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ZASADY POSTĘPOWANIA
SŁUŻĄCE OCHRONIE I ZABEZPIECZENIU NIELETNICH
TEKST ZATWIERDZONY PRZEZ RADĘ GENERALNĄ
TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO DLA POLONII ZAGRANICZNEJ
NA POSIEDZENIU W DNIU 9 STYCZNIA 2018 ROKU W POZNANIU

DEKRET
Członkowie Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w życiu
i w pracy duszpasterskiej powinni kierować się nade wszystko prawem Bożym
i wskazaniami Ewangelii oraz Ustawami i Dyrektorium naszego Zgromadzenia.
W sprawach szczegółowych powinni stosować się zarówno do norm prawa cywilnego,
jak i do wytycznych podanych przez Kościół i Zgromadzenie Zakonne.
Niniejsze Zasady postępowania służące ochronie i zabezpieczeniu nieletnich zostały
przyjęte 9 stycznia 2018 i od tej daty obowiązują wszystkich członków Towarzystwa
Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, łącznie z nowicjuszami i aspirantami.
Na terenie Polski i krajów podległych pod Zarząd Generalny posługa młodzieży jest
obecnie prowadzona w różnych formach: na Mszach św. z udziałem dzieci,
w ramach posługi katechetów, pracujących w szkołach czy przygotowujących dzieci
i młodzież do przyjęcia sakramentów Eucharystii i bierzmowania, scholek i chórków,
spowiedników dzieci i młodzieży, liderów młodzieżowych grup modlitewnych, prefektów szkół
katolickich po duszpasterstwo powołaniowe czy akademickie. Odpowiedzialna troska pasterska
o dzieci i młodzież wymaga od nas postawy miłości i poświęcenia, a zarazem domaga się
mądrego, roztropnego i zdyscyplinowanego postępowania. Poniższe Zasady mają uwrażliwić
Współbraci na ważkość sprawy ochrony nieletnich przed nadużyciami seksualnymi i
kształtować postawy wzorowane na Chrystusie, Dobrym Pasterzu, by otaczać dzieci oraz
młodzież szacunkiem i dobrocią.
Słowa szczególnej zachęty kieruję do przełożonych, proboszczów, duszpasterzy
młodzieży oraz formatorów wszystkich szczebli, aby zapoznali się z przyjętymi normami
postępowania i wdrożyli je w codziennym życiu wspólnot oraz w praktyce pastoralnej.

Chrystusowcy wsłuchują się w głos Kościoła, który ustami św. Jana Pawła II
przypominał, iż nikt nie może milczeć ani pozostawać
obojętny, kiedy niewinne dzieci
cierpią, są spychane na margines i rani się ich ludzką godność1. Dzieci bowiem i młodzież
jako najcenniejszy skarb rodziny ludzkiej - przyszłość i nadzieja ludzkości - są skarbem,
który zarazem jest kruchy i delikatny2.
Papież przypominając, że wszyscy mamy
obowiązek chronić te kruche istoty, bronić ich i wychowywać z szacunkiem i miłością,
dodał: wszelkie działania w zakresie ochrony dzieci i młodzieży, jeżeli mają być skuteczne,
muszą być podyktowane
owym należytym poszanowaniem
ich podstawowych
praw, co
trafnie wyraża znana maksyma (...) «największy szacunek należy się dziecku» (...) Ponadto
Jezus w Ewangelii wskazuje nam dzieci jako «wzór» życiowy i stanowczo potępia tych,
którzy ich nie szanują3.
Otaczając duszpasterską troską dzieci i młodzież odkrywamy niekiedy, iż - jak
wskazał święty Papież - wiele dzieci w naszych czasach w różnych częściach świata cierpi
i podlega wielorakim zagrożeniom.
Cierpią głód i nędzę, umierają z powodu chorób i
niedożywienia, padają ofiarą wojen, bywają porzucane przez rodziców, skazywane na
bezdomność, pozbawione
ciepła własnej rodziny, ulegają rozmaitym formom gwałtu i
przemocy ze strony dorosłych. Czy można przejść obojętnie wobec cierpienia tylu dzieci,
zwłaszcza gdy jest to cierpienie w jakiś sposób zawinione przez dorosłych4?
Ostatnie dziesięciolecia pokazują, że krzywda, jakiej doznały dzieci, została
dokonana także przez niektórych ludzi instytucjonalnie należących do Kościoła. To
szczególnie ciężki grzech, gdy ktoś, kto ma pomagać ludziom w drodze do Boga, komu na
tej drodze powierza się dziecko, zamiast prowadzić je do poznania Boga, molestuje je i od
Boga odwodzi5 - zauważa Papież senior Benedykt XVI.
Szczególnie godne potępienia są nadużycia seksualne wobec dzieci. Kościół
uznaje te nadużycia za czyny grzeszne i zbrodnicze 6 i podejmuje wysiłki, aby
zagwarantować dzieciom ochronę przed podobnymi zbrodniami w przyszłości 7 .
Biorąc to wszystko pod uwagę, w oparciu o dokumenty Kościoła Powszechnego,
Kościoła w Polsce 8 i naszego Zgromadzenia, ustanawia się Zasady, które mają charakter
informacyjny, profilaktyczny, wychowawczy i prawny.
Cel obecnego dokumentu
Cel zapisów zawartych w tym dokumencie jest trojaki:
1) przedstawienie jasnych norm postępowania w wypadkach nadużyć,
2) przyjęcie takich zasad, które pomogą zapobiegać wszelkim formom nadużyć w
przyszłości i pozwolą unikać podejrzeń o nadużycia,
3) położenie nacisku na wychowanie do prawdziwej czystości i
właściwego
9
obchodzenia się z własną seksualnością i seksualnością
innych .

1 Jan
Paweł II, Ochrona dzieci i młodzieży Przemówienie do uczestniczek światowej konferencji
parlamentarzystek 18 X 2004.
~ Tamże.
1 Tamże.
4 Jan Paweł II, List do dzieci Trapochigiorni Ojca Świętego Jana Pawia II, 13 X11 1994 r.
Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu. Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem, Kraków
2011, s. 37.
6 List pasterski Papieża Benedykta XVI do katolików Irlandii, nr 1.
7 Tamże, nr 2.
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Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku
oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej
osiemnastego roku życia, z dnia 8 października 2014 r., i znowelizowany na mocy uchwały nr 5/376/2017
Konferencji Episkopatu Polski z dnia 6 czerwca 2017 r.
9
Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu. Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem, Kraków
2011, s. 44.
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Terminologia
A) Za nieletniego - w niniejszym dokumencie - uważa się osobę, która:
1) nie ukończyła 18 roku życia,
2) ukończyła 18 lat, jednak trwale jest niezdolna posługiwać się rozumem (por. Kan.
99 KPK)10.
B) Normom niniejszego dokumentu podlegają członkowie Towarzystwa Chrystusowego
w Polsce, jak również postulanci i nowicjusze.
C) Gdyby sprawy, o jakich mowa w niniejszym dokumencie, zachodziły poza granicami
RP, postąpi się z nimi w oparciu o obowiązujące miejscowe uregulowania tej materii.
Jeśli sprawa dotyczy Współbrata, który nie podlega jurysdykcyjnie wikariuszowi
generalnemu, ale pracuje zgodnie z prawem na terytorium podlegającym pod Zarząd
Tow. Chrystusowego, bądź przebywa na tym terytorium okresowo (odwiedziny,
wakacje, itd.), postąpi się w wypadku badania sprawy z jego udziałem zgodnie z
zapisami niniejszego dokumentu, na każdym z etapów informując jego właściwego
przełożonego wyższego o postępie sprawy.
D) Sformułowanie 'Współbrat' odnosi się zarówno do kapłanów, diakonów, kleryków i
braci zakonnych, jak i postulantów i nowicjuszy.
E) Procedury zawarte w cz. I niniejszych Zasad dotyczą duchownych: diakonów i
prezbiterów podlegających władzy wikariusza generalnego. W stosunku do pozostałych,
w wypadku wykrycia przypadków, o jakich mowa w niniejszym dokumencie, stosuje się
normy ogólne KPK, z sankcją - w wypadku udowodnienia czynów, o jakich tu mowa - do
wydalenia z Zakonu włącznie.
F) Pojęcie wykorzystania seksualnego
Wykorzystywanie seksualne rozumiane jest jako przestępstwo przeciw szóstemu
przykazaniu Dekalogu popełnione przez osoby, o jakich mowa w p. B) powyżej z jednej
strony, z nieletnim, o jakim była mowa w p. A) powyżej podpunkty 1,2, z drugiej.
Definicja obejmuje również:
1) pozyskiwanie, posiadanie lub rozpowszechnianie obrazów pornografii z
udziałem nieletniego, bez względu na rodzaj medium do tego celu
wykorzystanego.
2) komunikowanie nieletniemu jakichkolwiek materiałów o treści pornograficznej
w celach lubieżnych.

Część I: Zasady postępowania podejmowanego w wyniku ujawnienia informacji
o oskarżeniach o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu wobec osoby nieletniej
1. Rozstrzyganie w sprawach przestępstw seksualnych popełnionych przez
duchownego z osobą nieletnią jest zastrzeżone Kongregacji Nauki Wiary 11 . Do
wikariusza generalnego należy przeprowadzenie wstępnego dochodzenia kanonicznego
przez powołanie komisji lub udzielenia pełnomocnictwa wyznaczonemu kapłanowi
(por. kan. 1717 KPK], którego celem jest potwierdzenie lub wykluczenie
prawdopodobieństwa zaistnienia przestępstwa, czyli zasadności lub bezzasadności
oskarżenia, a w wypadku uzyskania takiego potwierdzenia przekazanie dokumentacji

l0 Art.

6 dokumentu «Nonnae de gravioribusdelictis»
z 21 maja 2010 r. stanowi, iż w kwestii przestępstwa
przeciwko szóstemu przykazaniu popełnionego przez duchownego z nieletnim „osoba mająca habitualne

upośledzenie używania rozumu jest zrównana z osobą nieletnią".
"A/o/w proprio Sacramentorum sanctitatis tutela z 30 kwietnia 2001 r.
3

Stolicy Apostolskiej do dalszego prowadzenia sprawy 12 .
2. Celem postępowania kanonicznego, podjętego przez wikariusza generalnego, jest:
1) poznanie i formalne opisanie faktów,
2) przygotowanie właściwej dokumentacji,
3) uniemożliwienie kontynuacji przestępstwa (jeśli zostałoby potwierdzone),
4) podjęcie działań mających na celu naprawienie zła.
3. Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego i
inne normy kościelne, czy też zakonne, odróżnia się od ewentualnego postępowania
karnego, prowadzonego według prawa polskiego.
4. Odpowiedzialność karną oraz cywilną za tego rodzaju przestępstwa ponosi
bezpośrednio sprawca jako osoba fizyczna. Pamiętać należy, że na gruncie prawa
cywilnego podjęto w ostatnim czasie działania celem rozciągnięcia odpowiedzialności za
działania bezpośredniego sprawcy (tj. duchownego) na kościelne osoby prawne tj.: jak
prowincję, dom zakonny, czy też parafię oraz odpowiednio przedstawicieli tych
jednostek tj. prowincjała, superiora, czy też proboszcza miejsca.
5. W ciągu całego postępowania wyjaśniającego przełożony generalny
lub
wikariusz generalny może delegować wyznaczonego Brata do kontaktów z rzekomą
ofiarą lub/i jej przedstawicielami bądź prawnymi opiekunami. Ofiarę seksualnego
wykorzystania, jak i jej bliskich, należy na każdym etapie sprawy otoczyć właściwą
troską duszpasterską.
6. Wszelka dokumentacja wstępnego dochodzenia jest z zasady przeznaczona
jedynie do wewnętrznego użytku przełożonych kościelnych, prowadzących sprawę.
Przełożony generalny lub wikariusz generalny powinien jednak rozważyć, czy
dokumentacja ta stanowi podstawę do złożenia odrębnego doniesienia do właściwych
organów państwowych, zgodnie z prawem polskim. Treścią dokumentacji nie mogą być
w żadnym wypadku wiadomości uzyskane z sakramentalnego forum wewnętrznego
(tajemnica spowiedzi); analogicznie należy traktować wiedzę uzyskaną w ramach
kierownictwa duchowego.
7. Postępowanie kanoniczne prowadzi przełożony generalny lub wikariusz
generalny osobiście lub poprzez wyznaczonego członka prowincji.
8. Przełożony generalny lub wikariusz generalny podejmie postępowanie
kanoniczne, jeśli pod adresem osób, o których mowa w p. B) oskarżenie zostało
skierowane bezpośrednio do niego, jako do ich przełożonego. Przełożony generalny lub
wikariusz generalny podejmuje postępowanie również wtedy, gdy nie zostało wniesione
formalne oskarżenie, a inną drogą posiadł wiedzę o zaistniałych faktach w sprawach, o
których mowa w niniejszym dokumencie. Na każdym etapie postępowania oskarżony
Współbrat ma prawo do obrony, a przełożony generalny lub wikariusz generalny obowiązek zapewnienia mu wszelkiej koniecznej pomocy, także prawnej.
9. W wypadku pojawienia się zarzutów wszystkie dane należy dokładnie
zweryfikować z zachowaniem tajności. Otrzymywane w sprawie listy, także
korespondencja internetowa, a szczególnie informacje telefoniczne itp., powinny
stanowić dla przełożonego generalnego lub wikariusza generalnego podstawę do
zaproszenia osoby oskarżającej na bezpośrednią rozmowę. Jeśli stroną skarżącą jest
nieletni, spotkanie z nim może odbywać się przy udziale rodziców lub opiekunów
prawnych. Jednocześnie wikariusz generalny spotka się z oskarżanym Współbratem,

12 Art. 16 dokumentu Normae de gravioribusdelictis
stanowi, iż "za każdym razem, gdy ordynariusz lub
hierarcha otrzymuje wiadomość, przynajmniej prawdopodobną, o najcięższym przestępstwie, po
przeprowadzeniu wstępnego dochodzenia powiadamia o tym Kongregację Nauki Wiary, która jeśli nie
zastrzega sobie sprawy z powodu szczególnych okoliczności, poleca ordynariuszowi lub hierarsze dalsze
postępowanie, zachowując przy tym w mocy, jeśli zachodzi potrzeba, prawo do odwołania się od wyroku
pierwszej instancji jedynie do Najwyższego Trybunału tejże Kongregacji".

4

aby poinformować go o stawianych mu zarzutach oraz o prawie do obrony na każdym
etapie postępowania, i wysłuchać jego wyjaśnień. Na podstawie otrzymanych i
zweryfikowanych informacji, wikariusz generalny rozstrzyga, czy istnieją podstawy do
natychmiastowego rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego (kan. 1717 KPK).
10. Podczas pierwszej rozmowy z zainteresowanymi - zarówno z wnoszącymi
oskarżenie, jak i osobą, której oskarżenie dotyczy - przełożony generalny lub wikariusz
generalny bądź ich delegat poinformują strony o wszczynanym postępowaniu
kanonicznym i jego celu, jakim jest całkowite wyjaśnienie sprawy, niezależnie od innych
kroków prawnych, jakie mogą być ewentualnie podjęte przez zainteresowanych, do
czego mają zawsze pełne prawo.
11. Sposobem działania w postępowaniu wyjaśniającym jest gromadzenie
informacji. Podstawową czynnością postępowania wyjaśniającego jest bezpośrednia
rozmowa z osobą oskarżającą (jego opiekunami bądź przedstawicielami), a także z podejrzanym. Z każdej z takich rozmów powinien zostać sporządzony protokół.
12. Jeżeli oskarżenia nie znalazły potwierdzenia w postępowaniu wyjaśniającym,
przełożony generalny lub wikariusz generalny stwierdza to na piśmie i zamyka sprawę,
informując o tym Kongregację Nauki Wiary. Oskarżony Współbrat wraca do pracy
duszpasterskiej i otrzymuje wszelką pomoc, jakiej potrzebuje. Akta sprawy składane są
w tajnym archiwum prowincji.
13. W wypadku stwierdzenia prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa
przełożony generalny lub wikariusz generalny przekaże sprawę Kongregacji Nauki
Wiary. Jednocześnie
zawiesi
Współbrata
w dotychczasowych
czynnościach
duszpasterskich a zwłaszcza odsunie od kontaktów z nieletnimi.
14. Po zbadaniu sprawy Kongregacja Nauki Wiary:
1) prowadzi sprawę osobiście, bądź
2) zleca przełożonemu generalnemu dalsze jej prowadzenie według przekazanych
wytycznych.
15. Niezależnie od prowadzonego postępowania wyjaśniającego, jeśli zarzucane
fakty wydają się prawdopodobne, wikariusz generalny powinien skierować Współbrata,
którego sprawa dotyczy, do wyspecjalizowanego w tego rodzaju badaniach ośrodka
psychologicznego, najlepiej uznanego przez Konferencję Episkopatu Polski, celem
przeprowadzenia
diagnozy
dotyczącej
jego
rzeczywistych
skłonności
psychoseksualnych.
16. Jeśli diagnoza potwierdzi występowanie zaburzenia psychoseksualnego lub
innego poważnego problemu psychologicznego, przełożony generalny lub wikariusz
generalny powinien koniecznie podtrzymać decyzję o zawieszeniu Współbrata w
czynnościach duszpasterskich lub przynajmniej odsunąć od pełnienia zadań wśród
dzieci ' młodzieży.
17. Współbrat, u którego stwierdzono występowanie zaburzeń, musi zostać
zobowiązany do poddania się odpowiedniej terapii; ma ona pomóc w opanowaniu
zaburzonych skłonności oraz zapobiec nawrotom zaburzonych zachowań. Terapia może
być prowadzona przez ośrodek, który dokonał diagnozy lub przez inne kompetentne
osoby.
18. Jeżeli zarzuty okażą się prawdziwe i pociągnie to odpowiednie postępowanie
cywilne lub karne (państwowe lub kanoniczne), przełożony generalny lub wikariusz
generalny sam lub przez delegata powinien spotkać się z oskarżonym dla omówienia
sposobu udzielenia mu pomocy.
19. Współbrat, który - po przeprowadzeniu pełnego postępowania karnego w
oparciu o przepisy prawa kościelnego - okazałby się winnym seksualnego
wykorzystania osoby nieletniej na gruncie tych przepisów, niezależnie od nałożonej na
niego kary - jeśli nie jest nią wydalenie ze stanu duchownego - oraz obowiązku zadośću5

czynienia ofierze, nigdy już nie powinien być kierowany do zadań duszpasterskich
związanych z bezpośrednim kontaktem z dziećmi i młodzieżą.
19. Jeśli, niezależnie od postępowania kanonicznego, prowadzone jest przeciwko
współbratu dochodzenie ze strony
państwowych organów ścigania, wikariusz
generalny będzie informował przełożonego generalnego
o
wynikach tego
postępowania i przekaże wszelką dostępną dokumentację z tym związaną.
20. Na każdym z etapów postępowania wyjaśniającego przełożony generalny lub
wikariusz generalny zachowuje pełną wolność działania w podejmowaniu środków,
jakie uzna za stosowne, aby przeciwdziałać kolejnym zgorszeniom.
21. W prowadzeniu całej procedury należy zachować szczególną ostrożność, aby nie
narazić dobrego imienia oskarżyciela, oskarżonego i prowincji. Jakkolwiek bowiem
materia sprawy stanowi czyn naganny moralnie, narusza dyscyplinę Kościoła i jest
przestępstwem w prawie polskim (por. art. 199 k.k.), to jednak może stanowić łatwe
pole do nadużyć w oskarżeniach. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na łatwość
medialnego wykorzystania takich podejrzeń - niezależnie od ich udowodnienia lub nie do podważania wizerunku i autorytetu Kościoła. W sprawach dotyczących
ewentualnego kontaktu z mediami przełożony generalny lub wikariusz generalny
deleguje rzecznika prasowego Towarzystwa Chrystusowego.
22. Zaleca się Współbraciom, aby - niezależnie od sytuacji w jakiej się znaleźli, gdyby
ktokolwiek z osób świeckich zarzucał im popełnienie czynów, o których mowa w
niniejszym dokumencie - zachowali zawsze milczenie wobec tych oskarżeń, nie wdając
się pod żadnym pozorem w dyskusje z takimi osobami, mając na uwadze, że często
sytuacje takie stanowią prowokację i są nagrywane, albowiem ich celem jest odebranie
dobrego imienia Kościołowi. O sytuacjach takich współbracia niezwłocznie winni
zawsze poinformować przełożonych wyższych lub przełożonego domu.
23. Również przypomina się współbraciom, w przypadku oskarżenia, że zgodnie z
polskim prawem karnym mają prawo zawsze zachować milczenie i nie odpowiadać na
żadne pytania organów ścigania bez względu na wywieraną presję i obietnicę ze strony
organów ścigania, a także mają prawo domagania się niezwłocznego kontaktu z
adwokatem, którego poleci przełożony generalny lub wikariusz generalny.
24. Gdyby oskarżenie zostało wniesione przeciwko zmarłemu współbratu,
przełożony generalny lub wikariusz generalny powinien powiadomić osobę wnoszącą
oskarżenie o śmierci oskarżanego i nie powinien wszczynać postępowania
kanonicznego, chyba że uzna, iż zasadne jest wyjaśnienie sprawy dla obrony dobrego
imienia zmarłego.
25. Każdy, kto podlega jurysdykcji wikariusza generalnego ma obowiązek sumienia
powiadomić przełożonego generalnego lub wikariusza generalnego o powziętych
informacjach, a także o swoich uzasadnionych podejrzeniach lub poważnych
wątpliwościach związanych z moralnie nagannym zachowaniem kogokolwiek z
członków prowincji wobec nieletnich podlegających naszej duszpasterskiej opiece. To
samo dotyczy wiedzy lub podejrzeń związanych ze zbieraniem i/lub przechowywaniem
bądź przekazywaniem materiałów pornograficznych z udziałem nieletnich.

Część II: Zasady zapobiegające wszelkim formom nadużyć i oskarżeniom o
nadużycia
26. W duszpasterskich relacjach z powierzonymi nam nieletnimi konieczne są jasne
zasady, których celem jest:
1) pełna ochrona i bezpieczeństwo tych, którymi się opiekujemy,
2) zapewnienie przejrzystości w relacjach z nimi,
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3) dopilnowanie wszystkiego, co pomoże w uniknięciu jakichkolwiek
podejrzeń o zamiary i czyny moralnie naganne wobec nich.
27. Podane poniżej zasady mają zadanie prewencyjne w duszpasterskiej posłudze
wobec nieletnich. Ich znajomość i akceptacja są na terenie Polski i krajów podległych
pod Zarząd warunkiem dopuszczenia do opieki duszpasterskiej nad wymienionymi
powyżej osobami.
28. Jakkolwiek każdy, komu powierzone zostały osoby, nad którymi ma
duszpasterską pieczę, przejmuje osobistą odpowiedzialność za to, jak ową pieczę
sprawuje, to jednak wszelkie formy kontaktu i opieki nad nieletnimi w pracy
duszpasterskiej podlegają również organizacyjnej odpowiedzialności bezpośredniego
przełożonego (proboszcza w odniesieniu do wikariuszy, superiora w odniesieniu do
podwładnych i innych zaangażowanych w kontakty duszpasterskie z nieletnimi).
Podlegli im współpracownicy organizują pracę duszpasterską za ich wiedzą i zgodą.
Jednocześnie w każdym czasie przełożony ma prawo weryfikacji jakości tej posługi, ze
szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa powierzonych nam osób.
29. Bez względu na to, czy współbracia prowadzą działalność duszpasterską
związaną z domem zakonnym czy nie, spotkania z nieletnimi nigdy nie mogą odbywać
się za klauzurą tj. w pokojach, w którym mieszkają członkowie Towarzystwa
Chrystusowego, nawet jeśli rodzice bądź opiekunowie wyrażaliby na to zgodę.
Wszelkiego rodzaju spotkania z nieletnimi mogą odbywać się jedynie w wyznaczonych
do tego celu salkach i pomieszczeniach, do których zawsze jest dostęp. W czasie trwania
spotkań drzwi takich pomieszczeń nigdy nie mogą być zamykane na klucz. Zaleca się
współbraciom, aby - za wyjątkiem spraw związanych ze spowiedzią, która winna
odbywać się w konfesjonale - nie przebywali sam na sam z nieletnim w pomieszczeniu,
aby takimi sytuacjami nie stwarzać żadnych podejrzeń, czy też wysuwania
bezpodstawnych zarzutów. 0 ile nieletni prosi o rozmowę na osobności, a rozmowa nie
dotyczy spraw objętych spowiedzią lub poradą duchową, w miarę możliwości należy
prowadzić je w salkach lub w pomieszczeniach, które są w pobliżu miejsc, gdzie znajdują
się inni współbracia lub ludzie świeccy, aby z jednej strony zapewnić swobodną
wypowiedź nieletniemu, a z drugiej strony wykluczyć podejrzenie o intymny charakter
spotkania z nieletnim.
31. Do zorganizowania wycieczki, wyjazdu bądź wyprawy z nieletnimi poza miejsce
zamieszkania wymagana jest pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych.
Angażujący się w takie inicjatywy współbracia muszą mieć jednocześnie pisemną zgodę
swoich bezpośrednich przełożonych. W organizacji tego typu imprez zachowane zostaną
wszystkie wymagane prawem przepisy bezpieczeństwa. To samo dotyczy przepisów
odnoszących się do zapewnienia odpowiedniej liczby wykwalifikowanych opiekunów.
32. W czasie wyjazdów, które wiążą się z noclegiem poza miejscem zamieszkania,
współbratu-opiekunowi nigdy nie wolno spać w jednym łóżku z nieletnim. Również
nigdy nie wolno spać z nieletnim w jednym śpiworze i nigdy w jednym namiocie lub w
jednym pokoju bez obecności osób trzecich. Nocleg będzie zorganizowany w ten sposób,
aby zachować konieczną ochronę intymności powierzonych nam osób i uniknąć
wszelkich podejrzeń o nieczyste intencje. Ze swej strony współbrat-opiekun nigdy nie
pokaże się w stroju, który w jakikolwiek sposób urągałby zasadom przyzwoitości i
skromności.
33. W korzystaniu z toalety oraz przy załatwianiu czynności związanych z higieną
żaden współbrat bez słusznej przyczyny nie może znajdować się sam z nieletnimi w tym
samym czasie w tym samym pomieszczeniu.
34. W czasie kontaktów duszpasterskich z nieletnimi współbracia niech zachowają
rozsądek i stosowny dystans w tym, co dotyczy zewnętrznych oznak bliskości i sympatii,
aby uniknąć nawet pozorów 'złego dotyku' i nie dawać podstaw do wysuwania
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podejrzeń i oskarżeń w tym względzie. Żaden współbrat nie może pozwolić również
nieletnim na takie okazywanie bliskości i sympatii z ich strony, które zarezerwowane
jest dla osób najbliższych.
35. Nie wolno posługiwać się językiem wulgarnym i seksistowskim. Nigdy nie należy
opowiadać powierzonym naszej trosce nieletnim dowcipów o jakimkolwiek podtekście
seksualnym. Nie należy udostępniać ani pożyczać nieletnim żadnych materiałów
(filmów, książek, itd.), co do których poziomu moralnego mogą być wysunięte
zastrzeżenia.
36. Należy tak organizować spotkania z nieletnimi, by - w porozumieniu z rodzicami
bądź opiekunami prawnymi - zapewnić im na czas bezpieczny powrót do domu i nie
narażać ich na niebezpieczeństwa związane z samotnym powrotem. Nie wolno żadnemu
ze współbraci odwozić samotnego nieletniego samochodem bez osób trzecich do jego
miejsca zamieszkania (np. po zakończonym czuwaniu modlitewnym, spotkaniu grupy
religijnej, zajęciach lekcyjnych lub sportowych czy po kolędzie itp.).
37. O wszystkich sprawach, które budzą nasz niepokój w zachowaniu nieletnich
należy informować ich rodziców bądź opiekunów prawnych oraz swoich bezpośrednich
przełożonych.
38. Dla własnego bezpieczeństwa nie należy udostępniać osobistych komputerów
osobom postronnym; nie należy pozwalać nieletnim na swobodny i niekontrolowany
dostęp do Internetu w pomieszczeniach parafialnych czy klasztornych; tym bardziej
nigdy nie należy pozwalać na taki dostęp w pokojach czy miejscach zarezerwowanych
dla wspólnoty.
39. Również dla własnego bezpieczeństwa nie należy nawiązywać prywatnych
kontaktów z nieletnimi i osobami za takie się podającymi na forach internetowych i
portalach społecznościowych. Jeśli którykolwiek współbrat utrzymuje z nieletnim
kontakt duszpasterski, który ze względu na szczególne okoliczności i wyraźną wolę
nieletniego nie jest znany jego rodzicom lub prawnym opiekunom, niech poinformuje o
tym swojego przełożonego.
40. Należy być bardzo uważnym na wszelkie zachowania prowokacyjne ze strony
nieletnich bądź osób czy grup posługujących się nieletnimi w celu prowokacji.
Ewentualne podejrzenia co do takiego zachowania należy przekazać natychmiast
przełożonym wyższym oraz bezpośrednim przełożonym (wikariusze - proboszczowi;
pozostali współbracia - przełożonemu domu). Wikariusz generalny lub jego delegat z
kolei powinien skontaktować się bez zwłoki z rodzicami/opiekunami prawnymi nieletnich, których sprawa może dotyczyć. Jeśli okoliczności tego wymagają wikariusz
generalny niech skorzysta z koniecznej pomocy prawnej i zapewni taką - jeśli potrzeba współbratu, który jest zaangażowany w sprawę.

Część III: Zasady dotyczące rekrutacji kandydatów oraz formacji początkowej
41. Do podjęcia okresu próby w naszym zgromadzeniu zakonnym nie zostanie
zaakceptowany kandydat, który w przeszłości został skazany za czyny przeciwko
szóstemu przykazaniu Dekalogu z nieletnim i/lub za sprawy związane z pornografią
dziecięcą, bądź sam deklarował ze swej strony czyny, o jakich tu mowa. Przed
przyjęciem kandydata konieczne jest jego pisemne oświadczenie w tej kwestii.
42. Gdyby na jakimkolwiek etapie formacji początkowej wobec kogokolwiek ze
współbraci zaistniało podejrzenie popełnienia czynów, o jakich mowa w tym dokumencie, zostanie przeprowadzona przez jego przełożonych w porozumieniu z
przełożonym generalnym gruntowna weryfikacja jego sytuacji. W razie potwierdzenia
się zarzutów - kandydat zostanie bezzwłocznie odesłany. Dla ochrony dobrego imienia
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osób konieczne jest zachowanie dyskrecji.
43. Jeśli chodzi o współbrata po ślubach wieczystych - w wypadku braci, a w
odniesieniu do kandydatów do prezbiteratu - przed święceniami diakonatu, w wypadku
udowodnienia czynów, o jakich mowa w niniejszym dokumencie - po stosownej
weryfikacji ze strony przełożonych - przełożony generalny wystąpi do Stolicy
Apostolskiej z wnioskiem o rozpoczęcie procedury wydalenia z Towarzystwa
Chrystusowego. Na czas wyjaśnienia sprawy Współbrat, którego sprawa dotyczy, będzie
odsunięty od posług związanych z kontaktami z nieletnimi. Gdyby taki przypadek
zaistniał po przyjęciu święceń diakonatu, ale przed święceniami prezbiteratu,
przełożony generalny postąpi w takim wypadku zgodnie z procedurami opisanymi w cz.
I niniejszych zasad.
44. W procesie formacji początkowej, zwłaszcza w tym, co dotyczy formacji ludzkiej,
położony zostanie właściwy nacisk na wychowanie do szacunku w oparciu o
chrześcijańskie pojęcie godności człowieka, tak jak uczy tego Kościół. "Do tego dochodzi
konieczność pozytywnego wychowania do prawdziwej czystości i do właściwego
obchodzenia się z własną seksualnością i z seksualnością innych" 13 . Jeśli przydatna lub
konieczna okaże się pomoc ekspertów zewnętrznych, zespół formacyjny z takiej pomocy
skorzysta, zachowując stosowne zapisy Statutów formacji i studiów.
45. By zachować całkowitą wolność sądu nad kandydatem co do jego przydatności,
ani współbracia pracujący w referacie powołań, ani bezpośredni przełożeni nie powinni
wiązać się z nimi węzłem sakramentalnej tajemnicy pojednania. Zwłaszcza w
przypadkach trudnych trzeba zachować całkowitą rozdzielność forum zewnętrznego i
wewnętrznego 14 .
46. Wszelkie wątpliwości dotyczące zdolności kandydata do życia w
konsekrowanym celibacie, zwłaszcza gdyby proces rozeznania się przedłużał, będą
rozstrzygane na korzyść Kościoła.

Zakończenie: Implementacja norm
47. Przełożony generalny i wikariusz generalny oraz wyznaczeni do tego
współbracia w porozumieniu i we współpracy z przełożonymi domów, proboszczami i
współbraćmi odpowiedzialnymi za różne sektory duszpasterstwa są odpowiedzialni za
wdrożenie tych zapisów w prowincji.
48. Każdy z profesów wieczystych zobowiązany jest do zapoznania się z powyższym
dokumentem i do pisemnego poświadczenia bezwarunkowego jego przyjęcia. Stosowny
dokument zostanie złożony w teczce personalnej w Kurii Towarzystwa Chrystusowego.
49. Odpowiedzialni za kolejne etapy formacji są zobowiązani zapoznać współbraci
w formacji początkowej z powyższymi Zasadami. Również współbracia w formacji
początkowej, od aspirandatu począwszy, zobowiązani są do pisemnego poświadczenia
bezwarunkowego ww. Zasad. Stosowny dokument zostanie złożony w teczce
personalnej w Kurii Towarzystwa Chrystusowego.
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