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___________________________________________________________________ 
(Nazwisko)     (Imię)   (Data urodzenia) 
 
 
Osoba zatrudniona w kościele jako pracownik/wolontariusz na stanowisku  
 
 
_____________________________________ w  ____________________________ 
 
 
 

 
Kościół katolicki chce zapewnić dziewczętom i chłopcom, młodym kobietom i 
mężczyznom miejsce, w którym mogą rozwijać swoje umiejętności i talenty. Powinno 
to być chronione miejsce, gdzie młodzi ludzie czują się akceptowani i bezpieczni. 
Dzieci i młodzież potrzebują osób stanowiących wzór i znajdują takie osoby, które 
szanują i wspierają ich jako niezależne osobowości i którym mogą zaufać. 
Odpowiedzialność za ochronę dziewcząt i chłopców, młodych kobiet i mężczyzn leży 
po stronie wolontariuszy oraz pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym 
wymiarze czasu pracy w ramach pracy Kościoła na rzecz dzieci i młodzieży. Są oni 
zobowiązani do rozważnego traktowania podopiecznych oraz odpowiedniego 
omawiania przypadków naruszania granic, których dopuszczają się ich koledzy i 
koleżanki lub powierzone ich opiece dziewczęta i chłopcy, młode kobiety i mężczyźni. 
Podpisanie niniejszego Kodeksu postępowania wzmocni ten przekaz. 
 
Zobowiązuję się zrobić wszystko co w mojej mocy, aby nikt nie stosował przemocy 
psychicznej, fizycznej ani seksualnej wobec powierzonych mi dziewcząt i chłopców, 
młodych kobiet i mężczyzn. 
 

1. Będę wspierać dziewczęta i chłopców, młode kobiety i mężczyzn w ich 
rozwoju w osoby odpowiedzialne, dostosowane wyznaniowo i społecznie. 
Będę również wspierać ich prawo do integralności fizycznej i psychicznej oraz 
prawo do skutecznej pomocy adwokata. 

 
2. Moja praca z powierzonymi mi dziewczętami i chłopcami, młodymi kobietami i 

mężczyznami opiera się na uznaniu i zaufaniu. Szanuję ich prawa i godność. 
 

3. Ostrożnie i odpowiedzialnie podchodzę do bliskości i dystansu.  
Szanuję prywatność i osobiste granice wstydu  
 
 
powierzonych mi dziewcząt i chłopców, młodych kobiet i mężczyzn oraz moje 
własne granice. 



   
Przestrzegam tego również przy korzystaniu z mediów, w szczególności w 
zakresie korzystania z telefonu komórkowego i Internetu. 

 
4. Staram się świadomie postrzegać wszelkie formy naruszania granic i 

podejmować niezbędne i uzasadnione środki w celu ochrony młodych ludzi. 
Aktywnie zajmuję stanowisko w sprawie dyskryminacji, przemocy lub 
seksistowskiego zachowania, zarówno w czynach, jak i w słowach. Jeżeli 
osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą zachowują się seksualnie napastliwie 
lub stosują przemoc fizyczną, chronię dziewczęta i chłopców, młode kobiety i 
mężczyzn. Podobnie reaguję, jeżeli osoba mi powierzona w ten sposób 
atakuje innych.  
Słucham, jeżeli chcą mi przekazać, że zostali wykorzystani emocjonalne, 
seksualne lub fizycznie przez innych ludzi.  
Mam świadomość, że psychiczna, seksualna i fizyczna przemoc, której 
dopuszczają się nie tylko mężczyźni, ale także kobiety, dotyka nie tylko 
dziewcząt, ale także chłopców. 

 
5. Znam sposoby postępowania oraz odpowiednich konsultantów w diecezji 

Rottenburg-Stuttgart i moim stowarzyszeniu, a także osobę mnie wspierającą.  
Wiem, gdzie w razie potrzeby mogę uzyskać poradę lub pomoc w celu 
wyjaśnienia oraz wsparcie – i będę z tego korzystać. 

 
6. Zdaję sobie sprawę ze szczególnego zaufania i pozycji wśród powierzonych 

mi dziewcząt i chłopców, młodych kobiet i mężczyzn i działam w sposób 
zrozumiały i uczciwy. Nie wykorzystuję tego stosunku zależności. 

 
7. Zdaję sobie sprawę, że każdy akt seksualny z podopiecznym będzie 

skutkować karą dyscyplinarną i/lub karną. 
 

8. Dowiaduję się o przemocy seksualnej i sposobach jej zapobiegania i biorę 
udział w szkoleniach zgodnie z działaniami prewencyjnymi diecezji 
Rottenburg-Stuttgart. 

 
 
 
 
 

Miejscowość, data  Podpis 
 
                                            
*
 Wzór kodeksu postępowania diecezji Rottenburg-Stuttgart, zgodnie z „przepisami dotyczącymi 
zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu nieletnich i dorosłych podopiecznych w diecezji 
Rottenburg-Stuttgart” z 10.11.2015 r. (KABl 15/2015) 


