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Duchowni, pracownicy i wolontariusze są zobowiązani do podpisania Deklaracji Przestrzegania Kodeksu 

Postępowania w Zakresie Ochrony Dzieci i Młodzieży (Safeguarding Children and Young People Code of 

Conduct Declaration) w momencie rozpoczęcia pracy/wolontariatu, a następnie raz do roku równolegle 

z ukończeniem corocznego szkolenia dotyczącego wymogów związanych z bezpieczeństwem dzieci (patrz 

rozdział Szkolenie Dotyczące Bezpieczeństwa Dzieci [Safeguarding Training] dalej w niniejszych zasadach). 

Wypełnienie tej Deklaracji jest warunkiem zatrudnienia danej osoby w parafiach, agencjach lub 

jednostkach organizacyjnych Archidiecezji Katolickiej Melbourne (Catholic Archdiocese of Melbourne - 

CAM). 

Nieprzedłożenie tego oświadczenia stanowi poważne uchybienie i może skutkować wszczęciem 

postępowania dyscyplinarnego. 

Duchowni, pracownicy i wolontariusze pracujący w Archidiecezji zobowiązują się do przestrzegania 

wymagań w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, a także do podejmowania wszelkich racjonalnych 

kroków w celu ochrony dzieci i młodzieży przed jakimikolwiek formami wykorzystywania i krzywdzenia. 

W Archidiecezji Katolickiej Melbourne duchowni, pracownicy i wolontariusze zobowiązują się do ochrony 

zdrowia oraz dobrostanu dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez: 

Ochronę dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem i krzywdzeniem 

▪ Nieangażowanie się w jakąkolwiek formę wykorzystywania lub krzywdzenia dzieci,

obejmującą wykorzystywanie lub zaniedbywanie emocjonalne, fizyczne czy seksualne.

▪ Unikanie kar fizycznych we wszelkich postaciach albo uwłaczającego, okrutnego, zastraszającego

lub poniżającego traktowania.

▪ Zapewnienie, że kontakt fizyczny jest odpowiedni, nieagresywny i pozbawiony charakteru seksualnego.

▪ Unikanie nawiązywania z dziećmi i młodzieżą relacji, które można interpretować jako faworyzowanie

i/lub uwodzenie.

▪ Używanie w komunikacji z dziećmi i młodzieżą języka i tonu wyrażającego szacunek dla rozmówcy oraz

unikanie zwrotów, które są dla nich krzywdzące, zniechęcające, zastraszające lub poniżające.

▪ Unikanie zwrotów o wydźwięku seksualnym, dyskryminacyjnym bądź rasistowskim,

w tym dwuznacznego humoru, dowcipów lub insynuacji.

Stworzenie środowiska bezpiecznego pod względem fizycznym i psychicznym  

▪ Zapewnienie, że osoba dorosła nigdy nie zostaje sam na sam z dzieckiem lub osobą niepełnoletnią

ani nie będzie starać się nawiązać z nimi takich kontaktów, które stwarzają ryzyko wykorzystywania.

▪ Zapewnienie, że pozostające pod Pana/Pani opieką dzieci i młodzież przebywają cały czas pod

odpowiednim nadzorem.

▪ Korzystanie ze środków wychowawczych dobranych odpowiednio do rozwoju dziecka, jednocześnie

uczciwych i pełnych szacunku wobec niego, by w pozytywny sposób kierować jego zachowaniem.

▪ Dopilnowanie, żeby realizacja zdjęć lub nagrań wideo z udziałem dzieci i młodzieży w ramach

działalności parafii, agencji lub jednostek organizacyjnych Archidiecezji odbywała się za zgodą rodziców

lub opiekunów.
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▪ Korzystanie z mediów społecznościowych i środków komunikacji elektronicznej w sposób, który nie

wiąże się z wykorzystywaniem dzieci i młodzieży ani nie naraża ich na ryzyko wykorzystania.

▪ Uskutecznianie działań mających na celu usunięcie i/lub zminimalizowanie wszelkich zagrożeń

fizycznych lub środowiskowych, które mogą mieć niekorzystny wpływ na dzieci i młodzież.

▪ Niespożywanie alkoholu ani nieprzyjmowanie narkotyków przed rozpoczęciem opieki nad dziećmi

i młodzieżą lub w trakcie jej trwania. Również unikanie przyjmowania przepisanych leków niekorzystnie

wpływających na opiekunów.

▪ Niedostarczanie ani niepodawanie dzieciom i młodzieży alkoholu lub narkotyków.

▪ Natychmiastowe powiadamianie kierownictwa w przypadku oskarżenia lub skazania za przestępstwo

(jeśli podlega się obowiązkowi przedstawienia informacji o karalności w związku z zaangażowaniem się

w działalność parafii, agencji lub jednostek organizacyjnych CAM).

Wspieranie bezpieczeństwa oraz integracji kulturowej 

▪ Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa, zaangażowania i zwiększania wiary we własne siły wśród

dzieci i młodzieży.

▪ Wspieranie integracji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami; wywodzących się z różnych

środowisk kulturowych i językowych; wykazujących pociąg do osób tej samej płci, interseksualnych

i zróżnicowanych pod względem płci; a także młodych Aborygenów i mieszkańców Wysp Cieśniny

Torresa.

Upowszechnianie relacji pełnych szacunku 

▪ Angażowanie się w pozytywne i pełne szacunku interakcje z dziećmi i młodzieżą,

w których zapewnia się ochronę ich praw oraz godności.

▪ Wysłuchiwanie dzieci i młodzieży oraz poszanowanie ich poglądów.

Podejmowanie działań na rzecz ochrony dzieci i młodzieży 

▪ Wysłuchiwanie obaw dzieci i młodzieży dotyczących ich bezpieczeństwa i reagowanie na te obawy w

sposób wspierający.

▪ Raportowanie wszelkich obaw, zgłoszeń lub przypadków ujawnienia informacji dotyczących

bezpieczeństwa dzieci odpowiednim organom powołanym do ochrony dzieci (np. Wydziałowi ds.

Ochrony Dzieci Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej [Department of Health and Human Services -

DHHS)], Policji stanu Wiktoria [Victoria Police]) oraz do Wydziału Standardów Zawodowych

(Professional Standards Unit) zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszych zasadach.
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Przeczytałem/-am i zobowiązuję [zgadzam się] się przestrzegać Kodeks Postępowania Dotyczącego 

Bezpieczeństwa Dzieci w przypadku mojego zaangażowania w kontakty z dziećmi i młodzieżą w 

Archidiecezji Katolickiej w Melbourne. 

Oświadczenie 

Imię i nazwisko 

(drukowanymi literami) 

Podpis Data 
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Adres: 

Imię i nazwisko świadka 
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Podpis Data 
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Wydział Standardów Zawodowych 

psu@cam.org.au 




