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MARCIN RADOMSKI 1

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W ŚWIETLE RAPORTÓW  
KOMISJI KRÓLEWSKIEJ

Biologiczni rodzice dziecka, będąc dla niego najbliższymi osobami, są bez-
pośrednio odpowiedzialni za jego ochronę i zapewnienie bezpieczeństwa. 
Według werdyktu, który został podjęty przez Konwencję Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych dotyczącą Praw Dziecka z 1989 roku, jeśli z jakie-
goś powodu najbliżsi nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa i ochrony 
dziecka, wtedy obowiązek przejmuje państwo, które posługuje się różnymi 
instytucjami wychowawczymi 2. W art. 20 Konwencji o Prawach Dziecka 
przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopa-
da 1989 r. czytamy, że dziecko, które jest pozbawione — czy to czasowo, 
czy tymczasowo swojego własnego środowiska rodzinnego — ma prawo 
do ochrony i opieki ze strony państwa. Opieka ta może obejmować zarówno 
umieszczenie w rodzinie zastępczej, w placówce odpowiedniej instytucji lub 
adopcję. Przy podejmowaniu takich działań artykuł zapewnia zachowanie 
ciągłości wychowania dziecka, jego etnicznej, religijnej oraz kulturowej toż-
samości 3. Przemoc w jakiejkolwiek formie skierowana wobec dziecka jest 
zawsze pogwałceniem podstawowych jego praw. Podczas dojrzewania dzie-
cko zasługuje na bezwarunkową miłość od swoich najbliższych, a także 
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na niezbędne elementy potrzebne do właściwego fi zycznego, psychicznego, 
emocjonalnego oraz społecznego wzrostu 4.

Potrzeba bezpieczeństwa i ochrona najmłodszych jest zatem podsta-
wowym elementem troski o ich dobro. Amerykański psycholog Abraham 
Maslow w swojej koncepcji piramidy potrzeb, ukazuje potrzebę bezpie-
czeństwa jako fundament psychiki człowieka. Umiejscawia ją tuż za po-
trzebami biologicznymi. Brak zaspokojenia tej konieczności powoduje ha-
mowanie rozwoju osoby. Na całość niezbędności bezpieczeństwa składają 
się inne potrzeby, do których można zaliczyć: wolność od lęku i strachu, 
funkcjonowanie w zorganizowanej strukturze, potrzebę prawa i porząd-
ku, możliwość uzyskania wsparcia oraz stabilizację. Istota ludzka odczu-
wa bezpieczeństwo, kiedy środowisko, które ją otacza jest przewidywal-
ne, sprawiedliwe oraz funkcjonuje według uporządkowanego systemu 5. 
Dla współczesnego człowieka poczucie bezpieczeństwa może objawiać się 
w pragnieniu stałej pracy, oszczędności na koncie, polisy ubezpieczenio-
wej, zabezpieczenia fi nansowego, zdrowia czy też własnego poczucia do-
brostanu 6. Maslow podkreśla trzy zasadnicze typy poczucia bezpieczeń-
stwa: bezpieczeństwo fi zyczne, emocjonalne oraz fi nansowe. Psycholog 
zauważa, że jeśli człowiek nie ma fi zycznego poczucia bezpieczeństwa, 
to jego życie jest zagrożone. Konsekwencją tego jest pogorszenie jakości 
życia, zdolności myślenia i zasadniczo następuje zwiększenie poziomu hor-
monu stresu — kortyzolu. Emocjonalne poczucie bezpieczeństwa związane 
jest z byciem w pobliżu ludzi, którym można ufać. To powoduje zdolność 
zaufania własnym uczuciom. Taka postawa daje poczucie bezpieczeństwa 
do tego, aby mówić o własnych potrzebach i samorozwoju. Trwanie w tok-
sycznym środowisku ogranicza i zmusza do skupiania się na przetrwaniu. 
Jest kilka sposobów na to, aby stać się emocjonalnie bezpiecznym np. 
unikanie zależnych, toksycznych relacji a szukanie takich, które są opar-
te na wzajemnym szacunku, zaufaniu i miłości. Ważnym aspektem jest 
identyfi kacja własnych uczuć, rozpoznawanie ich i reagowanie na nie 
w sposób właściwy. Finalnym elementem emocjonalnego bezpieczeństwa 
są adekwatne relacje z drugim człowiekiem lub grupą osób oraz poczucie 
fi nansowego bezpieczeństwa, które daje możliwość i poczucie niezależno-
ści, pozwala na edukacje i własny rozwój 7.

4  S. Deb, Child Safety…, wyd. cyt., s. 1. 
5  K. Stępień, Wybrane zjawiska patologii społecznej w aspekcie zagrożeń bez-
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Komisja Królewska wobec Policji stanu  Nowa Południowa Walia 
w Australii 

W maju 1994 r. w Australii została powołana Królewska Komisja, której 
zadaniem było zbadanie istnienia i zakresu korupcji w Policji australijskie-
go stanu Nowa Południowa Walia. W grudniu 1994 prace Komisji zostały 
poszerzone o zagadnienie ochrony przez Policję ww.stanu osób podejrza-
nych. Prace Komisji zostały zakończone Finałowym Raportem ogłoszonym 
26 sierpnia 1997 r. Celem tego działania była ocena wagi problemu pedo-
fi lii, identyfi kacja braków w dochodzeniach i sposób reagowania na zezna-
nia składane przez ofi ary pedofi lii. Ta część prac Komisji otrzymała własną 
nazwę: „The Pedophile Inquiry”. Komisja dokonała szeregu publicznych 
i niejawnych przesłuchań, formalnych dyskusji z ekspertami, policją oraz 
władzami. W dokumentacji Komisji Królewskiej widnieje zapis o przepro-
wadzonych licznych badaniach oraz tajnych operacjach. Komisja otrzyma-
ła wiele publicznych oświadczeń od wspomnianych badanych instytucji. 
Komisja przeprowadziła śledztwo, w celu zbadania adekwatności szeregu 
dochodzeń policyjnych dotyczących pedofi lii w latach 70, 80 i 90 XX wie-
ku. Dokonała przesłuchania duchownych różnych wyznań, przedstawicieli 
Departamentu Edukacji Szkolnej, Komisji ds. Skarg Ochrony Zdrowia, 
Komisji Usług Społecznych, Departamentu Sprawiedliwości ds. Nieletnich 
oraz wielu innych instytucji. Łącznie przesłuchano 243 świadków: du-
chownych, członków rodzin ofi ar, sędziów, policjantów oraz ekspertów. 
Badania Komisji ukazały, że problem pedofi lii jest złożony. Stwierdzono, 
że jest ona zjawiskiem niestety dość powszechnym, natomiast odpowiedź 
jest fragmentaryczna i nieodpowiednia do skali i złożoności problemu. 
W związku z tym Komisja wypracowała aż 140 rekomendacji postępowa-
nia. Kluczowym zaleceniem było między innymi utworzenie wyspecjalizo-
wanych jednostek policji, zajmujących się przestępczością na tle seksual-
nym wobec nieletnich. Ponadto zalecono udoskonalenie procesu rekrutacji 
ze zwróceniem uwagi na większą weryfi kację personelu organizacji rządo-
wych oraz pozarządowych, w tym także kościelnych. Zalecono szkolenia 
nowo przyjętych pracowników m.in. z troską o używanie języka neutralne-
go płciowo. Ponadto Komisja rekomendowała stworzenie nowych procedur 
sądowych i zdefi niowanie nowych przestępstw, wprowadzenie profesjonal-
nego wsparcia i leczenia zarówno ofi ar, jak i przestępców, uruchomienie 
rejestru przestępców oraz utworzenie Komisji ds. Dzieci 8.

Prace Komisji wykazały jedną bardzo ważną rzecz: przypadki chronienia 
przestępców nie są bezprecedensowe i dotyczą całego świata. Przykładem 
jest Komisja zajmująca się wykorzystywaniem dzieci w Kościele katolickim 
w Irlandii, która ujawniła czynny udział Policji w ochronie przestępców 
i ich czynów. Również w Wielkiej Brytanii pojawiły się zarzuty, że szaj-
ka pedofi lów może mieć ochronę nawet w osobach z urzędów wyższego 

8  <http://www.lib.latrobe.edu.au/research/ageofi nquiry/biogs/E000002b.
htm>, 17 marca 2019 r. 
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szczebla 9. Sprawa dotyczyła oskarżenia wytoczonego przez członka parla-
mentu, Toma Watsona, wobec wysoko postawionego parlamentarzysty 10.

Wyżej wymienione sytuacje ukazują, jak ważne jest tworzenie nieza-
leżnych struktur i systemów prewencyjnych chroniących dzieci, a także 
dających poczucie bezpieczeństwa i wsparcie ofi arom przestępstw wyko-
rzystania seksualnego. 

W Raporcie Finałowym Komisji czytamy o wielu postanowieniach do-
tyczących stworzenia bezpiecznych warunków dla wychowania i eduka-
cji dzieci. Komisja m.in. zaleca wprowadzenie nowelizacji ustawy o prze-
stępstwach z 1900 roku, która dopuszcza zeznania świadka dziecięcego 
w sprawie dotyczącej napaści osobistej. Oświadczenie pozasądowe może 
być rejestrowane w postaci dźwięku lub nagania wideo. Komisja proponu-
je także specjalistyczne szkolenia dla urzędników sądowych i prawników 
zajmujących się ściganiem oraz sprawami napaści na tle seksualnym wo-
bec dzieci. Szkolenia mają dotyczyć możliwości wczesnego rozpoznawania 
wykorzystania. Wiąże się to z poznaniem etapów emocjonalnego rozwoju 
dziecka po to, aby móc mu się dokładniej przyjrzeć, zidentyfi kować, czy 
doszło do nadużycia i udzielić właściwego wsparcia. Komisja zaleca także, 
żeby w czasie przesłuchania i rozmowy z dzieckiem usunąć formalny strój 
sędziów i adwokatów, aby stworzyć jak najbardziej przyjazne warunki. 
Zaleca także ogólną dostępność Służby Pomocy Świadkom we wszystkich 
sprawach dotyczących napaści seksualnej wobec dzieci 11.

Królewska komisja do spraw odpowiedzi instytucji 
na wykorzystywanie seksualne dzieci w Australii

Lata 80-te ubiegłego stulecia były czasem pogłębionej refl eksji na temat 
seksualnego wykorzystywania nieletnich. Po wielu analizach i badaniach 
okazało się, że przemoc wobec nieletnich może mieć charakter zorganizo-
wany i strukturalny. Jedną z pierwszych instytucji, która uznała problem 
molestowania za bardzo poważny był Kościół Katolicki. W latach 90. insty-
tucja ta przyjęła normy i zasady postępowania wobec tych wszystkich, któ-
rzy podlegali jurysdykcji Kościoła. 30 października 1996 r. został przyjęty 
dokument „The Melbourne Response”, którego inicjatywę ogłosił ówczesny 
arcybiskup Melbourne George Pell 12. Ten sam kościelny hierarcha został 
skazany 13 marca 2019 r. na 6 lat więzienia za seksualne molestowanie 
dwóch chłopców w latach 90., w tym 3 lata i 8 miesięcy bez możliwości 

 9  M. Pottenger, Royal Commission into child abuse must have powers to inves-
tigate police, <https://theconversation.com/royal-commission-into-child-abuse-
must-have-powers-to-investigate-police-1070>6>, 17 marca 2019 r. 
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11  J.R.T. Wood, Royal commission into the new south wales police service. Fi-

nal report. Vol. V [w:] The paedophile inquiry, The Government of the State of New 
South Wales 1997, s. 1099.

12  A. Kobyliński, Problem molestowania seksualnego dzieci w Australii [w:] 
„Studia Ecologiae et Bioethicae” 2016, No. 14, s. 59.
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warunkowego zwolnienia. Sąd w czerwcu 2019 roku ma rozpatrywać od-
wołanie skazanego 13.

Rząd Federalny Australii 11 stycznia 2013 r. powołał Komisję Królew-
ską do Spraw Odpowiedzi Instytucji na Wykorzystanie Seksualne Dzieci 14. 
Wysłuchała ona ponad 8000 historii poszczególnych osób dotkniętych mo-
lestowaniem 15. Powstanie Komisji i jej działalność była kluczowa w kwe-
stii zapewnienia poczucia bezpieczeństwa ofi arom, zarówno na poziomie 
emocji, jak i na poziomie fi nansowego zadośćuczynienia. Osoby, które były 
oskarżane o poszczególne przestępstwa na tle seksualnym wobec nielet-
nich zwykle im zaprzeczały, próbując uczynić z oskarżycieli kłamców. 
Taki sposób argumentacji wpływał na relacje dziennikarzy oraz dyskusje 
pracowników akademickich, dając większą wiarę oskarżonym niż osobom 
pokrzywdzonym. Powodowało to duży dyskomfort i brak poczucia bezpie-
czeństwa wśród ofi ar 16. Dlatego jednym z działań Komisji było przebadanie 
i dokonanie analizy tego, co się działo w różnych instytucjach takich jak: 
szkoły, domy dziecka, kluby sportowe czy też religijne instytucje 17. Prace 
Komisji trwały od 2013 r. do 2017 r. i zostały zakończone ogłoszeniem 
Raportu Finalnego. W czerwcu 2014 r. Komisja zaprezentowała dwuczęś-
ciowy, tak zwany Raport Tymczasowy (Interim Report) w którym pokazała 
już dokonane zadania i przedstawiła plan dalszych prac oraz ujawniła 150 
osobistych historii osób które wyraziły zgodę na upublicznienie swoich 
traumatycznych przeżyć i dramatów związanych z doświadczaniem mole-
stowania seksualnego 18.

Dlatego Raport Finalny Królewskiej Komisji zawierał 189 nowych zale-
ceń, które mają zapewnić ochronę i bezpieczeństwo nieletnich. Do kluczo-
wych zaleceń należy:

 — utworzenie przez Rząd Federalny Krajowego Biura ds. Bezpieczeństwa 
Dziecka, które ma się zajmować opracowaniem i realizacją krajowych 
ram zapobiegania seksualnego wykorzystywania dzieci;
 — utworzenie przez wszystkie instytucje, którymi zajmowała się Komisja, 
listy standardów bezpieczeństwa dla dzieci ściśle określonych przez 
Komisję Królewską, które mają być egzekwowane przez rządy fede-
ralne, stanowe i terytorialne; 
 — stworzenie przez rząd federalny swoistej jednostki nadzorującej poli-
tykę bezpieczeństwa wobec dzieci;

13  <https://www.theguardian.com/australia-news/live/2019/mar/13/cardi-
nal-george-pell-sentenced-child-sexual-assault-live>, 22 marca 2019 r.

14  A. Kobyliński, Problem molestowania seksualnego…, wyd. cyt., s. 59–60.
15  Final Report. Preface and executive summary. Royal Commission into Insti-

tutional Responses to Child Abuse, Commonwealth of Australia, Published De-
cember 2017, s. 1

16  <https://www.goodreads.com/work/quotes/19348708-organised-sexual-
-abuse>, 9 stycznia 2019 r.

17 <https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/fi nal-report>, 22 marca 
2019 r. 

18  A. Kobyliński, Problem molestowania seksualnego…, wyd. cyt., s. 60.
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 — zmiana zaleceń odnośnie proboszczów parafi i, którzy nie powinni być 
pracodawcami dyrektorów i nauczycieli szkół katolickich;
 — wyraźne zaznaczenie, iż nie powinno być zwolnienia z obowiązku zgła-
szania wykorzystania seksualnego dzieci ujawnionego podczas spowiedzi;
 — wskazanie iż Konferencja Australijskich Biskupów powinna zwrócić się 
do Stolicy Apostolskiej z prośbą o zmianę przepisów kościelnych doty-
czących wykorzystania seksualnego dzieci, w tym zniesienia wymogu 
niszczenia dokumentów w określonych okolicznościach oraz rozważenia 
wprowadzenia dobrowolnego celibatu dla duchownych diecezjalnych; 
 — zalecenie, aby anglikańscy biskupi odpowiadali przed odpowiednim 
organem w związku ze swoją reakcją na skargi dotyczące seksualnego 
wykorzystania dzieci
 — wskazanie, iż rządy federalne, stanowe i terytorialne powinny usta-
nowić przepisy chroniące osoby, które zgłaszają wykorzystywanie sek-
sualne dzieci; 
 — zalecenie, aby instytucje zajmujące się pracą związaną z dziećmi za-
chowywały dokumentację dotyczącą wykorzystania seksualnego dzieci 
przez co najmniej 45 lat;
 — przeprowadzanie i publikowanie przez rząd regularnych badań doty-
czących zakresu złego traktowania dzieci w kontekście zarówno insty-
tucjonalnym jak i nieinstytucjonalnym; 
 — ustanowienie i fi nansowanie przez rząd federalny porad prawnych oraz 
pomoc skierowaną dla ofi ar i osób, które przeżyły wykorzystanie sek-
sualne dzieci w instytucji 19.

Statystyki królewskiej komisji do spraw odpowiedzi instytucji 
na wykorzystywanie seksualne dzieci w Australii

Królewska Komisja w czasie swojej pracy wysłuchała zeznań prawie 
8 000 świadków. Otrzymała 1 334 pisemne relacje i przeprowadziła 444 
dni publicznych przesłuchań, a dowody, jakie zgromadziła w czasie swo-
ich prac, dotyczyły aż 3 489 różnych instytucji. Uzyskane informacje ob-
nażyły dramatyczny obraz i skalę patologii. Ujawniono, iż wykorzystanie 
seksualne w wyżej wymienionych przypadkach wiązało się głównie z czy-
nami dokonanymi przez przedstawicieli płci męskiej (93,8% sprawców 
było mężczyznami i 63,6% pokrzywdzonych było również płci męskiej). 
Ponad połowa ofi ar została wykorzystana pomiędzy 10 a 14 rokiem życia. 
Najmłodsza ofi ara, która została przesłuchana w czasie prywatnych se-
sji, miała 7 lat, natomiast najstarsza 93 lata. Aż 36,3% osób przesłucha-
nych było wykorzystanych seksualnie przez więcej niż jednego sprawcę, 
a 58,1% osób zostało wykorzystanych seksualnie w instytucjach zarządza-
nych przez kościelne organizacje różnych wyznań. Sprawcy wykorzystań 

19  <https://www.theguardian.com/australia-news/2017/dec/15/child-sexual-
-abuse-royal-commission-recommendations-and-statistics-at-a-glance>, 23 mar-
ca 2019 r.



246 Marcin Radomski Nr 1(133)

w instytucjach rządowych stanowili 32,5%, w instytucjach pozarządowych 
i niereligijnych — 10,5%. Największy jednak procent nadużyć seksualnych 
miał miejsce w instytucjach zarządzanych przez różnego rodzaju kościelne 
instytucje 20. Szczegółowy wykaz zakresu tych nadużyć ukazuje tabela 1. 

Tabela 1
Zakres nadużyć seksualnych w instytucjach zarządzanych przez kościelne organizacje 

różnych wyznań
Instytucje zarządzane 

przez organizacje 
kościelne

Zakres 
nadużyć 

seksualnych 
Katolicy 61,4%
Anglikanie 14,8%
Armia Zbawienia 7,2%
Protestanci 4,4%
Prezbiterianie 2,8%
Kościół Jednoczący się 2,3%
Inni chrześcijanie 1,9%
Świadkowie Jehowy 1,8%
Baptyści 1,2%
Kościół Pentakostalny 1,0%
Judaizm 0,6%
Inne organizacje religijne 3,9%

Źródło: https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/fi les/
fi nal_information_update.pdf, 22 marca 2019 r.

Raport ukazał również, iż 14,9% osób molestowanych identyfi kowało 
się jako rdzenni mieszkańcy Australii, aborygeni 21. Aż 35,7% molestowań 
wyżej wymienionych osób miało miejsce w katolickich instytucjach, nato-
miast 8,6% w anglikańskich. 31,6% przesłuchiwanych powiedziało, że mo-
lestowanie miało miejsce w szkole, natomiast 14,6 % osób zeznało, że nad-
użycia seksualne miały miejsce w czasie Mszy lub seminarium. Największy 
odsetek przestępców w badanych sprawach nadużycia seksualnego wśród 
nieletnich ujawniono pośród: religijnych przedstawicieli (31,8 %), nauczy-
cieli (20,4%), pracowników socjalnych w domach opieki (13,5%), opieku-
nów zastępczych (11,3%). Komisja po wysłuchaniu zeznań prawie 8 000 
świadków nadużyć seksualnych — 2,562 sprawy przekazała Policji 22.

20  <https://www.theguardian.com/australia-news/2017/dec/15/child-sexual-
-abuse-royal-commission-recommendations-and-statistics-at-a-glance>, 22 marca 
2019 r. 

21  <https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/fi les/fi nal_
information_update.pdf>, 22 marca 2019 r. 

22  <https://www.theguardian.com/australia-news/2017/dec/15/child-sexual-abu-
se-royal-commission-recommendations-and-statistics-at-a-glance>, 22 marca 2019 r. 
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Wyżej wymienione dane statystyczne ukazują rzetelność prac Komisji 
Królewskiej na przestrzeni lat swojej działalności na rzecz bezpieczeń-
stwa ofi ar oraz osób nieletnich znajdujących się pod opieką wychowaw-
czą. Konieczność opracowania podobnych zasad i troskliwe zajęcie się 
ofi arami jest potrzebne także na terenie Polski. Dziś jedyną instytucją, 
która stawia czoła problemowi molestowania seksualnego wśród swoich 
przedstawicieli jest Kościół Katolicki. Polscy Biskupi 14 marca bieżącego 
roku przedstawili dane dotyczące molestowania seksualnego w Koście-
le Katolickim w latach 1990–2018 osób nieletnich przez reprezentantów 
wyżej wymienionej instytucji. Z raportu wynika, że w tym przedziale cza-
sowym ofi ary wykorzystania zgłosiły biskupom 625 skarg dotyczących 
nadużyć dokonanych przez 382 księży. Zaledwie co czwarty ksiądz, który 
dopuścił się przestępstwa został usunięty ze stanu duchownego. Karą 
suspensy, zakazem pracy z małoletnimi, upomnieniem lub pozbawieniem 
urzędu zostało ukaranych 40% duchownych 23. Przypadki wykorzystania 
najczęściej były zgłaszane przez osoby poszkodowane (41,6%) lub ich bli-
skich (20,9%). W 5,8% ujawnionych przypadków nadużyć wiedza na ich 
temat pochodziła od organów państwa, a 5,2% z mediów. Ilość zgłoszeń 
dokonanych przez samych duchownych wyniosła 5,2%.

Podsumowanie

Wyżej wymienione dane ukazują ogromną potrzebę zajęcia się w spo-
sób profesjonalny bezpieczeństwem osób, które doświadczyły seksualne-
go nadużycia; nie wystarczy sama wiedza i precyzja zebranych danych. 
W Stanach Zjednoczonych Kościół Katolicki bardzo dokładnie zbiera dane 
dotyczące zachowań seksualnych popełnionych przez duchownych wo-
bec nieletnich, ale nie starał się wyjaśnić mechanizmów generujących 
takie nadużycia 24. Dramaty seksualnego wykorzystania nieletnich przez 
duchownych oraz zaniedbania i nieadekwatne reakcje ich przełożonych 
spowodowały poważny kryzys w kościele katolickim w tym kraju 25. Wyda-
rzenie kryzysowe wprowadza w życie doświadczanej nim osoby największy 
poziom niebezpieczeństwa, uderzając w samo jej istnienie stawia jedno-
cześnie pod znakiem zapytania jej żywotność, owocność funkcjonowania 
a także przyszłość 26. Historia wielu kryzysowych sytuacji, w których osoby 
i instytucje przeszły doświadczenie ogromnego niebezpieczeństwa, uka-
zuje bardzo ważną prawdę o konieczności zmiany i reformy organizacji, 
nadania im nowego początku niosącego poczucie bezpieczeństwa 27. Aby 

23  M. Wilgocki, Polski Kościół opornie odkrywa swoje grzechy, „Gazeta Wybor-
cza” 2019, nr 63, str. 1. 

24  A. Żak, Wierzchołek góry lodowej, WAM 2019, s. 13. 
25  Tamże, s. 5.
26  Tamże, s. 6.
27  Tamże, s. 6.
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zagrożenie mogło stać się szansą na zmianę potrzebne są co najmniej dwa 
istotne elementy: właściwe zarządzanie oraz adekwatne komunikowanie 
kryzysu, z uwzględnieniem i troską o osobę poszkodowaną, z jednoczes-
nym umiejscowieniem jej w centrum i uszanowaniem jej prawa do ano-
nimowości. Pierwszy aspekt dotyczy podejmowania mądrych i odważnych 
decyzji oraz konkretnych działań, których zadaniem będzie usunięcie 
przyczyn, a także eliminacja zagrożenia. Druga kwestia (nie mniej istotna), 
dotyczy właściwego, otwartego oraz systematycznego informowania na te-
mat podejmowanych zadań, których celem jest uzdrowienie sytuacji 28.

Obecne wydarzenia w Polsce związane z ujawnianiem wykorzystywa-
nia seksualnego małoletnich w instytucji Kościoła pokazuje, że ten trud-
ny problem jest także obecny w naszym kraju. Bardzo ważną sprawą jest 
to, aby tego istotnego tematu nie ograniczyć tylko do instytucji Kościoła, 
ale aby idąc tropem Australii rozszerzyć prace badawcze na każdą insty-
tucję w kraju, która zajmuje się wychowywaniem i pracą z dziećmi: czy 
to na poziomie socjalnym, czy też edukacyjno-sportowym. Niezwykle waż-
ną kwestią jest także przyjrzenie się i monitorowanie wykorzystywania 
nieletnich, związane z funkcjonowaniem w ich rodzinach. To temat wciąż 
niechętnie podejmowany w opinii społecznej. Molestowanie w rodzinie jest 
bardzo trudne do ujawnienia z uwagi na ogromny wstyd lub zmowę mil-
czenia 29. Tym bardziej niezbędne jest stworzenie niezależnych i obiektyw-
nych organizacji lub instytucji, które bardzo mocno skupią się na osobie 
poszkodowanej i zapewnieniu jej poczucia bezpieczeństwa. Istotną sprawą 
jest obiektywne podejście do tematu bez chęci wykorzystania problema-
tyki przeciwko jakiejkolwiek instytucji lecz w celu uzdrowienia, a przede 
wszystkim w celu otoczenia realną troską osoby, która przeżyła niebywa-
łą traumę. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na wszystkie przejawy, 
które mogą zagrażać poczuciu bezpieczeństwa. We Włoszech, w latach 
70. Partia Radykalna postulowała obniżenie wieku dopuszczającego kon-
takty seksualne od 12 roku życia. W 2010 r. niemieckie media ujawniły, 
że przed laty organizacja Humanistische Union wydała manifest, w któ-
rym postulowała o tzw. dobrą pedofi lię jako metodę godnościowej edukacji 
seksualnej. Manifest podpisała wtedy między innymi Sabine Leutheusser-
-Schnarrenberger, która w 2010 r. była ministrem sprawiedliwości 30.

Obecnie w Polsce działają bardzo prężnie dwie główne organizacje, które 
zajmują się ofi arami i pomocą w dochodzeniu do prawdy w celu przywró-
cenia im godności i poczucia bezpieczeństwa. Fundacja „Nie lękajcie się”, 
założona w 2013 r. jest jedyną w Polsce organizacją wspierającą i zrze-
szającą ofi ary wykorzystań seksualnych przez księży. Fundacja prowadzi 

28  Tamże, s. 6–7.
29 <https://cod.ignatianum.edu.pl/component/content/article/11-

-komentarze/104-%C5%BCak-sj-ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-jest-lustrzanym-od-
biciem-problem%C3%B3w-spo%C5%82ecznych.html?Itemid=109>, 24 marca 2019 r. 

30  <https://cod.ignatianum.edu.pl/component/content/article/11-komentarze/104-
-%C5%BCak-sj-ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-jest-lustrzanym-odbiciem-
-problem%C3%B3w-spo%C5%82ecznych.html?Itemid=109>, 24 marca 2019 r. 
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grupy wsparcia oraz sporządziła i aktualizuje interaktywną Mapę Kościel-
nej Pedofi lii w Polsce. Do tej pory na tej mapie umieszczono informacje 
o 384 ofi arach 85 sprawców z wyrokami sądowymi. Fundacja domaga 
się stworzenia niezależnej od Kościoła komisji, która zajmie się analizą 
i skalą pedofi lii oraz wypracuje rozwiązania chroniące dzieci na przyszłość. 
Postuluje zniesienie przedawnień przestępstw seksualnych oraz pociąg-
nięcie do odpowiedzialności sprawców i ich przełożonych — którzy kryli 
ich działania — a także Kościoła Katolickiego jako instytucji. Komisja do-
maga się także wykluczenia ze stanu kapłańskiego sprawców i kryjących 
ich zwierzchników oraz zapewnienia ofi arom wgląd w akta dotyczące ich 
procesów kanonicznych 31.

Kolejną, prężnie działającą organizacją jest Centrum Ochrony Dziecka 
(COD), które zostało powołane przez Rektora oraz Senat Akademii Igna-
tianum 4 marca 2014 r. w Krakowie. Dyrektorem COD jest o. Adam Żak 
z Zakonu Jezuitów, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Kon-
ferencji Episkopatu Polski. Do podstawowych zadań COD należy (jak po-
daje sama organizacja) „działalność szkoleniowa i wychowawcza w zakre-
sie psychologicznym, pedagogicznym i duchowym w tematyce związanej 
z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich oraz opracowanie i rozwój 
programów prewencji i wzorów dobrych praktyk dla różnych środowisk 
duszpasterskich, formacyjnych i wychowawczych, aby pomóc im w two-
rzeniu bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży” 32. Strona interne-
towa Centrum Ochrony Dziecka zawiera bardzo pomocną i aktualną bazę 
osób odpowiedzialnych w każdej diecezji i zakonie lub zakonnym zgroma-
dzeniu za przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach seksualnego wykorzysta-
nia małoletnich przez osobę duchowną 33.

Obie organizacje niewątpliwe robią bardzo dużo na rzecz ofi ar i roz-
wiązywania problemów związanych z pedofi lią. Jedyną ich słabością jest 
fakt, że tematykę pedofi li ograniczono tylko i wyłączenie do Kościoła Kato-
lickiego. Dlatego warto pracować nad stworzeniem systemu i organizacji, 
która będzie zajmowała się ww. tematyką w kontekście każdej instytucji 
rządowej lub pozarządowej — w których mogło dojść do molestowania — 
działającej w Polsce i zajmującej się osobami małoletnimi. Chodzi o to, aby 
każda ofi ara wykorzystania seksualnego została wysłuchana z uszanowa-
niem jej godności i poczucia bezpieczeństwa.

31  <http://nielekajciesie.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/Report_POLISH.
pdf>, 24 marca 2019 r. 

32  <https://cod.ignatianum.edu.pl/o-nas/misja-cod.html>, 24 marca 2019 r. 
33  <https://episkopat.pl/centrum-ochrony-dziecka-ma-nowa-strone-interne-

towa/>, 24 marca 2019 r. 
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Summary: The article deals with the 
subject of ensuring the safety of mi-
nors and their protection against po-
tential sexual crimes. The main source 
of analysis of the selected topic is the 
work of the two Royal Commissions 
which took place in Australia. The fi rst 
between the years of 1994-1997 which 
dealt with the New South Wales Police 
and the second between the years 2013-
2017 which assessed Institutional Re-
sponses to the Sexual Exploitation of 
Children. The article shows the excep-
tional integrity of the work of the Com-
mission and its concern for the victims 
of sexual violence as well as for ensur-
ing the safety of every minor under the 
supervision of institutions dealing with 
children’s education. These concerns 
are applied to the activities of two or-
ganisations in Poland that deal with the 
issues described above. The author also 
demonstrated the urgent need for secu-
rity and its provision in the process of 
education and leading especially young 
men to a greater maturity and the need 
to create an independent body to deal 
with the subject of pedophilia in various 
institutions, paying special attention to 
the victims.
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Streszczenie: Artykuł zajmuje się te-
matem zapewnienia bezpieczeństwa 
osobom nieletnim oraz ochroną przed 
wykorzystaniem seksualnym. Głównym 
źródłem analizy są wyniki dwóch Kró-
lewskich Komisji, których spotkania 
miały miejsce w Australii. Jedna w la-
tach 1994–1997 zajmowała się działa-
niami policji stanu Nowa Południowa 
Walia. Druga w latach 2013–2017 była 
Królewską Komisją do Spraw Odpowie-
dzi Instytucji na Wykorzystanie Seksu-
alne Dzieci. Artykuł ukazuje wyjątko-
wą rzetelność prac Komisji i ich troskę 
o ofi ary przemocy seksualnej, a także 
o zapewnienie bezpieczeństwa każdej 
osobie małoletniej, która jest pod opie-
ką wychowawczą właściwej instytucji 
zajmującej się procesem wychowaw-
czym dziecka, wskazuje także działal-
ność dwóch organizacji w Polsce, które 
zajmują się problematyką opisywaną 
w artykule. Ukazane są również dane 
statystyczne, dotyczące wszystkich 
przebadanych instytucji, opublikowane 
przez Komisję Królewską. Z powodu ich 
obszernego zakresu, w tekście opisano 
tylko te instytucje, w których Komisja 
udokumentowała najwyższą liczbę nad-
użyć. Zwrócono także szczególną uwa-
gę na potrzebę bezpieczeństwa i jego 
zapewnienie w procesie dojrzewania, 
wychowania i edukacji młodego czło-
wieka oraz na pragnienie zbudowa-
nia niezależnego systemu i organizacji 
zajmującej się zapobieganiem pedo-
fi lii w różnych instytucjach, ze zwró-
ceniem szczególnej troski na ofi ary. 


