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Wstęp

W centrum działań służących zwalczaniu przestępstw wykorzystywania seksualnego 
małoletnich i bezbronnych powinna być zawsze troska o osobę skrzywdzoną.

Pokrzywdzeni oraz ich bliscy, którzy decydują się na ujawnienie swojego dramatu, mają 
prawo oczekiwać dyskrecji. Jest ona konieczna, by chronić godność, sferę prywatną oraz 
poufność danych osobowych przede wszystkim osób skrzywdzonych, a także ich bliskich. 
Podobne standardy powinny obejmować także sprawców przestępstw – również oni, pomimo 
popełnienia tych zbrodni, mają prawo do poszanowania godności.

Marta Titaniec, prezes Zarządu Fundacji Świętego Józefa KEP
ks. Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży
(30.12.2022)
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• zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską „Wytycznych KEP” oraz dokumentu 
o prewencji

• powołanie delegatów ds. ochrony dzieci i młodzieży w diecezjach i zakonach

• w odpowiedzi na apel papieża Franciszka KEP ustanowiła Dzień modlitwy 
i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich, obchodzony  
w Kościele w Polsce w I piątek Wielkiego Postu

• decyzja biskupów diecezjalnych o opracowaniu dla każdej polskiej diecezji 
programu prewencji

• marzec – pierwsza prezentacja zrealizowanej na zlecenie KEP kwerendy 
z lat 1990-2018 dotyczącej wykorzystania seksualnego w Kościele 

• marzec – powołanie przez KEP Delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży 
–  abp. Wojciecha Polaka 

• wrzesień - rozpoczęcie pracy Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci 
i Mło dzieży (BD KEP)

• październik – KEP powołała Fundację Świętego Józefa KEP (FSJ)

• grudzień - ruszyła strona internetowa www.zgloskrzywde.pl i dyżur telefo-
niczny FSJ

2015

2017

2018

2019

2020

Kalendarium

• przyjęcie przez Konferencję Episkopatu Polski (KEP) „Wytycznych dotyczą-
cych wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchow-
nych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełno-
letnią poniżej osiemnastego roku życia” 

• Episkopat zatwierdził aneksy do „Wytycznych”

• powołanie przez KEP o. Adama Żaka SJ na Koordynatora ds. ochrony dzieci 
i młodzieży

• powołanie z inicjatywy Koordynatora KEP Centrum Ochrony Dziecka (COD) 
• międzynarodowa konferencja: „Jak rozumieć i adekwatnie odpowiedzieć 

na wykorzystanie seksualne małoletnich w Kościele” na Akademii Ignatia-
num w Krakowie oraz pierwsza w Polsce ogólnopolska liturgia pokutna za 
grzechy i przestępstwa wykorzystywania seksualnego w Kościele w bazylice 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie 

• dokumenty opublikowanie przez KEP: 
- „Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przy-
padku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu 
Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia”
-„Prewencja nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób nie-
pełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła 
w Polsce”

2012

2013

2014
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02.2022

Sesja KAI 
„Budowanie systemu 
ochrony małoletnich 
i bezbronnych w Kościele 
w Polsce – bilans 
i perspektywy”

09.2022

Ukazanie się w wersji ukraińskiej 
„Spowiednika wobec dramatu 
wykorzystania seksualnego” 
stanowiącego pomoc dla osób 
posługujących w konfesjonale

10.2022

- KEP zatwierdził członków Zarządu FSJ na drugą 
kadencję 
- przyjęcie przez KEP zmian w Statucie Fundacji 
Świętego Józefa KEP 

• styczeń - sesja KAI „Budowa w Kościele w Polsce systemu przeciwdziałania 
wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich”

• luty - uruchomienie strony www.wspolnotazezranionymi.pl
• marzec - powołanie przez KEP roboczego zespołu ds. kontaktu z Państwo-

wą Komisją ds. Pedofilii
• marzec - zakony męskie przystępują do współpracy z FSJ, - przedstawiciel 

zakonów w Zarządzie FSJ
• czerwiec - KEP zatwierdziła Martę Titaniec jako prezeskę FSJ
• wrzesień - międzynarodowa konferencja: „Naszą wspólną misją ochro-

na dzieci Bożych”, zorganizowana w Warszawie przez Papieską Komisję 
ds.  Ochrony Małoletnich oraz KEP

• listopad - ukonstytuowanie Rady przy Delegacie KEP 
• grudzień - inauguracja telefonu zaufania „Siostry dla Sióstr” - siostry za kon-

ne rozpoczynają dyżury telefoniczne – towarzyszenie osobom zranionym

2021
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DELEGAT KEP
DS. OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY

KOORDYNATOR KEP

STRUKTURY 
PODSTAWOWE

STRUKTURY
WYKONAWCZO-POMOCOWE

Biuro Delegata KEP
ds. ochrony dzieci i młodzieży

Fundacja Świętego Józefa
Konferencji Episkopatu Polski

Koordynatorzy FŚJ

Delegaci
/Delegatki

Duszpasterze
/Siostry 
Towarzyszące

Kuratorzy Odpowiedzialni 
za prewencję

RADA
PRZY 
DELEGACIE
KEP

Zespół ds. kontaktu z Państwową
Komisją ds. Pedofilii

Instytut Statystyki
Kościoła Katolickiego SAC

Centrum Ochrony Dziecka

Grupy eksperskie 

Struktura systemu reagowania na wykorzystanie 
seksualne, pomocy pokrzywdzonym i prewencji 
w polskim Kościele

Na kolejnych stronach niniejszego raportu przedstawione zostały zadania poszczególnych
podmiotów systemu i ich działania w 2022 roku.

Strukturę systemu budowanego w oparciu o decyzje KEP prezentuje zamieszczony obok diagram. 
Niniejszy raport przedstawia także działalność innych podmiotów – niezależnych wobec Episkopa-
tu, jak np. punkty konsultacyjne czy telefony zaufania – które stanowią istotną część odpowiedzi 
Kościoła w Polsce na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich i bezbronnych.

Zespół ds. Konsultacji
Prawnokonanicznych
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DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W ROKU 2022

1.    Inicjowanie i promowanie systemowych rozwiązań dla Kościoła w Polsce, które służą ochronie 
małoletnich i bezbronnych oraz pomocy osobom pokrzywdzonym:

• zorganizowanie i przeprowadzenie 3 posiedzeń Rady przy Delegacie KEP (w tym nadzwy-
czajnego, poświęconego rozeznaniu sytuacji kryzysu uchodźczego sprowokowanego wojną 
przeciw Ukrainie oraz możliwym działaniom na rzecz ochrony uchodźczych dzieci)

• opracowanie propozycji rekomendacji polskich biskupów dot. nowelizacji motu proprio Ojca 
Świętego Franciszka „Vos estis lux mundi” przekazanych przez Episkopat Polski do Stolicy 
Apostolskiej

• rozpoczęcie i koordynowanie prac nad nowelizacją wytycznych KEP oraz dokumentu 
nt.  prewencji

• przewodniczenie posiedzeniom Rady Fundacji Świętego Józefa KEP oraz inicjowanie i reali-
zowanie wspólnych projektów z FSJ (w tym prace nad ukonstytuowaniem Zespołu ds.  kon-
sultacji prawnokanonicznych przy Fundacji Świętego Józefa KEP)

• powołanie steering committee osób odpowiedzialnych za prewencję w diecezjach i zgroma-
dzeniach zakonnych

• promowanie powołania delegatek ds. ochrony dzieci i młodzieży w zgromadzeniach żeńskich
• wypracowanie przez Zespół KEP ds. Kontaktu z Państwową Komisją ds. Pedofilii analizy 

prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Komisji ds. Pedofilii.

2.    Monitorowanie systemu reagowania, pomocy i prewencji na poziomie ogólnopolskim

• przeprowadzenie we współpracy z ISKK kwerendy przypadków wykorzystania seksualnego 
małoletnich zgłoszonych w Kościele w Polsce w 2021 r.

Grupy eksperckie

Zespół ds. kontaktu z Państwową
Komisją ds. Pedofilii

Zespół prawny 
przy Delegacie KEP 

Instytut Statystyki
Kościoła Katolickiego SAC

Delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży i jego Biuro

DELEGAT KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 
DS. OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY
  
Abp Wojciech Polak 
Metropolita Gnieźnieński i Prymas Polski 

BIURO DELEGATA KEP DS. OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY (BD KEP)

Kierownik: ks. Piotr Studnicki
tel. +48 726 888 112
e-mail: ochrona@episkopat.pl 

Sekretariat: 
Marta Dalgiewicz
tel. +48 22 530 48 04
e-mail: biurodelegata@episkopat.pl
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
www: ochrona.episkopat.pl

Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, działając we współpracy z biskupami diecezjalnymi, 
odpowiada za aspekt prawno-kanoniczny oraz organizacyjno-komunikacyjny systemu reagowania, 
pomocy i prewencji w Kościele w Polsce. Delegat KEP realizuje swoje zadania przy pomocy swojego 
biura, we współpracy z podmiotami tworzącymi system ochrony małoletnich i bezbronnych.
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w Kościele w Polsce - komunikat Delegata KEP oraz materiały duszpasterskie
• liczne spotkania i wystąpienia, m.in. w ramach Modlitwy za zranionych w Kościele w Sank-

tuarium św. Jana Pawła II w Krakowie i spotkania środowiskowego Instytutu Tertio Mil-
lennio, a także podczas szkoleń dla wychowawców seminaryjnych, księży, seminarzystów, 
dy rektorów specjalnych ośrodków wychowawczych, studentów duszpasterstwa akademic-
kiego oraz tworzących system ochrony Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego

• 4 wydania kwartalnego biuletynu „Ochrona Małoletnich w Kościele”.

4.     Informowanie opinii publicznej o działaniach Kościoła w Polsce podejmowanych w odpowiedzi 
na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich i bezbronnych
 

• przygotowanie we współpracy z FSJ raportu z działania systemu ochrony małoletnich w Ko-
ściele wraz z wynikami kwerendy ISKK dot. zgłoszeń wykorzystania seksualnego (za rok 2021)

• przeprowadzenie we współpracy z KAI sesji „Budowanie systemu ochrony małoletnich i bez-
bronnych w Kościele w Polsce – bilans i perspektywy”

• opracowanie we współpracy z FSJ 4-stronicowej wkładki na Dzień modlitwy i pokuty za 
grzech wykorzystania seksualnego małoletnich dołączonej do tygodników katolickich 
(Nie dziela, Gość Niedzielny, Tygodnik Idziemy, Przewodnik Katolicki, Tygodnik Powszechny)

• udział w debacie publicznej, w tym m.in. dyskusja po emisji filmu „Szklany dom. Odpowiedź 
Jana Pawła II na kryzys wykorzystania seksualnego w Kościele” w TVP, komentarz po konfe-
rencji zapowiadającej opublikowanie drugiego raportu Państwowej Komisji ds. Pedofilii, komuni-
kat dot. troski o osoby skrzywdzone w komunikowaniu nt. wykorzystania seksualnego oraz inne 
komentarze i wywiady dla agencji prasowych oraz krajowych i zagranicznych mediów

• tłumaczenie na język polski – we współpracy z Biurem ds. Komunikacji Zagranicznej Sekre-
tariatu KEP – i upublicznianie komunikatów Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich

• prowadzenie stron internetowych i profili społecznościowych.

• prace nad analizą podsumowującą dotychczas przeprowadzone kwerendy statystyczne 
i przygotowanie zbiorczego raportu (1990-2021)

• przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy z FSJ rocznej ewaluacji działalności osób 
pracujących w systemie lokalnym

• prowadzenie i aktualizacja bazy danych osób zaangażowanych w systemie ochrony mało-
letnich i bezbronnych

• prace nad systemem komunikacji wewnętrznej i wspólnym panelem administracyjnym stron 
internetowych (ochrona.episkopat.pl, fsj.org.pl, zgloskrzywde.pl, wspolnotazezranionymi.pl)

• współpraca w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń i warsztatów dla delegatów, dele-
gatek, duszpasterzy i sióstr towarzyszących, kuratorów, koordynatorów FSJ i odpowiedzial-
nych za prewencję.

3.    Podejmowanie działań służących komunikacji wewnątrzkościelnej w temacie ochrony małolet-
nich i bezbronnych i pomocy osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym

• wystąpienia Delegata KEP na 3 zebraniach plenarnych KEP i Radzie Biskupów Diecezjalnych
• korespondencja Delegata KEP z przewodniczącym KEP/ sekretarzem KEP/ biskupami die-

cezjalnymi w sprawach działań Fundacji Świętego Józefa KEP
• kontakty z osobami pokrzywdzonymi (udzielenie informacji, pomoc w złożeniu zawiadomienia) 

oraz kontakt z przedstawicielami diecezji i zgromadzeń w sprawie osób pokrzywdzonych
• konsultacje dla osób z systemu, zwł. delegatów i rzeczników diecezji, zakonów męskich 

i żeńskich, m.in. zagadnień prawnych i w zakresie komunikowania
• wspólny list Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz Asystenta Rady Szkół Ka to-

lickich bp. Marka Mendyka do dyrektorów szkół katolickich w celu wsparcia i promocji pro-
gramu profilaktyki przemocy seksualnej przygotowanego przez COD

• przygotowanie obchodów dnia modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego 
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DZIAŁANIA W ROKU 2022 

1.    Praca koncepcyjna

• udział w posiedzeniach Rady przy Delegacie KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży
• udział w Zebraniu Plenarnym KEP w Zakopanem w związku z prezentacją wyników kwerendy 

statystycznej
• zainicjowanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady przy Delegacie KEP poświęconego roze-

znaniu sytuacji kryzysu uchodźczego sprowokowanego wojną przeciw Ukrainie oraz możli-
wym działaniom na rzecz ochrony uchodźczych dzieci

• udział w spotkaniach zespołu doradczego w ramach sieci współpracy międzynarodowej 
między Kościołami w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE Network)

• praca w zespołach roboczych: przygotowującym podsumowanie dotychczas przeprowadzo-
nych kwerend statystycznych oraz opracowującym nowelizację wytycznych.

2.    Udział w szkoleniach oraz w ich przygotowywaniu

• dla duszpasterzy i sióstr towarzyszących zranionym (Porszewice)
• dla delegatów ds. ochrony dzieci i młodzieży (Gniezno)
• kuratorów diecezjalnych i zakonnych (Kokotek)
• osób odpowiedzialnych za prewencję (Częstochowa, Gniezno).

3.    Nadzór nad pracą zespołów roboczych wypracowujących systemy prewencji

• dla ośrodków dla osób z niepełnosprawnością, szkół katolickich, parafii, dorosłych oraz mło-
dzieżowych liderów grup i wspólnot (e-learning), dzieci uchodźców.

Koordynator Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony 
dzieci i młodzieży

KOORDYNATOR KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 
DS. OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY
 
o. Adam Żak SJ

Dane kontaktowe: 
tel. +48 785 032 106 
e-mail: adam.zak@ignatianum.edu.pl

Koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży odpowiada za aspekt merytoryczny działania 
systemu ochrony małoletnich i bezbronnych przed wykorzystaniem seksualnym w Kościele w Polsce. 
Do zadań Koordynatora KEP należy przede wszystkim:

• wskazywanie kierunków działań systemu, opracowywanie strategii ochrony małoletnich 
i bezbronnych

• dbanie o zachowanie standardów jakości w zakresie prewencji i ich upowszechnianie
• dbanie o merytoryczny poziom działań, szkoleń, warsztatów, publikacji itd. realizowanych 

w ramach systemu
• doradztwo podmiotom składającym się na system ochrony
• podejmowanie współpracy z instytucjami zajmującymi się ochroną małoletnich i bezbron-

nych w Polsce i za granicą
• koordynowanie prac zespołów roboczych delegatów, duszpasterzy, kuratorów i odpowie-

dzialnych za prewencję w diecezjach i jurysdykcjach zakonnych.
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Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski, powołana przez KEP w 2019 r., jest jedną 
z ważnych odpowiedzi Kościoła w Polsce na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich i bez-
bronnych. Finansowana jest przez duchownych diecezjalnych i zakonnych według ustalonych przez 
KEP składek (2000 zł od biskupa i 150 zł od prezbitera rocznie).

Fundacja wspiera bezpośrednio osoby skrzywdzone, finansuje w formie grantów działania podmio-
tów prawnych oraz realizuje projekty własne.  Na poziomie lokalnym Fundacja działa we współpracy 
z koordynatorami FSJ, mianowanymi w każdej diecezji oraz w męskich zgromadzeniach zakonnych. 
Obecnie liczba koordynatorów to 47 osób w diecezjach i 25 osób w zgromadzeniach zakonnych.

FINANSOWANIE W ROKU 2022

Fundacja otrzymała 3 323 515,66 zł (m.in. ze składek obowiązkowych z diecezji i zakonów męskich, 
z wpłat zasądzonych oraz z dobrowolnych od zakonów żeńskich i osób indywidualnych).

Fundacja na granty dla osób skrzywdzonych i podmiotów prawnych oraz na działania własne wydała 
w 2022 r. 1 654 337,22 zł (przy kosztach administracyjnych 124 530,84 zł).

Finansowanie pomocy bezpośredniej osobom pokrzywdzonym

Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski

Prezes: Marta Titaniec
Członkowie Zarządu: ks. Grzegorz Strzelczyk, ks. Janusz Łuczak SAC 

Rada Fundacji
Przewodniczący: abp Wojciech Polak, 
Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży
Członkowie Rady:
bp Artur Miziński, sekretarz KEP, wiceprzewodniczący Rady
Marcin Erenc
ks. Piotr Majer
Małgorzata Skórzewska-Amberg
o. Adam Żak SJ
s. Beata Mazur USJK 

Adres korespondencyjny: 
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6 
01-015 Warszawa 
tel. +48 504 795 357 (poniedziałek-piątek, w godz. 8.30 do 16.30) 
e-mail: kontakt@fsj.org.pl
konsultacje prawnokanoniczne: konsultacjekanoniczne@fsj.org.pl 
kontakt dla mediów: media@fsj.org.pl
www: fsj.org.pl 

W 2022 r. Fundacja finansowała bezpośrednio 36 osobom pomoc: terapeutyczną, duchową, medycz-
ną (leki), edukacyjną, prawną, konsultacje psychiatryczne na łączną kwotę 273 996,64 zł. W porów-
naniu z 2021 r. to blisko dwukrotny wzrost nakładów na pomoc bezpośrednią. 
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skiej „Ja  Ci wierzę. O zapobieganiu przemocy seksualnej wobec dzieci i adekwatnej reakcji na 
przypadki wykorzystywania. Dla rodziców, pedagogów i duszpasterzy”, finansowania terapii 
własnej osób pracujących w systemie ochrony, superwizji.

Dofinansowanie rozwoju profesjonalnego osób pracujących z osobami skrzywdzonymi

Fundacja wspiera podnoszenie kwalifikacji świeckich i duchownych (studia specjalistyczne, COD), 
którzy służą pomocą osobom skrzywdzonym poprzez wsparcie eksperckie. 
88 osób skorzystało ze wsparcia na podnoszenie kwalifikacji: 

• 20 osób w ramach 20 grantów na specjalistyczne studia
• 40 osób ukończyło jednosemestralny kurs dokształcający na UKSW
• 25 osób podjęło studia podyplomowe na UPJP2 
• 3 nowe osoby podjęły studia w ramach projektu z Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin 

„Wsparcie diecezjalnych Wydziałów Duszpasterstwa Rodzin w zakresie prewencji wykorzystania 
seksualnego”.

Wspieranie prewencji

• 2 granty realizowane przez COD dotyczyły projektu „Bezpieczna Parafia” oraz szkolenia 
„Je stem świadkiem. O roli i zadaniach świadka w procesie karnym”.  

• w ramach pozostałych 5 grantów realizowane były szkolenia prewencyjne dla wychowawców 
seminaryjnych, alumnów, nadzwyczajnych szafarzy komunii św., animatorów grup i ruchów 
kościelnych, posługujących w Kościele (tj. zakrystianie, organiści, itd), katechetów, doradców 
życia rodzinnego, osób zaangażowanych w kwestię pomocy osobom wykorzystanym seksualnie 
w Kościele (delegaci, duszpasterze, kuratorzy, psycholodzy, osoby odpowiedzialne za prewen-
cję: księża, siostry zakonne, osoby świeckie). 

Ponadto angażowała się w pomoc dotyczącą kontaktów osób skrzywdzonych z diecezjami albo za-
konami, interweniowała na ich prośbę wobec podmiotów zewnętrznych, wspierała w przygotowaniu 
pism, składaniu zawiadomień, towarzyszenia w trakcie zgłaszania krzywdy.

Fundacja wspierała w 2022 r. następujące podmioty:

30 diecezji (71 grantów)
19 zgromadzeń męskich (28 grantów) 
11 zgromadzeń żeńskich (12 grantów)
Centrum Ochrony Dziecka (2 granty) – por. str. 30
Inicjatywę Zranieni w Kościele (1 grant) – por. str. 39

Granty Fundacji 

W 2022 r. zostało udzielonych 114 grantów, w tym: 

• 20 na podnoszenie kwalifikacji i rozwoju profesjonalnego
• 40 na jednosemestralny kurs dokształcający „Sytuacje nieprawidłowe w życiu i posłudze 

du chownych. Aspekty karno-kanoniczne” na UKSW
• 25 na studia podyplomowe „Ochrona małoletnich i osób prawnie z nimi zrównanych w prawie 

kanonicznym” na UPJP2
• 7 na działania prewencyjne
• 13 na pomoc bezpośrednią skrzywdzonym (sfinansowania terapii, pomocy medycznej oraz 

edu kacji) realizowaną przez diecezje i zakony męskie
• 9 na finansowanie punktów konsultacyjnych w Poznaniu, Kaliszu, Gnieźnie, Gdańsku i w Cie-

chanowie, oraz działania telefonu Zranieni w Kościele, finansowanie komentarzy do Księgi VI 
Kodeksu Pra wa Kanonicznego, wydania i promocji publikacji Ewy Kusz i Małgorzaty Terlikow-



2726

Pomoc bezpośrednia realizowana przez diecezje i zakony męskie

Wsparcie dotyczyło pomocy 31 osobom skrzywdzonym w formie sfinansowania pomocy terapeu-
tycznej i medycznej realizowanej przez diecezje i zakony męskie.

WAŻNIEJSZE PROJEKTY I DZIAŁANIA WŁASNE FSJ 

1. Telefon i strona internetowa zgloskrzywde.pl

Strona zawiera informacje pomocne osobom skrzywdzonym w sferze seksualnej w dzieciństwie lub 
młodości albo mającym wiedzę o krzywdzie czy zaniedbaniu w wyjaśnianiu sprawy w Kościele. Te-
lefon (571 805 535), e-mail (zgloskrzywde@fsj.org.pl) i strona internetowa (www.zgloskrzywde.pl) 
przeznaczone są dla osób, które próbowały zgłosić krzywdę w Kościele, ale napotkały trudności lub 
mają uwagi do kościelnego systemu zgłoszenia i pomocy skrzywdzonym.

W 2022 r. na numer 571 805 535 zadzwoniło 59 osób (niektóre kontakty wielokrotne), w ramach 
150 godzin dyżuru, odbywającego się raz w tygodniu w czwartek w godz. 18.OO do 21.00. W ra-
mach prowadzonej korespondencji odebrano 149 e-maili. 

2. Projekty realizowane z Konsultą Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

W 2022 r. w porozumieniu z Konsultą Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, Fundacja Świętego Józefa 
KEP kontynuowała dwa projekty uruchomione 1 grudnia 2021 r.: Siostry towarzyszące zranionym 
oraz telefon zaufania dla sióstr. 

• pierwszy projekt odpowiada na potrzebę włączenia kobiet do budowanego przez Kościół w  Pol-
sce systemu pomocy osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym. Osobom skrzyw-
dzonym daje możliwość bycia wysłuchanym przez kobiety oraz wyjścia naprzeciw tym, którzy 
potrzebują duchowego wsparcia oraz towarzyszenia na drodze zdrowienia, niezależnie od etapu 
przeżywania krzywdy i jej skutków. Siostry (15 z różnych zgromadzeń żeńskich) są dostępne, 
aby wysłuchać osoby potrzebujące wsparcia.  

Dane sióstr, które są gotowe do duchowego towarzyszenia osobom zranionym, ich bliskim 
oraz tym, których krzywda porusza, są dostępne na stronach: 

• www.wspolnotazezranionymi.pl/towarzyszenie
• www.ochrona.eposkopat.pl
• www.zloskrzywde.pl
• www.zakony-zenskie.pl

• drugi projekt - telefon zaufania „Siostry dla Sióstr” (SdS) nr 798 009 615 jest prowadzony 
przez siostry zakonne i skierowany do obecnych i byłych sióstr zakonnych, które albo same 
potrzebują pomocy z powodu doznanej krzywdy wykorzystania seksualnego czy innej formy 
przemocy albo w środowisku, w którym pracują, spotkały osobę, która doświadczyła tego typu 
zranienia. Telefon działa raz w tygodniu – w środy, w godz. 19.00 do 21.00. 
W 2022 r. zrealizowano 104 godziny zegarowe w ramach 52 dyżurów. Każda z 7  posługu-
jących sióstr ma dyżur dwa razy na kwartał. Odebrano 40 telefonów. Przeprowadzono 37 
rozmów. Osobami dzwoniącymi były: siostry zakonne, byłe siostry zakonne, a także świec-
cy: mężczyźni i kobiety. Tematy, z którymi dzwoniono dotyczyły wykorzystania seksualne-
go, poczucia niesprawiedliwości, przemocy emocjonalno – psychicznej oraz konfliktów we 
wspólnotach.
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Publikacja:

„Сповідник у контексті драми 
сексуального насильства” 

6. Działania zagraniczne

Fundacja nawiązała współpracę z ukraińskim Cen-
trum Godności Dziecka działającym przy Katolickim 
Uniwersytecie we Lwowie, sfinansowała tłumacze-
nie na język ukraiński publikacji „Spowiednik wobec 
dramatu wykorzystania seksualnego. Poradnik” – 
„Сповідник у контексті драми сексуального насильства” 
będącą praktyczną pomocą duszpasterską dla księ-
ży, którzy w konfesjonale mogą spotkać się zarówno 
ze skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym, jak 
i ze świadkami oraz sprawcami tego przestępstwa. 
Pracownicy Fundacji oraz osoby pracujące w syste-
mie ochrony małoletnich i bezbronnych brali udział 
(online) w szkoleniach dla delegatów i duszpasterzy 
na Ukrainie zorganizowanych przez Centrum Godno-
ści Dziecka we Lwowie.

3. Współpraca z Radą Szkół Katolickich w budowaniu systemu prewencji

We współpracy z Radą Szkół Katolickich w czerwcu 2022 r. zostały wysłane do wszystkich szkół ka-
tolickich w Polsce (ok. 500) zasady prewencji opracowane przez COD „Profilaktyka przemocy sek-
sualnej wobec uczniów w szkole katolickiej” wraz z 2 egzemplarzami książki „Ja ci wierzę” – z  Ewą 
Kusz rozmawia Małgorzata Terlikowska (wydawnictwo eSPe).

4. Współpraca z uczelniami wyższymi

Fundacja współpracuje z uczelniami wyższymi w finansowaniu i promocji kursów i studiów podyplo-
mowych służących profesjonalizacji osób zaangażowanych w diecezjach i zgromadzeniach w system 
ochrony dzieci i młodzieży. W 2022 r. Fundacja:

• pokryła czesne wszystkich 40 uczestników jedno semestralnego kursu dokształcającego 
„Sy tuacje nieprawidłowe w życiu i posłudze duchownych. Aspekty karno-kanoniczne” zorgani-
zowanego przez Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie.

• pokryła czesne wszystkich 25 uczestników dwusemestralnych studiów podyplomowych „Ochro-
na małoletnich i osób prawnie z nimi zrównanych w prawie kanonicznym” zorganizowanych 
przez Wydział Prawa Kanonicznego UPJP2 w Krakowie. 

5. Finansowanie badań ISKK

• fundacja sfinansowała pogłębioną analizę danych zebranych w ramach trzech kwerend obej-
mujących okres od 1990 do 2021 r. 

• sfinansowanie kwerendy statystycznej zgłoszeń dokonanych w diecezjach i jurysdykcjach 
za konnych w 2021 r.
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Centrum Ochrony Dziecka 

Dyrektor: o. Adam Żak SJ

Dane kontaktowe: 
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków 
tel.: +48 785 042 123 
+48 12 399 96 67 
e-mail: cod@ignatianum.edu.pl 
pomoccod@ignatianum.edu.pl 
www: cod.ignatianum.edu.pl 

Centrum Ochrony Dziecka jest jednostką międzywydziałową działającą od 2014 r. przy Akademii 
Ignatianum w Krakowie. COD wspiera system ochrony dzieci i młodzieży poprzez działania eduka-
cyjne i koncepcyjne, a zwłaszcza: 

• opracowywanie nowych programów prewencji, materiałów pomocniczych itd. 
• opracowywanie programów szkoleń dla różnych grup docelowych, ich prowadzenie albo 

me rytoryczne lub kadrowe wspieranie innych podmiotów w ich prowadzeniu 
• ewaluację programów szkoleniowych i szkoleń 
• pomoc superwizyjną i ekspercką dla podmiotów systemu 
• prowadzenie studiów podyplomowych z zakresu ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzy-

staniem seksualnym 

• międzynarodową współpracę i wymianę doświadczeń.

Działania w roku 2022 

1. Zespoły robocze - projekty i etapy prac

• profilaktyka przemocy seksualnej wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną: pro-

jekt zakończony w maju 2022 r. przygotowaniem dwóch poradników opatrzonych wspólnym 

tyt ułem „NIEdostępne – NIEdogodne – NIEdyskretne” adresowanych do rodziców, opie-

kunów i wolontariuszy pracujących z osobami z niepełnosprawnością; materiały te zostały 

rozprowadzone wśród zainteresowanych ośrodków i rodzin w formie broszur, a także są do 

pobrania ze strony COD w formatach mobi, epub i pdf, wraz z materiałami szkoleniowymi

• bezpieczna szkoła: pierwszy etap projektu zakończony w maju 2022 r. opracowaniem, opu-

blikowaniem i rozesłaniem do wszystkich 500 szkół katolickich w Polsce dokumentu „Profi-

laktyka przemocy seksualnej wobec uczniów w szkole katolickiej”

• e-learning: dla młodzieżowych liderów grup i wspólnot zostały udostępnione w czerwcu 

2022 r.; trwają prace nad osobnym programem e-learningowym dla dorosłych

• bezpieczna parafia: projekt trwający, rozpoczęty w marcu 2022 r.

• zapobieganie przemocy wobec dzieci uchodźców, związanej ze skutkami kryzysu wywołane-

go wojną w Ukrainie: projekt trwający.

2. Studia podyplomowe z zakresu profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży

• zakończenie IV edycji studiów przez 25 słuchaczy (od początku studiów podyplomowych 

w roku 2016 dyplom uzyskało już 97 osób)

• kontynuacja V edycja studiów przez 28 słuchaczy

• rozpoczęcie VI edycji studiów przez 22 słuchaczy (październik).
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3. Szkolenia i spotkania formacyjne

• dla młodych Karmelitów w ramach formacji stałej
• dla osób posługujących w Archidiecezji Białostockiej: liderów wspólnot, seminarzystów, orga-

nistów i kościelnych
• dla zaangażowanych w pomoc osobom skrzywdzonym i ochronę małoletnich i bezbronnych 

(o roli i zadaniach świadka w procesie karnym)
• dla katechetów (webinaria)
• grupy odpowiedzialnych za punkty konsultacyjne w Poznaniu, Gnieźnie i Kaliszu (webinaria)
• dla duszpasterstwa akademickiego „Beczka” w Krakowie
• z uczestnikikami Modlitwy za zranionych w Kościele organizowanej w Sanktuarium Jana 

Paw ła II w Krakowie.

4. Wystąpienia podczas konferencji

• Adam Żak SJ – wystąpienie w ramach konferencji poświęconej ochronie małoletnich dotknię-
tych traumą wojny w Ukrainie zorganizowanej w Warszawie przez prof. Ernesto Caffo

• Anna Seredyńska - wykład pt. „Czym jest dobro dziecka? Mechanizmy obronne dziecka do-
świadczonego przemocą seksualną” podczas konferencji naukowo-wychowawczej „Rodzina 
w centrum uwagi. Znamię krzywdy - przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży” w ramach 
XII Tygodnia wychowania w Rzeszowie

• Ewa Kusz - wykład pt. „Terapia traumy seksualnej” podczas dorocznej konferencji Psychiatria 
i Duchowość w Krakowie.

5. Współpraca międzynarodowa

• rozwijana w ramach Global Safeguarding Alliance: COD uczestniczy w międzynarodowym 
projekcie badawczym pilotowanym przez Instytut Studiów nad Ochroną Dzieci Katolickiego 
Uniwersytetu Australii, którego celem jest przygotowanie narzędzia do pomiaru zdolności 
personelu instytucji do ochrony małoletnich

• Ewa Kusz, wicedyrektor COD, została członkinią Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich.

6. Publikacje

• Małgorzata Terlikowska i Ewa Kusz, „Ja ci wierzę. O zapobieganiu przemocy seksualnej wo-
bec dzieci i adekwatnej reakcji na przypadki wykorzystywania” (wydawnictwo eSPe)

• Ewa Kusz, „Wykorzystanie seksualne przez osoby duchowne – podatność wiktymizacyjna 
małoletnich ofiar”, w: „Oblicza wiktymizacji. Ujęcie interdyscyplinarne” (Wydawnictwo Na-
ukowe Akademii Ignatianum w Krakowie)

• Ewa Kusz, “WHO ARE YOU, WHO AM I?” Does a psychologist need philosophy to better 
understand the sexual abuse of minors?, w: The Person and the Challenges, Tom 12, nr 1 
(2022), s. 213-236

• Krzysztof Biel, Prevention of sexual abuse against children and young people on the exam-
ple of the Child Protection Centre in Kraków, w: The Person and the Challenges, Tom 12, 
nr  1 (2022), s. 201-212

• Wojciech Bojanowski, „Protection of Minors Against Sexual Abuse on the Example of the 
Document Prevention of Sexual Violence Against Students in a Catholic School”, w: Studia 
Pedagogica Ignatiana, 2022/4, s. 131-151. 
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Struktury podstawowe

Pełna baza danych znajduje się na stronie internetowej ochrona.episkopat.pl

Poziom lokalny systemu ochrony dzieci i młodzieży oraz pomocy osobom pokrzywdzonym 
– tzw.  struktury podstawowe – tworzą działający w diecezjach i jurysdykcjach zakonnych: 

• delegaci/delegatki ds. ochrony dzieci i młodzieży 
ich głównym zadaniem jest przyjmowanie osób zgłaszających krzywdę i uruchamianie prze-
widzianych prawem działań 
Aktualnie działa: 179 delegatów i delegatek ds. ochrony dzieci i młodzieży (diecezje – 53, 
za kony męskie – 70, zakony żeńskie – 56)

• duszpasterze/duszpasterki osób zranionych 
zajmujący się pomocą duszpasterską i wsparciem duchowym pokrzywdzonych, ich bliskich 
oraz wspólnot dotkniętym zgorszeniem 
Aktualnie działa: 83 duszpasterzy i sióstr towarzyszących osobom zranionym (diecezje – 
46, zakony męskie – 26, zakony żeńskie – 11)

• kuratorzy 
ustalają „plany bezpieczeństwa” i towarzyszą duchownemu, który został oskarżony o wy-
korzystanie seksualne lub skazany za to przestępstwo
Aktualnie działa: 90 kuratorów duchownych oskarżonych i skazanych (diecezje – 53, zako-
ny męskie – 37)

• osoby lub zespoły odpowiedzialne za prewencję
Aktualnie działa: 127 osób odpowiedzialnych za prewencję wykorzystania seksualnego 
(diecezje – 46, zakony męskie – 29, zakony żeńskie –  52)

Aktywność medialna

Pracownicy oraz współpracownicy COD wzięli udział w sesji „Budowanie systemu ochrony mało-
letnich i bezbronnych w Kościele w Polsce – bilans i perspektywy” zorganizowanej przez Katolicką 
Agencję Informacyjną. Ponadto opublikowali wywiady i komentarze medialne, w tym m.in.:

• wywiad z Ewą Kusz „Dopiero na prawdzie można budować wiarygodność” (Przewodnik 
Ka tolicki)

• Komentarz Adama Żaka SJ „Czas, by kuria otworzyła archiwa, by wyjaśnić rolę Karola 
Woj tyły (KAI)

• wywiad z Adamem Żakiem SJ „Dyskusja? Nie ma chęci rozumienia Jana Pawła II, jest 
po wielanie uproszczeń” (KAI) 

• wywiad z Adamem Żakiem SJ „Świadomość Jana Pawła II ws. pedofilii wzrastała. Wiedział, 
że różne sprawy mogą do niego nie dochodzić” (PAP)

• rozmowa z Adamem Żakiem SJ „O ochronie małoletnich nie tylko w Kościele” (audycja 
w Radio Doxa).
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• koordynatorzy FSJ (zajmują się w diecezji rozpoznaniem potrzeb i stymulowaniem działań, 
które może wspierać Fundacja), aktualnie działa: 72 koordynatorów FSJ (w 45 diecezjach 
– 47 koordynatorów, w 28 zakonach męskich – 25 koordynaatorów)

Delegaci/delegatki w 2022 roku (dane szacunkowe na podstawie ankiety wypełnionej przez 67%):

• 235 razy uczestniczyli w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących wykorzystania 
(średnio 3,4)

• 220 razy byli informowani o dalszych postępach sprawy (średnio 3,1) 
• 138 razy konsultowali się z kuratorami (średnio 3,5)
• 107 razy konsultowali się z duszpasterzami osób skrzywdzonych (średnio 2,9);
• 105 razy konsultowali się z psychologiem lub terapeutą (średnio 2,2)
• 82 razy konsultowali się z innymi specjalistami (średnio 2)
• 75 razy prowadzili dochodzenie wstępne (średnio 1,6)
• 68 razy kierowali osoby pokrzywdzone do psychologa lub terapeuty (każdy średnio 1,7)
• 63 razy konsultowali się ze specjalistą od prawa państwowego (średnio 1,6) 
• 61 razy konsultowali się ze specjalistą od mediów (średnio 2,1)
• 32 razy konsultowali sprawę z komisją powołaną przez biskupa/prowincjała
• 73% zaangażowało się w obchody Dnia pokuty i modlitwy
• 30% współpracowało z podmiotami pozakościelnymi, które zajmują się problematyką 

wykorzystania.

Duszpasterze/duszpasterki w 2022 roku (dane szacunkowe na podstawie ankiety wypełnionej 
przez 65%):

•  527 telefonicznie lub bezpośrednio kontaktowali się z osobami pokrzywdzonymi (średnio 13)
•  69 razy kierowali osobę pokrzywdzoną do psychologa lub terapeuty (średnio 3,4)
•  43 prowadziło modlitwę za zranionych (razem 68 razy, średnio 2,1 razy)
•  30 razy uczestniczyli w podejmowaniu decyzji w poszczególnych sprawach (średnio 2)
•  17% otrzymywało informacje o osobach skrzywdzonych w związku ze zgłoszonymi sprawami 

(30 razy, średnia 2,4)
•  4 razy spotkali się ze wspólnotami, w których doszło do wykorzystania
•  35% współpracowało z innymi podmiotami
•  29% korzystało ze strony wspolnotazezranionymi.pl
•  27% konsultowało się z psychologiem.

Kuratorzy w 2022 roku (dane szacunkowe na podstawie ankiety wypełnionej przez 43%):

•  opiekowali się 55 obwinionymi (przed procesem)
•  opiekowali się 62 oskarżonymi (w trakcie procesu)
•  opiekowali się 59 skazanymi (po wyroku) w sumie 176 podopiecznych
•  opiekowali się 14 uniewinnionymi
•  współpracowali z 45 kuratorami pomocniczymi
•  sporządzili 53 „planów bezpieczeństwa”.
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Inicjatywa „Zranieni w Kościele”

Bezpłatny telefon wsparcia 800 280 900 we wtorki w godz. 19.00 do 22.00 
e-mail: info@zranieni.info (Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej służy celom informacyj-
nym. Osoby zranione proszone są o kontakt telefoniczny) 
www: zranieni.info 

Funkcjonowanie telefonu i grupy wsparcia w 2022 roku sfinansowane zostało z grantu przyznanego 
przez Fundację Świętego Józefa KEP. 

Celem telefonu wsparcia inicjatywy „Zranienie w Kościele” jest zapewnienie dostępu do wsparcia 
psychologicznego, prawnego i duchowego każdej osobie, która zdecyduje się zaufać i skorzystać 
z form wsparcia, które oferuje inicjatywa ZwK (dyżury telefonu wsparcia, dyżury asystenckie, grupa 
wsparcia).

W 2022 roku odebrano 72 telefony podczas 52 dyżurów. Przy telefonie dyżurowało łącznie 7 kon-
sultantek-psychoterapeutek i 2 konsultantów-psychoterapeutów. Podczas dyżurów obecnych było 
5 asystentów. Telefon był czynny 156 godzin. Dodatkowo w każdy czwartek odbywał się 4-godzin-
ny dyżur asystencki, w ramach którego koordynowana była dalsza pomoc prawna, terapeutyczna 
i duchowa. W 12 sprawach potrzebna była konsultacja prawnicza, w tym w pięciu dotycząca pra-
wa kanonicznego. Częściej niż dotychczas zgłaszano wątpliwości i problemy dotyczące spraw już 
zgłoszonych do władz kościelnych (m.in. trudności w komunikacji z władzami kościelnymi w sprawie 
trwających postępowań), częściej również proszono o towarzyszenie podczas spotkań z delegatami 
kościelnymi ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Koordynatorzy FSJ KEP w 2022 roku (dane szacunkowe na podstawie ankiety wypełnionej 
przez  48%):

• 16 razy byli proszeni przez osoby pokrzywdzone o pomoc w kontakcie z FSJ
• 7 razy byli proszeni o pomoc w kontakcie z FSJ przez członków systemu
• 24% konsultowało wnioski o granty innych podmiotów.

Diecezje/zgromadzenia w 2022 (szacunkowo, na postawie ankiety dla koordynatorów FSJ):

• 202 razy udzieliły pomocy psychologicznej przez psychologów zatrudnionych w diecezji/
zgromadzeniu

• 73 razy udzieliły pomocy psychologicznej opłacając specjalistów zewnętrznych
• 4 razy udzieliły pomocy medycznej
• 21 razy udzieliły pomocy prawnej przez prawników zatrudnionych w diecezji/zgromadzeniu
• 7 razy udzieliły pomocy prawnej finansując prawników zewnętrznych.

STRONA WSPOLNOTAZEZRANIONYMI.PL

Duchowe wsparcie dla osób skrzywdzonych, ich rodzin i wspólnot. Strona prowadzona jest 
we współpracy z przedstawicielami duszpasterzy osób pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnych 
w Kościele. 
e-mail: kontakt@wspolnotazezranionymi.pl
www: wspolnotazezranionymi.pl
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Grupa wsparcia

Grupa wsparcia, uruchomiona w ramach inicjatywy „Zranieni w Kościele” we współpracy z Funda-
cją Pomocy Psychologicznej „Pracownia Dialogu”, kontynuowała swoje comiesięczne, trzygodzinne, 
sobotnie spotkania. Z tej formy pomocy skorzystało do tej pory 13 kobiet z różnych części Polski. 

Każde przystąpienie do grupy wsparcia poprzedzały bezpłatne konsultacje z prowadzącymi grupę 
psychoterapeutkami. Po każdym spotkaniu grupy wsparcia odbywała się superwizja prowadzona 
przez certyfikowanego superwizora PTP. Grupa miała charakter otwarty, tj. do grupy można było 
przystąpić w dowolnym czasie.

Działania informacyjne i edukacyjne

Jako środowisko wsparcia dla osób skrzywdzonych przemocą seksualną w Kościele ZwK niejed-
nokrotnie zabierała głos w sprawach osób skrzywdzonych. Inicjatywa ZwK stara dotrzeć do jak 
największej liczby osób, wypowiadając się w ogólnopolskich mediach (m.in. TVN, Radio TOK FM), 
a także lokalnych (m.in. Radio Warszawa, Zawsze Pomorze, Supernowości 24).

Regionalny Punkt Konsultacyjny dla Osób Zranionych 
w Kościele - Archidiecezja Poznańska i Gnieźnieńska, 
Diecezja Kaliska

Dane kontaktowe:
POZNAŃ, ul. Wieżowa 5 
spotkania umawiane indywidualnie, miejsce przystosowane dla osób z niepełnosprawnością
Dyżury odbywają się w każdą środę w godz. 17.00 do 19.00
tel. +48 693 700 645 

GNIEZNO ul. Seminaryjna 2, w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie
spotkania umawiane indywidualnie 
Dyżury odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 17.00 do 19.00 
tel. +48 663 500 192

KALISZ, Diecezjalne Centrum „Pro Familia”, ul. Harcerska 1A
Dyżury odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 17.00 do 19.00
tel. +48 663 500 199
e-mail: punkt.konsultacyjny@archpoznan.pl - wspólny e-mail dla trzech punktów
www: regionalnypunkt.pl

Regionalny Punkt Konsultacyjny dla Osób Zranionych w Kościele z siedzibą w Poznaniu, Gnieźnie 
i Kaliszu jest miejscem pierwszego kontaktu osób skrzywdzonych z regionu zachodniej i północno- 
zachodniej Polski z przedstawicielami Kościoła, którzy pragną im pomóc i towarzyszyć. Punkt został 
utworzony we wrześniu 2020 roku. Tworzą go odpowiednio przeszkolone osoby, głównie świeccy. 
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Ośrodek Pomocy Osobom Zranionym w Kościele 
– Archidiecezja Gdańska

OŚRODEK POMOCY OSOBOM ZRANIONYM W KOŚCIELE

Dane kontaktowe: 
ul. Dolna 4/1, Gdańsk 
Infolinia: +48 534 238 139
Dyżury odbywają się w każdy wtorek i piątek w godz. 9.00 do 13.00 oraz od 16.00 do 20.00
e-mail: opon@caritas.gda.pl

W 2022 roku liczba dyżurów to 93 dni. Z pomocy prawnika i psychologa skorzystały 3 osoby 
skrzywdzone oraz bliscy osób skrzywdzonych.

Pomoc świadczona w ramach Ośrodka obejmuje wsparcie:

• psychologiczne (interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne) dla dzieci i dorosłych
• psychoterapeutyczne dla dzieci i dorosłych
• konsultacje z psychiatrą
• konsultacje prawne.

Ośrodek zapewnia powyższą formę wsparcia osobie zgłaszającej się, która sama, podejmie decyzję 
w jakim wymiarze chce z niej skorzystać. Celem Ośrodka jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa 
i przywrócenie zaufania.

Zadania Regionalnego Punktu Konsultacyjnego:

• przyjęcie i wysłuchanie z empatią osób pokrzywdzonych oraz ich bliskich – rodzin, przyja-
ciół, duszpasterzy towarzyszących takim osobom

• udzielenie informacji nt. przebiegu zgłaszania krzywdy
• opłacenie (udzielenie) pomocy psychologa lub prawnika – do 3 spotkań
• udzielenie pomocy duszpasterskiej (skierowanie do duszpasterza osób zranionych)
• towarzyszenie osobom pokrzywdzonym w procedurach zgłoszenia do delegata 

lub/i prokuratury.

W 2022 udzielono pomocy:

• opłacenie trzem osobom konsultacji psychologicznych 
• opłacenie jednej osobie konsultacji prawnej
• towarzyszenie jednej osobie w spotkaniu z prawnikiem
• towarzyszenie jednej osobie w spotkaniu z delegatem
• wysłuchanie z empatią wszystkich, którzy zadzwonili i próba skierowania do odpowiednich 

poradni, placówek, urzędu (7-9 telefonów).

W 2022 roku zrealizowano 76 dyżurów (52 Poznań +12 Gniezno + 12 Kalisz). Dzwoniły osoby po-
krzywdzone w środowisku kościelnym i poza nim.
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Punkt Konsultacyjny METANOIA – Diecezja Płocka

PUNKT KONSULTACYJNY METANOIA

Dane kontaktowe: 
ul. Ściegiennego 18, 06-400 Ciechanów
Infolinia: 514 614 946
Dyżury odbywają się w piątki w godz. 17.00 do 20.00
e-mail: metanoia@op.pl

Zadania regionalnego punktu konsultacyjnego:

• punkt przeznaczony jest dla mieszkańców diecezji płockiej oraz sąsiednich diecezji
• dyżury w pukncie w piątki w godz. 17.00 do 20.00 pełnią pedagog, psycholog i prawnik
• punkt prowadzi spotkania i szkolenia profilaktyczne dla młodzieży (szkoły i grupy parafial-

ne) oraz spotkania i szkolenia dla dorosłych (pracownicy DPS, domów dziecka, nauczyciele)
• punkt organizuje spotkania modlitewne raz na kwartał w intencji osób skrzywdzonych.  

Działania w 2022 roku:

• odbyło się 50 dyżurów
• rozmowy dotyczyły historii przemocy doświadczonej w rodzinie oraz wykorzystania seksual-

nego ze strony duchownych, a także działaniu punktu konsultacyjnego.

Anastasis - opieka duszpasterska 
- Archidiecezja Krakowska

ANASTASIS - PRZESTRZEŃ MODLITWY

Dane kontaktowe: 
Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Totus Tuus 32, Kraków
Adoracja Najświętszego Sakramentu
w każdy drugi poniedziałek miesiąca
www: www: sjanpawel2.pl/anastasis/

Przestrzeń modlitwy Anastasis to godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy i kontem-
placja Boskiego Oblicza z Manoppello (Volto Santo). Spotkania modlitewne odbywają się raz w mie-
siącu w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Do modlitwy zaproszone są wszystkie osoby 
skrzywdzone wykorzystaniem seksualnym, nie tylko przez duchownych, ale także w innych środo-
wiskach i nie tylko w dzieciństwie, ale także w wieku dorosłym. Przestrzeń modlitwy Anastasis jest 
otwarta również dla wszystkich osób, które chcą poprzez swoją obecność na modlitwie towarzyszyć 
skrzywdzonym i przed Najświętszym Sakramentem rozeznawać jak mogą w konkretnych działaniach 
odpowiedzieć na krzywdę wykorzystania seksualnego we wspólnocie Kościoła.

W roku 2022 w modlitwie uczestniczyło od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Była to okazja do 
umówienia się na rozmowę z duszpasterzem osób pokrzywdzonych.
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Modlitwa za Zranionych w Kościele

Modlitwa zapoczątkowana w roku 2019 przez osoby świeckie, które w swojej wrażliwości i otwarto-
ści, chcą towarzyszyć osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym – poprzez modlitwę chcą 
dać znać wszystkim zranionym, że nie są sami i że wspólnota Kościoła chce być z nimi na drodze ku 
uzdrowieniu.

W roku 2022 w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie miały miejsce spotkania: 

• 4 marca - Wielkopostny dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego: 
droga krzyżowa prowadzona przez świeckich katolików z Krakowa

• 12 czerwca - Msza święta, nabożeństwo w intencji osób zranionych i spotkanie z o. Adamem 
Żakiem SJ, koordynatorem Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży

• 23 października - Msza święta, nabożeństwo w intencji osób zranionych i spotkanie 
z  abp.  Wojciechem Polakiem, delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci 
i  młodzieży.

W roku 2022 we Mszy świętej uczestniczyło kilkaset osób, a na nabożeństwie i spotkaniu z zapro-
szonymi gośćmi kilkadziesiąt osób.

przez inkardynowanych do diecezji polskich duchownych 
oraz profesów wieczystych męskich zgromadzeń zakonnych 
i stowarzyszeń życia apostolskiego w Polsce

II. Wyniki kwerendy dotyczącej
wykorzystania seksualnego osób małoletnich

Zgłoszenia z okresu 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 
dotyczące czynów w latach 1965-2022
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Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. Witolda Zdaniewicza jest pierwszym 
w Polsce niezależnym ośrodkiem badań nad religijnością oraz katolicyzmem.
Założony w 1972 r.

Opracowanie raportu

Karol Kamiński
ks. Przemysław Krakowczyk SAC

Recenzja raportu

Sławomir Nowotny

Opracowanie i analiza danych

Krzysztof Bulkowski
Karol Kamiński

© Copyright by Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. Witolda Zdaniewicza

Raport został sfinansowany przez
Fundację Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski

Wprowadzenie

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego od roku 2018 na stałe współpracuje z Konferen-
cją Episkopatu Polski przy analizowaniu danych dotyczących zgłoszeń przypadków wyko-
rzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektóre osoby duchowne. Celem badań 
jest nie tylko określenie skali zjawiska, ale przede wszystkim dostarczenie informacji, które 
mogą posłużyć do wypracowania odpowiednich metod zapobiegania zjawisku wykorzy-
stywania seksualnego osób małoletnich w przyszłości. Ksiądz Adam Żak SJ, koordynator 
KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, jako pierwszy rozpoczął zbieranie danych na temat 
wykorzystywania małoletnich zgłoszonych do poszczególnych jurysdykcji diecezjalnych 
i zakonnych. Dane te dotyczyły zgłoszeń w latach 1990-2013. W 2018 r. Sekretariat 
Konferencji Episkopatu Polski rozpoczął systematyczne zbieranie danych dotyczących 
przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich. W marcu 2019 Konferencja 
Episkopatu powołała Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, który przejął zadanie 
zebrania danych. W latach 2018-2023 przeprowadzono cztery kwerendy:

• Kwerenda nr 1: badanie zrealizowane w 2018 r. obejmujące zgłoszenia z okresu 
od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2018 r.1

• Kwerenda nr 2: badanie zrealizowane w 2021 r. obejmujące zgłoszenia z okresu 
od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

• Kwerenda nr 3: badanie zrealizowane w 2022 r. obejmujące zgłoszenia z okresu 
od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.

1  Dodatkowo w tej kwerendzie pozyskano dane z lat 1990-2013 z jurysdykcji kościelnych, które nie 
przesłały danych w 2014 r..
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• Kwerenda nr 4: badanie zrealizowane w 2023 r. obejmujące zgłoszenia z okresu 
od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. 

Wyniki badań zostały opublikowane w raportach:
 

• Raport I (obejmujący zgłoszenia z lat 1990-2018)2 
• Raport II (obejmujący zgłoszenia w latach 2018-2020)3

• Raport III (obejmujący zgłoszenia w roku 2021)4

• Raport IV (pogłębiona analiza zgłoszeń z lat 1990-2018)5

2  A. Żak, P. Krakowczyk, W. Sadłoń, Wykorzystywanie seksualne osób małoletnich przez niektórych inkardyno-
wanych do diecezji polskich duchownych oraz niektórych profesów wieczystych męskich zgromadzeń zakonnych i sto-
warzyszeń życia apostolskiego w Polsce. Wyniki kwerendy, Warszawa 2019. https://iskk.pl/images/stories/Instytut/
dokumenty/wykorzystywanie-osob-maloletnich-zgloszenia-od-1990-do-czerwca-2018.pdf; 
3  S. Nowotny, W. Sadłoń, P. Studnicki, Wyniki kwerendy dotyczącej wykorzystywania seksualnego osób ma-
łoletnich przez niektórych inkardynowanych do diecezji polskich duchownych oraz niektórych profesów wieczystych 
męskich zgromadzeń zakonnych I stowarzyszeń życia apostolskiego w Polsce. Zgłoszenia z okresu od 1 lipca 2018 do 
31 grudnia 2020. Dotyczące lat 1958–2020 r., Warszawa 2021. https://iskk.pl/images/stories/Instytut/dokumenty/
wykorzystywanie-osob-maloletnich-zgloszenia-od-lipca-2018-do-grudnia-2020.pdf” 
4  K. Kamiński, S. Nowotny, W. Sadłoń, Wyniki kwerendy dotyczącej wykorzystywania seksualnego osób ma-
łoletnich przez inkardynowanych do diecezji polskich duchownych oraz profesów wieczystych męskich zgromadzeń 
zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego w Polsce. Zgłoszenia z okresu od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021. 
Dotyczące czynów w latach 1955–2021, Warszawa 2022. https://iskk.pl/images/stories/Instytut/dokumenty/wyko-
rzystywanie-osob-maloletnich-zgloszenia-za-rok-2021.pdf 
5  S. Nowotny, W. Sadłoń, Wykorzystywanie seksualne osób małoletnich przez niektórych inkardynowanych do 
diecezji polskich duchownych oraz niektórych profesów wieczystych męskich zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń 
życia apostolskiego w Polsce. Wyniki pogłębionej analizy danych do 30 czerwca 2018 r., Warszawa 2021. https://
iskk.pl/images/stories/Instytut/dokumenty/wykorzystywanie-osob-maloletnich-zgloszenia-od-1990-do-czerwca-
-2018-poglebione-analizy.pdf

Wszystkie opracowane raporty są dostępne na stronie internetowej Instytutu Statystyki 
Kościoła Katolickiego. Obecny raport jest piątą tego typu analizą. Zagadnienia metodo-
logiczne z prowadzonych badań zostały opisane w artykule Jak badać zjawisko wyko-
rzystywania małoletnich w instytucjonalnych ramach? Doświadczenie Kościoła katolic-
kiego w Polsce (W. Sadłoń, S. Nowotny)6. W opracowaniu jest pogłębiona analiza wyniku 
trzech pierwszych kwerend obejmujących zgłoszenia z lat 1990-2021. 

Niniejsze opracowanie zawiera analizę zgłoszeń przypadków wykorzystywania seksual-
nego, które wpłynęły do wszystkich diecezji katolickich i greckokatolickich eparchii oraz 
męskich jurysdykcji zakonnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Zgłoszenia 
te dotyczą zarzucanych czynów z lat 1965–2022. 

Prezentowane dane zostały zebrane przez Biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci 
i młodzieży. Narzędzie w postaci ankiety internetowej umieszczono na serwerze Fundacji 
Świętego Józefa KEP. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK) opracował narzę-
dzie do zbierania danych, wspierał metodologicznie proces zbierania danych oraz opra-
cował bazę danych (w SPSS).

W przyszłości planowane są kolejne kwerendy badawcze, w których dane będą zbierane 
w ujęciu rocznym.

 

6  Tekst artykułu jest dostępny pod adresem: https://iskk.pl/images/stories/Instytut/dokumenty/Jak_
bada_zjawisko_wykorzystywania_nieletnich_w_instytucjonalnych_ramach.pdf 
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W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wpłynęły do diecezji oraz zakonów męskich 
84 zgłoszenia dotyczące wykorzystywania seksualnego osób małoletnich, z czego 65 (77%) 
w diecezjach oraz 19 w zakonach (23%).

Wykres 1. Zgłoszenia w diecezjach i jurysdykcjach zakonnych według statusu wiarygodności

Diecezje
(n=65)

Jurysdykcje zakonne (n=19)

Ogółem (n=84)

0 20 40 60 80

zarzuty odrzucone lub niewiarygodne
zarzuty w trakcie badania
zarzuty potwierdzone lub uwiarygodnione

7 39 19

2 12 5

9 51 24

10 30 50 70

Liczba zgłoszeń wykorzystywania seksualnego
Spośród wszystkich (84) zgłoszeń 11% zostało uznane za niewiarygodne oraz odrzucone 
(9). Ponad 60% zgłoszeń jest w trakcie badania (51), zaś 29% (24) zarzutów uznano za 
potwierdzone lub uwiarygodnione na etapie wstępnym lub przez Dykasterię Nauki Wiary 
(dawnej Kongregacji). 
 
Wykres 2. Liczby zgłoszeń w poszczególnych miesiącach roku 2022 w podziale 
na diecezje i jurysdykcje zakonne

styczeń marzec maj lipiec wrzesień listopad
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W całym roku 2022 średnio do jurysdykcji kościelnej wpływało miesięcznie 7 zgłoszeń o wy-
korzystywaniu osoby małoletniej7. W 2022 r. nie było miesiąca, w którym do diecezji w Polsce 
nie wpłynęłoby żadne zgłoszenie, natomiast w jurysdykcjach zakonnych były cztery miesiące 
bez zgłoszeń wykorzystywania małoletnich. Najwięcej zgłoszeń o wykorzystywaniu seksualnym 
wpłynęło do tych jednostek w listopadzie (13), wrześniu (12) i sierpniu (9), co stanowi łącznie 
37% zgłoszeń w 2022 r. Najwyższa liczba zgłoszeń w diecezjach została odnotowana we wrze-
śniu – 12, co stanowi 14% zarzutów pod adresem kleru diecezjalnego w roku 2022.

Wśród 84 zgłoszeń przyjętych w 2022 r. 48 (57%) dotyczyło wykorzystywania dziewcząt, 31 (37%) 
chłopców, zaś w przypadku 5 zgłoszeń (6%) nie było informacji o płci osoby pokrzywdzonej.

W grupie osób pokrzywdzonych w wieku do 15 lat proporcje dziewcząt i chłopców są zbliżone,  
z lekką przewagą chłopców. W grupie starszej (wiek 15–18 lat) udział płci żeńskiej jest znaczą-
co wyższy niż męskiej: odpowiednio 64% vs 43%. 

21 zgłoszeń z 84 nie zawiera informacji o wieku osoby pokrzywdzonej: 12 z nich dotyczy dziew-
cząt, 4 – chłopców, w 5 zgłoszeniach brak informacji o płci osoby pokrzywdzonej. W wykresach 
uwzględniono 63 zgłoszenia z pełnymi informacjami o płci oraz wieku.

7  W 2021 r. średnia miesięczna liczba zgłoszeń wyniosła 13.

Płeć i wiek osób pokrzywdzonych

Wykres 3. Osoby pokrzywdzone według płci i grup wieku (n=63)

Wiek poniżej 15 lat Wiek od 15 lat wzwyż

dziewczyna
chłopiec

dziewczyna
chłopiec

129
15

27
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Wśród osób, które wg zgłoszeń w roku 2022 miały być skrzywdzone wykorzystaniem seksual-
nym, największą grupę stanowią osoby uczestniczące w duszpasterstwie, wspólnotach lub ru-
chach religijnych – 24% zgłoszeń, 19% to ministranci, 15% - parafianie, po 7% osoba z rodziny 
lub kręgu znajomych i członkowie chóru lub scholii, 6% - uczniowie przygotowujący się 
do sakramentów, 5% lektorzy i po 1% uczestnicy obozu wakacyjnego i pielgrzymek.

W przypadku 12 zgłoszeń osoba pokrzywdzona miała inny lub nieznany jurysdykcji status 
w relacji do instytucji kościelnej, a 17% ogółu zgłoszeń (14) nie zawierało informacji o statusie 
osoby pokrzywdzonej.

Wykres 4. Kim była osoba pokrzywdzona w czasie popełniania czynu(ów)?

Wymienione kategorie nie są rozłączne, co oznacza, 
że jedna osoba pokrzywdzona mogła należeć do kilku kategorii osób. 

Dlatego liczba przypadków nie sumuje się do 84, tj. wszystkich zgłoszeń zebranych w 2022 r.

Status osoby pokrzywdzonej / pełnione role w Kościele

Wiek poniżej 15 roku życia
Wiek od 15 lat wzwyż
Brak informacji

2 16 2

8 8

1 2

3 6 4

4 3 5

4 2

2 4

2

1 3

2

1

1

Uczestnik/uczestniczka duszpasterstwa, 
wspólnoty, ruchu (20)

Ministrant (16)

Brak informacji (14)

Parafianin/parafianka (13)

Inny lub nieznany status (12)

Osoba z rodziny
lub kręgu znajomych (6)

Członek chóru/scholi (6)

Uczeń/uczennica, przygotowywany(a)
do skramentu (5)

Lektor (4)

Uczestnik/uczestniczka
 obozu wakacyjnego (1)

Uczestnik/uczestniczka
pielgrzymki (1)

11

1
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W zgłoszeniach przyjętych przez diecezje i jurysdykcje zakonne w 2022 roku 
zarzucono duchownym czyny wykorzystywania seksualnego osób małoletnich 
dokonane (rok rozpoczęcia) w latach 1965-2022. Blisko 2/3 zgłoszeń (50) 
dotyczyło czynów popełnionych w okresie od 1965 do 2018 r., a niemal co 
czwarte (20) zgłoszenie − czynów z ostatnich czterech lat (2019-2022). 
W 14 zgłoszeniach (17%) nie określono czasu zarzucanych czynów.

Wykres 5. Rok rozpoczęcia wykorzystywania
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Rok rozpoczęcia i długość trwania wykorzystywania 
seksualnego Ponad 40% zarzucanych czynów trwało nie dłużej niż rok, ponad jedna piąta (21%) − od 

1 roku do 2 lat, co ósmy zarzut (12%) dotyczył czynów powtarzających się na przestrzeni 
od 3 do 5 lat, 5% − od 6 do 9 lat. W 15 zgłoszeniach (18%) czas zarzucanych czynów nie 
został określony.

Wykres 6. Okres trwania wykorzystywania seksualnego (w latach)

do 1 roku 37

1-2 lata 18

3-5 lat 10

6-9 lat 4
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Analizowane zgłoszenia wykorzystywania seksualnego dotyczą łącznie 80 księży oraz zakon-
ników, z czego wobec 4 zgłoszono w roku 2022 więcej niż jeden zarzut: w tych przypadkach 
duchownych dotyczą po dwa zgłoszenia.

Wykres 7. Obwinieni według liczby zgłoszeń, które ich dotyczą

Diecezja

Jurysdykcja zakonna

Ogółem

Duchowny, wobec którego zgłoszono jeden zarzut w 2022 r.
Duchowny, wobec którego zzgłoszono więcej niż jeden zarzut w 2022 r.

61 2

15 2

76 4

Liczba obwinionych a liczba zgłoszeń wykorzystywania 
seksualnego

Prawie dwie piąte zgłoszeń (32 z 84) pochodziła od osoby pokrzywdzonej, która uczy-
niła to osobiście (38%). Osoby duchowne dokonały 21 zgłoszeń (25%), z czego w 16 
przypadkach (19% ogółu) źródłem zawiadomienia był duchowny lub osoba zakonna z tej 
samej diecezji lub jurysdykcji zakonnej, w 4 przypadkach (5%) zaś duchowny lub osoba 
zakonna z innej diecezji lub jurysdykcji zakonnej. Jedno zawiadomienie (1%) pochodziło 
od delegata z innej diecezji lub zgromadzenia. 14 (17%) zgłoszeń pochodziło od bliskich 
osoby pokrzywdzonej, w tym 9 zgłoszeń dokonali członkowie rodziny osoby pokrzywdzo-
nej, 5 zaś osoby znajome lub przyjaciele. W pięciu przypadkach takiego zgłoszenia do-
konał organ państwowy. Informacja o 4 przypadkach wykorzystania seksualnego osoby 
małoletniej dotarła do diecezji lub jurysdykcji zakonnej od innej osoby świeckiej. Również 
w czterech przypadkach oskarżony dokonał samozgłoszenia, a w jednym informacja po-
chodziła z mediów. W 3 (4%) przypadkach zawiadomienie pochodziło z innego źródła.

Źródło zawiadomienia o wykorzystywaniu seksualnym 
a wiarygodność stawianych zarzutów
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Wykres 8. Status wiarygodności zarzutu według źródeł zawiadomienia (n=84)
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Spośród wszystkich 84 zgłoszeń 21 (25%) dotyczy osób małoletnich przed ukończeniem 
15 roku życia, których wykorzystanie seksualne podlega penalizacji przez polski system 
prawny. 42 (50%) zgłoszenia dotyczyły osób, które ukończyły 15 lat. W przypadku 21 
zgłoszeń (25%) brak jest informacji o wieku osoby poszkodowanej w momencie popełnie-
nia czynu.

Wykres 9. Czy diecezja/jurysdykcja przekazała zgłoszenie organom ścigania?
(zgłoszenia dotyczące osób pokrzywdzonych w wieku do 15 lat, n=21)

Nie - organy ścigania
powiadomione przez inny podmiot: 3

Nie - zgłoszenie w trakcie 
weryfikacji wstępnej: 2

Nie - obwiniony nie żyje: 1

Tak: 15

Czy zgłoszenie przekazano organom ścigania,
a jeśli nie - dlaczego?

Liczba zgłoszeń przekazana organom ścigania



656 4

Spośród 21 zgłoszeń dotyczących osób przed ukończeniem 15 roku życia, dokonanych w jurys-
dykcjach kościelnych w 2022 r., 15 (71%) zostało przekazanych państwowym organom ściga-
nia przez diecezje i zakony, natomiast w 3 (14%) przypadkach organy te zostały powiadomione 
przez inny podmiot. Spośród spraw nieprzekazanych państwowym organom ścigania, a doty-
czących wykorzystywania osób przed ukończeniem 15 roku życia, dwa (10%) zgłoszenia w mo-
mencie zbierania danych były na etapie weryfikacji wstępnej, a w jednym przypadku duchowny 
lub zakonnik, w momencie oskarżenia już nie żył.

Spośród 42 spraw dotyczących osób po ukończeniu 15 roku życia, zgłoszonych jurysdykcjom 
kościelnym w 2022 r., jedna piąta (9) została przekazana państwowym organom ścigania.
 

Wykres 10. Czy diecezja/jurysdykcja przekazała zgłoszenie organom ścigania? 
(zgłoszenia dotyczące osób pokrzywdzonych w wieku 15 lat lub więcej, n=42)

Czy zgłoszenie
przekazano
organom ścigania?

nie
tak

9

33

Spośród 21 zgłoszeń bez informacji o wieku osoby pokrzywdzonej trzy zostały przekaza-
ne państwowym organom ścigania. W 6 przypadkach zgłoszenia były w momencie zbie-
rania danych w trakcie weryfikacji wstępnej. W 5 zgłoszeniach organy ścigania zostały 
powiadomione przez inny podmiot. W trzech przypadkach zgłoszenie uznano za bezpod-
stawne lub fałszywe, a w jednym przypadku uznano brak podstaw prawnych do złożenia 
zawiadomienia. 

W jednym zgłoszeniu nie było informacji o tożsamości osoby pokrzywdzonej, a w jednym 
o tożsamości sprawcy. Również w jednym zgłoszeniu obwiniony duchowny już nie żył. 
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Zebrane dane wskazują, że sytuacja obwinionych w momencie zbierania danych z diecezji 
i jurysdykcji zakonnych była zróżnicowana. Najczęściej zostali czasowo odsunięci od pełnie-
nia posługi na czas badania zarzutów (40%8) lub od jakichkolwiek kontaktów duszpasterskich 
z dziećmi i młodzieżą (30%) albo otrzymali nakaz przebywania w określonym miejscu (31%).

Inne decyzje podjęte wobec obwinionych to: czasowe odsunięcie od niektórych wymiarów po-
sługi (8%), zakaz przebywania w określonym miejscu (6%), został już ukarany kanonicznie (5%), 
a powierzenie ograniczonych zadań duszpasterskich (1%). 11% obwinionych duchownych prze-
bywa na emeryturze, zaś 18% nie zostało odsuniętych od posługi.

Wykres 11. Sytuacja obwinionego w momencie zbierania danych
z diecezji i jurysdykcji zakonnych. Zastosowane procedury.

Kategorie nie są rozłączne, gdyż względem obwinionego mogła
zostać zastosowana więcej niż jedna procedura

– dlatego odsetki odpowiedzi nie sumują się do 100%. 
Uwaga: niskie podstawy procentowania (jurysdykcja zakonna n=19, diecezja n=65).

8  UWAGA: podane odsetki w tekście odnoszą się do łącznej liczby zgłoszeń w diecezjach i jurysdykcjach za-
konnych (n=84), nie zaś do liczby obwinionych.

Procedury zastosowane przez Kościół względem 
obwinionych
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11%
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5%
5%

2%
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Czasowo odsunięty od pełnienia
posługi na czas badania zarzutów

Został mu wydany
nakaz przebywania w określonym miejscu

Czasowo odsunięty od jakichkolwiek kontaktów
duszpasterskich z dziećmi i młodzieżą

Nie został odsunięty od posługi

Inna sytuacja

Na emeryturze

Czasowo odsunięty
od niektórych wymiarów posługi

Brak informacji

Został mu wydany zakaz przebywania
w określonym miejscu

Został już ukarany kanonicznie

Został przywrócony na poprzedni urząd
z racji uniewinnienia

lub uznania oskarżenia za bezpodstawne

Zostały mu powierzone ograniczone
zadania duszpasterskie

Diecezja
Jurysdykcja zakonna


