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PROJEKT 

DORADCZY, KONSULTACYJNY i ROZPATRYWANY 

ZŁOŻENIE SKARGI W SPRAWIE WYKROCZENIA SEKSUALNEGO DO ZESPOŁU 

RADY ZAWODOWEJ: 

CZEGO MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ 

Wydział ds. Konsumentów oraz Rady i Komitety regulujące działalność zawodową w New 

Jersey są zadedykowane ochronie publicznej. Chcemy, aby społeczeństwo mogło składać skargi 

oraz informować nas, gdy licencjonowany specjalista (zwany licencjobiorcą) dopuszcza się 

wykroczenia seksualnego. Skargi takie, dozwalają nam na wszczęcie dochodzenia, pozwalając 

zespołom rad zawodowych na stwierdzenie czy licencjobiorcy powinni zostać ukarani 

dyscyplinarnie. Rada zawodowa może zawiesić lub cofnąć komuś licencję wykonywania 

zawodu, jeśli dopuścił się niewłaściwego postępowania. 

Wiemy, że złożenie skargi dotyczącej niewłaściwego zachowania seksualnego może być 

niepokojące i stresujące, dlatego też pragniemy udzielić informacji na temat czego można się 

spodziewać. 

Etap 1: Skarga. Jeśli doświadczysz, będziesz świadkiem lub dowiesz się o niewłaściwym 

zachowaniu seksualnym daj o tym komuś znać. Zadzwoń na policję lub skorzystaj z porad New 

Jersey Koalicji ds. Walki z Przemocą Seksualną [Coalition Against Sexual Assault (NJCASA)] 

dzwoniąc na 1800-601-7200.  Jeśli osoba, która popełniła wykroczenie, posiada licencję, która 

pochodzi z jednej z tych rad zawodowych, można złożyć skargę dotyczącą wykroczenia 

zawodowego tutaj, zamiast, lub oprócz innych opcji, takich jak złożenie raportu policyjnego. Nie 

musisz podawać swojego nazwiska, choć anonimowe skargi są nam trudniejsze do zbadania. 

Etap 2: Dochodzenie.  Po otrzymaniu skargi komisja rozpoczyna dochodzenie. Wyznaczając 

śledczego, który zbiera dowody, oraz prawnika zwanego, Zastępcą Prokuratora Generalnego 

(Deputy Attorney General lub DAG), który również pracuje nad dochodzeniem. W trakcie 

dochodzenia śledczy może przesłuchiwać świadków (takich jak ty, licencjobiorcę lub inne 

osoby) oraz gromadzać dokumenty. DAG może również zadawać pytania dotyczące sprawy -być 

może z obecnymi członkami zarządu rady. DAG nie jest twoim prawnikiem i nie może udzielić 

ci porady prawnej. DAG może nie być w stanie poinformować cię o wszystkim co dzieje się w 

dochodzeniu, co nie znaczy, że nadal nie prowadzi dochodzenia. 

Etap3: Przegląd sprawy. Po zakończeniu dochodzenia rada zawodowa przegląda dowody, aby 

zdecydować czy będzie kontynuować postępowanie dyscyplinarne. Jeśli istnieją wystarczające 

dowody, aby kontynuować, rada może najpierw zaoferować licencjobiorcy szansę na ugodę w 

zamian za jego akceptacje konsekwencji dyscyplinarnych bez dalszego toczenia się tego procesu. 

Ofiary składające skargi mogą spodziewać się rozmowy z DAG przed ugodowym rozwiązaniem 

sprawy. 

Jeśli sprawa nie zostanie rozwiązana ugodowo, inna grupa DAG przejmie sprawę i przedłoży 

przed radę zawodową zarzuty niewłaściwego postępowanie w celu rozpoczęcia formalnego 

procesu przesłuchania. Nowa grupa DAG może również skontaktować się z tobą w celu 

omówienia sprawy. 
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Etap 4: Przesłuchanie.  Gdy DAG zgłosi zarzuty za niewłaściwe postępowanie, DAG i 

licencjobiorca wymienią wszelkie pisemne dowody. Ostatecznie odbędzie się rozprawa, na 

której DAG i licencjobiorca przedstawią dowody, jak na rozprawie sądowej. Przesłuchania mogą 

trwać jeden dzień lub kilka, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Rada zawodowa 

może sama przeprowadzić rozprawę lub zamiast tego zwrócić się do sędziego prawa 

administracyjnego w Urzędzie Prawa Administracyjnego o przeprowadzenie rozprawy. 

Niestety, ale proces od dochodzenia do przesłuchania jest czasami długi. Rady zawodowe 

traktują skargi dotyczące nadużyć seksualnych bardzo poważnie i dokładnie je badają, a śledczy 

i DAG muszą podjąć wiele kroków, aby w tym dopomóc. Mogą również wystąpić opóźnienia w 

wyznaczeniu terminu rozprawy. 

Przed przesłuchaniem DAG może poprosić cię o złożenie zeznań. Możesz porozmawiać z DAG 

o tym czy chcesz zeznawać, ale DAG nie może udzielić ci porady prawnej. DAG nie będzie 

wymagać od ciebie składania zeznań, jeśli nie chcesz zeznawać. Licencjobiorca może jednak 

wezwać cię w charakterze świadka, niezależnie od tego, czy chcesz zeznawać. 

 

Etap 5. Rozwiązanie. Po rozprawie rada zawodowa lub sędzia prawa administracyjnego 

rozpatruje wszystkie dowody. Jeżeli sędzia prawa administracyjnego przeprowadził rozprawę, 

wówczas przedstawia on rekomendację radzie zawodowej. W obu przypadkach ostateczną 

decyzję podejmuje zarząd rady. Zarząd rady zawodowej zadecyduje również, jaka powinna być 

kara, jeśli taka istnieje. Decyzja rady zawodowej zostanie podana do wiadomości publicznej, ale 

twoje imię i nazwisko nie zostanie użyte w decyzji. 

 

Etap 6. Odwołania. Jeśli rada podejmuje kroki dyscyplinarne w stosunku do licencjobiorcy, po 

rozprawie, licencjobiorca może zwrócić się do sądu o ponowne rozpatrzenie decyzji rady. Ten 

proces nazywa się odwołaniem. Jeżeli sąd uzna, że nie było wystarczających dowodów na 

poparcie decyzji rady zawodowej lub że wystąpiły inne poważne problemy z rozprawą, może 

uchylić decyzję rady lub zażądać, aby zarząd ponownie przyjrzał się sprawie. 
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