
Ochrona dzieci i młodzieży w diecezji siedleckiej 

 Biskup siedlecki otocza ochroną dzieci i młodzież m.in. poprzez udzielanie adekwatnej 

odpowiedzi na ewentualne przypadki nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych diecezji 

siedleckiej na szkodę osób niepełnoletnich. Z tego też względu Biskup siedlecki  16 lutego 2015 r. 

mianował ks. dr. Marcina Bidera swoim delegatem ds. ochrony dzieci i młodzieży, do którego zadań 

należy wysłuchiwanie osób dokonujących zgłoszeń.  

Następnie Biskup siedlecki w 20 stycznia 2015 r. powołał „Komisję Stałą‟, której zadaniem jest 

prowadzenie dochodzenia wstępnego przewidzianego przez normy prawa kanonicznego oraz 

udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej oraz duszpasterskiej poszkodowanym i ich najbliższym. 

„Komisja Stała‟ działa według norm Kodeksu Prawa Konicznego oraz norm wydanych przez 

Kongregację Nauki Wiary w  „Normae de delictis‟  z dnia 16 maja 2011 r. (AAS 102 [2010] 419-434).  

Ponadto „Komisja Stała‟ działa według norm przyjętych przez Konferencję Episkopatu Polski 

na 366. Zebraniu Plenarnym w dniu 7-8 października 2014 r. zawartych w „Wytycznych dotyczących 

wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko 

szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia‟. 

Koordynatorem ds. ochrony dzieci i młodzieży na szczeblu Konferencji Episkopatu Polski jest 

mianowany w dniu 22 czerwca 2013 r. Adam Żak, SJ. Zostało również utworzone Centrum Ochrony 

Dziecka działające przy Akademii Ignatianum w Krakowie (http://cod.ignatianum.edu.pl/), którego 

zadaniem jest opracowywanie programów prewencyjnych, prowadzenie szkoleń wolontariuszy i 

specjalistów ds. prewencji nadużyć seksualnych wobec małoletnich, a także przyczynianie się do 

tworzenia bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży we wszystkich dziedzinach pracy 

duszpasterskiej, formacyjnej i wychowawczej Kościoła w Polsce. 

 

Więcej informacji: 

List pasterski papieża Benedykta XVI do katolików w Irlandii (2010) 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/letters/2010/documents/hf_ben-

xvi_let_20100319_church-ireland.html 

Normy motu proprio «Sacramentorum sanctitatis tutela». Wprowadzenie historyczne (2010) 

http://www.vatican.va/resources/resources_introd-storica_pl.html 

 

Normae delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem 

necnon de gravioribus delictis (2010) 

http://www.vatican.va/resources/resources_norme_pl.html 

Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w 

przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą 

niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia (2014) 

http://episkopat.pl/wp-content/uploads/2015/07/Wytyczne.pdf 
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Homilia papieża Franciszka (2014) 

 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/homilie/smarta-ofiary_07072014.html 
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