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I. Postanowienia ogólne

1. Mając nawzględzie dobro dziewcząt i chłopców, dzieci i młodzieży, Normy izasady
ochrony małoletnichw praktyce wychowawczej Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii
Krakowskiej wspierają zdrowe doświadczeniawychowawcze orazumacniają pozytywne
i przejrzysteprocesy sprzyjająceintegralnemu rozwojowiwychowanków.
2. Metoda wychowania Księdza Bosko zwanaSystememPrewencyjnym do dziśpozostaje
jedną znajlepszychwwychowaniumłodzieży,nawet jeśli stawia wysokiewymaganiawycho-
wawcom i wymaga od nich wielkiego trudu. Używając tego systemu, zapobiegamywykorzy-
staniu małoletnich w placówkach salezjańskich. Asystencja zakłada stałą obecność, odpo-
wiedzialną ikochającą, ale nie zwalnia nas zestawiania sobie granic, zodpowiedzialności za
nasze czyny oraz bycia godnymzaufania wobecwychowanków, ich rodziców (opiekunów
prawnych) czy przełożonych.Ksiądz Bosko pragnął, aby asystenci byli przyjaźni, odpowie-
dzialni, pełni poświęcenia, zdecydowanii dynamiczni– nie chciał, by stali się urzędnikamiczy
funkcjonariuszamiodległymiodwychowanków.

3. Normy i zasady ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej Towarzystwa
Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej zwane dalej Normami zbierają w jeden dokument
zasadyi praktyki zawartewinnych dokumentachInspektorii Krakowskiej i podmiotówod niej
zależnych, zuwzględnieniem wskazań zawartych w dokumencie WYTYCZNE1,zatwierdzonych
przez Konferencję Episkopatu Polski uchwałą z dnia 12marca 2015r. nr 18/368/2015,co
jednocześnie potwierdza otrzymanie zgody Kongregacji Nauki Wiary na publikację
dokumentu– WYTYCZNEorazdokumentuPREWENCJA2.
4. Celemniniejszegodokumentu jest pomocwszystkimosobomzaangażowanymwdzieła
wychowawcze TowarzystwaSalezjańskiego Inspektorii Krakowskiej w procesie autorefleksji
nad właściwymi sposobami zachowańw dziedzinie ochrony i bezpieczeństwapowierzonych
imwychowanków oraz przekazaniewskazówek, przykładówdobrych praktyk, procedur oraz
konsekwencji prawnych zaniedbańlub naruszeń zapisów prawa dotyczących ochrony dzieci
imłodzieży(małoletnich) przedwszelkąprzemocą,w tymseksualną.
5. Normy przeznaczonesą do stosowania w dziełach wychowawczych Towarzystwa Sale-
zjańskiegoInspektorii Krakowskiej przezwszystkich, którzy stanowią Wspólnotę Wychowaw-
czą, w szczególnościprzezsalezjanów, wychowawców świeckich, nauczycieli, trenerów, ani-
matorów,wolontariuszy, praktykantów i stażystóworaz świeckich zatrudnionych na różnych
stanowiskach i podejmujących różnezakresyodpowiedzialności.

1Konferencja Episkopatu Polski, WYTYCZNEdotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznegow przypadkuoskarżeń
duchownychoczynyprzeciwkoszóstemuprzykazaniuDekaloguzosobąniepełnoletnią poniżejosiemnastegorokużyciawraz
zZałącznikami nr1-3;tekstzostał przyjętypodczas366.Zebrania Plenarnego KEP, któreodbyło sięwWarszawiewdniach
7-8października 2014r.
2 Konferencja Episkopatu Polski, PREWENCJA nadużyć seksualnychwobecdzieci i młodzieżyi osóbniepełnosprawnych
wpracy duszpasterskieji wychowawczej Kościoław Polsce; tekst został przyjęty podczas 365.Zebrania Plenarnego KEP,
któreodbyło sięwWarszawie wdniach 10-11czerwca2014r.
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II. Objaśnienie pojęć
6. ANIMATOR –to osoba pełnoletnia podejmującaokreślone

zadania, zleconeprzezDyrektora lub kompetentnegopracownika.
7. ASYSTENCJA– stała obecność wychowawcza, specyficzny styl
obecności idziałań wychowawczych, zgodnyz salezjańskim systemem
prewencyjnym, dający poczucie bezpieczeństwa i akceptacji,
obdarzający życzliwością, wspierający świadectwem życia,mądrą radą
i upomnieniem,awtrudnościach pomocą.

8. DYREKTOR – rozumie się przez to: przełożonego wspólnoty
zakonnej, Dyrektora przedszkola, szkoły, placówkiopiekuńczo-
wychowawczej, oratorium, proboszcza, prezesastowarzyszenia,
kierownika placówki wsparcia dziennego,kierownika wypoczynkulub
inną osobę kierującą w Dziele Wychowawczym daną instytucją lub
grupą ludzi.
9. DZIEŁO WYCHOWAWCZE– rozumie się przez to w szczególności
przedszkole, szkołę, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, placówkę
wsparcia dziennego(np. świetlicę), oratorium, parafię, internat, bursę–
prowadzoneprzez Towarzystwo Salezjańskielub stowarzyszenie
używającewnazwieokreślenie „salezjańskie”.

10. DZIECI SPECJALNEJ TROSKI – dzieci, które potrzebują
rozpoznania i zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
wynikających z następujących czynników: szczególnych uzdolnień,
niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, choroby
przewlekłej, specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeń
komunikacji językowej, niepowodzeń edukacyjnych, sytuacji
kryzysowych lub traumatycznych, zaniedbań środowiskowych, które są
związanezsytuacją bytowąucznia,oraztrudności adaptacyjnych,które
wynikają zróżnic kulturowych lub zezmiany środowiska edukacyjnego,
np. wyjazdów zagranicznych rodziców i wcześniejszego pobierania
nauki zagranicą.

11. INSPEKTOR – według Kodeksu prawakanonicznego wyższy
przełożonyzakonny (prowincjał), co oznaczawniniejszymdokumencie
przełożonegoTowarzystwa Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej pw.
św.Jacka zsiedzibąw Krakowie.
12. MAŁOLETNI– dziecioraz młodzieżbędąca wychowankami lub
podopiecznymi Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej
lub podmiotów od niego zależnych (placówek i instytucji), która nie
ukończyła 18 roku życia, przy czym czytając niniejszy akt należy
uwzględniać w odniesieniu do ww. osób również klasyfikację prawną,
zgodniezktórą:

a. w zakresiepostępowania dotyczącego zapobiegania i zwalcza-
nia demoralizacji, osoba która nie ukończyła18 lat określana
jest jakoosobanieletnia;
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b. w zakresiepostępowania o czynykaralnemałoletni jest to osoba,któradopuściła się
takiegoczynupoukończeniu13lat, aprzedukończeniemlat 17;

c. w zakresiewykonywania środkówwychowawczych lubpoprawczychmałoletnim jest
osoba,względemktórej takie środki zostałyorzeczone(choćby ukończyłaona18lat),
nie dłużejjednakniżdoosiągnięciawieku21lat.

Wdokumencieużywanieterminu"małoletni" i "nieletni" jestrównoznaczneinależypodnim
rozumiećzarównodziewczętajak i chłopców.
13. MAŁOLETNIO SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH– zarówno chorzy, słabi,
dysfunkcyjni,jak iwybitnie zdolni.
14. OPIEKUN – opiekun prawny w rozumieniu art. 145-177ustawy z dnia 25 lutego 1964r.
Kodeksrodzinny iopiekuńczy.
15. PERSONEL – wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cy-
wilnoprawnej lub podejmujące obowiązki na zasadach wolontariatu w Dziele
wychowawczym, w tym wszczególności:salezjanie, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy,
trenerzy,animatorzy,wolontariusze, praktykanci, stażyści.
16. PRACOWNIK– w sensie ścisłymto osoba pełnoletnia, zatrudniona na umowę o pra-
cę. W niniejszym dokumencie to pojęcie oznacza także osoby wykonujące czy to usługę,
czyzleceniena podstawie umowycywilnoprawnej. Pracownicy młodociani, czylici, którzy
ukończyli16lat, ale nie ukończyli 18rokużycia, niesą zatrudniani wnaszychdziełach.
17. PRAKTYKANT– osoba odbywająca w naszym dziele praktykę pedagogiczną na
podstawie skierowanialubumowycywilnoprawnej.
18. STAŻYSTA–osobaodbywająca stażzawodowy.
19. WOLONTARIUSZ– osoba pełnoletnia podejmująca określone zadania na podstawie
porozumieniaowykonywaniuwolontariatu.
20. WYCHOWAWCA–członekpersonelu, któregozadaniem jest prowadzenie zajęćo charak-
terze dydaktycznym,opiekuńczymiwychowawczym, czyto napodstawie stosunkupracy, czy
umowycywilnoprawnej, czyw charakterzewolontariatu.
21. WYKORZYSTANIE3(zamiennie:przemoc,molestowanie, nadużycie, prześladowanie) – to
forma krzywdzenia polegająca na wywieraniu wpływu na proces myślowy, zachowanie lub
stan fizyczny osoby, nawet przy zaistnieniu przyzwolenia z jej strony. Wyróżnia się
wykorzystanie fizyczne, psychiczne, seksualne, cyberprzemoc i zaniedbanie.
Wykorzystaniefizyczne
22. Wykorzystywanie fizyczneto każda formaniewłaściwego nieprzypadkowegonaruszenia
nietykalności cielesnej małoletniego, zarówno zamierzonego,jak i wynikającego zzaniedba-
nia opieki nadmałoletnim (jak np.potrząsaniedzieckiemw formiekary, bicie, rzucanie,osza-
łamianie różnymiśrodkami,powodowanie oparzeń,topienie, duszenielub inne używaniesiły
fizycznej). Dokrzywdy fizycznejmożedojść takżewtedy, gdy rodziclubopiekunprawny zatai
objawy chorobynieletniego lub świadomieprzyczynisię doniej.

3 Polskie prawodawstwo posługuje się pojęciami: przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc seksualna. Jako
synonimwystępujewykorzystanie.
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Wykorzystywaniepsychiczne
23. Wykorzystywanie psychicznepolega na uporczywymniewłaściwym
traktowaniu emocjonalnym małoletniego, powodującym poważne
i trwałe defekty w jego rozwoju emocjonalnym. Jest ono najczęściej
występującą kategorią nadużyć w relacjach między wychowawcami
adziećmi.
24. W psychice małoletniego możesię kodować przekaz, iż nie maon
żadnejwartości, lub poczucie,żenie jest kochanyani akceptowany albo
żemawartość jedyniewtedy, gdyodpowiada zadowalająco na potrzeby
innych. Wykorzystanie lub przemoc psychiczna może polegać na
stawianiu wymagań nieodpowiednich do wieku i rozwoju małoletnie-
go.Mogą to być relacje, które przekraczają jego zdolności rozwojowe,
czy też nadopiekuńczość lub ograniczenie możliwości odkrywania
i uczenia się. Wykorzystanie emocjonalne przejawia się także poprzez
zamknięcienieletniego na normalnerelacje, ma teżmiejscewtedy, gdy
małoletni widzą złetraktowanie innych, co możeprowadzić do tego, że
będą się czuli zagrożeni.Do tej kategorii należy równieżwykorzystanie
seksualne lub demoralizowanie małoletnich. Wykorzystanie
emocjonalne jest obecne w każdej przemocy wobec małoletnich.
Wykorzystywanieseksualne
25. Owykorzystywaniu seksualnymmówimy w sytuacji, gdy dziecko
świadomie lubnieświadomiezostajeużyteprzezinnąosobęwcelupobu-
dzenia lub zaspokojenia seksualnego tejże osoby lub osób trzecich.
Rozróżniasię tuwykorzystanie zfizycznymdotykiemibezdotyku.
26. Wykorzystanie zużyciemkontaktu fizycznegoobejmuje penetrację
lub akty niepenetrujące (obmacywanie, pieszczoty, pocałunki itd.).
Sankcje prawne za takie czynyzawartownumerze62a i c.
27. Wykorzystanie seksualnemałoletniego bez używania dotyku ma
miejsce wtedy, gdy małoletni jest fotografowany lub filmowany dla
celów pornograficznych, prezentowane są mutreści erotyczne, jest
świadkiem ekshibicjonizmu, jest konfrontowany zobscenicznym języ-
kiem lub nieprzyzwoitymi obrazami albo zachęcany, by zachowywał
się w sposób seksualnie niewłaściwy. Sankcje prawne za tego typu
wykroczenia zostały zawartewnumerze62b, d,e i f.
Cyberprzemoc
28. Cyberprzemoctowszelkaprzemoczużyciemtechnologii informacyj-
nych i komunikacyjnych – komunikatorów,chatów, stron internetowych,
blogów, SMS-ów,MMS-ów.Przykłady cyberprzemocy: wysyłanie wulgar-
nych e-maili i SMS-ów, kłótnie internetowe, publikowanie i rozsyłanie
ośmieszających informacji, zdjęć i filmów,podszywanie siępod inną oso-
bę, obraźliwe komentowanie wpisów na blogu,przesyłanie linków zob-
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raźliwymizdjęciami i filmikamiznajomym.Niektóresankcjeprawnezapowyższeprzedstawiono
wnumerze62g.Więcej naten temat zawarto wrozdziałach VII.7numery 119-123orazVII.8.nu-
mery 124-137.
Zaniedbanie
29. Zaniedbywanie definiowane jest jako pozbawieniemałoletniegookreślonegodobra, po-
wodujące znaczącą szkodęlubosłabienie jego rozwoju. W tej kategorii mieści się m. in.
pozbawienie żywności, ubrania,ciepła, środków higieny,stymulacji intelektualnej, opieki,
poczucia bezpieczeństwa, przyjaznychuczuć, opieki medycznej. Równie poważnymaktem
zaniedbania jest niechronienie nieletniego przed szkodami fizycznymiipsychicznymi, przed
niebezpieczeństwami, niezapewnienie mu odpowiedniej pomocy, w tympowierzenie go
ludziom,którzynie zapewniająmuodpowiedniej opiekimedyczneji leczenia.
30. Zaniedbywanie staje się widoczne dopiero w perspektywie dłuższegookresu czasu.
Objawia się ono jako permanentny stan niezaspokajaniafizycznych, emocjonalnych
i psychicznych potrzeb dziecka, prowadzącydo poważnych negatywnych następstw.
Symptomami, które mogą świadczyćo zaniedbywaniu dziecka są m. in. niepokojąco mały
wzrost lub masa ciała dziecka, czy też jego notoryczna nieobecność w szkole.
31. Zaniedbanie możewystąpić już w okresie ciąży z powodu używania przez matkę
środków uzależniających. Rodzic może świadomie dopuścićsię zaniedbania, nie
dostarczając dzieckużywności,odzieżyi schronienia, usuwając je zdomuczyodrzucając.
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III. Odpowiedzialność
wszystkich za ochronę
małoletnich

32. Opieka nadmałoletnimi jest rozumiana jako troska o ich godność,
odobro fizyczne, psychiczne i duchowe. Wszyscy członkowiepersonelu
biorąna siebie tę odpowiedzialność, zważywszy,żeokoliczności skrzyw-
dzeniamałoletnichmożebyćwiele.
33. Małoletni mogą zostać wykorzystani w domu, w instytucji,
w swoim środowisku, przez znajomego lub rzadziej – przez osobę
nieznaną.Mogązostaćwykorzystani przezjednego lubkilku dorosłych,
albo też przez innegomałoletniego lub kilku małoletnich. Ktoś może
wykorzystać małoletniego wyrządzając mu krzywdę i ktoś może być
winnymzaniedbania, nieinterweniując wcelu zapobieżeniakrzywdzie.
34. Ochraniać ipromować dobromałoletnich to wszczególnościchro-
nić ich przedkażdymzłem– otocel koordynacji grup, zespołów,komisji4
iwszystkichczłonkówpersonelu,w tymszczególnieDyrektora, którzypo-
dejmują działania wychowawcze według właściwych im ról
i kompetencji.

4 Według strukturyorganizacyjnejDzieławychowawczego.
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IV. Podstawowe zasady

35. Polityka ochronymałoletnich opierasięna zasadach:
a. niematolerancji dla nadużyćwobecmałoletnich;
b. prawamałoletnich sąchronione;
c. małoletnimają zagwarantowanebezpieczeństwoi ochronę;
d. każdyzosobna iwszyscyrazemodpowiadają zabezpieczeństwomałoletnich;
e. wychowawcy posiadają skutecznenarzędziasłużąceochroniemałoletnichw postaci
odpowiedniegowykształcenia, umiejętności stosowania systemuprewencyjnegooraz
znajomościprocedurpostępowania.
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V. Podstawowe potrzeby
i prawa małoletnich

36. Każdymałoletnimapotrzebę:
a. zaspokojeniapotrzebfizycznychi zwrócenia nasiebie uwagi,
b. kontaktów irelacji społecznych,
c. przynależności,np. dorodziny,grupyitp.,
d. uznania i szacunkuzestrony innych,
e. otrzymaniawsparciaw integralnym rozwoju,
f. budowania i potwierdzaniawłasnejtożsamości,
g. pozyskania sensużycia,
h. poczuciabezpieczeństwai doświadczaniamiłości.

37. Każdynieletnima prawodo:
a. poznaniai ochronyswoich potrzebi praw,
b. ochronyprzedzaniedbaniem,przemocąiwykorzystaniem,
c. obrony,wtymprawodokorzystaniazpomocyobrońcy,
d. odmowyskładaniawyjaśnień,
e. ochrony przeddyskryminacją,
f. wykonywania praktyk religijnych i korzystaniazposługreligij-
nych,

g. pobierania lekcji religii w ośrodkachwychowawczych,zakła-
dach,schroniskachdla nieletnich,

h. świadczenia ztytułuwypadku lubchoroby,
i. poszanowaniawłasnejgodności.
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VI. Procedura naboru, weryfikacji
i szkolenia personelu

38. WDziełachwychowawczychTowarzystwa Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej funk-
cjonuje proceduranaboru iweryfikacji personelu,zwanaprocedurą rekrutacyjną, umożliwia-
jąca rozpoznanie motywacji, kwalifikacji i zdatności kandydatów do zatrudnienia.
W szczególności Dyrektor każdorazowo sprawdzi, czy kandydat nie figuruje w Rejestrze
Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym prowadzonym przez Ministerstwo
Sprawiedliwości. Procedura rekrutacyjna stanowi załącznik1doniniejszegodokumentu.
39. Cały personel, ze szczególną uwagą na osoby nowo przyjęte, zostanie zapoznany
z treścią niniejszego dokumentu, co zostanie przez każdego potwierdzone podpisem
Deklaracji respektowania Norm i zasad ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej
Towarzystwa SalezjańskiegoInspektorii Krakowskiej (załącznik12).
40. DyrektorDzieła dopilnuje, by odpowiednio dopodejmowanych obowiązków (personel
pedagogicznyi niepedagogiczny)cały personelwziął udziałw stosownych szkoleniach5.
41. Wkażdymczasie na życzenieDzieławychowawczego lub okresowoz inicjatywy organu
prowadzącego zostanie dokonany audyt pod kątem ochrony osób małoletnich przed
wykorzystaniem.

5 Szkolenia tezostanązorganizowanewporozumieniuzInspektoremlub inspektorialnymdelegatemds.ochronymałoletnich
ibędąonecykliczniepowtarzane.
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VII. Kodeks dobrych praktyk
i postępowania w pracy
z małoletnimi

42. Kodeks dobrych praktyk jest narzędziem służącym eliminowaniu
ryzyka popełniania nadużyć wobec małoletnich, a jego przestrzeganie
pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia nadużyć w relacjach zdziećmi
imłodzieżą.Celemkodeksujest:

a. zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim powierzonym Towa-
rzystwu Salezjańskiemu Inspektorii Krakowskiej lub podległymmu
placówkom i instytucjom oraz zatrudnianemu przez te jednostki
personelowi;
b. udzielenie rodzicom lub prawnym opiekunom małoletnich
moralnej pewności co do stosowania w salezjańskiej praktyce
pedagogicznejnajwyższychstandardów bezpieczeństwa.

43. W centrum niniejszego kodeksu znajduje się dobro małoletniego,
z czym wiąże się podkreślenie wagi:

a. słuchania dzieciimłodzieży,
b. szacunkuwobec nichjako osób,
c. doceniania ichwysiłkówi osiągnięć,
d. angażowania ich wprocesydecyzyjne,tam gdziejest topoży-
teczne,

e. zachęcaniaich ipozytywnegomotywowania.

VII. 1. ZASADYOGÓLNE

44. Stosowanie przez personel kar cielesnych wobec małoletnich nie
jest dozwolone w żadnych okolicznościach i od reguły tej nie ma
wyjątków.
45. Wszyscymałoletni mają prawo dobycia traktowanymi przezpersonel
z jednakową troską. Nie do zaakceptowania jest faworyzowanieprzez
wychowawcę lub innych członkówpersonelu pojedynczych osób,wyrażane
werbalnie czyniewerbalnie.
46. Nie może być ze strony personelu, w szczególności ze strony wycho-
wawców, tolerancji wobec jakiegokolwiek zachowania, które może zostać
odczytane jakoznęcanie się lubdokuczanie,zarównozestronydorosłych jak
i samychmałoletnich.
47. Nie należy przebywać z małoletnim sam na sam. Szczegółowe
zasady prywatnych rozmów zostaną opisane w rozdziale VII.3. numery
69-75.
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48. Członkowiepersonelu, w tym wszczególnościwychowawcy, winni unikać przebywania
przeznieuzasadnionydługi czaszpojedynczymmałoletnim lubgrupąmałoletnich.
49. Członekpersonelu nie powinien udawać się wpodróżsamochodem sam zmałoletnim.
Szczegółowewyjaśnienia na ten temat zostały zawartew rozdzialeVII.5.wnumerach85-99.
50. Nie do zaakceptowania jest werbalne naruszanie dobra małoletnich przezpersonel,
w tym zwłaszcza opowiadanie w ich obecności żartów o podtekście seksualnym.
W przypadku konieczności podjęcia z małoletnim rozmowy na tematy związane
zpłciowością należywykazaćsię dalekoidącą ostrożnością,delikatnością i roztropnością.
51. Pod żadnympozorempersonel niemożeczęstowaćmałoletnich podopiecznych alkoho-
lem,papierosami,środkamiodurzającymi(w tymnarkotykami) lubtolerować ich używania.
52. Zabronione jest pozostawanie podwpływemalkoholu lub środkówodurzających przez
personel prowadzący zajęcia lub sprawujący w danym czasie asystencję lub opiekę nad
małoletnimi.
53. Wpracy zmałoletnimi personel powinien używaćśrodków,językaimetodadekwatnych
dowiekuwychowanków. Podobnie powinien być potraktowany przekazmedialny, np. przez
telefon komórkowy, Internet, wideo itp. W żadnym jednak wypadku nie wolno
wykorzystywaćmateriałówpornograficznychlub zawierających treści obsceniczne.
54. Nieprzestrzeganie głównych zasad postępowania traktowane będzie jako naruszenie
podstawowych obowiązków pracowniczych z wszystkimi wynikającymi stąd
konsekwencjami, zrozwiązaniemstosunkupracywłącznie.

VII. 2. SZACUNEKDLANIETYKALNOŚCICIELESNEJ, INTYMNOŚCI
I PRYWATNOŚCIMAŁOLETNIEGO

55. Nietykalność cielesna małoletniegomusi być zawszeszanowana.Mamyświadomość,że
dotyk niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa, ale nie jesteśmy maszynami, lecz
wychowawcami i posługujemysię gestami i słowami.Nieludzkimbyłoby uciekanie od każdej
formydotyku.
56. Personel zawszewinienwykazywaćdaleko idącą troskęointegralność inienaruszalność
cielesną każdegomałoletniego. Wchodzenie w jakikolwiek kontakt dotykowy zmałoletnim
musi iść wparze znajdalej posuniętą roztropnością i rozwagą.Obowiązujetu ogólna zasada
prymatu „braku nadnadmiarem”.Właściwymzachowaniemrespektującymnietykalnośćma-
łoletniegojest:

a. poklepanie poramionach lubplecach,
b. uściskdłoni lub „danie sobie piątki”,
c. delikatne objęcienapowitanie,
d. dotykanie rąk, ramion czybarków,
e. werbalne pochwalenie,
f. trzymaniesię zaręcewczasiemodlitwy, zabawy czydla uspokojeniamałoletniego
w sytuacji wzburzeniaemocjonalnego,

g. trzymanie zaręcedzieciwczasiespaceru,
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h. siadanie wpobliżumałychdzieci,
i. podnoszenielub trzymaniena rękachdzieci poniżej3roku
życia.

Zawszewłaściwym jest zapytaniemałoletniegoopozwoleniena taki ro-
dzajzachowania.
57. Niewłaściwymzachowaniemi nadużyciemwobec nietykalności są:

a. wszelkieformyokazywania niechcianej czułości,
b. pełne imocneuściski i objęcia, tzw.„niedźwiadki”,
c. dotykanie piersi,pośladkówi okolic intymnych,
d. klepanie wuda lubkolana,
e. łaskotanie lub„mocowanie się” w silnymobjęciu,
f. obejmowaniemłodocianego,stojąc zajegoplacami,
g. masaże,
h. całowanie, w szczególnościwusta,
i. kładzeniesię albo spanieobokmałoletniego,
j. okazywanie czułościwmiejscachwyizolowanych, np.łazienki,
ubikacje, prywatne pokoje,

k. komplementowanie odnoszącesię do rozwojufizycznego.
Należy eliminować wszelkie gryi zabawy,wktórychdochodzi dopowy-
żej opisanych niewłaściwych zachowań,w szczególnościgdyużywa się
powyższychformdotyku.
58. Małoletnimprzysługujeprawodoprywatności. Wszczególnysposób
prawo towinnobyć respektowanew takichmiejscachjak przebieralnie,
pływalnie, łazienki i toalety.Wwymienionychwyżejmiejscach personel
niemożewżaden sposóbingerowaćwprywatność małoletnich, w tym
zwłaszczawykonywać małoletnim zdjęć.Winien takżezadbać, by zdjęć
nie robili sobienawzajemsamimałoletni.
59. Na fotografowaniemałoletnichw innych sytuacjach i upublicznia-
nie ich zdjęćpersonelmusi uprzedniouzyskaćpisemnązgodęrodziców
lub opiekunów. To samodotyczy produkcji materiałów filmowych (za-
łącznik3).
60. Personel niemożewyręczać dzieciani pomagaćimwczynnościach
natury osobistej (toaleta, mycie się, przebieranie itp.), o ile dzieci są
w staniewykonaćte czynnościsamodzielnie.
61. Personel niemożesię obchodzićzmałoletnimniewłaściwie, w tym
szorstko go traktować czy żartować nieprzyzwoicie. Zdrowa rezerwa
wkontakcie ma stworzyć poczucie bezpieczeństwai zapewnićmałolet-
niemudobresamopoczucie.
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62. WrozumieniuprawapolskiegowzapisachKodeksukarnego6przestępstwostanowim.in.:
a. obcowanie seksualnezosobąmałoletniąponiżejlat piętnastu –Kodekskarny,art. 200:
§1.Ktoobcujepłciowozmałoletnimponiżejlat 15lubdopuszczasięwobec takiej osoby
innej czynnościseksualnej lubdoprowadza ją dopoddania się takim czynnościomalbo
doichwykonania,podlegakarzepozbawieniawolności odlat 2do12.

b. udostępnianie treścipornograficznychmałoletniemuponiżejlat piętnastu – Kodeks
karny, art. 200:
§3.Ktomałoletniemuponiżejlat 15prezentujetreścipornograficzne lubudostępniamu
przedmiotymające taki charakter albo rozpowszechniatreścipornograficznewsposób
umożliwiający takiemumałoletniemuzapoznaniesięznimi,podlegakarzepozbawienia
wolnościdolat 3.
§4.Karzeokreślonejw§3podlega, ktowceluswojegozaspokojeniaseksualnegolubza-
spokojeniaseksualnego innej osobyprezentujemałoletniemuponiżejlat 15wykonanie
czynnościseksualnej.
§5.Karzeokreślonejw§3podlega,ktoprowadzi reklamę lubpromocjędziałalności po-
legającej na rozpowszechnianiutreści pornograficznychwsposóbumożliwiający zapo-
znaniesięznimimałoletniemuponiżejlat 15.

c. zgwałcenieosobyponiżejlat piętnastu –Kodekskarny, art. 197§3ust. 2,wykorzysta-
nie seksualneosobyupośledzonejumysłowo–Kodekskarny, art. 198,

d. wytwarzanie, rozpowszechnianiei posiadanie treści pornograficznychzudziałem
małoletniegoponiżejlat piętnastu – Kodekskarny,art. 202:
§3.Ktowcelu rozpowszechnianiaprodukuje,utrwala lubsprowadza,przechowuje lub
posiada albo rozpowszechnialubprezentuje treści pornograficznezudziałemmałolet-
niegoalbo treści pornograficznezwiązanezprezentowaniemprzemocylubposługiwa-
niemsięzwierzęciem,podlegakarzepozbawieniawolnościod lat 2do12.
§4.Ktoutrwala treści pornograficznezudziałemmałoletniego, podlega karzepozba-
wienia wolności odrokudolat 10.
§4a.Ktoprzechowuje,posiada lubuzyskujedostępdotreści pornograficznychzudzia-
łemmałoletniego,podlegakarzepozbawieniawolności od3miesięcydolat 5.
§4b.Kto produkuje, rozpowszechnia,prezentuje, przechowuje lub posiada treści por-
nograficzne przedstawiające wytworzony albo przetworzonywizerunekmałoletniego
uczestniczącegowczynnościseksualnejpodlegagrzywnie,karzeograniczeniawolności
albopozbawieniawolnościdolat 2.
§4c.Karzeokreślonejw§4bpodlega, ktowceluzaspokojeniaseksualnego uczestniczy
wprezentacji treścipornograficznychzudziałemmałoletniego.

e. nawiązywanie przypomocysieci teleinformatycznych kontaktuzmałoletnimponiżej
lat piętnastu w celuwykorzystaniaseksualnego–Kodekskarny,art. 200a7:

6 Ustawa zdnia 6czerwca 1997r. -Kodeks karny. Dz.U.1997.88.553.
7 Artykuł tenobowiązuje od8czerwca2010r.
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§1.Ktowcelupopełnienia przestępstwaokreślonegowart. 197§
3pkt2lubart. 200,jak równieżprodukowania lubutrwalania tre-
ścipornograficznych,zapośrednictwemsystemuteleinformatycz-
negolubsieci telekomunikacyjnejnawiązujekontaktzmałoletnim
poniżej lat 15,zmierzając, za pomocąwprowadzenia gow błąd,
wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowanie
sytuacji albo przyużyciugroźbybezprawnej, dospotkania znim,
podlegakarzepozbawieniawolnościdolat 3.
§2.Ktozapośrednictwemsystemuteleinformatycznego lubsieci
telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15składa propozy-
cjęobcowaniapłciowego,poddania się lubwykonania innej czyn-
ności seksualnejlubudziałuwprodukowaniulubutrwalaniu tre-
ści pornograficznych,i zmierzadojej realizacji, podlegagrzywnie,
karzeograniczeniawolnościalbopozbawieniawolnościdolat 2.

f. nadużycie stosunku zależnościlub zaufania wobecmałoletnie-
go albo w zamian za udzielenie lub obietnicę korzyści mająt-
kowej lub osobistej wobec małoletniegow celu wykorzystania
seksualnego –Kodekskarny, art. 199:
§1.Kto,przeznadużyciestosunkuzależności lubwykorzystanie kry-
tycznegopołożenia,doprowadzainną osobędoobcowaniapłciowe-
go lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do
wykonaniatakiej czynności,podlegakarzepozbawieniawolnoścido
lat3.
§2.Jeżeli czynokreślonyw §1zostałpopełniony naszkodęmało-
letniego, sprawca podlegakarzepozbawieniawolnościod3mie-
sięcydolat 5
§3.Karzeokreślonejw §2podlega,kto obcujepłciowozmałolet-
nim lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności
seksualnej albo doprowadza ją do poddania się takim
czynnościomalbo do ich wykonania, nadużywając zaufania lub
udzielając w zamian korzyścimajątkowej lub osobistej albo jej
obietnicy.

g. uporczywenękanie –Kodekskarny art. 190a:
§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej
najbliższejwzbudzauniej uzasadnioneokolicznościami poczucie
zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze
pozbawieniawolnościdolat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną
osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe
wcelu wyrządzenia jej szkodymajątkowej lubosobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest
targnięcie siępokrzywdzonegonawłasneżycie,sprawca podlega
karzepozbawieniawolnościod rokudolat 10.
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63. Przestępstwa o jakich mowa w numerze62powyżej ścigane są zoskarżeniapubliczne-go
–na wniosek osoby pokrzywdzonej bądź zurzędu.W przypadku gdypokrzywdzonym jest
małoletni, przedawnienie karalności przestępstwokreślonychw rozdzialeXXVKodeksu
karnego, tj. przestępstwprzeciwkowolności seksualneji obyczajności, nie możenastąpić
przedukończeniemprzezpokrzywdzonego30rokużycia.
64. „W porządkuprawnymKościoła rozstrzyganiew sprawach przestępstw seksualnychpo-
pełnionych przezduchownychwobec osóbniepełnoletnich jest zastrzeżonedla Kongregacji
Nauki Wiary (Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela z 21maja 2010r.,art. 6 § 1).Do
najcięższychprzestępstw tegorodzajuprawoKościoła zalicza:

a. przestępstwo przeciw szóstemuprzykazaniuDekalogupopełnione przezduchowne-
gozniepełnoletnim poniżej osiemnastegorokużycia (zniepełnoletnim zrównana jest
osoba,która trwale jest niezdolna posługiwaćsię rozumem);

b. nabywanie albo przechowywanielub upowszechnianie wcelach satysfakcji seksual-
nej obrazów pornograficznych przedstawiających małoletnich poniżejczternastego
roku życia przez duchownego– w jakikolwiek sposób iza pomocą jakiegokolwiek
urządzenia.

65. Z zastrzeżeniemprawa KongregacjiNaukiWiary douchylenia przedawnienia windywidu-
alnych przypadkach, przestępstwoprzeciwkoszóstemuprzykazaniupopełnioneprzezdu-
chownego z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia ulega przedawnieniu
po upływie dwudziestu lat od dnia, w którym niepełnoletni ukończył 18 rokżycia.”8

66. Ponadto Kodeks prawa kanonicznegoprzewiduje sankcje karne dla duchownych także
zainne czynypopełnionewsferzeseksualności, niepodlegające specjalnym regulacjom.
67. Kodeksprawakanonicznego stanowiwkanonie 1395:

§1.Duchownykonkubinariusz pozawypadkiem, októrymwkan. 13949,orazduchowny
trwający w innymgrzechu zewnętrznym przeciwko szóstemuprzykazaniu Dekalogu,
wywołującym zgorszenie, winien być ukarany suspensą, do której, gdy mimo
upomnienia trwa w przestępstwie, można stopniowo dodawać inne kary, aż do
wydalenia zestanuduchownego.
§2.Duchowny, który w innysposób wykroczył przeciwko szóstemuprzykazaniu Deka-
logu, jeśli jestto połączonezużyciemprzymusulub gróźb, albo publicznielub zosobą
małoletnią poniżejlat szesnastu,powinienbyćukarany sprawiedliwymi karami, niewy-
łączając w raziepotrzebywydalenia zestanuduchownego.

68. Nieprzestrzeganie niniejszych zasad szacunku dla nietykalności cielesnej, intymności
i prywatności młodocianego traktowane będzie jako naruszenie podstawowych obowiązków
pracowniczych zwszystkimikonsekwencjami, zrozwiązaniemstosunkupracywłącznie.

8 Konferencja Episkopatu Polski, WYTYCZNEdotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznegow przypadku oskarżeń
duchownychoczynyprzeciwkoszóstemuprzykazaniuDekaloguzosobą niepełnoletnią poniżejosiemnastegorokużycia, s.2.
9 Kan. 1364-§1.Odstępca odwiary, heretyk lub schizmatyk podlega ekskomunicewiążącej mocą samegoprawa, przy
zachowaniu przepisukan.194,§1,n.2;duchownymożebyćponadto ukarany karami, októrych wkan. 1336,§1,n.1,2
i 3. §2. Jeśli tegodomaga się długotrwały upór lubwielkość zgorszenia,możnadołączyć także inne kary, niewyłączając
wydalenia zestanuduchownego.
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VII. 3. INDYWIDUALNESPOTKANIAZMAŁOLETNIMI

69. Jeżeli dobro małoletniego wymaga indywidualnego spotkania
zczłonkiempersonelu, spotkanie toniemożeodbywać sięwwarunkach
odizolowanych. Informacja oczasieimiejscu spotkaniawinna być prze-
kazana innym członkompersonelu. W razie możliwości członekperso-
neluprzeprowadzający tego rodzajuspotkanie powinien zatroszczyćsię
o transparentność (przeszklone drzwi lub ściany pomieszczenia, obec-
nośćinnychosóbwbezpośrednimpobliżu,otwarte drzwi,itp.).
70. Indywidualnych spotkań zmałoletnim nie wolno w nieroztropny
sposóbmnożyćani przedłużać.Zarówno pora, jak i liczba spotkań po-
winna byćokreślona.
71. O indywidualnym spotkaniu z małoletnim członek personelu
winien poinformować rodziców lub opiekunów małoletniego.
Wyjątkiem jest sytuacja, w której podanie takiej informacji zagroziłoby
bezpieczeństwumałoletniego.
72. Zaleca się unikania składania wizyt w prywatnych pokojachmało-
letnich. Miejsca te nie są równieżwłaściwymśrodowiskiemdoodbywa-
nia przezpersonel rozmówzmałoletnim. Należy bezwzględnie unikać
wysyłania lub zapraszania z jakiegokolwiek innego powodu
małoletnich dopomieszczeńprywatnych.
73. Jeśli koniecznajest wizyta w domuprywatnymmałoletniego,czło-
nekpersonelunie powinienwjej trakciewykraczaćpozaformalne ramy
związane z wykonywaniem czynności zawodowych, a wizyta powinna
odbywać sięw obecnościrodzica(opiekuna prawnego).
74. Szczególnie ważnym indywidualnym spotkaniem jest sprawowa-
nie sakramentu pokuty.Jeśli zajdziekoniecznośćsprawowania gopoza
świątynią (poza konfesjonałem, np.w czasiewakacji czy pielgrzymek),
należy dołożyć szczególnych starań, by wybrane miejsce zapewniało
ochronę tajemnicy spowiedzi, a jednocześnie dawało gwarancję
zachowania zapisówniniejszegodokumentu.
75. Nieprzestrzeganieniniejszych zasad dotyczących indywidualnych
spotkań zmałoletnimi traktowane będzie jako naruszenie podstawo-
wychobowiązkówpracowniczych zwszystkimiwynikającymi stąd kon-
sekwencjami, zrozwiązaniemstosunkupracywłącznie.

VII. 4. TROSKAOMAŁOLETNICHZE SPECJALNYMI
POTRZEBAMIWYCHOWAWCZYMILUBNIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

76.Małoletni ze specjalnymi potrzebami oraz niepełnosprawni wy-
magają zwyklewięcej troski odpozostałych.Odpersonelu oczekujesię
w takich przypadkach szczególnej wrażliwości połączonej
zwydawaniem jasnych i jednoznacznychkomunikatów.
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77. Jeżeli zachodzi potrzeba pomocy małoletniemu niepełnosprawnemu w czynnościach
osobistych, personel winien jej udzielać z pełnymzrozumieniemproblemuoraz za zgodąro-
dziców lub opiekunów. Przy udzielaniu takiej pomocy członek personelu ma obowiązek
kierować się należytymszacunkiemi dyskrecją.
78. Personel nie możewyręczaćmałoletniego niepełnosprawnegow czynnościach osobi-
stych, którejest wstaniewykonać samodzielnie.
79. Wnagłym wypadku, gdy ten rodzaj pomocy jest potrzebny, rodzice lub opiekunowie
prawni powinni zostaćotympowiadomieni tak szybko,jak totylko jestmożliwe.
80. Małoletni niepełnosprawni lub posiadający specyficzne trudności mogą zostać, ła-
twiej niż inni, wykluczeni z grupy. Z tego powodu szczególną wagę ma umiejętność
wysłuchania takich dzieci przez personel, tym bardziej, że mogą one mieć trudności
w wyrażaniu swoich uczuć w obawie przed niewłaściwym zrozumieniem lub
zlekceważeniem.
81. Należypamiętać, żemałoletni specjalnej troskimogąsię uzależnićoddorosłychbardziej
niżinnimałoletni.
82. Członkowie personelu mający bezpośrednią styczność z małoletnim powinni zostać
poinformowani, gdypojawi się przypuszczenie,iżmałoletni jest zastraszany lubnarażonyna
jakieś formy przemocy. Może to być trudne do rozpoznania z powodu ich ograniczenia
fizycznego i psychicznego.
83. Wielkie znaczeniemauważnesłuchaniemałoletnich specjalnej troski, ponieważwyraża-
nie obawprzychodziimztrudnością. Nie należylekceważyć tego,comówią.
84. Nieprzestrzeganieniniejszych zasadpostępowania zmałoletnimi o specjalnych potrze-
bach wychowawczych i niepełnosprawności traktowane będzie jako naruszenie podstawo-
wychobowiązkówpracowniczych zwszystkimiwynikającymi stąd konsekwencjami, zrozwią-
zaniemstosunkupracywłącznie.

VII. 5. PODRÓŻE,WYCIECZKI,WAKACJE

85. Wszystkie wycieczki, zarówno jedno- jak i wielodniowe, wyjazdy, turnusy wakacyjne
i pobyt poza placówką, jak również czas świąteczny powinny być starannie planowane
i w sposób formalny dokumentowane ze szczególnymuwzględnieniem kwestii transportu,
zakwaterowania, planu dnia oraz bezpieczeństwa. Należy także zadbać o stosowne
ubezpieczenia.Załącznik 7stanowi apel do rodzicówzprośbąodobrąwspółpracę.
86. W czasie wyjazdów należy zwrócić uwagę na zachowania podopiecznych, mogące
wskazywać na problemymałoletniego zaklimatyzacją w grupie, trudności wnawiązywaniu
kontaktówz rówieśnikami orazna brakwykazywania się przezmałoletnich umiejętnościami
w zakresie radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi, pojawiającymi się
wgrupierówieśników.
87. Szczególną uwagę i wyjątkową czujność należy wykazać w stosunku do tych
małoletnich, których zachowanie może stwarzać zagrożenie, budzić niepokój lub być
źródłemdyskomfortudla innychmałoletnich uczestnikówwakacyjnegopobytu.
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88. Personel nie możebagatelizować jakichkolwiek sygnałówmogących
wskazywać wszczególności na:izolowanie sięmałoletniego w grupieró-
wieśników,przejawyagresjiwśródmałoletnich (wszczególnościagresywne
zachowaniastarszychwobecmłodszych),konfliktymiędzypodopiecznymi,
pojawiające sięwprzypadkumałoletnich zachowania seksualnenieade-
kwatne do ichwieku, wykorzystywanieprzezrówieśnikówzagubienia inie-
poradności małoletnich słabiej przystosowanych do radzenia sobie
wgrupie.
89. Należypoświęcać jak najwięcej uwagimałoletnim, którzynie radzą
sobie wkontaktach z rówieśnikami (w szczególnościkontrolować ich
samopoczucieoraznabieżącooceniać, czy pobyt na kolonii, obozieczy
turnusie nie stanowi dla takiego dziecka zbytniego obciążenia
emocjonalnego,mogącegopowodować zagrożeniedla jego zdrowia).
90. W razie stwierdzenia tego rodzaju przypadków personel ma
obowiązekpodjąćdziałaniaw celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz
powinienbezzwłocznieprzystąpić dopodjęcia odpowiednich czynności
zapewniających bezpieczeństwo, spokój i dobre samopoczucie
podopiecznych, w tym: ustalić przyczynę dostrzeżonych
u podopiecznych problemów, pomóc małoletniemu, który zgłasza
problem lubuktóregodostrzeżono,iżmaproblemy, którychnie potrafi
(lub z jakichś przyczyn boi się) zasygnalizować, zgłosić stwierdzony
przypadekDyrektorowi orazw uzasadnionych przypadkach rodzicom,
opiekunom,odpowiednimwładzomlub specjalistom (psychologom).
91. Na każdy wyjazd z małoletnimi, po uprzednim zapoznaniu
rodziców (opiekunów prawnych) z programemwyjazdu, wychowawca
zobowiązany jest uzyskać ich pisemną zgodę na karcie wakacyjnej
(załącznik 10), karcie wycieczki (załącznik 11) lub formularzu zgody
rodziców (opiekunów) na przejazd samochodem prywatnym
(załącznik2).
92. Rodzicemają prawodo informacji okontaktowymnumerzetelefo-
nu, podktórymbędą mogli uzyskać informacje o dzieckupodczasjego
pobytu nawycieczce.
93. Podczas wyjazdów należy zadbać o odpowiednią proporcję męż-
czyzni kobiet w gronie wychowawców, stosownie do liczby chłopców
i dziewczątwgrupie.
94. Na początku wycieczki wychowawcy mają obowiązek zapoznać
uczestnikówzobowiązującymi podczasniej zasadamii regulaminami.
95. Należy zwrócić uwagę, aby czasprzeznaczonynaodpoczyneknoc-
ny zaplanowano w sposób zgodny z normami bezpieczeństwa.
Szczególną uwagę należy poświęcić rozplanowaniu miejsc
noclegowych i uczynićto – oile tomożliwe– jeszczeprzedwyjazdem.
96. Sypialnie chłopców idziewczątpowinnybyćodseparowane inadzoro-
wane przez personel tej samej płci, co przebywający w nich
wychowankowie.
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97. Personel nie powinien nocowaćwpomieszczeniu,wktórymnocująmłodociani.
98. Wsytuacji szczególnej,wymagającej od członkapersonelu pozostaniawnocyw sypialni
zmałoletnim, powinien onotymfakciepowiadomić inną osobędorosłą(standardowo:Dyrek-
tora lubkierownikawycieczki).
99. Wychowawca powinien na bieżąco przekazywaćinformacje na temat zdarzeńmających
miejscewtrakcie organizowanychkolonii, obozóworazturnusów, któremogąstanowić zagro-
żenie dla ich uczestnikóworazsygnalizowaćpotrzebępodjęcia interwencji zestrony organi-
zatorówwkażdymprzypadku,wktórym taka interwencja możeprzyczynićsię dorozwiązania
problemówdostrzeżonychprzezopiekunów lubwychowawców.
100. Nieprzestrzeganieniniejszychzasadorganizowaniawyjazdówzmałoletnimi traktowane
będzie jakonaruszeniepodstawowych obowiązkówpracowniczych zwszystkimiwynikający-
mi stądkonsekwencjami, zrozwiązaniemstosunkupracywłącznie.

VII. 6. OCHRONADANYCHOSOBOWYCH

101. Wprzypadkuzbierania danychosobowychodosoby, której onedotyczą, administrator
danych jest obowiązany dopełnić wymogów informacyjnych, m.in. poinformować tę osobę
o adresie swojejsiedzibyi pełnej nazwie,celu zbierania danych,przewidywanych odbiorcach
lub kategoriach odbiorcówdanych, prawie dostępudo treści swoich danych oraz ich popra-
wiania, dobrowolnościalbo obowiązkupodania danych,a jeżelitaki obowiązekistnieje, ojego
podstawie prawnej.
Dozastosowaniawszkołach
102. Woparciuoobowiązująceprzepisyprawa10szkołamożegromadzićorazprzetwarzać na-
stępujące dane osoboweuczniów:

a. imię (imiona) i nazwisko,
b. data imiejsceurodzenia,
c. numerPESEL, a wprzypadkugdydzieckonie posiadanumeruPESEL, serię i numer
paszportulub innegodokumentupotwierdzającego tożsamość,

d. adres zamieszkaniadziecka,
orazrodziców(opiekunówprawnych):

e. imiona inazwiskarodziców(prawnych opiekunów),
f. adresy ichzamieszkania.

103. Biorąc pod uwagę, iż przepisy prawa nakładają na szkołę obowiązek gromadzenia
i przechowywaniaww.danych osobowychuczniówi rodziców,okolicznośćta stanowiwy-
starczającąpodstawęlegalizującąichprzetwarzanie;dotyczytotylko tychdanychojakich
mowa powyżej i nie jest wymagane uzyskiwanie przezszkołę dodatkowej zgodyna ich
gromadzenie.

10Por.USTAWA z dnia7 września1991 r.osystemieoświaty (tekst jednolity: Dz.U. z2018r. poz.1457,1560,
1669i 2245oraz z2019r. poz. 730 i 761) oraz Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej orazrodzajów tej dokumentacji (Dz.U.z2017r. poz.1646).
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104. Przetwarzanie danych osobowych przezszkołęw oparciu osame
regulacje prawne możenastąpić jednak tylko w zakresie niezbędnym
dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązkuwynikającego
zprzepisuprawa, czyli dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego.
105. W przypadku rodziców (opiekunów prawnych) przyjmuje się, iż
szkoła może przetwarzaćich dane osobowe w celach informacyjnych
i korespondencyjnych związanychzedukacją dziecka. Taki zakresprze-
twarzania jest bowiemniezbędny dla wykonania obowiązków ustawo-
wych, ciążącychnaorganie prowadzącymszkołę.
106. Na podstawie RODO11 szkoła jest zobowiązana do: spełnienia
względemosób, których danedotyczą, obowiązkuinformacyjnego;
zabezpieczenia danych osobowych; respektowaniapraw osób,których
dane sąprzetwarzane;wyznaczeniainspektora ochrony danych.
107. Szkoła powinna opublikować dane inspektora ochronydanych
i powiadomić o jegopowołaniu organ nadzorczy,czyli Prezesa Urzędu
OchronyDanychOsobowych.
108. Wszystkie pozostałe, nie wymienionew numerze 102, dane
osobowe uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych)szkoła może
przetwarzać codo zasady12 tylko po uzyskaniu pisemnej zgody
zainteresowanych. Zgoda jest potrzebna także na przetwarzanie
danych, o jakich mowawnumerze102 wzakresie szerszym,niżwynika
to z ustawowych lub statutowych zadańszkoły.
109. Oświadczenie o zgodzienaprzetwarzanie danych osobowychpo-
winnowskazywaćzakresdanych i cel ichprzetwarzania.
110. Zgodęnaprzetwarzanie danychosobymałoletniej należy uzyskać
od jej rodziców(opiekunów). Uczniowie pełnoletni taką zgodęwyrażają
sami. W przypadkumałoletnich posiadających ograniczoną zdolność
do czynności prawnych, czyli tych,którzyukończyli 13 rok życia,
wyrażane są poglądy, iż mogą oni samodzielnie wyrazić zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych. Ponieważjednak rodzice
(opiekunowie) pouzyskaniuprzezmałoletniego ograniczonej zdolności
do czynności prawnych mogą w dalszym ciągu podejmować w jego
imieniu działaniaprawne, bezpieczniej jest uzyskaćtego rodzajuzgodę
od przedstawiciela ustawowego. Pozwala touniknąć zarzutu, iż
małoletni udzielając zgodyna przetwarzanieswoich danych osobowych
niedziałał zodpowiednim rozeznaniem.
111. Decyzjaw sprawie wyrażenia zgodynaprzetwarzanie danych po-
winna byćpodjęta swobodnieimiećcharakter samodzielny.

11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnegoprzepływutakichdanych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE.
12Należymiećnawzględzie,iżregulacje prawne umożliwiająwniektórych wypadkachprzetwarzanie
przez szkołę z mocysamego prawa także takich danych, jak np.stan zdrowia ucznia, korzystanie
zwsparcia finansowegoitp.
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112. Ustawodawca zdefiniował dane osobowe jako informacje o zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikowaćna podstawietych danych.
113. Zadaneosoboweuznajesięw szczególnościlubwokreślonychokolicznościachmożna
zanieuznać:

a. numerytelefonów,
b. adresy pocztyelektronicznej,
c. zdjęcia osobyfizycznej,chociażbywykonanewprzeszłości,umożliwiające jej identy-
fikację.

114. Przy rozstrzyganiu,czy określona informacja lub informacje stanowią dane osobowe,
nieuniknione jest w niektórych przypadkach dokonanie zindywidualizowanej oceny, przy
uwzględnieniu konkretnych okoliczności oraz rodzajów środkówczymetodpotrzebnych do
identyfikacji osoby.
115. Ze względu na charakter przetwarzania danych osobowych przez szkoły i placówki
oswiatowe należy przyjąć, ze mają one obowiązek prowadzenia rejestru czynności
przetwarzania danychosobowych13.

Dostosowaniawstowarzyszeniachi innychpodmiotach
116. W przypadku stowarzyszenia legitymacją dla przetwarzania danych osobowych pod-
opiecznych oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) jest wyłącznie zgoda
zainteresowanych.
117. Stowarzyszenia i inne podmiotyprzetwarzają dane osobowe tylko w takimcelu,
w jakimzostały one zebrane, oraz na niezbędny do realizacji tegocelu czas. Mają one
również obowiązekodpowiedniego zabezpieczenia tych danych orazprowadzenia rejestru
czynności ich przetwarzania. Na podstawie RODO stowarzyszenia i inne podmiotysą
zobowiązane do: spełnienia względem osób, których dane dotyczą, obowiązku
informacyjnego; odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych; respektowania praw
osób, których dane są przetwarzane. Wyznaczenie inspektora ochrony danych jest
opcjonalne.

Danewrażliwe
118. Podczas gromadzenia danych należy zwrócić szczególną uwagę na tak zwane dane
osobowewrażliwe, doktórych zaliczasięm.in. dane ujawniające pochodzenierasowe lub et-

13Por. art. 30RODO.
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niczne,przekonaniareligijne, przynależnośćwyznaniową, dane ostanie
zdrowia czydanebiometryczne. Podstawą ich przetwarzaniamożebyć
tylko pisemnazgodazainteresowanego lubwyraźny przepisustawowy.

VII. 7. OCHRONAWIZERUNKU

119. Wodniesieniudoochronywizerunkustosuje sięwszystkoto, cozo-
stało powiedzianepowyżejna temat ochronydanych osobowych.
120. Żadnemuczłonkowi personelu nie wolno umożliwiać przedstawi-
cielommediówutrwalania wizerunkunieletniego (filmowania, fotogra-
fowania) bezpisemnej zgodyrodzicaczyopiekunanieletniego (załączni-
ki 3i 4).
121. Upublicznianie przezplacówkęwizerunkunieletniegowymagapi-
semnej zgodyrodzica czyopiekunanieletniego (załączniki 3i 4).
122. Przedutrwaleniem wizerunkunieletniegonależy jegoorazrodzica
czyopiekunapoinformowaćotym,gdziebędzieumieszczonyzarejestro-
wanywizerunekiw jakimcelu zostaniewykorzystany(załączniki3i 4).
123. Zasady fotografowaniaczyfilmowaniamałoletnich:

a. wszyscynieletni musząbyć stosownieubrani;
b. obrazmasiękoncentrowaćnaczynnościachwykonywanych
przezmałoletnich iwmiaręmożliwościprzedstawiaćgrupyma-
łoletnich;

c. należydopilnować, abyosobafotografującaczyfilmującanie
pozostałasamazmałoletnimi, ani niemiaładonichdostępubez
nadzoru.

VII. 8. OCHRONADOBREGOIMIENIA (CZCI) OSOBY

124. Cześćczłowieka jestdobremosobistymi podlega ochronie cywil-
noprawnej. Zanaruszeniedobregoimienia (czci) osoby,sprawca podle-
gaodpowiedzialnościcywilnej i karnej.
125. Odpowiedzialnośćcywilna wynika zzapisówKodeksucywilnego.
126. Art. 23Kodeksucywilnego stanowi: „Dobraosobisteczłowieka, jak
w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko
lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność
mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza
i racjonalizatorska, pozostają podochroną prawa cywilnego niezależnie
odochronyprzewidzianejw innychprzepisach.”
127. Art.24Kodeksucywilnego stanowi:

§ 1. Ten,czyjedobroosobiste zostaje zagrożonecudzymdziała-
niem,możeżądać zaniechania tego działania, chybaże nie jest
onobezprawne. W razie dokonanego naruszenia możeontakże
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żądać, ażebyosoba,któradopuściła sięnaruszenia,dopełniła czynnościpotrzebnychdo
usunięcia jegoskutków,wszczególnościażebyzłożyłaoświadczenieodpowiedniej treści
iw odpowiedniej formie.Na zasadach przewidzianychwkodeksiemożeonrównieżżą-
dać zadośćuczynieniapieniężnegolubzapłaty odpowiedniej sumypieniężnejna wska-
zanycelspołeczny.
§2.Jeżeli wskuteknaruszenia dobra osobistegozostaławyrządzonaszkodamajątko-
wa, poszkodowanymożeżądać jejnaprawienia na zasadachogólnych.
§3.Przepisypowyższenieuchybiają uprawnieniomprzewidzianymwinnychprzepisach,
wszczególnościwprawieautorskimorazwprawie wynalazczym.”

128. Z kolei art. 448Kodeksu cywilnego stanowi: „W razie naruszenia dobraosobistegosąd
może przyznać temu, czyjedobroosobiste zostało naruszone, odpowiednią sumętytułem za-
dośćuczynienia pieniężnegozadoznanąkrzywdęlub na jego żądanie zasądzićodpowiednią
sumępieniężną nawskazany przezniegocel społeczny,niezależnieod innych środkówpotrzeb-
nychdousunięcia skutkównaruszenia.Przepisart. 445§3stosujesię.”
129. Z powyższych regulacji wynika, iż osoba, której dobre imię (cześć) zostało naruszone
przezcudze,bezprawnedziałanie, możewszczególnościdomagać się:

a. dopełnienia czynnościpotrzebnychdousunięcia skutkównaruszeniadobregoimienia,
w szczególności złożenia stosownegooświadczenia, przeprosin, a jeślipomówienie
zostałodokonanezapomocąśrodkówprzekazu,równieżpublikacji przeprosinwtakim
środkuprzekazu;

b. zadośćuczynienia pieniężnegoza doznaną krzywdę albo zasądzenia sumypieniężnej
nawskazanycel społeczny.

130. Jednocześnie należypamiętać, że wświetle prawa to pozwany(osoba, której zarzucono
naruszenie dobra osobistego, np. dobrego imienia), a niepowód (poszkodowany takim
naruszeniem)musiudowodnić, iżniedziałał bezprawnie.
131. Niezależnieod odpowiedzialności cywilnej sprawca naruszenia dobregoimienia może
odpowiadać karnie zaswój czyn. Wzależności od formy dokonanego naruszeniaczci w grę
wchodzićmogądwa typy przestępstwopisanychwKodeksiekarnym:
132. Art.212Kodeksukarnegomówi:

§ 1.Ktopomawia inną osobę,grupęosób,instytucję, osobęprawną lubjednostkęorgani-
zacyjnąniemającą osobowościprawnej otakie postępowanielubwłaściwości, któremogą
poniżyćją wopinii publicznejlubnarazićnautratęzaufania potrzebnegodladanegostano-
wiska,zawodulubrodzajudziałalności,podlegagrzywniealbokarzeograniczeniawolności.
§ 2.Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków
masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawieniawolnościdoroku.
§ 3.Wrazie skazania zaprzestępstwo określone w§1 lub2sąd możeorzecnawiązkę
na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego CzerwonegoKrzyża albo na innycel społeczny
wskazany przezpokrzywdzonego.
§ 4. Ściganieprzestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia

prywatnego.
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133. Kodekskarny stanowiwart. 216.
§1.Ktoznieważainnąosobęwjejobecnościalbochoćbypodjejnie-
obecność,leczpublicznie lubwzamiarze,abyzniewagadoosobytej
dotarła, podlegagrzywniealbokarzeograniczeniawolności.
§2.Ktoznieważa inną osobęzapomocą środkówmasowegokomuni-
kowania, podlega grzywnie,karzeograniczeniawolności albo pozba-
wienia wolnościdoroku.
§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się po-
krzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział narusze-
niem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może
odstąpićodwymierzeniakary.
§4.Wrazieskazania zaprzestępstwookreślonew§2sąd możeorzec
nawiązkę na rzeczpokrzywdzonego,Polskiego CzerwonegoKrzyża
albo nainny celspołecznywskazanyprzezpokrzywdzonego.
§5.Ściganie odbywasięzoskarżeniaprywatnego.

134. Powyższeprzestępstwa różniąsię głównieformą ichpopełnienia.
135. Zniesławienie z art. 212Kodeksukarnegopopełnione jest zapo-
średnictwem innej osoby. Sprawca przekazujedyfamacyjną treść innej
osobie, niż ta, której treść dotyczy.Możebyć to klasyczneplotkarstwo
bądźpomówienie w szerszymgronie, ażdo pomówienia zapośrednic-
twem środkówmasowegoprzekazu.Dla zniesławienia decydująca jest
zatemtreść informacji, a nie jej formaprzekazu.
136. Natomiast zniewaga zart. 216Kodeksukarnegomamiejscewte-
dy, gdy treść taka zostałaby przekazana bezpośrednio osobie, której
ona dotyczy,lub teżpublicznie,ale w zamiarze,by informacja taka do-
tarła do tej osoby. Dla zniewagi decydujący jest zatem przekaz(bez-
pośredni albo pośredni, ale zzamiarem,by informacja dotarła do po-
krzywdzonego),choćoczywiście istotna jest równieżtreść komunikatu.
137. Podkreślić należy jednocześnie, iż oba przestępstwa ścigane są
z oskarżenia prywatnego. W takiej sytuacji zatempostępowanie karne
toczy się wyłącznie z „wniosku” osoby pokrzywdzonej,policja czy pro-
kurator nie biorą w nim udziału. Pokrzywdzonymusi zatemzłożyć akt
oskarżenia,popierać goprzedsądem iwskazaćnadowodywiny.

VII. 9. ZASADYDOSTĘPU MAŁOLETNICHDOINTERNETU

138. Dzieło wychowawcze, które zapewnia małoletnim dostęp do In-
ternetu, jest zobowiązanepodejmowaćdziałania zabezpieczająceprzed
dostępemdotreści, któremogąstanowić zagrożeniedla ich prawidłowe-
gorozwoju,w szczególnościzainstalować i aktualizować oprogramowa-
nie zabezpieczające.
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139. Na terenie Dzieławychowawczegodostępmałoletniego do Internetu możliwy jest wy-
łącznie podnadzorempełnoletniego członkapersonelu.
140. Upoważnionydonadzoruczłonekpersonelumaobowiązek informowania małoletnich
ozasadach bezpiecznegokorzystania zInternetu. Czuwaon takżenad bezpieczeństwemko-
rzystania zInternetu.
141. Placówka zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych dotyczących
bezpiecznegokorzystania zInternetu przykomputerach.
142. Wyznaczonyczłonekpersonelu przydziela każdemumałoletniemu indywidualny login
i hasło, umożliwiające korzystanie z Internetu na terenie instytucji. Informuje on
jednocześniemałoletniego okoniecznościzachowania loginui hasławtajemnicy.
143. Dostępmałoletniego do Internetu na terenie Dzieławychowawczegomożliwyjest wy-
łącznie poprzezserwer instytucji po podaniu indywidualnego loginu i hasła małoletniego,
jeśli zostały przydzielone.
144. Wyznaczony członek personelu zapewnia, by na wszystkich komputerach na terenie
DzieławychowawczegozdostępemdoInternetu było zainstalowane i aktualizowane:

a. oprogramowaniefiltrujące treści internetowe,
b. oprogramowaniemonitorujące korzystanie zInternetu (zastępczodopuszczasię pro-
wadzenieinnych działańmonitorujących),

c. oprogramowanieantywirusowe,
d. oprogramowanie antyspamowe,
e. zaporasieciowa (firewall).

145. Wyznaczony członek personelu Dzieła wychowawczego okresowo sprawdza, czy na
komputerach zdostępemdo Internetu nie znajdująsię niebezpiecznetreści.Wprzypadkuich
znalezienia ustala, kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzania. Informację
ozdarzeniuprzekazujeDyrektorowi.
146. W sytuacji opisanej w numerze 145pedagog lub psycholog, albo inna upoważniona
osoba, przeprowadzazmałoletnim rozmowęna temat bezpieczeństwaw Internecie.
147. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozmowyzostanie uzyskana informacja, że dziecko
jest krzywdzone,należy podjąć działania opisanew rozdzialeIX niniejszegodokumentu.

VII. 10. OCHRONAPRZEDNIESŁUSZNYM POSĄDZENIEM

148. Członkowiepersonelu częstodoświadczają obawczystrachu, a świadomośćmożliwości
skierowania przeciwkonimoskarżeniaograniczaichwdziałaniach. By zyskaćwolnośćwpracy
wychowawczej, należy unikać zachowań, któremogą stanowić podstawę do sformułowania
oskarżeń,choćbybyły oneniesłuszne.
149. Dlategounikaj:

a. spotkańzmałoletnimi wodizolowanychpomieszczeniach–porównaj numery69-75,
b. wszelkich zachowań,któremogązostaćodebrane jako faworyzowanie jednegozma-
łoletnich – porównaj nr 45,



30

c. wszelkiegorodzajuangażowaniasięwfizycznykontaktzmałolet-
nim,który możebyćźlezrozumiany–porównaj numery 56-58,

d. noszeniaprowokującegostroju,
e. epatowania nagościąw obecnościmałoletnich,
f. spotykania sięwpomieszczeniachprywatnych lubmieszkaniu
małoletniegobezobecności innychdorosłych– porównaj nu-
mery 72-74,

g. dawania podarunkówspecjalnychlubw sekrecie,
h. wszelkichzachowań, któremogązostaćuznanezaniemiesz-
czącesięwpowszechnieprzyjmowanychstandardach okazywa-
nia sympatii podopiecznymlubwychowankom,

i. wszelkichwypowiedzi, któremogązostaćpotraktowane jako
komplementowaniewyglądu ciałmłodocianych,

j. robienia zdjęćw sytuacji, wktórejniemaszpewności codo
wyrażenia zgodyprzezmałoletniego lub jego rodzica (opiekuna
prawnego) –porównaj numery 121-122,

k. źledobranegomiejsca i formysprawowania sakramentupo-
kuty,pamiętając, żetajemnica spowiedzi odbieramożliwość
obrony słowem–porównaj numer74.

150. Przestępcy seksualni swoimi działaniami zawszełamią granice fi-
zyczne, emocjonalne lubprzyjęte wzorce zachowań. Dlatego zwracaj
szczególnąuwagę na to, aby podejmowane w dobrej wierze działania
nigdynie przekraczałytych granic.
151. Nigdy nie dopuszczaj w podejmowanej przezsiebie aktywności
lub zabawach z małoletnimi do przekraczania granic fizycznego
kontaktu, w szczególności unikaj w organizowanych zabawach zbyt
bliskiego kontaktu fizycznego, przybierającego formę np. łaskotania,
obejmowania, w tym obejmowania nogami, pozwalania na skakanie
posobie orazkontaktów fizycznych,w którychwykorzystywana jest siła
fizyczna (zapasy, siłowanie się itp.). Pamiętaj, że bezwzględnie
zakazane jest niewłaściwe dotykanie małoletniego, dotykanie lub
obejmowanie małoletniego kiedy małoletni się na to nie zgadza,oraz
nadużywaniedozwolonegokontaktu fizycznego.
152. Przekraczanie granic emocjonalnych oznacza traktowanie
relacji z małoletnim jako intymnych na wzór relacji z dorosłą osobą.
Dlategounikaj:

a. spędzania zbytdużejilości czasuzmałoletnim,
b. zbytczęstychtelefonówdomałoletniegoczypisania listów albo
wiadomości,

c. mocnegoangażowania sięw całe życiemałoletniego,
d. działańzaborczych.
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153. Przekraczanie przyjętych wzorcówzachowań to robienie czegoś,na co rodzice (opie-
kunowieprawni)małoletniego bynie pozwolili.Dlategounikaj:

a. wszelkichdziałań, któremogłybyzostaćodebrane jakoośmieszaniewiary rodziców
lub opiekunów,

b. pozwalaniamałoletniemuna robienie czegośwbrewwoli jegorodzicówlub opieku-
nów,

c. obdarowywania małoletniego bezpozwolenia rodzicówlub opiekunów.
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VIII. Zasady reagowania na oznaki
lub wiadomość o wykorzystaniu

154. Wiadomośćofakcie przemocylubwykorzystaniamałoletniego lub
oprawdopodobieństwie tych faktówmożepochodzić zróżnychźródeł:

a. sammałoletnimożetoujawnić;
b. ktośujawni, iżwieodmałoletniego,żewstosunkudoniegolub in-
negomałoletniegoużytoprzemocylubnadal jestwykorzystywany
idoznaje jakiejś formyprzemocy;

c. małoletnimożepokazywaćzranienia,ale niepotrafi przedstawić
wystarczającegowyjaśnienia;

d. zaburzeniazachowaniamałoletniegomogąwskazywaćna to,że
prawdopodobnie doświadczaon jakiegośrodzajuprzemocy.

155. Objawy w zachowaniu małoletniego, które mogą wskazywać na
wykorzystywanie seksualne:

a. „Erotyzacja: prowokacyjne i uwodzicielskie zachowania seksual-
ne małoletniego w stosunkudo osób zotoczenia; (…) erotyczna
twórczość dziecka—gdyw rysunkach (…) zaczynajądominować
elementy seksualne;agresjaseksualnawobec innychdzieci; anga-
żowanie rówieśników i młodszychdzieciw nietypową aktywność
seksualną —jeżeli dziecko w wieku przedszkolnymw zabawach
odtwarzastosunekseksualny,kontaktyoralne lubanalne, to jest to
niepokojący sygnałmogącyświadczyćotym,żebyłoonouwikłane
waktywność seksualną przezosobydorosłe;nieadekwatny dopo-
ziomurozwojudzieckajęzykdotyczący sfery seksualnej; podejmo-
waniewczesnejinasilonej aktywności seksualnej.

b. Problemyemocjonalne: silnepoczuciewinyumałoletniegowyni-
kająceztego,iżczujesięonodpowiedzialny zazachowanieseksu-
alnepodejmowanewobecniego;poczuciebyciazłym,innym,gor-
szym—dziecko mawrażenie, żeto,co je spotkało, wynika ztego,
iżjestonozłe,niegodziwe;poczucienadmiernegowstyduzwiąza-
negozprzekroczeniemgranic intymnych; dawanie do zrozumie-
nia, żema się jakąś straszną tajemnicę —dorosły podejmujący
kontaktseksualnyzdzieckiemczęstomówimu,żeniemożeotym
nikomupowiedzieć;poczuciestygmatyzacji—dzieckuwydajesię,
żejest inneniżrówieśnicy zpowodudoznanegourazu;negatywny
stosunekdowłasnegociała, poczuciezbrukaniaiwstrętu.

c. Zachowania autodestrukcyjne:samookaleczenia;próbysamobój-
cze; zaburzenia jedzenia (bulimia, anoreksja); uzależnienia (np.
nadużywaniealkoholu, narkotyków);prostytucja dziecięca.



33Salezjanie Inspektoria Krakowska

d. Dolegliwościpsychosomatyczne:bólebrzucha;nudności,wymioty; zaburzeniamie-
siączkowania.

e. Objawynerwicowe: wtórnemoczenienocne; zanieczyszczaniesiękałem;zaburzenia
snu,koszmarysenne.

f. Problemy szkolne:zaburzeniakoncentracji uwagi; nagłeobniżeniewynikówwnauce;
unikanie zajęćwychowania fizycznego;problemywrelacjach rówieśniczych”14.

156. Powzięciewiedzyofaktycznychlubprawdopodobnychprzypadkachprzemocywymaga
podjęcia odpowiednichdziałań.

VIII. 1. CONALEŻYROBIĆ?
157. Zachowaj spokój.Nie działajpochopniena podstawie tylko jednegoobjawu.
158. Słuchaj spokojnie i traktuj małoletniego poważnie. Zadawaj pytania tylko w celu
uściślenia. Nie zadawaj pytań naprowadzających i wtrącających. Nie sugerujwłasnych słów,
używajtylko słówmałoletniego. Pozwólmałoletniemumówićw jegowłasnymtempie.
159. Stosuj aktywne słuchanie, które wyraża współczucie, spokój i wsparcie. Nie okazuj
szokuani przerażeniaw reakcji na słowamałoletniego.
160. Zapewnijmałoletniego,żewyjawiając ci nadużycie,postąpił właściwie.
161. Poinformuj małoletniego, żezrobiszwszystkocomożesz,bymupomóc.
162. Powiedzmałoletniemu, żeonnie ponosiwiny zazaistniałą sytuację.
163. Zaproponuj małoletniemu, że będzieszmu towarzyszyć w drodze do osoby, u której
uzyskaonodalsząpomoc.
164. Wyjaśnijmałoletniemu, że tymi informacjami będzieszmusiał(a) podzielić się zinnymi.
Pod koniec rozmowypoinformuj go, cozamierzaszdalej zrobić i komuprzekażeszuzyskane
informacje.
165. Pamiętaj: osoba, która jako pierwsza dowiaduje się o zaistnieniu potencjalnego
przypadkuwykorzystywania małoletniego, nie jest upoważniona dowydawania decyzji, czy
fakt nadużycia rzeczywiście miał miejsce. Jest to zadanie dla odpowiedzialnych organów
i instytucji, do którychsprawa zostanieskierowana nadalszychetapach.
166. Jeżeli wcześniej nie sporządziłe(a)ś notatki, zapisz niezwłocznie przebieg rozmowy
i podpiszsię czytelnie podnią.
167. Działajnatychmiast, zgodniezprocedurą zawartąwdokumencieNormy(RozdziałIX).
168. Poinformuj o zaistniałej sytuacji twojegoprzełożonego.

VIII.2. CZEGONIE POWINNOSIĘ ROBIĆ?
169. Niewpadaj wpanikę.Nie reagujafektywnie.
170. Nie lekceważsłów małoletniego. Nie wyrażajprzypuszczeń,sugestii, nie stawiaj hipotez,
nieparafrazujtego,copowiedziała danaosoba,ani nieprzedstawiajalternatywnych wyjaśnień.

14 Fundacja DzieciNiczyje, Pomocdzieciomwykorzystywanymseksualnie, 2010,s.3-4.
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171. Niewyrażajopinii (ani negatywnych, ani pozytywnych)i komenta-
rzyna temat domniemanegosprawcy.
172. Niewyciągaj dodatkowych informacji. Nie dopytuj o szczegóły.To,
comłodociany powiedziałw sposóbwolny, jest nieprzekraczalną grani-
cą. Stawianie pytań osobie, która komunikujedany fakt, w rzeczywisto-
ścimożemiećwpływna sposób,w jaki późniejprzedstawiwydarzenia.
173. Nie składajmałoletniemużadnychobietnic, które nie będą mogły
zostać dotrzymane, szczególniew kwestii poufności. Nie mów niczego
w stylu: „obiecuję nikomuo tymnie powiedzieć” ani: „to pozostanieta-
jemnicą”,itp.
174. Nieujawniaj szczegółówrozmowyosobompostronnym,awszcze-
gólności osobie,którejmłodocianypostawił zarzuty.
175. Nie prośmłodocianego,by powtarzałopowiadanie danej historii.

VIII.3. OCZYMNIEWOLNOZAPOMNIEĆ?
176. Rozstrzygnięcie,czypodejrzenialuboskarżeniasązasadne,nie na-
leżydopersonelu.
177. Wszystkie podejrzenia i zarzutymusząbyć traktowane poważnie
i trzeba je rozstrzygaćzgodnie zprocedurami przewidzianymi w niniej-
szymdokumencie, w Kodeksie postępowania karnego, jak i w prawie
kanonicznym,współpracując zwłaściwymi organamiw zakresie odpo-
wiednich kompetencji.
178. Danyprzypadeknależy skonfrontować znormamiKościoła lokal-
nego dotyczącymi nadużyć w stosunku do małoletnich i postępować
zgodnieznimi (załącznik8).



35Salezjanie Inspektoria Krakowska

IX. Procedura interwencji

179. OdpowiedzialnymizawdrożenieNorm,dopilnowanie, bybyłyonerespektowane, awsytu-
acji, kiedypojawiają się sygnałyoprzemocylubnadużyciuwobecmałoletniego,zobowiązanymi
dopodjęcia odpowiednich działańsą:wszkole–Dyrektor,wstowarzyszeniu–prezes,wparafii
– proboszcz,w czasiewakacji – kierownik wypoczynku, i analogicznie każdyprzełożonydanej
jednostki organizacyjnej, któryponiżejnazywany jestDyrektorem.
180. Każdyczłonekpersonelu,wtymzwłaszczasalezjanin, nauczyciel,pracownik, trener,ani-
mator,wolontariusz, praktykant, stażysta, który został poinformowanyopodejrzeniu, zarzu-
tach lub fakcie przemocylub nadużyciawobecmałoletniego, odpowiada za podjęciewłaści-
wychdziałańzgodniezniniejsząprocedurą.
181. Pierwszym zadaniem tego, kto ma podejrzenie o akt przemocy lub nadużycie wobec
małoletniego albo któregoo tympowiadomiono, jest zgłoszenietego faktuDyrektorowi jako
osobie, która odpowiada za zajmowanie się kwestiami zarzutów lub podejrzeń o przemoc
i nadużycia,lub,wsytuacji w którejokażesiętozjakichś przyczynniemożliwelubwokoliczno-
ściachdanej sprawyniewskazane,organowi nadrzędnemuuprawnionemudopodejmowania
działańwobecDyrektora(np. Dyrektorowiwspólnoty lub Inspektorowi).
182. NależyzgłosićDyrektorowi (Dyrektorowi wspólnoty lub Inspektorowi) na piśmie to, co zo-
stałoprzekazanewtajemnicy przezmałoletniego,nawet jeśli istnieje obawa, żemałoletni będzie
przeztocierpiał. Jest toważnerównieżwtedy,gdyniemasiępewności codowłasnychpodejrzeń.
183. Zgłaszającypowinien się upewnić, żezgłoszeniezostałopotraktowanepoważnie iwdro-
żonoodpowiednie procedury.
184. Wprzypadkuzaistniałej sytuacji Dyrektor(Dyrektorwspólnoty lub Inspektor) lub osoba
przezniegowyznaczonapowinna przekazaćpersonelowi placówki tylko te informacje, które
są niezbędne dla zabezpieczeniadobramałoletniego oraz ustalenia faktów, w zakresie nie-
zbędnymdopodjęcia dalszychdziałań.
185. Jeżeli istnieje podejrzenie, iż osobą odpowiedzialną za przemoclub nadużyciewobec
małoletniego jest członekpersonelu, na czasprzeprowadzeniapostępowaniawyjaśniającego
Dyrektorodsunietaką osobęodpełnienia obowiązkówwymagającychbezpośrednichkontak-
tówzmałoletnimi, nie narażającjej nautratę reputacji. Wprzypadkuanalogicznychpodejrzeń
wobecDyrektora,stosownedziałania podejmujeDyrektorwspólnoty lub Inspektor.
186. Jeśli oskarżeniaoprzemoclubnadużyciewobecmałoletniegookażąsię bezpodstawne,
członekpersonelu lub Dyrektor zostanie niezwłocznie przywróconydopełnienia swoich do-
tychczasowych obowiązków.W takim przypadkuprzedsięwzięte zostaną jednocześnie przez
Dyrektora (Dyrektora wspólnoty lub Inspektora) wszelkie środki, aby zaistniała sytuacja nie
odbiła sięnegatywnie na sytuacji członkapersonelu lubDyrektora,podadresemktóregoskie-
rowanezostałybezpodstawnezarzuty.
187. Naszympriorytetem jest zapewnienie małoletniego i jego rodziców (opiekunów praw-
nych), żesprawazostanierozpatrzonabezzbędnegorozgłosu.Jednak żadnegwarancjew tym
względzieniemogąbyć składane.
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188. Członekpersonelu, w tym: wychowawca, salezjanin, nauczyciel,
pracownik, trener, animator, wolontariusz, praktykant, stażysta nigdy
samnie powinien zajmować sięwyjaśnianiem podejrzeń, zarzutówlub
zaistniałych faktów.
189. Odpowiedzialność zatokpostępowania pozgłoszeniufaktu przemo-
cy lubnadużyciabądźpodejrzeniaoprzemoclubnadużyciewobecmałolet-
niegospoczywanaDyrektorze,Dyrektorzewspólnoty lubInspektorze.
190. ZadaniemDyrektora(Dyrektorawspólnoty lub Inspektora) jest zwe-
ryfikowanie zgłoszeniapodkątemjegowiarygodności. W tymcelu Dyrek-
tor (Dyrektor wspólnoty lub Inspektor) podejmuje postępowanie wyja-
śniające,w ramachktórego:

a. przeprowadzarozmowęzmałoletnim zzachowaniem zasady
stanowiącej, że w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy osoby
poniżej 15rokużycia, osoba pokrzywdzonamożebyć przesłu-
chiwana tylko w obecności rodziców (prawnych opiekunów)
i w obecności psychologa; jeżeli zaś zgłoszenieodnosi się do
osoby pomiędzy 15a 18rokiem życia, osoba pokrzywdzona
powinna byćprzesłuchiwanaw obecnościpsychologa;

b. jeżeli istnieje podejrzenie, iżosobąodpowiedzialną zaprzemoc
lubnadużyciewobecmałoletniego jest członekpersonelu, prze-
prowadza rozmowęztakąosobą;

c. przeprowadzarozmowyzewentualnymi świadkami zdarzenia;
d. wraziepotrzebyzasięgarady osóbkompetentnych.

191. Wczasie postępowania wyjaśniającego Dyrektor (Dyrektorwspól-
noty lub Inspektor) powinien mieć na względziepowagę i delikatność
sprawy, troskęoofiarę nadużycia odczuwającą ból i wstyd orazwskaza-
nia zawartew dokumencie Pomoc ofiarom, aneks 1dodokumentuWY-
TYCZNE(załącznik 8).
192. Dyrektor (Dyrektor wspólnoty lub Inspektor) ma obowiązek spo-
rządzenia raportu z postępowania wyjaśniającego oraz zabezpieczenia
wszystkich dowodów zdarzenia, w tym: listów, pism, korespondencji
elektronicznej lub notatek z rozmówtelefonicznych mających związek
zesprawą.
193. Dokumentacjapostępowańwyjaśniających prowadzonychwprzed-
miocie aktów przemocy lub nadużyćwobec małoletniego czypodejrzeń
o przemoc lub nadużycia wobec małoletniego podlega zabezpieczeniu
i jestprzechowywanaprzezDyrektora (Dyrektorawspólnoty lub Inspekto-
ra) jakoinformacjaniejawna.
194. Obowiązkiem Dyrektora jest zadbanie, aby placówka posiadała
dane teleadresowe służbuprawnionych dodziałania w sprawach prze-
stępstwwobecmałoletnich.
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195. Jeśli przeprowadzone postępowanie wyjaśniające nie wykluczy w jednoznaczny
sposób wersji zdarzeń stwierdzonej przez członka personelu lub przedstawionej przez
samego małoletniego, wskazującej na możliwość wystąpienia przestępstwa (w tym
zwłaszcza z wykorzystaniem przemocy lub nadużycia wobec małoletniego), tj.
w szczególnościjeżeli uzyskanawiadomośćdotycząca aktówprzemocylubnadużyciawobec
małoletniego okaże się wiarygodna, a także w sytuacji, w której w toku postępowania
wyjaśniającego powzięta zostanie wiarygodna wiadomość nie wskazująca wprawdzie na
prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa wobec małoletniego, lecz rodząca obawę
o krzywdzenie małoletniego w inny sposób, w tym w razie podejrzenia o występowanie
nieprawidłowości w rodzinie, Dyrektor (Dyrektor wspólnoty lub Inspektor), ma obowiązek
zgłosić zdarzeniekompetentnymorganom – policji, prokuratorowi lub sądowi rodzinnemu
i opiekuńczemu.
196. Przewidziana powyżej procedurawżaden sposóbnie zwalnia ani niemodyfikuje obo-
wiązkówwynikających wprost zprzepisówprawa,w tymm.in.:

a. zobowiązkuzawartego w Kodeksie postępowania karnego-art. 304§1„Każdy do-
wiedziawszysięopopełnieniu przestępstwa ściganego zurzędumaspołecznyobowią-
zekzawiadomićotymprokuratora lubpolicję”15,

b. z art. 240§1Kodeksu karnego, w myśl którego każdy, kto otrzymał wiarygodną
wiadomość o dokonaniu czynu zabronionego polegającego m. in. na
wykorzystaniu seksualnym osoby małoletniej poniżej 15 roku życia, ma
obowiązek niezwłocznegozawiadomienia o tym organu powołanegodo ścigania
przestępstw, podrygoremsankcji karnejpozbawieniawolnościdolat 3,

c. zobowiązkówzawartych wart. 12ustawy z29lipca 2005r. oprzeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie (Dz.U. nr 180,poz.1493):„Osoby,które wzwiązkuzwykonywaniem
swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu
ściganego zurzęduprzestępstwa zużyciemprzemocywrodzinie, niezwłoczniezawia-
damiają o tym Policję lub prokuratora”, „Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie
powinnyzawiadomićotymPolicję, prokuratora lub innypodmiotdziałający na rzecz
przeciwdziałania przemocywrodzinie”, oraz zobowiązków przewidzianych w art. 572
Kodeksupostępowania cywilnego:
§1.Każdy,komuznane jestzdarzenieuzasadniające wszczęciepostępowania zurzędu,
obowiązany jest zawiadomićonimsądopiekuńczy.
§2. Obowiązek wymieniony w § 1 ciąży przede wszystkim na urzędach stanu cywil-
nego, sądach, prokuratorach, notariuszach, komornikach, organach samorząduiad-
ministracji rządowej, organach Policji, placówkach oświatowych, opiekunach
społecz-nychorazorganizacjach izakładach zajmujących sięopieką naddziećmi lub
osobamipsychicznie chorymi.

15 Zgodnieztreścią przepisuart. 304§1Kodeksu postępowania karnego,każdydowiedziawszysięopopełnieniuprzestępstwa
ściganegozurzędumaspołeczny obowiązekzawiadomić otym prokuratora lub Policję. Użyteokreślenie oznacza, iż jest to
moralny obowiązek każdegopraworządnegoczłowieka. Z uwagi na to, iż jest to moralny obowiązek, to zajegonaruszenie
(tj. niezgłoszeniezawiadomieniaopodejrzeniupopełnienia przestępstwa)nie groziżadnakara,zawyjątkiem wyraźnieprawem
przewidzianychszczególnychsytuacji.
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Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec
małoletniego (w szczególności przestępstwa z kart. 207 Kodeksu
karnego – znęcania się fizycznegolub psychicznego nad małoletnim
lub z art. 200Kodeksu karnego – dopuszczania się czynów lubieżnych
wobec małoletniego) należy złożyć w prokuraturze rejonowej w tej
dzielnicy bądźmiejscowości, w której popełnionoprzestępstwo, lub w
najbliższej komendziepolicji 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 omożliwościzaistnienia przestępstwa.
198. Jeżeli sytuacja małoletniego nie wskazuje na fakt popełnienia
względemniego przestępstwa lub nie udało sięzgromadzićwiarygod-
nych informacji w tymzakresie, lecz istnieje obawa o występowanie
nieprawidłowości w rodzinie, w szczególności podejrzenie, iż dziecko
jest krzywdzone lub zaniedbywane, należy złożyćdo sądu rodzinnego,
tzn.Wydziału Rodzinnegoi Nieletnich Sądu Rejonowegookręgupobytu
dziecka, którego postępowanie ma dotyczyć, wniosek o wgląd
w sytuację rodzinną dziecka. We wniosku należy podać dane
personalne rodziny, adres zamieszkaniaoraz stwierdzone, niepokojące
fakty. Zawiadomienie zwolnionejest zopłat sądowych.
199. Niezależnie od przedsięwzięcia działań, o jakich mowa powyżej,
jeśli nadużycie zostało dokonane przez salezjanina, Dyrektor zgłasza
sprawę Inspektorowi, który rozstrzyga sprawę podejmując stosowne
działania lub zleca dalsze postępowanie Komisji do spraw Nadużyć
powołanej 23sierpnia 2010roku, stosując się do zaleceń zawartych w
liście Wikariusza Przełożonego Generalnego, Prot. 04/0890,Rzym 24
lipca 2004,orazzapisówdokumentu „WYTYCZNEdotyczące wstępnego
dochodzenia kanonicznegowprzypadkuoskarżeńduchownycho czyny
przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią
poniżej osiemnastego roku życia wraz z załącznikami nr 1-3”,którego
częśćumieszczonowzałączniku9.

197.
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X. Ochrona małoletniego w sytuacji podejrzeń
lub zaistnienia wykorzystania

200. Zapobieganie wszelkim formomkrzywdzeniamałoletnich wymagadyscypliny w orga-
nizacji Dzieławychowawczego i respektowania przyjętych zasadprzezwszystkich członków
wspólnotywychowawczej orazpersonelu.
201. Za szczególniewrażliwenależy uznać te obszary działalności, które bezpośredniodoty-
kają osobyludzkieji jejprawadoochronydanych,wizerunku,a takżeprawadoochronyprzed
manipulacją czywykorzystaniemniewiedzy.Więcej na ten temat opisanom.in. w rozdziałach
VI.6, VII.7 i VII.8. numery 101-137.Dane osobowe małoletnich podlegają ochronie na
zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
w powiązaniu z przyjętą w placówce Polityką bezpieczeństwaw zakresie ochrony danych
osobowych.
202. Nikt z personelu nie możeudostępnić żadnymmediom informacji o małoletnim, jego
rodzicuczyopiekunie.
203. Wuzasadnionychsytuacjach Dyrektormożezapytać rodzicabądźopiekunamałoletnie-
goozgodęnapodanie jegodanychkontaktowych przedstawicielommediów. Tylkogdytaką
zgodęotrzyma, podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe rodzica bądź opiekuna
prawnegomałoletniego.
204. Wżadnymwypadkuniewolno kontaktować przedstawicielimediówzmałoletnim.
205. PozaDyrektoremlubosobąwyznaczonąprzezniegonikt zpersonelunie maprawawy-
powiadania sięwobecmediówosprawiemałoletniego,jegorodzicaczyopiekuna.
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XI. Postanowienia końcowe

206. Komisja do spraw Opracowania Prewencyjnych Procedur
Postępowania powołana 22 listopada 2010 roku przy współpracy
z Inspektorem i Radą Inspektorialną opracowała dokument Normy
i zasady ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej Towarzystwa
Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej w oparciu o doświadczenie,
dobre praktyki i dokumenty stosowane w praktyce wychowawczej
w różnych dziełach na terenie Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii
Krakowskiej.
207. Dokument został przedstawiony do zaopiniowania różnym
gremiomspecjalistów, wychowawców i samymwychowankom, zgodnie
zzapisami3punktudokumentuPREWENCJA16.
208. Dokument Normy i zasady ochrony małoletnich w praktyce
wychowawczej Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej
będzie okresowo weryfikowany i nowelizowany. Tekst dokumentu oraz
dane personalne delegata Inspektora do pierwszego kontaktu
w sprawach nadużyć dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej
Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej pod adresem:
sdb.org.pl

16 KonferencjaEpiskopatuPolski, PREWENCJA…
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209. Po zebraniu wypowiedzi konsultowanych podmiotów Rada Inspektorialna 12 maja
2015rokupozytywnie zaopiniowała dokumentNormyi zasadyochronymałoletnichwprak-
tyce wychowawczej Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej. Inspektor
dekretem l.dz. 63/KO/2015z dnia 12 maja 2015 roku zdecydował o wdrożeniu ww.
dokumentu w praktykę w dziełach wychowawczych prowadzonych przez Towarzystwo
Salezjańskie InspektorięKrakowską.

Kraków, 12maja 2015roku
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XII. Załączniki
Załącznik 1
Wponiższymtytuledokumentunależywpisaćnazwę instytucji, któradokonujenaboru.

PROCEDURANABORUIWERYFIKACJI PERSONELU WDZIEŁACHWYCHOWAWCZYCH
PROWADZONYCHPRZEZTOWARZYSTWOSALEZJAŃSKIE INSPEKTORIĘ KRAKOWSKĄ

Procedura naboru i weryfikacji kadry, zwana także procedurą rekrutacyjną, ma na celu
dobór pracowników do Dzieł wychowawczych, gwarantujący realizację celów statutowych
tych dzieł, w tym zapewnienie małoletnim bezpieczeństwa. Od pracowników, oprócz
kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska, wymaga się szacunku dla wartości
chrześcijańskichwżyciuosobistymiwpracy zawodowej.

ZAŁOŻENIAWSTĘPNE

1. Wdoborze pracowników religia i wynikające z jej wyznawania świadectwo życia stanowi
istotne, uzasadnionei usprawiedliwione wymaganie dozatrudnienia – art. 183b§4Kodek-
suPracy17.

2. Każdywychowawca realizuje zadaniadydaktyczne,wychowawcze iopiekuńczewedługza-
sad systemuwychowawczegośw.Jana Bosko zwanegoSystememPrewencyjnym.

3. Szczególnymstylempracy wdziele salezjańskimjest asystencja, stała przyjacielska obec-
ność przywychowanku i grupie, dająca poczucie bezpieczeństwai akceptacji, obdarzają-
ca życzliwością,wspierająca świadectwem życia,mądrąradą i upomnieniem,aw trudno-
ściach pomocą.

4. Istotnymwarunkiemwłaściwegodoborupersonelujest rozpoznaniemotywacji, kwalifika-
cji i przydatnościkandydatówdozatrudnienia.

ZASADYZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO WYBORUKANDYDATÓW

1. Zawszenależy prawidłowo stosowaćprocedurę naboru, niezależnie od tego, ktojest kan-
dydatem, i bezwzględunawymiar i okres zatrudnienia na stanowisku pracowniczymczy
w charakterzewolontariatu.

2. Przydatność kandydatów do zatrudnienia należy oceniać na podstawie przedstawionych
dokumentów,osobistej rozmowyzkandydatem, możnaposłużyćsię takżetestemkompe-
tencyjnym.

3. Należy zadbać, aby wywiad z kandydatem dozatrudnienia był prowadzonyprzezwięcej
niżjednąosobę, przyczymconajmniej jednazosóbobecnychpodczasrozmowypowinna
posiadać doświadczeniewdoborzekandydatównastanowiska,naktórychjestwymagana
bezpośredniapracazdziećmi lubmłodzieżą.

4. Należy podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu wykluczenia nieodpowiednich kandy-
datów, ze szczególnymuwzględnieniemopinii, kwalifikacji zawodowych oraz informacji
oprzebiegudotychczasowegozatrudnienia.

17Kodekspracy, Ustawa zdnia 26.06.1974r.
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ELEMENTYPROCEDURYREKRUTACYJNEJ
1. Kandydatmaobowiązekprzedstawić kompletwymaganychdokumentów,w tym:
a. wypełnionykwestionariuszkandydata dozatrudnienialubwolontariacki,
b. w razie ubiegania się kandydata o zatrudnienie (lub umożliwienie działania na
zasadziewolontariatu) na stanowisku, wprzypadkuktóregoustawowowymagany jest
brak karalności lub brak karalności za określoną kategorię przestępstw – aktualne
zaświadczenieo niekaralności zKrajowegoRejestru Karnego,

c. dokumentykwalifikacyjnewymagane dozatrudnienia nadanymstanowisku.
2. Dyrektorweryfikuje, czyosobakandydata nie figurujewRejestrzeSprawców Przestępstw

na TleSeksualnymprowadzonymprzezMinisterstwo Sprawiedliwości.
3. Dyrektor dokonuje ocenydokumentacji złożonejprzezkandydata dozatrudnienia i prze-

prowadzarozmowękwalifikacyjną.
4. Dyrektor lub uprawniony pracownik możeprzeprowadzić test kompetencji pozwalający

wybrać właściwegokandydata.
5. Przed podpisaniemumowyopracę lub porozumieniawolontariackiego kandydat, który

pomyślnie przeszedłwszystkie stopnie procedury rekrutacyjnej, ma obowiązek zapoznać
się ze statutem Dzieła wychowawczego, regulaminami obowiązującymi w dziele wycho-
wawczym, zwymaganiami i obowiązkami na danym stanowisku pracy oraz z Normami i
zasadami ochronymałoletnich wpraktyce wychowawczej Towarzystwa Salezjańskiego
Inspektorii Krakowskiej.

6. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do podpisania Deklaracji respektowania Norm i
zasad ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej Towarzystwa Salezjańskiego
Inspektorii Krakowskiej (załącznik 10).

WERYFIKACJA KADRY
1. Nowozatrudnionypracownikprzechodziszkoleniewstępne,w ramachktóregootrzymuje

sprecyzowanyzakreswymagań i obowiązkówna danymstanowisku pracy oraz zobowią-
zuje się do odbycia przeszkoleniaw zakresie ochrony małoletnich zorganizowanegolub
wskazanegoprzezTowarzystwoSalezjańskie Inspektorię Krakowską.

2. Wpierwszych latach zatrudnienia na czas określonypracodawca prowadzi postępowanie
sprawdzające,w ramachktóregopracownikmusi udowodnić, żemożewykonywać swoje
zadania, strzegącbezpieczeństwamałoletnich zgodnieztym, coustalonowKodeksieetyki
wzakresieochronymałoletnich i czegosię nauczył podczasodbytegoprzeszkolenia.



Załącznik 2

PROŚBA RODZICA(OPIEKUNA PRAWNEGO)OGRZECZNOŚCIOWYPRZEWÓZDZIECKA
PRYWATNYMSAMOCHODEMOSOBOWYM

Ja/my*, niżej podpisany/a/i*:

………………………….....................…………………………………………………........………………………………,
Imię inazwiskorodzica/opiekunaprawnego*małoletniego

………………………….....................…………………………………………………........………………………………,
Adreszamieszkania

jakoposiadający nieograniczoną władzęrodzicielską ojciec/matka/opiekunprawny*ma-
łoletniej/małoletniego*

………………………….....................…………………………………………………........………………………………,
Imię (Imiona) i nazwiskodziecka

niniejszymproszęogrzecznościowy(nieodpłatny) przewózwskazanegopowyżej dzieckapry-
watnymsamochodemosobowymmarki ................................................., nr rej.:……………………
prowadzonymprzez[imię nazwiskokierowcy] lub przez[imię nazwiskokierowcy], na tra-
sie z........................ do ........................ i z powrotem*wdniu/dniach*[data]wcelu [cel wyjaz-
du, w szczególnościrodzaj, nazwazawodówsportowychitp. ].
Jednocześnie oświadczam, żeokolicznościwskazanegopowyżejwyjazdu sąmi znane i nie
budzą żadnych zastrzeżeń,a stan zdrowia dziecka umożliwia bezpieczne odbycie podróży
wskazanymsamochodemosobowym na opisanej wyżej trasie (w tym w raziedłuższegoniż
normalny czasupodróżyspowodowanegonp.warunkami atmosferycznymi, natężeniemru-
chudrogowegolub innymi zdarzeniami). Nieistnieją teżżadneinneprzeciwwskazania dood-
bycia takiej podróży.

Zobowiązuję się do odebrania dziecka z [adres z ewentualnym opisem miejsca],
niezwłocznie po przyjeździe (co planowo ma nastąpić w dn. ……………………, o godz.
……………………, przyczymakceptuję, żeterminmożeulec zmianie).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym przechowywanie, zawartych w niniejszym
dokumencie danych osobowych przez [nazwa instytucji, adres] zgodnie z Ustawą
z10.05.2018oochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2018r. poz.1000).

*Niepotrzebneskreślić.
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Zgodęna przetwarzaniedanych osobowychwyrażam dobrowolnie, pootrzymaniu informacji
oprawie dostępudoww.danych, prawieodwołania lubzmianymojejzgodynaprzetwarzanie
danychosobowych wkażdymczasie orazbędąc poinformowanym o celu przetwarzaniaww.
danych osobowych przez [nazwa instytucji] (dojazd i powrót z zawodów,zapewnienie
możliwości kontaktu z rodzicem/opiekunemprawnym, zabezpieczenie dowoduwyrażenia
powyższejzgody).

………………….....………………………………
(własnoręcznypodpis)

Imię inazwisko:……………..................................................……......………………………………

Miejscowość,data: …………….............................................…….....………………………………
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Załącznik 3
Formularzdla szkół

ZGODARODZICA(OPIEKUNA PRAWNEGO)NAROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Ja/my*, niżej podpisany/a/i*:

………………………….....................………………………………………………….......………………………………,
Imię inazwiskorodzica/opiekunaprawnego*małoletniego

………………………….....................…………………………………………………........………………………………,
Adreszamieszkania

jakoposiadający nieograniczoną władzęrodzicielską ojciec/matka/opiekunprawny*ma-
łoletniej/małoletniego*

………………………….....................…………………………………………………........………………………………,
Imię (Imiona) i nazwiskodziecka

niniejszymwyrażamnieodpłatnie zgodęna:
utrwalanie i rozpowszechnianieprzez[pełna nazwa szkoły]w[miejscowość] (dalej: Szkoła)
lub zazgodąSzkołyprzezosobę trzecią wizerunkumałoletniego/małoletniej [imię i nazwisko
małoletniego/ej],w tym utrwalonego w związkuzzajęciami (zarówno lekcyjnymi, jak i poza-
lekcyjnymi, równieżpodczasferii i wakacji), konkursami,uroczystościami (w tym religijnymi),
obozami,zawodami, imprezami itp.organizowanymi przezSzkołę lubzudziałemuczniówSzko-
ły,przyczymwizerunekmałoletniego/małoletniej możebyć takżezestawiany zwizerunkami in-
nychosób orazopatrywany stosownymi informacjami orazkomentarzami;powyższemożena-
stąpićwkażdysposób,w tymzapośrednictwemmediówelektronicznych,wszczególnościstron
internetowych iportali społecznościowych, a takżezapośrednictwemprasy,broszur,ulotek, itp.
orazpoprzezzamieszczanie tegowizerunku w kronice szkolnej, na tablicach ściennych, oraz
folderachszkolnych.
Niniejszazgodaodnosi siędoutrwalania iwykorzystaniawizerunkumałoletniego/małoletniej
wyłącznie w celach związanychzszerokorozumianądziałalnością Szkoły (w szczególnościdy-
daktyczną,wychowawczą, opiekuńczą)i instytucji przyszkolnych(Oratorium,SALOS,itp.),w tym
dla dokumentowania tej działalności i informowania oniej, dla promocji Szkołyoraz realizacji
celówstatutowychSzkoły;udzielonazgodajest nieograniczonaczasowoi terytorialnie.

Powyższedotyczy takżeodpowiednio mojegowizerunku, utrwalonego wzwiązkuzopisaną
powyżejdziałalnością Szkoły.

*Niepotrzebneskreślić.
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Wyrażamzgodęna przetwarzanieprzezSzkołędanych osobowych zawartych wniniejszym
oświadczeniu orazdanych osobowychwpostaci wizerunków,na których utrwalanie i rozpo-
wszechnianie udzielona została przeze mnie zgoda – zgodnie z Ustawą z 10.05.2018r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2018r. poz. 1000),na cele związane zutrwalaniem
i rozpowszechnianiem ww. wizerunków w zakresie powyżej wskazanym oraz na cele
zabezpieczenia dowodu wyrażenia niniejszej zgody. Zgodę na przetwarzanie danych
osobowych wyrażam dobrowolnie, po otrzymaniu informacji o prawie dostępu do ww.
danych, prawie odwołania lub zmianymojej zgodyna przetwarzanieww. danych osobowych
w każdym czasie oraz będąc poinformowanym, iż dane powyższe nie będą przetwarzane
przezSzkołę wżadnyminnymcelu niżwskazanypowyżej.

………………….....………………………………
(własnoręcznypodpis)

Imię inazwisko:……………..................................................……......………………………………

Miejscowość,data: …………….............................................…….....………………………………
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Załącznik 4
Formularzdlastowarzyszeń

ZGODARODZICA(OPIEKUNA PRAWNEGO) NAROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Ja/my*, niżej podpisany/a/i*:

………………………….....................………………………………………………….......………………………………,
Imię inazwiskorodzica/opiekunaprawnego*małoletniego

………………………….....................…………………………………………………........………………………………,
Adreszamieszkania

jakoposiadający nieograniczoną władzęrodzicielską ojciec/matka/opiekunprawny*ma-
łoletniej/małoletniego*

………………………….....................…………………………………………………........………………………………,
Imię (Imiona) i nazwiskodziecka

niniejszymwyrażamnieodpłatnie zgodęna:
utrwalanie i rozpowszechnianieprzez[nazwa i adresstowarzyszenia](dalej: np. SALOS)
lub za zgodą [nazwa stowarzyszenia] przez osobę trzecią wizerunku małoletniego/mało-
letniej [imię i nazwisko], w tym utrwalonego w związkuz zawodami sportowymi, treninga-
mi, turniejami orazobozamiorganizowanymi przez [nazwa stowarzyszenia] orazpodczas
wszystkich innych zajęć, imprez i uroczystości,w których podopieczni [nazwa stowarzysze-
nia] biorą udział, przy czymwizerunekmałoletniego/małoletniej możebyć takżezestawiany
zwizerunkami innych osóborazopatrywany stosownymi informacjami oraz komentarzami;
powyższemożenastąpić wkażdysposób,w tymzapośrednictwemmediówelektronicznych,
w szczególnościstron internetowych i portali społecznościowych, a także zapośrednictwem
prasy, broszur, ulotek, itp. oraz poprzez zamieszczanie tego wizerunku w kronice, na
tablicach ściennych, orazfolderach.
Niniejsza zgodaodnosi się doutrwalania i wykorzystania wizerunkumałoletniego/małolet-
niejwyłącznie wcelach związanychzszerokorozumianądziałalnością [nazwa stowarzysze-
nia], wtymdla dokumentowaniadziałalności [nazwastowarzyszenia]i informowania oniej,
dla promocji [nazwa stowarzyszenia]oraz realizacji celów statutowych [nazwa stowarzy-
szenia];udzielona zgodajest nieograniczonaczasowoi terytorialnie.

Powyższedotyczy takżeodpowiednio mojegowizerunku, utrwalonego wzwiązkuzopisaną
powyżejdziałalnością [nazwa stowarzyszenia].

*Niepotrzebneskreślić.
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Wyrażamzgodęna przetwarzanie przez[nazwa i adresstowarzyszenia]danych osobowych
zawartych w niniejszymoświadczeniu orazdanychosobowych w postaci wizerunków,na któ-
rych utrwalanie i rozpowszechnianieudzielonazostała przezemniezgoda–zgodniezUstawą
z10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2018r. poz.1000), na cele związane
zutrwalaniem i rozpowszechnianiemww.wizerunkówwzakresiepowyżejwskazanymorazna
cele zabezpieczenia dowodu wyrażenia niniejszej zgody. Zgodę na przetwarzanie danych
osobowychwyrażamdobrowolnie, pootrzymaniuinformacji oprawiedostępudoww.danych,
prawie odwołania lub zmiany mojej zgody na przetwarzanie ww. danych osobowych
wkażdymczasieorazbędącpoinformowanym, iżdanepowyższeniebędą przetwarzaneprzez
[nazwastowarzyszenia]wżadnyminnymceluniżwskazany powyżej.

………………….....………………………………
(własnoręcznypodpis)

Imię inazwisko:……………..................................................……......………………………………

Miejscowość,data: …………….............................................…….....………………………………
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Załącznik 5
Formularzdla szkół

ZGODARODZICA(OPIEKUNA PRAWNEGO) NAPRZETWARZANIE DANYCHOSOBOWYCH

Ja/my*, niżej podpisany/a/i*:

………………………….....................………………………………………………….......………………………………,
Imię inazwiskorodzica/opiekunaprawnego*małoletniego

………………………….....................…………………………………………………........………………………………,
Adreszamieszkania

jakoposiadający nieograniczoną władzęrodzicielską ojciec/matka/opiekunprawny*ma-
łoletniej/małoletniego*

………………………….....................…………………………………………………........………………………………,
Imię (Imiona) i nazwiskodziecka

niniejszymwyrażamnieograniczonączasowozgodęna:
1. przetwarzanie przez [pełna nazwa] w [miejscowość adres instytucji], (dalej: Szkoła)

danych osobowych małoletniego/małoletniej [imię nazwisko] obejmujących: imiona,
nazwisko, adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, klasę, numer legitymacji szkol-
nej, nr PESEL, wizerunek, osiągnięcia, informacje o przynależnościwyznaniowej (dalej:
„Dane osobowemałoletniego”), w celach związanych z szerokorozumianą działalnością
Szkoły (także wykraczającą poza działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą),
w tymwcelach związanychzorganizowaniem iprzeprowadzaniemprzezSzkołęwszelkie-
go rodzaju imprez, wyjazdów (w tym wakacyjnych) i uroczystości, dla dokumentowania
i utrwalania wydarzeń zżycia Szkoły zudziałemmałoletniego/małoletniej, informowania
osób trzecichodziałalności Szkoły, a takżedla promocji Szkoły; niniejsza zgodaobejmuje
równieżzgodęnaprzekazywanieprzezSzkołęww.danychosobowych instytucjom przysz-
kolnym(Oratorium, SALOS,organizacjeharcerskie itp.) w celach realizacji przezte instytu-
cje ichwłasnych zadaństatutowych;

2. przetwarzanie przezSzkołę moich danych osobowych, obejmujących imiona, nazwisko,
adres zamieszkania, nr PESEL, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-
ma-
il, wizerunek (dalej: „Dane osobowe rodzica/opiekunaprawnego”) w celach związanych
z identyfikacją mojej osoby, kontaktów zemną, w tym prowadzenia przezSzkołę kore-
spondencji we wszelkich sprawach dotyczących małoletniego/małoletniej, gromadzenia
i zabezpieczenia pochodzących ode mnie oświadczeń woli dotyczących małoletniego/

*Niepotrzebneskreślić.
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małoletniej związanychw jakikolwiek sposóbzdziałalnością Szkołyorazinstytucji przysz-
kolnych, a także w celach zawiązanych z dokumentowaniem i utrwalaniem wydarzeń
zmoim udziałem w charakterze rodzica/opiekuna prawnego małoletniego/małoletniej,
jakouczniaSzkołyorazdla promocji działalności Szkoły.

Oświadczamjednocześnie, iż:

1. podajęDaneosobowemałoletniegoorazDaneosobowe rodzica(opiekunaprawnego) do-
browolnie,

2. zostałem/ampoinformowany/a o prawie dostępu do Danych osobowych małoletniego
orazDanychosobowych rodzica/opiekunaprawnego,

3. zostałem/ampoinformowany/aoprawiedoodwołania lubzmianymojej zgodywkażdym
czasie,

4. zostałem/ampoinformowany/a, żeDane osobowe małoletniego orazDane osobowe ro-
dzica/opiekunaprawnegonie będą przetwarzaneprzezSzkołęw żadnym innym celu niż
wskazanypowyżej.

………………….....………………………………
(własnoręcznypodpis)

Imię inazwisko:……………..................................................……......………………………………

Miejscowość,data: …………….............................................…….....………………………………
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Załącznik 6
Formularzdlastowarzyszeń

ZGODARODZICA(OPIEKUNA PRAWNEGO) NAPRZETWARZANIE DANYCHOSOBOWYCH

Ja/my*, niżej podpisany/a/i*:

………………………….....................………………………………………………… ......………………………………,
Imię inazwiskorodzica/opiekunaprawnego*małoletniego

………………………….....................………………………………………………….......………………………………,
Adreszamieszkania

jakoposiadający nieograniczoną władzęrodzicielską ojciec/matka/opiekunprawny*ma-
łoletniej/małoletniego*

………………………….....................………………………………………………….......………………………………,
Imię (Imiona) i nazwiskodziecka

niniejszymwyrażamnieograniczonączasowozgodęna:
1. przetwarzanie przez[nazwa stowarzyszenia]w [miejscowość, adres instytucji], (dalej:

nazwa) danych osobowych małoletniego/małoletniej [imię i nazwisko]obejmujących:
imiona, nazwisko, adres zamieszkania,datę i miejsce urodzenia,klasę, numer legitymacji
szkolnej,nr PESEL, wizerunek, osiągnięcia sportowe (dalej: „Dane osobowemałoletnie-
go”), w celach związanychzdziałalnością statutową [nazwa], w tymwcelach związanych
zorganizowaniem i przeprowadzaniemprzez [nazwa] zawodówsportowych, treningów,
turniejów orazobozów,dokumentowaniem i utrwalaniem wydarzeńzudziałemmałolet-
niego/małoletniejjakopodopiecznego[nazwa], informowaniaosóbtrzecichodziałalności
[nazwa]orazdla promocji [nazwa];

2. przetwarzanieprzez[nazwa instytucji] wmoichdanychosobowych, obejmujących imio-
na, nazwisko,adreszamieszkania,nrPESEL, adresdokorespondencji,numertelefonu, ad-
res e-mail,wizerunek(dalej: „Daneosobowe rodzica/opiekunaprawnego”)w celach zwią-
zanychzidentyfikacją mojej osoby, kontaktówzemną,w tymprowadzenia przez[nazwa
instytucji] wkorespondencji we wszelkich sprawachdotyczącychmałoletniego/małolet-
niej, gromadzeniai zabezpieczeniapochodzącychodemnie oświadczeńwoli dotyczących
małoletniego związanychw jakikolwiek sposób zdziałalnością [nazwa instytucji], a tak-
żewcelach zawiązanychzdokumentowaniem i utrwalaniem wydarzeńzmoimudziałem
wcharakterze rodzica/opiekunaprawnegomałoletniego/małoletniej jakopodopiecznego
[nazwainstytucji] orazdla promocjidziałalności [nazwainstytucji].

*Niepotrzebneskreślić.
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Oświadczamjednocześnie, iż:

1. podaję Daneosobowemałoletniego orazDaneosobowe rodzica/opiekunaprawnegodo-
browolnie,

2. zostałem/am*poinformowanyoprawiedostępudoDanychosobowychmałoletniegooraz
Danychosobowych rodzica/opiekunaprawnego,

3. zostałem/am*poinformowany oprawie doodwołania lub zmianymojej zgodywkażdym
czasie,

4. zostałempoinformowany, że Dane osobowe małoletniego oraz Dane osobowe rodzica/
opiekunaprawnegoniebędą przetwarzaneprzez[nazwa]wżadnym innymceluniżwska-
zanypowyżej.

………………….....………………………………
(własnoręcznypodpis)

Imię inazwisko:……………..................................................……......………………………………

Miejscowość,data: …………….............................................…….....………………………………
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Załącznik 7
Apelnależyprzekazaćrodzicomwczasiezapisównaakcjewakacyjne iwycieczki

APEL DORODZICÓW

[nazwa instytucji], jako organizator wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży,zapra-
szającdo skorzystaniazwakacyjnej oferty [nazwawłasnaakcji, programuitp.], zwraca się
zapelem doRodzicówowspieranie działańmających służyćbezpieczeństwuorazudanemu
wypoczynkowipodopiecznych[nazwainstytucji].
Mając w szczególnościna uwadze istotną rolę, jaką przy organizowaniu wypoczynku dla
dzieci i młodzieży pełni przepływ informacji pomiędzy rodzicami a dziećmi oraz rodzicami
awychowawcami, pozwalający zodpowiednimwyprzedzeniemplanować, przewidywać oraz
reagowaćna zaistniałesytuacje, zwracamysię doRodzicówo to,aby:
1. przed wyjazdemdziecka na wakacyjny wypoczynek poinformowali [nazwa instytucji]
lub wychowawcę o okolicznościach, które mogąmieć znaczenie dla zdrowia, dobrego
samopoczucia i udanego wypoczynku ich dziecka oraz pozostałych dzieci
uczestniczącychwwyjeździe,w szczególnościo dostarczenienastępujących danych:
a. czydzieckocierpi na jakieś schorzenia,przyjmujeleki,
b. czymaproblemy zaklimatyzacjąwgrupiei nawiązywaniemkontaktów,
c. czybywa impulsywnei nieprzewidywalne,
d. czywymagaspecjalnej opieki (uwagi) lub sporadycznejpomocy

wkonkretnychczynnościach;
2. przed wakacyjnym wyjazdem przeprowadzili z dzieckiemrozmowę o tym, iż zkażdym
ewentualnym problemem, jaki pojawi się podczas kolonii, obozuczy turnusu,możei po-
winno zwrócić się do wychowawców; prosimy także Rodziców o to, aby uczulili swoje
dziecko na to, iż powinno powiadomić wychowawców, jeśli spostrzeże, że podczas
wakacyjnego pobytu jakiemuś innemudzieckudzieje się ze strony rówieśników krzywda
lub jeśli zauważy, że jakieś inne dzieckoma problem, z którym nie potrafi sobie samo
poradzić;

3. informowali [nazwa instytucji] lubopiekunów wyjazduo wszelkichproblemach sygna-
lizowanych imprzez dziecko (m.in. prosimy o przekazywanie nam informacji mogących
wskazywaćna to, żedzieckowczasie pobytu na kolonii, obozie lub turnusie źle czuje się
w grupierówieśników, prosimyRodzicówrównieżo to, aby nie bagatelizowali jakichkol-
wiek docierających do nich informacjimogącychświadczyć oproblemach ich dzieckalub
o problemachinnychdzieci);

4. przekazywali [nazwa instytucji] lub wychowawcom uzyskane od swoich dzieci
informacje mogące świadczyć o jakichkolwiek nieprawidłowościach lub zdarzeniach
odnoszących się do uczestników wyjazdu, które mogą, lub powinny, być sygnałem do
podjęcia znaszej stro-nyinterwencji.

Informacje o jakich mowa powyżej pomogą [nazwa instytucji] czuwać nad bezpieczeń-
stwempowierzonych jegoopiecedzieci imłodzieżyorazdadząwychowawcomszansęnapo-
święcenie każdemuzpodopiecznych takiej uwagi, którapozwoli,aby każdedzieckomogłora-
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dośnie, beztroskoi bezpiecznie czućsiępodczaswakacyjnegopobytu zorganizowanegoprzez
[nazwainstytucji].
Jesteśmy pewni, iżdoświadczenie[nazwainstytucji]worganizowaniuwakacyjnegowypo-
czynkudzieci imłodzieży,starania wykwalifikowanej kadry orazwspółpraca ze stronyRodzi-
cówpozwolą skuteczniechronićpowierzonenaszejopiecedzieci imłodzieżprzedzagrożenia-
mi oraz zapewnić im udany, pełen pozytywnych wrażeńorazniezapomnianych wspomnień
wakacyjny odpoczynek.
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Załącznik 8
Poniższytekst stanowi Aneks1dodokumentu:WYTYCZNEdotyczące wstępnego dochodzenia ka-
nonicznegowprzypadkuoskarżeńduchownychoczynyprzeciwkoszóstemuprzykazaniuDekalogu
zosobąniepełnoletnią poniżejosiemnastegorokużycia

POMOCOFIAROM

Troskao ofiary nadużyćseksualnych topodstawowy akt sprawiedliwości zestronywspólnoty
Kościoła, odczuwającej ból iwstydzpowodukrzywdywyrządzonejdzieciom imłodzieży.
Art. 1
Przełożonykościelny, którym jest odpowiednio biskupdiecezjalny lubwyższyprzełożonyza-
konny,wzwiązkuzuzyskanieminformacji oprzypadkunadużycia seksualnegowobecniepeł-
noletniego, zobowiązanyjest do:
1) udzielenia pomocyduchowej ipsychologicznejofierzenadużycia

seksualnego,aw raziepotrzebytakżekonsultacji prawnej;
2) podjęciadziałańzmierzającychdouniemożliwieniaewentualnejkontynuacji

przestępstwa izapewnienia ofierzepoczucia bezpieczeństwa;
3) podjęcia działańmających nacelu uzdrowieniezaufaniai przywrócenie

właściwegoklimatu dla kontynuacji pracyduszpasterskiejwewspólnocie
kościelnej, zranionejniegodnympostępowaniemosobyduchownej.

Art. 2
Duszpasterzewinni być gotowi do podejmowania rozmów i spotkań zwiernymi, zwłaszcza
wpierwszymokresie poujawnieniu nadużycia seksualnego,jakiemiałomiejscew ichwspól-
notach.Wsposóbszczególnytroskąduszpasterskąnależyobjąćdzieci imłodzież.
Art. 3
1. Przełożony kościelny realizuje obowiązekudzielenia pomocyduchowej i psychologicznej
orazkonsultacji prawnej ofierzenadużycia seksualnego,działając przezosobę lubkomisję,
o którejmowawart. 5ust. 1Aneksunr 2.Procedura postępowania.

2. Ofierzenależy sięinformacja, żejej podstawowymprawemjest złożeniedoniesienia door-
ganówścigania, o czymszczegółowowart. 5ust. 2Aneksunr2.Procedura postępowania.

3. Postępowaniewzględemofiary nadużyciaseksualnegozestronyosóbdziałającychwimie-
niuprzełożonegokościelnegopowinnobyć zawszeinspirowane poczuciemsprawiedliwo-
ści oraztroskąo dobroofiary i owspólnotę kościelną.

Art. 4
1. Pomoc ofierzenadużycia seksualnego i jej bliskim rozpoczynasię od przyjęcia zgłoszenia
opopełnieniu przezduchownegoczynuprzeciwkoszóstemuprzykazaniuDekaloguzoso-
bąniepełnoletnią poniżejosiemnastegorokużycia.

2. Osobalub komisja, o którejmowaw art. 5 ust. 1Aneksunr 2.Procedura postępowania,
wskazana do przeprowadzenia rozmowy lub rozmówz osobą albo osobami zgłaszają-
cymi nadużycie seksualne,ma zapewnićmaksymalne poczuciebezpieczeństwa,okazać
wolę życzliwegowysłuchania i przyjęcia prawdy oraz upewnić w przekonaniu,żeosoby,
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ujawniając swojecierpienie, pomagają teżKościołowi wprzywróceniunaruszonegoładu
moralnego.

Art. 5
1. Ofierzenadużycia seksualnego,którą jestosobaniepełnoletnia poniżejosiemnastegoroku
życia, pomocduchowa i psychologicznapowinnabyć udzielanaw ścisłej współpracy zro-
dzicami(opiekunami prawnymi), awprzypadkuofiary poniżej15rokużyciazawyraźnąich
zgodą.

2. Ofiary nadużyć, zarównomałoletnie, jak i dorosłe,mają prawo do tego, by przy czynno-
ściachwyjaśniających i procesowychtowarzyszyławybranaprzeznich osobazaufana.

3. Mają takżeprawodoinformacji, jakie środkizapobiegawczezostałypodjętewodniesieniu
doosobyoskarżanejonadużycia.

Art. 6
Pomocduchowai psychologicznapowinnaobejmowaćtakżeosobyznajbliższegootoczeniaofia-
rynadużycia seksualnego,wszczególnościczłonkówrodziny. Ichteżnależypoinformować, wjaki
sposóbmogąskorzystaćzpomocyduchowej ipsychologicznej.
Art. 7
Proponując pomocpsychologiczną przełożonykościelny możesięgaćdo specjalistów także
spozastruktur związanychzKościołemkatolickim.

Powyższy tekst został przyjęty podczas 366.Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się
wWarszawie wdniach 7-8października2014r.
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Załącznik 9
Poniższy tekst stanowi Aneks2dodokumentu:WYTYCZNE,przyjętego podczas366.Zebrania
Plenarnego KEP, któreodbyłosięwWarszawiewdniach 7-8października2014r.

PROCEDURAPOSTĘPOWANIA

Wszelkiedziałaniapodejmowane przezprzełożonegokościelnego,wzwiązkuzuzyskaniem informacji
o przypadkachnadużycia seksualnegowobecosobyniepełnoletniej poniżejosiemnastegorokużycia,
mające na celu zabezpieczeniedobrawspólnegowiernych i dochodzenie dopoznania prawdy – po-
winny odzwierciedlać kodeksowązasadę:salus animarumsupremalex.
Ofiaręnadużycia seksualnegonależyotoczyćopieką, zgodniezpostanowieniami załącznikanr1. Po-

mocofierze.
Oskarżonemuopopełnienie czynuprzeciwkoszóstemuprzykazaniuDekaloguzosobąniepełnoletnią

poniżejosiemnastegorokużycia przysługuje fundamentalne prawo doobrony,zzachowaniemzasady
domniemanianiewinności, ażdoczasuudowodnieniawiny.
Art. 1
W przypadku, kiedy przełożony kościelny, którym jest odpowiednio biskup diecezjalny lub wyższy
przełożonyzakonny,otrzymaprzynajmniej prawdopodobnąwiadomośćopopełnieniuprzezduchow-
negoczynuprzeciwkoszóstemuprzykazaniuDekaloguzosobąniepełnoletnią poniżej osiemnastego
rokużycia, zobowiązanyjest dowszczęciawstępnegodochodzenia kanonicznego.
Art. 2
Czynnościi działania podejmowaneprzezprzełożonegokościelnegowobecpodejrzanegoduchowne-
gomogąobejmować:

1) odsunięcie odobowiązkówwynikających zpowierzonychurzędów,posługlubzadańcelem
uniemożliwienia ewentualnej kontynuacji przestępstwa;

2) zapewnienie odpowiedniej opieki psychologiczno-terapeutycznej;
3) wskazaniemiejsca przebywaniai zapewnienie niezbędnychśrodkówmaterialnych do życia.

Art. 3
Celemwstępnegodochodzenia kanonicznegojest:

1) zbadanie faktówi okoliczności;
2) sporządzeniedokumentacji.

Art. 4
Wstępnedochodzeniekanoniczneobejmuje:

1) przyjęciezgłoszenia;
2) proceduręzwiązanązbadaniemfaktów,okoliczności i zbieraniemdowodów;
3) proceduręzwiązanązgromadzeniemdokumentacji.

Art. 5
1. Przełożonykościelnywskazujeodpowiednią osobę lubkomisjęuprawnionądoprzyjęciazgłoszenia.
2. Przyjmujący zgłoszenie,po życzliwymwysłuchaniu osoby skarżącej, zachowując postanowienia

załącznikunr1.Pomocofierze, powinien:
1) poinformowaćosobę skarżącąo tym,żemaprawozłożeniadoniesienia doorganówścigania,

zgodniezprzepisamiprawapolskiego;
2) wyjaśnić, żepostępowanie kanonicznema charakterwewnątrzkościelny.

3. Osobaskładająca zgłoszenie,pouzyskaniuinformacji, o którychmowawust. 2,powinna sformu-
łować zgłoszeniena piśmie.Jeżeli tegonie uczyni,podstawądopodjęcia dalszychczynnościstaje
się protokół zodbytej rozmowy,podpisanywmiaręmożliwości przezwszystkich jej uczestników.
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4. Wprzypadku, gdy zgłoszenie dotyczy osoby poniżej 15roku życia, osoba pokrzywdzonamoże
być przesłuchiwanatylko zazgodąrodzicówi wobecności psychologa. Jeżeli zaśzgłoszenieod-
nosi się doosoby pomiędzy15a 18rokiemżycia, osobapokrzywdzonapowinna być przesłuchi-
wana w obecnościpsychologa.

5. Po rozmowie, o której w ust. 4, do podjęcia kolejnych czynności potrzebna jest opinia biegłego
psychologa.

6. Wsytuacji, gdyani ofiara, ani rodzice (opiekunowieprawni) nie sązainteresowani złożeniemdonie-
sienia doorganówścigania, kwestię tę rozstrzygawuzgodnieniuzpsychologiemosoba lubkomisja
uprawniona doprzyjęciazgłoszenia.

Art. 6
Wceluuzyskania niezbędnych informacji, dotyczących domniemanegoprzestępstwa, przełożonyko-
ścielny, działając poprzezosobęlub komisję,októrychmowawart. 5ust. 1,powinienpodjąć niezbęd-
ne czynności,zmierzającedozbadania okolicznościi zebrania dowodów.Mogąnimi być:

1) wezwanie duchownegoi przesłuchaniegowsiedzibie kurii;
2) przesłuchanieosóbposiadających wiedzęna temat domniemanegoprzestępstwa;
3) przeprowadzeniewizji lokalnej.

Art. 7
1. Wcelu przeprowadzenia procedury kanonicznej niezbędne jest zgromadzeniei opracowanie na-

stępujących dokumentów:
1) sformułowanegonapiśmiezgłoszenialubprotokołu,októrymmowawart. 5ust.3;
2) protokołuodbytej rozmowy,o którymmowawart. 5ust. 4;
3) protokołuprzeprowadzonej rozmowyzduchownym;
4) protokołuprzeprowadzonejwizji lokalnej;
5) protokołów rozmówzosobamiposiadającymi wiedzęna ten temat;
6) opinii biegłego;
7) wszelkichinnychdokumentów,zarównopublicznych, jak i prywatnych, którewydają się

pożytecznedo rozpoznaniasprawy.
2. Dokumenty opracowane na okolicznośćprowadzonej procedury kanonicznej należy przechowy-

waćw archiwumtajnymkuriibiskupiej.
Art. 8
1. Pozakończeniuwstępnegodochodzenia kanonicznego,wktóregowyniku stwierdzonowiarygod-

nośćzgłoszenia,októrymmowawart. 5ust. 3,przełożonykościelnyprzekazujesprawędoKongre-
gacji NaukiWiary.

2. Po zakończeniuwstępnegodochodzenia kanonicznego,wktóregowynikunie stwierdzonowiary-
godności zgłoszenia,o którymmowa wart. 5ust. 3, przełożonykościelny zobowiązany jest przy-
wrócić niesłusznie podejrzewanegoduchownegowobowiązkach i czynnościach,wktórych został
zawieszonyi uczynićwszystko,abyprzywrócićmuutraconedobre imię.

Art. 9
Wprzypadkuzatrzymania lubpodjęcia przezsąddecyzji ozastosowaniuwobecduchownegotymcza-
sowegoaresztowania lub innegośrodkazapobiegawczego,wzwiązkuzpostawieniem zarzutupopeł-
nienia czynuopisanegow rozdzialeXXVkodeksukarnego–przełożonykościelny powinien powiado-
mić otym fakcieSekretarzaGeneralnegoKonferencji EpiskopatuPolski.
Art. 10
Wewszystkichprzypadkachinformacji dlamediówudzielawyłącznie rzecznikprasowylub innaosoba
wyznaczonaprzezprzełożonegokościelnego.
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Załącznik10

KARTAKWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

Nazwaakcji: [np. Radosnewakacje]
Termin Miejsce akcji

Koszt Zł Spotkanie organizacyjne Np.CZWARTEK 11VIgodz.18.00

Nazwisko

Imię

Dataurodzenia Miejsceurodzenia

Miejscowość Kod -

Adres ulica numer

Telefonuczestnika

Szkoła Klasa

PESEL

Imięmatki(opiekuna) Tel. kont.

Imię ojca(opiekuna) Tel. kont.

Orzeczenielekarzapierwszegokontaktu lubpediatry (czy stan zdrowia dzieckapozwala nauczestnictwowobozie,informacje
o szczepieniach):

data ................................... podpisi pieczęć lekarza ...................................

Informacja rodziców/opiekunówo stanie zdrowia dzieckai inneuwagi (np. na codzieckojest uczulone, czyprzyjmujestale leki i
w jakichdawkach, itp.)

Stwierdzam, żepodałam(em) wszystkieznanemi informacje odziecku,któremogą pomócwzapewnieniuwłaściwej opiekidzieckuwczasietrwania
wypoczynku.

data .................................... podpisrodzica(opiekuna) ..........................................
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Zasady uczestnictwawobozie:
1. Uczestnik jest zobowiązanydoczynnegoudziałuworganizowanychzajęciach.
2. Naobozieobowiązuje zakazpalenia papierosów, spożywania alkoholu i innychużywekorazstosowania przemocy.
3. Wrazie niestosowania się do obowiązujących zasad oraz uwagwychowawców organizator zastrzegasobie prawo odesłania uczestnika do

domunakosztrodziców (opiekunów).
4. Niestosowanie się doww. punktówmożedyskwalifikować uczestnika zudziałuwkolejnychwyjazdachorganizowanychprzez [nazwa organ-

izatora].

podpisuczestnika .................................................................................................................................................................................................................podpisrodzica (opiekuna) ...................................

Oświadczenie rodziców/opiekunów:
Wyrażamzgodę nauczestnictwomojegodziecka wakcji organizowanejprzez[nazwa organizatora] i na tenczaspowierzamorganizatorowi opiekęnadnim.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym przechowywanie, zawartych w niniejszej karcie danych osobowych przez [nazwa instytucji, adres] zgodnie z Ustawą

z10.05.2018r.oochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018r. poz. 1000).Zgodęna przetwarzanie danych osobowych wyrażamdobrowolnie, pootrzymaniu informacji
o prawie dostępudoww. danych, prawie odwołania lub zmianymojej zgodyna przetwarzanie danych osobowychwkażdymczasie orazbędąc poinformowanymo celu
przetwarzaniaww. danych osobowychprzez[nazwa instytucji] (zorganizowanie orazprzeprowadzenie wyjazduwypoczynkowego/akcji/imprezy,zapewnienie kontaktu
zrodzicem/opiekunemprawnym, zabezpieczeniedowoduwyrażeniapowyższej zgody).

Oświadczam,żezastałemzaznajomiony ztreścią Regulaminuwyjazduwypoczynkowego/akcji/imprezyorazakceptuję jego treść.

data ................................... podpisrodzica/opiekuna ....................................

Zostawnam e-mail,by otrzymywaćpowiadomienia o planowanychwydarzeniach:

E-mailUczestnika:

E-mailRodzica:

Kartę należyskładaćna recepcjiw[nazwainstytucji, adres, Ew. godzinyprzyjmowania]

• Ozapisiedecydujekolejnośćzgłoszeń–należyoddaćwypełnioną kartę zgłoszenio-
wą wrazzwpłatą zaliczki wwysokości50%. Pozostałączęśćnależy wpłacić do[data]

WYPEŁNIAORGANIZATORInformacje o dzieckuw czasie trwania wypoczynku(leczenie, uwagi):

Postanawia się zakwalifikowaćUczestnikana wypoczynek:

data……………....……............…… podpisprzyjmującegozgłoszenie…………....……….....................……
{nazwaorganizatora, adres, numerytelefonów, adrese-mailitp.]

Nrrachunku bankowego: 000000000000000000000000000
Nazwa: [właściciela rachunku]
Tytuł:nazwaakcji, [ewentualnie nr turnusu],imię i nazwiskouczestnikaoraznumertelefonu
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Załącznik11

ZGODARODZICA(OPIEKUNA PRAWNEGO) NAUDZIAŁMAŁOLETNIEGOWWYCIECZCE
(IMPREZIE, SPOTKANIU)

Ja/my*, niżej podpisany/a/i*:
………………………….....................………………………………………………… ......………………………………,
Imię inazwiskorodzica/opiekunaprawnego*małoletniego

………………………….....................………………………………………………….......………………………………,
Adreszamieszkania

jakoposiadający nieograniczoną władzęrodzicielską ojciec/matka/opiekunprawny*ma-
łoletniej/małoletniego*
………………………….....................………………………………………………….......………………………………,
Imię i nazwiskomałoletniego

………………………….....................………………………………………………….......………………………………,
Data imiejsceurodzenia

………………………….....................………………………………………………….......………………………………,
PESEL Nrpaszportu– tylkowwypadkuwycieczkizagranicznej

………………………….....................…………………………………………………......………………………………,
Adreszamieszkania

Wyrażamzgodęnaudziałsyna/córki*wwycieczcedo:..................................................................
która odbędziesięwdniu/dniach*: ..................................................................................................
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka* uczestniczył/a* w wy-
cieczce/imprezie.Wyrażamzgodęna hospitalizację syna/córki*w raziezagrożeniażycia lub
zdrowia. Inne istotneinformacje, któreRodzice/Opiekunowiechcąprzekazaćorganizatorowi
wycieczki (choroby,lekarstwa, uczuleniaitp.):
………………………….....................………………………………………………….......………………………………
………………………….....................………………………………………………….......………………………………
………………………….....................………………………………………………….......………………………………

Telefonykontaktowe rodziców/opiekunówprawnych:
Matka:…………………………………………………………………………
Ojciec:…………………………………………………………………………

………………….....………………………………
(własnoręcznypodpis)

Imięinazwisko:…………………………..........................................………………………………………………
Miejscowość,data:…………………………………………………………………………

*Niepotrzebneskreślić.
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Załącznik12
Poniższądeklarację należy przedstawić dopodpisukażdejosobiezpersonelu(salezjanom, wycho-
wawcom świeckim, nauczycielom, trenerom, animatorom, wolontariuszom, praktykantom, staży-
stomorazświeckimzatrudnionymnaróżnychstanowiskach ipodejmującychróżneodpowiedzialno-
ści)pouprzednimzapoznaniuichztreścią dokumentu,wynikających zniego obowiązków,opisanych
procedurikonsekwencjiprawnych.

DEKLARACJARESPEKTOWANIA NORMI ZASADOCHRONYMAŁOLETNICH
W PRAKTYCEWYCHOWAWCZEJTOWARZYSTWASALEZJAŃSKIEGO INSPEKTORII KRAKOW-
SKIEJ

Ja [imię inazwisko]zatrudnionywplacówce [nazwainstytucji]oświadczam,że:

lub

Ja [imięinazwisko]należącydoTowarzystwaSalezjańskiegoInspektoriiKrakowskiejoświad-
czam,że:

lub

Ja [imię i nazwisko]pełniący obowiązkiwychowawcy wczasie turnusuwakacyjnego[Data/y
miejsce/a]organizowanegoprzez[nazwa instytucji] oświadczam,że:

ZostałemzapoznanyzdokumentemNormyizasadyochronymałoletnichwpraktycewycho-
wawczejTowarzystwaSalezjańskiego Inspektorii Krakowskiej, rozumiemjegotreści iwyni-
kającezniegoobowiązki, opisaneproceduryigrożącemikonsekwencjeprawne.

Zobowiązuje siędoprzestrzeganiazasadwnimzawartych, awszczególności:
1. Zobowiązuję siędo traktowania małoletnich zszacunkiembezwzględuna rasę, kolor

skóry,płeć, język,religię, poglądy, narodowość, pochodzenieetniczne lubspołeczne,
majątek, niepełnosprawność,urodzenielub jakiekolwiek inneuwarunkowania.

2. Zobowiązujęsię nie używaćw stosunkudomałoletnich językalub zachowania
napastliwego, obraźliwego,seksualnie prowokacyjnego,poniżającegolub
nieodpowiadającego normomkultury.

3. Zobowiązuję sięnie zapraszaćdo siebie ani niebyć samna samzmałoletnimwmoim
domu,o ile nie byłbywsytuacji bezpośredniegozagrożeniafizycznegolub
wniebezpieczeństwie.

4. Zobowiązujęsię niestosować żadnychformkarcielesnychwobecmałoletnich.
5. Zobowiązuję się niezwłoczniezgłosićobawy i zarzutydotyczące aktówprzemocylub

wykorzystywaniamałoletnich, zgodniezustalonymi procedurami.

Przyjmuję do wiadomości, żenieprzestrzeganie przezemnie Norm i zasad ochronymałolet-
nichwpraktycewychowawczejTowarzystwaSalezjańskiego InspektoriiKrakowskiejtraktowane
będzie jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązkówpracowniczych zwszystkimiwy-
nikającymi stąd konsekwencjami, z rozwiązaniemstosunkupracy włącznie co potwierdzam
własnoręcznympodpisem.
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………………….....………………………………
(własnoręcznypodpis)

Imięinazwisko:…………………………......………………………………………………

Miejscowość,data:…………………………………………………………………………
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