
Zasady Postępowania Dotyczące Ochrony Dzieci i Młodzieży 
(Safeguarding Children and Young People Policy) 

HARMONOGRAM WDRAŻANIA ZASAD 

Osoba odpowiedzialna Dyrektor Działu Standardów Zawodowych (Professional Standards Unit - PSU) 

Wdrażanie zasad Wszyscy duchowni, pracownicy i wolontariusze  
Archidiecezji Katolickiej Melbourne (Catholic Archdiocese of Melbourne - CAM) 
z wyłączeniem pracowników:  
Katolickiego Szkolnictwa Melbourne (Catholic Education Melbourne),  
Katolickiego Funduszu Rozwoju (Catholic Development Fund),  
Katolickich Dzieł Pomocy (CatholicCare),  
Domów Katolickich Villa Maria (Villa Maria Catholic Homes ) 
Szkół Archidiecezjalnych (Schools of the Archdiocese) 

Organ zatwierdzający Arcybiskup Katolicki Melbourne (Catholic Archbishop of Melbourne) 

Data zatwierdzenia 
pierwszej wersji 

9 lipca 2019 r. 
Niniejsze Wytyczne zastępują Zasady dot. Bezpieczeństwa Dzieci CAM (Child Safety Policy) 
oraz  
Kodeks Postępowania w Opiece nad Dziećmi –„Niech Nasze Dzieci Rozkwitną”  
(May Our Children Flourish Code of Conduct for Caring for Children) 

Data kolejnego 
przeglądu 

Wersja 1 może podlegać zmianie przed datą corocznego przeglądu 
zaplanowaną na lipiec 2020 r. w wyniku: 

- znaczących Informacji zwrotnych od zainteresowanych podmiotów,
- zmian legislacyjnych oraz
- przeglądu kluczowych zdarzeń

w celu wspierania stałego udoskonalania. 

Powiązane  
dokumenty i zasady 

Protokół Zezwolenia na Pracę z Dziećmi (Working with Children Check Protocol - WWCC) 

Ogólnokrajowe Zasady dot. Zaświadczeń o Niekaralności (National Police Check Policy) 

Protokół Zasad Dotyczących Przestrzegania Prywatności w Poczcie Elektronicznej 

oraz w Internecie (Privacy Compliance Advice Email and Internet Protocol),  

Zasady Dotyczące Mediów Społecznościowych (Social Media Policy),  

Zasady Dotyczące Zastraszania w Pracy (Workplace Bullying Policy),  

Zasady Dotyczące Molestowania Seksualnego (Sexual Harassment Policy) 

Kodeks Etyki Zawodowej Pracowników Agencji Diecezjalnych (Code of Conduct for 

Employees of Diocesan Agencies) 
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Wprowadzenie 
Na Kościele Katolickim spoczywa moralna i prawna odpowiedzialność za tworzenie środowisk 

wychowawczych, w których szanuje się dzieci i młodzież, gdzie ich głos jest słyszalny, 

gdzie czują się one bezpiecznie, i gdzie rzeczywiście są bezpieczne. 

Obowiązek należytej staranności 
Archidiecezja Katolicka Melbourne (Catholic Archdiocese of Melbourne - CAM) uznaje zapewnienie 

dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa, dobrostanu i opieki za podstawową odpowiedzialność Kościoła. 

To zobowiązanie bierze swój początek z nauczania i misji Jezusa Chrystusa oraz z tego, że miłość, 

sprawiedliwość i godność każdego człowieka leży w samym sercu Ewangelii. 

Prawo do bezpieczeństwa i uczestnictwa 
Kultura bezpieczeństwa w Kościele gwarantuje, że dzieci i młodzież (zdefiniowane jako osoby 

poniżej 18 roku życia) mogą aktywnie i w pełni uczestniczyć w życiu Kościoła, i realizować swój 

potencjał w tej społeczności wierzących. CAM nie toleruje żadnych form wykorzystywania, 

czy maltretowania dzieci. Zobowiązuje się do ochrony dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem. 

Nadużycia wobec dzieci 
Znęcanie się nad dzieckiem lub jego maltretowanie definiuje się jako czyn (lub serię czynów), który 

zagraża zdrowiu fizycznemu lub emocjonalnemu dziecka lub młodej osoby albo jej rozwojowi i/lub 

brak zapewnienia warunków życiowych osiągający stopień, w jakim zdrowie i rozwój dziecka lub 

młodej osoby są znacząco osłabione lub zagrożone. 

Kategorie znęcania się i maltretowania obejmują: 

▪ znęcanie fizyczne,

▪ wykorzystywanie seksualne, w tym uwodzenie,

▪ nadużycia emocjonalne, w tym duchowe,

▪ przemoc w rodzinie,

▪ zaniedbanie,

▪ dyskryminację,

▪ nękanie.

Objawy i oznaki wskazujące na wykorzystywanie lub maltretowanie dzieci nie zawsze są oczywiste. 

Przemoc fizyczna może być bardziej widoczna niż inne formy znęcania się (np. poprzez siniaki). 

Z kolei zaniedbywanie jest trudniejsze do zidentyfikowania, ponieważ polega na braku odpowiedniej 

opieki i uwagi. Analogicznie można nie zauważyć dyskryminacji lub zastraszania związanych 

z niepełnosprawnością, chorobami psychicznymi, przemocą w rodzinie, kolorem skóry czy rasą, 

tożsamością płciową, albo orientacją seksualną. Mogą one jednak skutkować objawami lub 

symptomami przejawiającymi się w zachowaniu dziecka, na przykład wycofaniem społecznym, 

czy depresją. 

Wszystkie dzieci i młodzież są podatne na zagrożenia, ale niektóre młode osoby są jeszcze bardziej 

narażone na wykorzystywanie niż ogół populacji. Są to dzieci, które już wcześniej doświadczyły 

wykorzystywania lub które są niepełnosprawne, pochodzą ze środowiska zróżnicowanego 

kulturowo i językowo, doświadczają ubóstwa lub bezdomności albo przebywają poza domem. 

Podobnie, potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Aborygenów oraz 

mieszkańców Wysp Cieśniny Torresa są bardziej wyraziste ze względu na występujące w przeszłości 

rasizm, marginalizację i wywłaszczenia. 



Zasady Postępowania Dotyczące Ochrony Dzieci i Młodzieży – Lipiec 2019 r.  
(Safeguarding Children and Young People Policy – July 2019) 

Strona 3 z 7 

 

 

 

Godność dzieci i młodzieży: 

CAM ceni godność wszystkich dzieci i młodzieży oraz wkład, jaki wnoszą w społeczność Archidiecezji. 
Stwarza możliwości angażowania dzieci i młodzieży w podejmowanie decyzji w kwestii dotyczących ich 
programów, działań i wydarzeń. CAM uznaje potrzebę wzmocnienia pozycji wszystkich dzieci 
i młodzieży, zwłaszcza tych, które są bardziej narażone na wykorzystywanie. Włączenie ich w proces 
podejmowania decyzji może być istotnym czynnikiem ochronnym w zapobieganiu nadużyciom 
w organizacjach kościelnych. 

Informowanie i angażowanie rodziców (i opiekunów) w promowanie bezpieczeństwa dzieci  

CAM uznaje, że nie można realizować skutecznego zapewniania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w 
obrębie parafii, agencji i jednostek organizacyjnych Archidiecezji bez zaangażowania w to rodziców (i 
opiekunów). Archidiecezja dąży do włączenia w ten proces rodziców jako kluczowych partnerów w 
promowaniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Szczególnie ważne jest zaangażowanie rodziców 
i opiekunów tych dzieci i młodzieży, które są bardziej narażone na wykorzystywanie. 

Ochrona dzieci i młodzieży w Archidiecezji Katolickiej Melbourne 

CAM uznaje, że zapobieganie wykorzystywaniu dzieci wymaga aktywnego podejścia w zakresie 
wszystkich zasad, procedur i praktyk zgodnych z wymogami: 

▪ Standardów Bezpieczeństwa Dzieci (Child Safe Standards)i i Wytycznych co do Postępowania 
w Przypadku Obowiązku Zgłaszania Nieprawidłowych Zachowań (Reportable Conduct Scheme) 
(Komisja ds. Dzieci i Młodzieży stanu Wiktoria [Commission for Children and Young People]), 

▪ Ogólnokrajowych Zasad Dotyczących Organizacji Działających na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci 
(National Principles for Child Safe Organisations)  
(Australijska Komisja ds. Praw Człowieka [Australian Human Rights Commission]), 

▪ Ogólnokrajowych Standardów Ochrony Dzieci w Kościele Katolickim  
(Profesjonalne Standardy w Kościele Katolickim - sp. z o.o. [Catholic Professional Standards Limited]). 

 

Wypełniając to odpowiedzialne zadanie, CAM opracowała kompleksowe ramy stanowiące 
przewodnik wdrażania zasad, procedur i praktyk w zakresie bezpieczeństwa dzieci w obrębie 
parafii, agencji i jednostek organizacyjnych, w celu zapobiegania wykorzystywaniu młodych osób, 
wzmacniania ich pozycji oraz reagowania na obawy, ujawnienia lub zarzuty dotyczące 
wykorzystywania dzieci lub niewłaściwego postępowania związanego z relacjami z dziećmi. 

Zasady te stanowią bardzo szerokie ujęcie problemu i powinny być odczytywane łącznie z 
dodatkowymi źródłami, np. szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi ich wdrażania, arkuszami 
informacyjnymi czy szablonami. 

Stosowanie tej polityki rozciąga się na duchownych, pracowników i wolontariuszy w kontekście ich roli 
pełnionej w Kościele: zarówno w czysto fizycznych granicach CAM (np. kościoły, sale parafialne, 
plebanie); jak i poza tymi granicami fizycznymi, włączając w to wsparcie duszpasterskie, wizytacje lub 
działalność w placówkach niebędących własnością Kościoła (takich, jak szpitale, ośrodki odosobnienia, 
więzienia, domy), online lub za pośrednictwem środków elektronicznych oraz podczas podróży poza 
Archidiecezję, zarówno lokalnie lub pomiędzy stanami, jak i za granicę. 

Obowiązki w zakresie ochrony dzieci 
Za pośrednictwem Wydziału Standardów Zawodowych (Professional Standards Unit - PSU) Arcybiskup 
pomaga parafiom, agencjom i jednostkom organizacyjnym i wspiera je w zakresie: 

▪ wdrażania praktyk i procesów dot. bezpieczeństwa dzieci opisanych w tych zasadach, 
▪ koordynowania odpowiedzi na zarzuty i zgłoszenia dotyczące niewłaściwego postępowania 

związanego z bezpieczeństwem dzieci oraz ich wykorzystywania w odniesieniu do duchownych, 
pracowników i wolontariuszy w całej Archidiecezji, 

▪ monitorowania i stałego doskonalenia praktyk i procesów dot. bezpieczeństwa. 
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Kierownictwo parafii, agencji i jednostek organizacyjnych CAM jest odpowiedzialne za zapewnienie 
przestrzegania niniejszych zasad oraz ich zgodności z odpowiednimi procedurami i praktykami w każdej 
parafii, agencji i jednostce organizacyjnej w celu ochrony dzieci i młodzieży. PSU będzie wymagać, aby 
kierownictwo każdej parafii, agencji lub jednostki organizacyjnej wraz z działającym w tych podmiotach 
Komitetem ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży (Safeguarding Committee) co roku podsumowywało 
przestrzeganie wymienionych zasad. 

Komitet ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży (Safeguarding Committee) powołany w każdej parafii, agencji, 
czy jednostce administracyjnej powinien odgrywać kluczową rolę we wspieraniu proboszcza, kierownika 
agencji lub jednostki organizacyjnej we wdrażaniu wymogów zawartych w niniejszych zasadach. 

Ponadto, ponieważ ochrona dzieci i młodzieży stanowi zbiorową odpowiedzialność, wszystkie osoby 
pozostające w CAM w posłudze kapłańskiej, pracy lub wolontariacie uznają swoją indywidualną 
odpowiedzialność za przestrzeganie wyraźnych oczekiwań dotyczących zachowania i postępowania 
wobec młodych osób w sposób troskliwy i pełen szacunku oraz zapewniający im bezpieczeństwo. 

Każdy duchowny, pracownik lub wolontariusz w obrębie Archidiecezji ponosi moralną, prawną 
i etyczną odpowiedzialność za opiekę oraz promowanie dobrostanu dzieci i młodzieży, a także ich 
ochronę przed krzywdzeniem lub wykorzystywaniem. 
Dotyczy to wszystkich osób zaangażowanych w prace parafii, agencji i jednostek organizacyjnych 
Archidiecezji, w tym: 
▪ duchowieństwa, m.in. wszystkich administratorów kanonicznych parafii (np. biskup, proboszcz, 

asystent proboszcza, duszpasterze migrujący, duszpasterze wizytujący, kapłani rezydenci, 
duchowni wspomagający, diakoni), 

▪ Sióstr, Braci i Kapłanów powołanych przez Arcybiskupa do podjęcia pracy w parafiach 
lub jednostkach organizacyjnych Archidiecezji, 

▪ pracowników (w tym dorywczych), 
▪ pełniących posługę świeckich, w tym współpracowników duszpasterskich zaangażowanych 

w działalność duszpasterską, 
▪ wolontariuszy, 
▪ seminarzystów, 
▪ osób zamieszkałych na plebanii lub na terenie parafii, agencji lub jednostki organizacyjnej CAM; 
▪ studentów odbywających staże, 
▪ wykonawców zleconych prac (w przypadkach, w których może to mieć zastosowanie). 
Zasady Postępowania Dotyczące Ochrony Dzieci i Młodzieży (Safeguarding Children and Young People 
Policy) obowiązujące w CAM odpowiadają podobnym zasadom przyjętym w wielu związanych z CAM 
organizacjach działających w obszarach edukacji, opieki zdrowotnej, czy opieki społecznej. Organizacje 
takie, jak CatholicCare, Catholic Education Melbourne, sieć szkół katolickich, Mannix College) i Domy 
katolickie Villa Maria  opracowały własne zasady bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, którym podlegają 
pracownicy i wolontariusze działający w tych organizacjach. Ramowy Program Dotyczący 
Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w obrębie CAM (CAM Safeguarding Children and Young People 
Framework) nie jest wiążący dla tych Organizacji, ani ich personelu. 

Personel bezpieczny dla dzieci  
Wybór, rekrutacja i weryfikacja 

CAM dążąc do zapewnienia w ramach parafii, agencji i jednostek organizacyjnych bezpiecznych 
i ubogacających kontaktów z dziećmi i młodzieżą określa procesy selekcji, rekrutacji i weryfikacji 
personelu, które uwzględniają przydatność i adekwatność danych osób do pracy z dziećmi i młodzieżą w 
ramach posługi kapłańskiej, w pracy zarobkowej lub w charakterze wolontariuszy w celu zminimalizowania 
ryzyka wykorzystywania dzieci. 

Kodeks postępowania dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

Kodeks postępowania dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zawiera wskazówki dla duchownych, 
pracowników i wolontariuszy w kontekście ich zaangażowania i roli pełnionej w kontaktach z dziećmi 
i młodzieżą w danej parafii, agencji lub jednostce organizacyjnej. 
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Wprowadzenie 
Procesy wprowadzające obejmują zwiększenie społecznej świadomości w zakresie ochrony dzieci 
i młodzieży, co pozwala budować podstawy zrozumienia i zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa 
młodych osób. 

Szkolenie w zakresie ochrony dzieci 
Wspierając duchownych, pracowników i wolontariuszy w promowaniu bezpieczeństwa dzieci i 
młodzieży oraz wypełnianiu ich obowiązków zgodnie z tymi zasadami, CAM zapewnia szereg działań 
szkoleniowych i edukacyjnych, które wyposażają wymienione wcześniej grupy w umiejętności 
i wiedzę służące promowaniu bezpiecznego uczestnictwa w kontaktach z młodymi osobami. 

Nadzór 
Niniejsze zasady wymagają, aby osoby, których funkcja polega na pracy z dziećmi i młodzieżą, 
były nadzorowane i wspierane w wypełnianiu swojej roli w sposób promujący bezpieczeństwo 
dzieci i młodych osób oraz umożliwiający wykrycie zachowań, które mogą być dla nich szkodliwe. 

Bezpieczne programy, działania i wydarzenia 
Zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: 
Parafie, agencje i jednostki organizacyjne CAM chronią dzieci i młodzież, stosując podejście 
oparte na zarządzaniu ryzykiem, które w sposób systemowy identyfikuje i ocenia zagrożenia 
związane z programami, działaniami i wydarzeniami z udziałem dzieci i młodych osób w celu 
zminimalizowania możliwości ich krzywdzenia. 

Wytyczne dotyczące praktyki i zachowania 
Oprócz procesu zarządzania ryzykiem, parafie, agencje i jednostki organizacyjne wykorzystują 
przedstawione wskazówki w praktyce i wytycznych dotyczących zachowania w odniesieniu do 
prowadzenia programów, działań i wydarzeń z udziałem dzieci i młodzieży. 

Reagowanie na wykorzystywanie dzieci i zgłaszanie takich przypadków 
Zapewnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ma pierwszorzędne znaczenie. Wszystkie obawy, 
zarzuty lub skargi dotyczące wykorzystywania dzieci będą traktowane poważnie oraz zgodnie z 
moralnymi, etycznymi i prawnymi zobowiązaniami Archidiecezji Katolickiej Melbourne 
dotyczącymi ochrony dzieci i młodzieży. 
W stanie Wiktoria sposób, w jaki dorośli powinni reagować na wykorzystywanie dzieci, 
jest regulowany przez następujące przepisy: 
▪ Ustawa o dzieciach, młodzieży i rodzinach z 2005 r., stan Wiktoria (The Children, Youth and

Families Act 2005 [Vic]) określa sytuacje, kiedy dziecko wymaga ochrony (paragraf 162) oraz
obowiązki w zakresie raportowania, dotyczące niektórych specjalistów pracujących w naszej
społeczności (paragrafy 182 i 184).

▪ Ustawa o dobrostanie i bezpieczeństwie dzieci z 2005 r., stan Wiktoria (The Child Wellbeing and
Safety Act 2005 [Vic]) zawiera Wytyczne co do Postępowania w Przypadku Obowiązku Zgłaszania
Nieprawidłowych Zachowań (Reportable Conduct Scheme).

▪ Ustawa o przestępstwach z 1958 r., stan Wiktoria  (The Crimes Act 1958 [Vic]) wprowadza
pojęcie przestępstwa polegającego na „braku ochrony” („failure to protect” – paragraf 49O)
oraz „nieujawniania” („failure to disclose” – paragraf 327), które nakładają dodatkowe
obowiązki prawne w odniesieniu do zgłaszania podejrzenia popełnienia przestępstwa,
jeżeli powzięło się uzasadnione przekonanie, że dziecko lub młoda osoba jest zagrożona
wykorzystywaniem seksualnym lub doświadcza takiego wykorzystywania.

CAM uznaje swój moralny, prawny i etyczny obowiązek skutecznego reagowania i zgłaszania obaw, 
zarzutów lub skarg dotyczących niewłaściwych zachowań związanych z bezpieczeństwem i/lub 
wykorzystywaniem dzieci właściwym organom, takim jak policja stanu Wiktoria, Wydział Ochrony 
Dzieci (Child Protection) Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej (Department of Health and 
Human Services - DHHS) oraz zgodnie z Wytycznymi co do Postępowania w Przypadku Obowiązku 
Zgłaszania Nieprawidłowych Zachowań Reportable Conduct Scheme (Komisja ds. Dzieci i Młodzieży 
[Commission for Children and Young People - CCYP]). 
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Dzieci i młodzież (oraz ich rodziny) w CAM otrzymają informacje i wsparcie, aby mogły zgłosić obawy, 
zarzuty lub złożyć skargę, korzystając z dostępnych, ukształtowanych już procesów, w ramach których 
zwraca się uwagę na zachowanie szacunku dla dziecka. 

W niniejszych zasadach wymaga się, aby duchowni, pracownicy i wolontariusze, w trakcie swojej 
posługi lub pracy w CAM dokonywali zgłoszenia, jeśli tylko powezmą uzasadnione przekonanie, 
że dziecko lub młoda osoba doświadczyły molestowania, nadużyć lub są narażone na krzywdzenie. 
Brak zgłoszenia podejrzenia wykorzystywania dzieci lub niewłaściwych zachowań, które narażają 
dzieci i młodzież na ryzyko wystąpienia krzywdy, stanowi naruszenie Zasad Postępowania 
Dotyczących Ochrony Dzieci i Młodzieży (Safeguarding Children and Young People Policy). 

Zgłaszania przypadków wykorzystywania dzieci odpowiednim Władzom oraz do Wydziału 
Standardów Zawodowych (PSU) CAM należy dokonać w stosownym czasie (tak szybko, jak jest to 
możliwe po nabraniu uzasadnionego przekonania, chyba że dziecko lub młoda osoba znajduje się 
w bezpośrednim niebezpieczeństwie). 

Raportowanie do PSU zapewnia, że parafie, agencje i jednostki organizacyjne w całej Archidiecezji 
składają sprawozdania i odpowiednio reagują na obawy i zarzuty dotyczące skarg z zakresu 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

Wszystkie zgłoszenia należy możliwie jak najszybciej udokumentować, wypełniając Formularz 
Zgłoszenia Niewłaściwego Zachowania Związanego z Bezpieczeństwem i/lub Wykorzystywaniem 
Dzieci (Child-safety Related Misconduct and/or Child Abuse Report Form) i przesłać go pocztą 
elektroniczną na adres PSU – professional.standards@cam.org.au  

W stanie Wiktoria domniemane przypadki wykorzystywania dzieci popełnione przez: 

▪ duchownych, pracowników i wolontariuszy CAM – zgłasza się do Zespołu Dochodzeniowego 
ds. Przestępstw Seksualnych i Wykorzystywania Dzieci (Sexual Offences and Child Abuse 
Investigation Team - SOCIT) policji stanu Wiktoria; 

▪ członka rodziny – zgłasza się do Wydziału Ochrony Dzieci DHHS; 

▪ dziecko lub młodą osobę – są zgłaszane do Wydziału Ochrony Dzieci (DHHS) i/lub do 
SOCIT (policji stanu Wiktoria) (np. szkodliwe zachowanie o charakterze seksualnym, 
agresja, przemoc, wykorzystywanie w Internecie). 

 

POLICJA STANU WIKTORIA 

Zespół Dochodzeniowy ds. Przestępstw Seksualnych i Wykorzystywania Dzieci (Sexual Offences and 

Child Abuse Investigation Team - SOCIT): www.police.vic.gov.au/content.asp?Document_ID=36448 
 

WYDZIAŁ OCHRONY DZIECI – CHILD PROTECTION (DHHS) 
Okręg północny i zachodni (rejon metra): 1300 664 9777 
Okręg południowy 1300 655 795 
Okręg wschodni 1300 360 391 
Okręg zachodni (część wiejska) 1800 075 599 
Po godzinach pracy i w weekendy: 13 12 78 
 

Rola PSU w związku ze zgłoszeniami domniemanych nieprawidłowych zachowań dotyczących dzieci 
i/lub wykorzystywania dzieci 

Wydział Standardów Zawodowych (Professional Standards Unit - PSU) jest odpowiedzialny za 
koordynację zgłoszeń dotyczących niewłaściwych zachowań i wykorzystywania dzieci oraz młodzieży 
związanych z ich bezpieczeństwem i dobrostanem, a także za współpracę z odpowiednimi władzami. 

PSU będzie realizować zalecenia policji stanu Wiktoria i/lub Wydziału Ochrony Dzieci w odniesieniu 
do wszelkich działań, które mogą być konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób zamieszanych 
w sprawę oraz dla dobra śledztwa. 

mailto:professional.standards@cam.org.au
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Zgodnie z Wytycznymi co do Postępowania w Przypadku Obowiązku Zgłaszania Nieprawidłowych 
Zachowań (Reportable Conduct Scheme), CAM ponosi prawną odpowiedzialność za zgłaszanie Komisji 
ds. Dzieci i Młodzieży (CCYP). bieżących i przeszłych przypadków podejrzenia wykorzystywania dzieci 
lub niewłaściwych zachowań duchownych, pracowników i wolontariuszy wobec młodych osób. 

Zgodnie z Wytycznymi co do Postępowania w Przypadku Obowiązku Zgłaszania Nieprawidłowych 
Zachowań (Reportable Conduct Scheme), poważne wykroczenia i/lub przestępstwa będą 
zgłaszane do Komisji ds. Dzieci i Młodzieży (Commission for Children and Young People – CCYP) 
i/lub policji stanu Wiktoria. Będą one także przedmiotem dochodzenia wewnętrznego 
i postępowania dyscyplinarnego (i/lub postępowania administracyjnego zgodnie z wymogami 
Prawa Kanonicznego [Canon Law] względem osób duchownych). 

Postępowanie dyscyplinarne jest uzależnione od wagi wykroczenia.  
Działania dyscyplinarne w przypadku pracowników i wolontariuszy mogą obejmować: 

▪ poradnictwo,
▪ szkolenie,
▪ ustne lub pisemne upomnienie,
▪ zawieszenie (bez wynagrodzenia lub z zachowaniem prawa do wynagrodzenia),
▪ zwolnienie z pracy.

W przypadku duchowieństwa postępowanie dyscyplinarne i/lub administracyjne będzie 
rozpatrywane zgodnie z przepisami Prawa Kanonicznego, i może obejmować: 

▪ nadzór duszpasterski,
▪ poradnictwo,
▪ zawieszenie prawa do udzielania sakramentów,
▪ trwałe pozbawienie możliwości udzielania sakramentów,
▪ przekazanie Stolicy Apostolskiej postępowania w sprawie nałożenia sankcji karnych,

lub wydalenia ze stanu duchownego (laicyzacji),
▪ ekskomunikę.

Zgłoszenia dotyczące wykorzystywania dzieci będą traktowane z zachowaniem poufności 
i poszanowaniem prywatności zgodnie z zasadami prawa naturalnego oraz z naszym 
obowiązkiem ochrony dzieci i młodzieży. 

Postępowanie związane z takim zgłoszeniem będzie prowadzone z uwzględnieniem potrzeb i z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa obejmujących wszystkie strony zamieszane w sprawę. 

PSU będzie centralnie rejestrować i monitorować nieprawidłowe zachowania dotyczące 
bezpieczeństwa dzieci i/lub przypadki ich wykorzystywania, pełniąc z ramienia Arcybiskupa 
nadzór nad bezpieczeństwem i dobrostanem dzieci i młodzieży w całej Archidiecezji. 

DZIAŁ STANDARDÓW ZAWODOWYCH 

▪ Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku, 9:00-17:00
▪ Numer telefonu: 9926 5630
▪ E-mail: professional.standards@cam.org.au
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