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Wśród ważnych zadań, które mają na celu zabezpieczenie dobra wspólnego wiernych, 

w szczególności zaś ochronę dzieci i młodzieży, znajduje się przyjęcie właściwej postawy 

wobec przypadków nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób 

małoletnich. W nauczaniu Kościoła, w jego praktyce duszpasterskiej i wychowawczej oraz w 

jego rozstrzygnięciach dyscyplinarnych, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest jego 

szczególną troską oraz integralną częścią dobra wspólnego. 
Ks. Abp Józef Kupny, metropolita wrocławski odpowiadając na wskazania Papieża 

Franciszka dotyczącego zdecydowanego przeciwstawiania się grzechowi i przestępstwu 

nadużyć wobec osób małoletnich, otacza ochroną dzieci i młodzież m.in. poprzez udzielanie 

adekwatnej odpowiedzi na ewentualne przypadki nadużyć seksualnych popełnianych przez 

duchownych diecezji siedleckiej na szkodę osób niepełnoletnich. Mając na uwadze zasadę 

„zero tolerancji” dla nadużyć seksualnych duchownych względem dzieci i młodzieży oraz 

standardy przejrzystości i słuszne oczekiwanie wiernych, aby poznać prawdę o podjętych 

działaniach, Ksiądz Arcybiskup w ciągu ostatnich lat podjął następujące kroki: 

 

Powołanie delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży  

30 kwietnia 2015 r. Ks. Arcybiskup mianował ks. dr. Bartosza Mitkiewicza swoim 

delegatem ds. ochrony dzieci i młodzieży, do którego zadań należy wysłuchiwanie osób 

dokonujących zgłoszeń. Kontakt: bartmit@wp.pl  
 

Duszpasterz do pomocy duchowej 

Ks. Arcybiskup mianował również duszpasterza do pomocy duchowej ofiarom 

nadużyć seksualnych, ich rodzinom oraz wspólnotom lokalnych, zranionych przestępstwem, 

dokonanym przez osoby duchowne. Został nim ks. mgr Marcin Krawczyk 

 

1. LIST PASTERSKI PAPIEŻA BENEDYKTA XVI DO KATOLIKÓW W 

IRLANDII 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/letters/2010/documents/hf_ben-

xvi_let_20100319_church-ireland.html 

2. SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA 2010 

https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2017/11/NORMY-MOTU-PROPRIO-

%C2%ABSACRAMENTORUM-SANCTITATIS-TUTELA%C2%BB-

WPROWADZENIE-HISTORYCZNE.pdf 

3. NORMY DE GRAVIORIBUS DELICTIS 2010 

https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2017/11/NORMY-DE-GRAVIORIBUS-

DELICTIS-2010.pdf 
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4. LIST OKÓLNY DO KONFERENCJI EPISKOPATÓW 16 MAJA 2011 

http://diecezjaplocka.pl/media/4026502/List%20ok%C3%B3lny%20do%20Konferenc

ji%20Episkopat%C3%B3w%20w%20sprawie%20opracowania%20%E2%80%9EWy

tycznych%E2%80%9D%2016%20maja%202011.pdf 

5. PREWENCJA KEP 

https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2017/07/Prewencja-

nadu%C5%BCy%C4%87-seksualnych-wobec-dzieci-i-m%C5%82odzie%C5%BCy-i-

os%C3%B3b-niepe%C5%82nosprawnych-w-pracy-duszpasterskiej-i-wychowawczej-

Ko%C5%9Bcio%C5%82a-w-Polsce-1.pdf 

6. WYTYCZNE KEP 

https://episkopat.pl/wytyczne-dotyczace-wstepnego-dochodzenia-kanonicznego-w-

przypadku-oskarzen-duchownych-o-czyny-przeciwko-szostemu-przykazaniu-

dekalogu-z-osoba-niepelnoletnia-ponizej-osiemnastego-roku-zycia-2/ 

7. Ustawa o przemocy 

http://www.lexlege.pl/ustawa-o-przeciwdzialaniu-przemocy-w-rodzinie/ 

 

8. Obowiązki przełożonego kościelnego w sprawie pedofilii: procedury kanoniczne i 

współpraca z organami państwa 

https://cod.ignatianum.edu.pl/component/content/article/11-komentarze/58-

obowi%C4%85zki-prze%C5%82o%C5%BConego.html?Itemid=109 

9. HOMILIA PAPIEŻA FRANCISZKA 7 LIPCA 2014 

https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2017/11/Homilia-Franciszek.pdf 

 

10. List apostolski "Motu Proprio" Vos estis lux mundi Ojca Świętego Franciszka 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/motu/vos_estis_09052019.html 

Ponadto polecamy zbiór ważnych dokumentów i wypowiedzi: https://episkopat.pl/kosciol-

wobec-przestepstwa-pedofilii/ 

https://www.gosc.pl/doc/4035675.Analiza-obowiazku-zawiadomienia-o-przestepstwie-

naduzycia 
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Strategia postępowania: 
 

 

1. Przyjęcie zgłoszenia 

1.a Stworzenie Punktu Informacyjnego/adres Delegata 

 

2. Spotkanie z osobą zgłaszającą/ofiarą (Delagat) 

     poinformowanie o przysługujących prawach, w tym prawie zgłoszenia do Prokuratury,  

     zaoferowanie pomocy 

 

3. Przygotowanie notatki służbowej dla Księdza Arcybiskupa (Delegat) 

 

4. Powołanie Komisji (Biskup) 

4.a skład osobowy Komisji: delegat, prawnik 

4.b wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów (Biskup) 

 

5. Rozpoczęcie dochodzenia wyjaśniającego-wstępnego (Delegat) 

5.a sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia 

5.b prowadzenie wysłuchań 

 

6. Zawieszenie sprawcy w obowiązkach (pisemny Dekret Biskupa ograniczający posługę) 

przy jednoczesnym udzieleniu pomocy i opieki duszpasterskiej 

6.a zapoznanie oskarżonego z materiałem dowodowym 

 

7. Gromadzenie materiału dowodowego dla ewentualnego procesu kanonicznego (Delegat) 

7.a weryfikacja zeznań  

7.b przeprowadzenie diagnozy psychologicznej sprawcy 

 

8. Przygotowanie informacji/votum dla Stolicy Apostolskiej z prośbą o dalsze instrukcje 

(Biskup) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA INTERWENCJI 

WOBEC UZYSKANIA INFORMACJI 

 O PRAWDOPODOBIEŃSTWIE SKRZYWDZENIA  

OSOBY MAŁOLETNIEJ 

 

Wszystkie podejrzenia i zarzuty muszą być traktowane poważnie i trzeba je 

rozstrzygać zgodnie z procedurami przewidzianymi w niniejszym dokumencie, w Kodeksie 

postępowania karnego, jak i w prawie kanonicznym, współpracując z właściwymi organami 

w zakresie odpowiednich kompetencji. 

Każdy, kto został poinformowany o podejrzeniu, zarzutach lub fakcie przemocy lub 

nadużycia wobec małoletniego, odpowiada za podjęcie właściwych działań zgodnie z 

niniejszą procedurą. 

Osobą uprawnioną do przyjęcia zgłoszenia w archidiecezji jest delegat biskupi 

Ochrony Dzieci i Młodzieży. Delegat biskupi postępuje zgodnie z Aneksem 2 Wytycznych 

KEP: Procedura postępowania. Dane kontaktowe delegata znajdują się na stronie 

internetowej archidiecezji wrocławskiej. 

Celem dochodzenia wstępnego jest zbadanie faktów i okoliczności w sprawie oraz 

sporządzenie dokumentacji. 

Przełożony kościelny jest zobowiązany do podjęcia działań zmierzających do 

uniemożliwienia ewentualnej kontynuacji przestępstwa i zapewnienia ofierze poczucia 

bezpieczeństwa. 

Pomoc ofierze nadużycia seksualnego i jej bliskim rozpoczyna się od przyjęcia 

zgłoszenia. Przełożony kościelny gwarantuje ofierze udzielenie pomocy duchowej i doraźnej 

pomocy psychologicznej, a w razie potrzeby także konsultacji prawnej. 

Priorytetem jest zapewnienie małoletniego i jego rodziców (opiekunów prawnych), że 

sprawa zostanie rozpatrzona bez zbędnego rozgłosu. Jednak żadne gwarancje w tym 

względzie nie mogą być składane. 

Kapłan, nauczyciel, pracownik, animator, wolontariusz, nigdy sam nie powinien 

zajmować się wyjaśnianiem podejrzeń, zarzutów lub zaistniałych faktów. 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec małoletniego (w 

szczególności przestępstwa z art. 207 Kodeksu karnego – znęcania się fizycznego lub 

psychicznego nad małoletnim lub z art. 200 Kodeksu karnego – dopuszczania się czynów 

lubieżnych wobec małoletniego) należy złożyć we właściwym terenowym organie 

prokuratury lub w najbliższej komendzie policji w formie pisemnej lub w formie ustnej, 

spisanej do protokołu przez funkcjonariusza policji. Podstawą zawiadomienia o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa nie musi być pewność popełnienia przestępstwa, lecz wystarcza 

wiarygodna wiadomość o możliwości zaistnienia przestępstwa. 

Jeżeli sytuacja małoletniego nie wskazuje na fakt popełnienia względem niego 

przestępstwa lub nie udało się zgromadzić wiarygodnych informacji w tym zakresie, lecz 

istnieje obawa o występowanie nieprawidłowości w rodzinie, w szczególności podejrzenie, iż 

dziecko jest krzywdzone lub zaniedbywane, należy złożyć do sądu rodzinnego, tzn. Wydziału 

Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego, okręgu pobytu dziecka, którego postępowanie ma 

dotyczyć, wniosek o wgląd w sytuację rodzinną dziecka. We wniosku należy podać dane 

personalne rodziny, adres zamieszkania oraz stwierdzone, niepokojące fakty. Zawiadomienie 

zwolnione jest z opłat sądowych. 
 


