego poni-
żej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5”;

 n Art. 204 kk: „§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania 
prostytucji lub jej to ułatwia, podlega karze po-
zbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Jeżeli osoba określona w § 1 lub 2 jest małolet-
nim, sprawca podlega karze pozbawienia wolności 
od roku do lat 10”;

Obowiązki związane z ujawnieniem przestęp-
stwa, czy też podejrzeniem popełnienia takiego czy-
nu reguluje art. 304 Kodeksu Postępowania Karnego, 
tak w stosunku do instytucji, jak i osób fizycznych: 

 n Art. 304 kpk: „§ 1. Każdy dowiedziawszy się o 
popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma 
społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokura-
tora lub Policję.
§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które 
w związku ze swą działalnością dowiedziały się o 
popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są 
obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym pro-
kuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne 
czynności do czasu przybycia organu powołane-
go do ścigania przestępstw lub do czasu wydania 
przez ten organ stosowanego zarządzenia, aby nie 
dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestęp-
stwa”.

Epidemiologia wykorzystywania 
seksualnego osób nieletnich
Szacuje się, iż na świecie ofiarami przemocy seksu-
alnej w dzieciństwie jest średnio jedna na 3-4 ko-
biety (średnio 25-33%) oraz jeden na 6-10 mężczyzn 
(średnio 10-16%). W Polsce, według danych szacun-
kowych Komitetu Ochrony Praw Dziecka, co piąta 
dziewczynka (około 20%) i co piętnasty chłopiec (oko-
ło 5-6%) poniżej 15 roku życia doświadcza nadużycia 
seksualnego. W roku 2007 zanotowano wzrost we 
wszystkich kategoriach wiekowych ofiar przemocy, 
jednakże najbardziej niepokojące dane dotyczą osób 
nieletnich do lat 13.
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Dziewczęta są trzykrotnie częściej wykorzysty-
wane seksualnie niż chłopcy. Nadużycie seksualne 
wobec chłopców częściej łączy się z użyciem prze-
mocy. Dane wskazują, że mniej kobiet dokonuje tego 
rodzaju czynów wobec osób nieletnich w porównaniu 
z mężczyznami. Większość ofiar (od 49-84%) zna swo-
ich sprawców nadużyć seksualnych, a około 14-20% 
aktów przemocy dokonuje się wewnątrz rodziny. Co 
czwarta osoba nieletnia zostaje wykorzystana sek-
sualnie w swoim domu, a co piąta w domu sprawcy.

Rola lekarza w opiece nad nieletnią ofiarą 
wykorzystania seksualnego
Rola lekarza dokonującego obdukcji osoby nieletniej 
podejrzanej o nadużycie seksualne obejmuje:

 n przeprowadzenie i udokumentowanie wywiadu 
lekarskiego;

 n badanie fizykalne i ginekologiczne;
 n rozpoznanie i ustabilizowanie stanów nagłych;
 n ocenę i leczenie urazów fizycznych;
 n pobranie materiału do badań bakteriologicznych; 
 n zapobieganie infekcjom przenoszonym drogą 

płciową;
 n poradnictwo w zakresie zapobiegania ciąży;
 n ustalenie terminu wizyt kontrolnych;
 n pomoc psychoterapeutyczna;
 n dokładne udokumentowanie zdarzenia i urazów;
 n zebranie dowodów rzeczowych;
 n zgromadzenie dokumentacji fotograficznej znale-

zionych urazów;
 n powiadomienie odpowiednich władz o popełnie-

niu przestępstwa.

W przypadku podejrzenia wykorzystania seksual-
nego dziewczynki obdukcji powinien dokonać lekarz 
położnik-ginekolog; w przypadku chłopca - lekarz 
chirurg dziecięcy we współpracy z położnikiem-gi-
nekologiem. Jeżeli podejrzewa się obecność obrażeń 
narządów wewnętrznych mogących zagrażać życiu 
poszkodowanej osoby nieletniej, należy wezwać kon-
sultującego lekarza chirurga dziecięcego.

Wszystkie czynności opisane powyżej w aspekcie 
prawno-karnym można traktować jako działania w 
warunkach wyższej konieczności, co jest kontraty-
pem. Istotą takiej sytuacji jest to, że brak jest warun-
ków umożliwiających lekarzowi spełnienie wszyst-
kich wymaganych prawem procedur formalnych, 
np. uzyskanie zgody rodziców/opiekunów prawnych 
osoby nieletniej na przeprowadzenie badań i lecze-

nie, gdy zwłoka z tego wynikająca mogłaby zagrażać 
życiu lub zdrowiu pacjenta lub utratą dowodów.

Jeżeli lekarz nie dysponuje odpowiednim sprzę-
tem umożliwiającym zabezpieczenie śladów wyko-
rzystania seksualnego osoby nieletniej i prawidłowe 
zebranie dowodów rzeczowych, powinien wezwać 
technika kryminalistyki poprzez oficera dyżurnego 
najbliższej jednostki Policji.

Pomoc psychologiczna
Lekarz badający osobę nieletnią – ofiarę wykorzy-
stania seksualnego powinien zapewnić jej i jej opie-
kunom wsparcie psychologiczne oraz możliwość 
natychmiastowej konsultacji psychologa kliniczne-
go. Lekarz powinien również poinformować poszko-
dowaną i jej opiekunów o odległych następstwach 
wykorzystania seksualnego (np. zaburzenia snu, 
wahania nastroju, depresja) oraz wskazanie miejsca 
uzyskania pomocy psychoterapeutycznej.  

Piśmiennictwo
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ANEKS I
1. Przeprowadzenie i udokumentowanie 
wywiadu lekarskiego 
Osoby nieletnie podejrzane o wykorzystanie seksualne powin-
ny zostać niezwłocznie przyjęte na izbę przyjęć i skierowane 
do ustronnego pomieszczenia, zapewniając w ten sposób ich 
prywatność i intymność. Lekarz w każdym przypadku jest zobo-
wiązany do powiadomienia odpowiednich władz - prokuratury, 
policji (zgodnie z § 2 art. 304 kpk) oraz dodatkowo rodziców lub 
opiekunów prawnych osoby nieletniej w przypadku, gdy osoba 
nieletnia zgłasza się do szpitala sama lub w towarzystwie osób 
trzecich.
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Wywiad lekarski obejmuje:
 n wiek i dane identyfikacyjne ofiary, opiekuna prawnego oraz 

domniemanego sprawcy (powiązanie z ofiarą);
 n data, godzina, miejsce i okoliczności zdarzenia;
 n data i godzina badania;
 n szczegóły dotyczące wykorzystania seksualnego (opisy dokona-

nych aktów seksualnych, wystąpienie wytrysku, użycie przemo-
cy fizycznej, broni, narkotyków, spożycia alkoholu, stosowania 
leków przez ofiarę lub sprawcę przed wystąpieniem zdarzenia);

 n czynności wykonane przez ofiarę po zdarzeniu/napaści (zmiana 
odzieży, kąpiel, prysznic, oddanie moczu);

 n wywiad ginekologiczny (data pierwszej – PM i ostatniej mie-
siączki - OM, stosowana antykoncepcja, przebyte operacje, 
zakażenia przenoszone drogą płciową, ostatni dobrowolny 
kontakt seksualny).

2. Badanie fizykalne ogólne
 Badanie przedmiotowe powinno odbywać się w obecności osoby 
asystującej – drugiego lekarza, położnej lub pielęgniarki oraz w 
obecności wskazanej przez osobę nieletnią zaufanej osoby do-
rosłej (najczęściej płci żeńskiej - matka, siostra), w warunkach 
zapewniających komfort i intymność. 

Analizę medyczno – sądową należy przeprowadzić do 72 go-
dzin od aktu seksualnego; im wcześniej nastąpi badanie i po-
branie próbek, tym większe prawdopodobieństwo dokumentacji 
dowodów. U około 60% zgwałconych dziewcząt nie wykrywa się 
śladów uszkodzeń układu moczowo-płciowego w badaniu gine-
kologicznym. 

Na wstępie należy wyjaśnić dziecku istotę i etapy badania. 
Badanie fizykalne rozpoczyna się od dokładnej oceny stanu ogól-
nego i emocjonalnego dziecka, oceny całego ciała, ze szczególnym 
uwzględnieniem okolicy podbrzusza, powierzchni wewnętrznej i 
zewnętrznej ud, pośladków i kończyn, w celu poszukiwania ob-
jawów związanych z przemocą (obrzęk, wybroczyny, otarcia na-
skórka, ślady ugryzienia, zranienia, złamania). Wszystkie obraże-
nia ciała, zlokalizowane poza narządami płciowymi, powinny być 
również udokumentowane (w tym dokumentacja fotograficzna) i 
dokładnie opisane (charakter zmian, szkic lokalizacji obrażeń) w 
karcie obdukcji. Ze względu na możliwość identyfikacji śliny i DNA 
sprawcy, należy w miarę możliwości pobrać materiał ze środko-
wego obszaru śladów ugryzienia, całowania oraz podduszania za 
pomocą jałowej wymazówki zwilżonej wodą destylowaną. 

3. Badanie ginekologiczne
Badanie narządów płciowych jest ostatnim etapem badania fizy-
kalnego osoby nieletniej podejrzanej o wykorzystanie seksualne. 
Badanie to można przeprowadzić w pozycji litotomijnej, „żabiej” 
lub kolankowo-piersiowej – najbardziej komfortowej dla ofiary 
i umożliwiającej pobranie materiału. Do najczęstszych obrażeń 
narządów płciowych żeńskich, powstałych w wyniku przemo-
cy seksualnej, należą: otarcia spoidła tylnego, warg sromowych 
mniejszych, błony dziewiczej i dołu łódkowatego cewki moczowej. 
Wszystkie obrażenia narządów płciowych powinny być dokładnie 
zapisane w karcie obdukcji dziewczynki (dokumentacja fotogra-
ficzna, dokładny opis, szkic lokalizacji). W badaniu ginekologicz-
nym należy wykorzystać dziecięce wzierniki (ogrzane, zwilżane 
jedynie 0,9% roztworem NaCl) lub kolposkop - w zależności od 
indywidualnej kwalifikacji pacjentki. W przypadku podejrzenia 
penetracji analnej lub stwierdzenia oznak urazu należy przepro-
wadzić badanie przez odbyt.

W trakcie badania ginekologicznego należy pobrać wymaz z 
przedsionka pochwy, pochwy i ujścia zewnętrznego szyjki maci-
cy (u dziewcząt aktywnych seksualnie) za pomocą odpowiednio 

przygotowanej jałowej wymazówki – zapewniającej stały dostęp 
powietrza. Podobną techniką należy pobrać wymaz z okolicy 
odbytu. W przypadku podejrzenia penetracji waginalnej należy 
pobrać materiał z pochwy lub, przy braku wydzieliny pochwowej, 
popłuczyny pochwowe z zastosowaniem niewielkiej objętości ja-
łowego 0,9% roztworu NaCl (zestaw składający się z plastikowej 
pipety i probówki). Badaniem laboratoryjnym takiego materiału 
można wykryć ruchome plemniki, inne składniki nasienia (fo-
sfataza kwaśna, białko p30, antygen swoisty dla pęcherzyków 
nasiennych) oraz antygeny układu ABO. Wykrycie plemników w 
wydzielinie pochwowej potwierdza kontakt seksualny w ciągu 
poprzedzających kilku godzin (ruchome plemniki mogą prze-
trwać do 8 godzin, nieruchome do 24 godzin). W rozmazie z 
szyjki macicy (metoda Papanicolaou) – ruchome plemniki można 
wykryć kilka dni (2-3 dni), a nieruchome do 17 dni po stosunku 
waginalnym. 

W przypadku wykorzystania seksualnego chłopca należy do-
konać dokładnej oceny męskich narządów płciowych i precyzyjnie 
udokumentować istniejące obrażenia w karcie badania chłopca. 
Należy również pobrać wymaz z ujścia zewnętrznego cewki mo-
czowej i okolicy odbytu za pomocą odpowiednio przygotowanych 
jałowych wymazówek ze stałym dostępem powietrza.

4. Gromadzenie dowodów rzeczowych
Zebranie dowodów rzeczowych w przypadku kontaktów oralnych 
polega na pobraniu wymazu z jamy ustnej (za pomocą odpo-
wiednio przygotowanej jałowej wymazówki ze stałym dostępem 
powietrza) i popłuczyn z jamy ustnej (przy użyciu 10% roztworu 
etanolu, który utrwala kwas DNA i zapobiega rozwojowi bakterii) 
do jałowego pojemnika (pojemnik na mocz). 

Badanie dowodów rzeczowych obejmuje analizę próbek pod 
kątem obecności nasienia, krwi, naskórka oraz włosów spraw-
cy, w celu wykonania analizy DNA oraz zabezpieczenie odzieży 
ofiary. Odzież powinna zdejmować pokrzywdzona samodzielnie, 
a następnie ubranie należy umieścić w dużej papierowej torbie; 
bieliznę natomiast umieszcza się w osobnym pojemniku. W celu 
wykrycia ewentualnych plam nasienia zaleca się zbadanie ubrania 
ofiary pod lampą Wooda. Plamy nasienia należy zwilżać 0,9% 
roztworem NaCl przez około 1 minutę przed pobraniem wymazu. 
Ślady nasienia na skórze lub odzieży utrzymują się do kilku godzin 
po zdarzeniu.

Włosy łonowe (próba identyfikacji włosów sprawcy na wzgór-
ku łonowym ofiary) należy pobrać przy użyciu grzebienia; mate-
riał porównawczy od ofiary stanowią włosy ze skóry głowy po-
szkodowanej osoby nieletniej (około 10-15 włosów wyrwanych z 
głowy). Uzyskany w ten sposób materiał należy zabezpieczyć w 
papierowej kopercie.

W oddzielnej papierowej kopercie należy umieścić wyskrobiny 
spod paznokci ofiary, pobrane za pomocą drewnianej szpatułki, 
w celu pozyskania materiału pomocnego w identyfikacji sprawy, 
zwłaszcza gdy poszkodowana podrapała napastnika. 

Zestaw do badania osoby nieletniej podejrzanej o wykorzy-
stanie seksualne i pobrania materiału dowodowego powinien 
zawierać:

 n odpowiednio przygotowane jałowe wymazówki ze stałym do-
stępem powietrza (6-8 sztuk);

 n plastikowe pipety i probówki (2 sztuki);
 n szkiełka podstawowe (8-10 sztuk);
 n jałowy pojemnik na mocz (popłuczyny z jamy ustnej);
 n roztwory: 100ml 0,9% NaCl i 100ml 10% etanolu;
 n grzebień, drewnianą szpatułkę i 2 papierowe koperty;
 n 2 papierowe worki na odzież i bieliznę.
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Każda próbka pobranego materiału przeznaczonego do bada-
nia powinna na etykiecie zawierać informacje dotyczące: rodzaju 
materiału, daty i czasu pobrania, danych identyfikacyjnych ofiary 
oraz osoby, która dokonała pobrania materiału. Próbki należy 
przechowywać w bezpiecznym miejscu, a wydając je policji uzy-
skać odpowiednią dokumentację (protokół odbioru dowodów 
rzeczowych).

5. Zapobieganie zakażeniom przenoszonym 
drogą płciową
Szacuje się, iż ryzyko zakażeń przenoszonych drogą płciową (STI) 
dla dzieci i dziewcząt nieaktywnych seksualnie wynosi globalnie 
około 4,3%. Częstość występowania poszczególnych zakażeń u 
ofiar wymuszonego kontaktu seksualnego waha się następują-
co: 19,5% - Gardnerella vaginalis, 12,3% - Trichomonas vaginalis, 
6-12% - Neisseria gonorrhoeae, 4-17% - Chlamydia trachomatis, 
3% - Treponema pallidum oraz zakażenia wirusowe (HBV, HCV, 
HIV) – około 0,5%.

U nieletnich ofiar zgwałcenia zaleca się wykonanie diag-
nostycznych badań mikrobiologicznych w kierunku rzeżączki i 
chlamydiozy. Materiał na posiew należy pobrać ze wszystkich 
miejsc kontaktu (pochwa, szyjka macicy, odbyt, gardło) i wykonać 
standardowe preparaty bezpośrednie. Dodatkowo wskazane jest 
wykonanie testów diagnostycznych w kierunku kiły i adekwatne 
leczenie po uzyskaniu wyniku.

U niektórych nieletnich ofiar wykorzystania seksualnego zale-
ca się przeprowadzenie profilaktycznej antybiotykoterapii:

 n w przypadku zakażenia N. gonorrhoeae – ceftriakson (i.m. w 
dawce jednorazowej) lub cefiksym (p.o. w dawce jednorazowej) 
lub ciprofloksacyna (p.o. w dawce jednorazowej) lub ofloksa-
cyna (p.o. w dawce jednorazowej) lub spektomycyna (i.m. w 
dawce jednorazowej) - dawkowanie w zależności od wieku i 
masy ciała;

 n Ch. trachomatis – azytromycyna (p.o. w dawce jednorazowej) 
lub erytromycyna (p.o. przez 14 dni) lub doksycyklina (p.o. przez 
7 dni) – dawkowanie w zależności od wieku i masy ciała;

 n T. vaginalis lub G. vaginalis – metronidazol (p.o. w dawce jed-
norazowej) – dawkowanie w zależności od wieku i masy ciała;

 n immunizacja przeciwko WZW typu B – w przypadku gdy po-
krzywdzona nie przeszła wcześniej pełnego cyklu szczepienia;

 n postępowanie profilaktyczne przeciwtężcowe – dziewczęta 
nieszczepione.
U ofiar wykorzystania seksualnego należy w trakcie pierw-

szego badania i obdukcji wykonać test w kierunku infekcji HIV i 
powtórzyć go po 6 tygodniach od zdarzenia. WHO rekomenduje 
również wdrożenie profilaktycznego leczenia antyretrowiruso-
wego, u wszystkich ofiar zgwałcenia w ciągu 72 godzin od napa-
ści, obejmującego: Zidowudynę i Lamiwudynę stosowane 2 razy 
dziennie przez 28 dni (dawkowanie w zależności od wieku i masy 
ciała). W sytuacjach wysokiego ryzyka zakażenia  HIV (wiadomo, 
że sprawca jest zakażony) zaleca się pilną konsultację specjali-
styczną i wdrożenie odpowiedniej terapii przeciwretrowirusowej.

6. Poradnictwo w zakresie zapobiegania 
ciąży
Całkowite ryzyko zajścia w ciążę w następstwie przemocy sek-
sualnej wynosi około 5%. Do rutynowego postępowania podczas 
badania pokrzywdzonej należy wykonanie testu ciążowego, udo-
kumentowanie jego wyniku i ustalenie daty ostatniej miesiączki. 
Ofiarom wykorzystania seksualnego, zgodnie z indywidualnymi 
wskazaniami, należy umożliwić zastosowanie antykoncepcji post-
koitalnej.

ANEKS II
Dokumentacja niezbędna do wykonania obdukcji osoby nieletniej 
w przypadku  podejrzenia wykorzystania seksualnego

Karta badania dziewczynki w przypadku 
podejrzenia wykorzystania seksualnego
1. Dane identyfikacyjne osoby nieletniej, opiekuna prawnego oraz 
domniemanego sprawcy

.....................................................................................................................
2. Data i godzina badania

.....................................................................................................................
3. Data, godzina, miejsce i okoliczności zdarzenia

.....................................................................................................................
4. Szczegóły dotyczące wykorzystania seksualnego (akty seksu-
alne, wystąpienie wytrysku, przemoc fizyczna, spożycie leków, 
alkoholu, narkotyków przez ofiarę lub sprawcę przed zdarzeniem)

.....................................................................................................................
5. Czynności wykonane przez ofiarę po zdarzeniu (zmiana odzieży, 
kąpiel, prysznic, oddanie moczu)

.....................................................................................................................
6. Wywiad ginekologiczny (PM, OM, stosowana antykoncepcja, 
zakażenia przenoszone drogą płciową, ostatni dobrowolny kon-
takt seksualny)

.....................................................................................................................
7. Badanie fizykalne – opis stanu ogólnego, emocjonalnego, obra-
żeń ciała (szkic lokalizacji obrażeń) 

....................................................................................................................

8. Badanie ginekologiczne – opis obrażeń narządów płciowych 
(szkic lokalizacji obrażeń) 

.....................................................................................................................
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9. Materiał laboratoryjny pobrany w trakcie badania fizykalnego, 
ginekologicznego, dowody rzeczowe, dokumentacja fotograficzna

.....................................................................................................................
10. Zastosowane leczenie (antybiotyki, preparaty antykoncepcyj-
ne, leki przeciwbólowe, uspokajające)

.....................................................................................................................
11. Zalecenia lekarskie (leki, preparaty antykoncepcyjne, hospita-
lizacja, konsultacje specjalistyczne)

.....................................................................................................................
Opiekun prawny został poinformowany, o fakcie zawiadomienia policji/pro-
kuratury o zaistnieniu wykorzystania seksualnego osoby nieletniej (zgodnie 
z Art. 304 kpk). Podpis opiekuna prawnego

.....................................................................................................................
Zgoda opiekuna prawnego osoby nieletniej na przeprowadzenie badania i 
działania związane z pobraniem materiału dowodowego (w tym przerwanie 
ciągłości tkanek) oraz procedury lecznicze (podpis opiekuna prawnego)

.....................................................................................................................
Zgoda ofiary (w przypadku gdy ukończyła ona 16 rok życia, a nie osiągnęła 
pełnoletności) na przeprowadzenie badania i działania związane z pobraniem 
materiału dowodowego (w tym przerwanie ciągłości tkanek) oraz procedury 
lecznicze (podpis ofiary)

.....................................................................................................................
Pieczątka i podpis lekarza badającego i sporządzającego kartę badania           

.....................................................................................................................
Pieczątka i podpis osoby asystującej 

.....................................................................................................................

Karta badania chłopca w przypadku 
podejrzenia wykorzystania seksualnego
1. Dane identyfikacyjne osoby nieletniej, opiekuna prawnego oraz 
domniemanego sprawcy

.....................................................................................................................
2. Data i godzina badania

.....................................................................................................................
3. Data, godzina, miejsce i okoliczności zdarzenia

.....................................................................................................................
4. Szczegóły dotyczące wykorzystania seksualnego (akty seksu-
alne, wystąpienie wytrysku, przemoc fizyczna, spożycie leków, 
alkoholu, narkotyków przez ofiarę lub sprawcę przed zdarzeniem)

.....................................................................................................................
5. Czynności wykonane przez ofiarę po zdarzeniu (zmiana odzieży, 
kąpiel, prysznic, oddanie moczu)

.....................................................................................................................
6. Wywiad seksuologiczny (zakażenia przenoszone drogą płciową, 
ostatni dobrowolny kontakt seksualny)

.....................................................................................................................
7. Badanie fizykalne – opis stanu ogólnego, emocjonalnego, obra-
żeń ciała (szkic lokalizacji obrażeń) 

.....................................................................................................................

Badanie narządów płciowych – opis obrażeń (szkic lokalizacji 
obrażeń) 

.....................................................................................................................

8. Materiał laboratoryjny pobrany w trakcie badania fizykalnego, 
dowody rzeczowe, dokumentacja fotograficzna

.....................................................................................................................
9. Zastosowane leczenie (antybiotyki, leki przeciwbólowe, uspo-
kajające)

.....................................................................................................................
10. Zalecenia lekarskie (leki, hospitalizacja, konsultacje specja-
listyczne)

.....................................................................................................................
Opiekun prawny został poinformowany, o fakcie zawiadomienia policji/pro-
kuratury o zaistnieniu wykorzystania seksualnego osoby nieletniej (zgodnie 
z Art. 304 kpk). Podpis opiekuna prawnego

.....................................................................................................................
Zgoda opiekuna prawnego osoby nieletniej na przeprowadzenie badania i 
działania związane z pobraniem materiału dowodowego (w tym przerwanie 
ciągłości tkanek) oraz procedury lecznicze (podpis opiekuna prawnego)

.....................................................................................................................
Zgoda ofiary (w przypadku gdy ukończyła ona 16 rok życia, a nie osiągnęła 
pełnoletności) na przeprowadzenie badania i działania związane z pobraniem 
materiału dowodowego (w tym przerwanie ciągłości tkanek) oraz procedury 
lecznicze (podpis ofiary)

.....................................................................................................................
Pieczątka i podpis lekarza badającego i sporządzającego kartę badania           

.....................................................................................................................
Pieczątka i podpis osoby asystującej 

.....................................................................................................................


