
DIECEZJA BRIDGEPORT 
KODEKS POSTĘPOWANIA PERSONELU KOŚCIELNEGO 

 
Streszczenie dla Świeckich Wolontariuszy 

 
Jako Świecki Wolontariusz, obiecuję przestrzegać zasad i wskazówek zawartych w kodeksie 
postępowania personelu kościelnego w trakcie posługi z dziećmi i młodzieżą. Obiecuję postępować 
uczciwie i profesjonalnie zarówno w kontakcie z dziećmi i młodzieżą, jak i w trakcie korzystania  
z jakichkolwiek prezentacji multimedialnych. 
  
Jako Świecki Wolontariusz, postanawiam: 
 

• Unikać niestosownych zachowań w momencie posługi z dziećmi i młodzieżą i w trakcie 
korzystania z jakichkolwiek prezentacji multimedialnych. 

• Unikać sytuacji pozostania z osobą niepełnoletnią sam na sam na terenie kościoła lub  
w pomieszczeniach zamkniętych i niedostępnych dla innych osób. 

• Unikać niestosownych zachowań podczas otrzymywania i dawania prezentów. 
• Zgłaszać każde podejrzenie molestowania osoby niepełnoletniej, łącznie z dziecięcą pornografią, 

do księdza proboszcza, administratora parafii lub odpowiedniej osoby nadzorującej powyższe 
sytuacje w diecezji Bridgeport. Uczynię to w przeciągu 12 godzin od momentu posiadania 
świadomych informacji o popełnieniu przestępstwa w stosunku do osoby niepełnoletniej, bez 
wzgledu na to, czy rzekome nadużycie było popełnione niedawno czy w przeszłości. 

• Współpracować w zakresie dochodzenia w sprawach nadużyć seksualnych dzieci  
i młodzieży, jak i z każdym dochodzeniem o wykroczeniach osób pełnoletnich. 

• Przestrzegać zasad Statutu Konferencji Episkopatu Ameryki i kodeksu postępowania personelu 
kościelnego w Diecezji Bridgeport. 

 
Jako Świecki Wolontariusz, nigdy: 
 

• Nie będę pod wpływem alkoholu w trakcie posługi z dziećmi i młodzieżą. 
• Nie będę w posiadaniu i pod wpływem jakichkolwiek środków odużających. 
• Nie będę uderzać, bić, popychać, potrząsać, ani policzkować osób niepełnoletnich. 
• Nie będę upokarzać, wyśmiewać, grozić lub poniżać osób niepełnoletnich. 
• Nie będę dotykać osób niepełnoletnich w sposób cielesny i niestosowny. 
• Nie będę używać jakiejkolwiek dyscypliny, która przestraszy lub poniży osobę niepełnoletnią. 
• Nie będę używać wulgaryzmów w obecności osób niepełnoletnich. 

 
Potwierdzam, że przeczytałem ze zrozumieniem kodeks postępowania personelu kościelnego i jestem 
świadomy powyższych zasad kodeksu, które odnoszą się do mojej specyficznej pracy. Dotyczy to 
również  Kodeksu Postępowania i Wytycznych podczas Wycieczek, Wydarzeń parafialnych czy poprzez 
Komunikację Multimedialną z udziałem Osób Niepełnoletnich. Świadomie i dobrowolnie zgadzam się 
postępować zgodnie z powyższymi zasadami.  
  
Imię i Nazwisko: ____________________________      Data:______________________             
 
Podpis: _____________________________________                                         
  
Ta strona musi być zwrócona do osoby nadzorującej. Nadzorujący musi zapewnić, że ten dokument 
będzie przechowywany na terenie parafii, szkoły, lub programu diecezjalnego. 


