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WPROWADZENIE 

1. Celem niniejszego dokumentu jest pomoc wszystkim osobom 

zaangażowanym w dzieła edukacyjno-wychowawcze i formacyjne 

Zgromadzenia Księży Misjonarzy, w autorefleksji nad właściwymi 

sposobami zachowań w dziedzinie ochrony i bezpieczeństwa powierzonych 

im wychowanków oraz przekazanie wskazówek, przykładów dobrych 

praktyk, procedur oraz konsekwencji prawnych zaniedbań lub naruszeń 

zapisów prawa dotyczących ochrony dzieci i młodzieży. 

2. Zasady prewencji i postępowania w pracy duszpasterskiej z osobami małoletnimi 

w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy, zwane dalej Zasadami, zbierają w jeden 

dokument zasady i praktyki opisane w innych dokumentach 

z uwzględnieniem wskazań zawartych w dokumencie Wytyczne, przyjętym na 

mocy uchwały nr 13/366/2014 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 

8 października 2014 r., znowelizowanym na mocy uchwały nr 5/376/2017 

Konferencji Episkopatu Polski z dnia 6 czerwca 2017 r. 

3. Zasady są przeznaczone do stosowania w dziełach Zgromadzenia Księży 

Misjonarzy przez wszystkich jej członków przyjętych do Zgromadzenia oraz 

kandydatów zgodnie z podstawą prawną art. 53. -§1 Konstytucji 

Zgromadzenia Misji, jak również mają zastosowanie wobec wszystkich osób 

zatrudnionych na różnych stanowiskach i podejmujących różne zakresy 

odpowiedzialności w dziełach Zgromadzenia w czasie wykonywania swoich 

obowiązków i zadań. 

4. Ochrona dzieci i młodzieży, o której mowa w Zasadach, opiera się zarówno 

na art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym: 

„przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności 

i praw człowieka i obywatela”, jak i na ustawodawstwie Kościoła 

Katolickiego. Ochrona obejmuje osoby do ukończenia 18 roku życia, nawet 

jeśli prawo państwowe wyznaczałoby w jakiejś kwestii granice niższą. 
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I. NORMY OGÓLNE 

5. Dobro osoby, zwłaszcza małoletniej, jest przedmiotem szczególnej troski 

Kościoła. 

6. Wyrazem tej troski są poniższe Zasady prewencji i postępowania w pracy 

duszpasterskiej z dziećmi i młodzieżą w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy, 

przeznaczone do stosowania we wszystkich parafiach, wspólnotach, 

dziełach i instytucjach w Prowincji Polskiej. 

7. Nietykalność cielesna osób małoletnich jest nienaruszalna. Niedopuszczalne 

jest stosowanie kar cielesnych. 

8. Szczególnym naruszeniem zasady ochrony dobra osób małoletnich są 

wszelkie formy ich wykorzystywania, zwłaszcza seksualnego. 

9. Kościół chroni przed wykorzystywaniem także osoby pełnoletnie z różnymi 

formami niepełnosprawności, zwłaszcza intelektualnej. 

10. Niedopuszczalne jest, w szczególności ze strony osób duchownych, 

tolerowanie jakichkolwiek zachowań noszących znamiona wykorzystywania 

osób małoletnich, a zwłaszcza wykorzystywania seksualnego. 

11. Posiadanie wiedzy o faktycznych lub prawdopodobnych przypadkach 

wykorzystania seksualnego zawsze wymaga podjęcia odpowiednich działań, 

zgodnych z prawem kościelnym i polskim. 

II. NORMY SZCZEGÓŁOWE 

12. Osoby małoletnie nie powinny przebywać w mieszkaniach członków 

Zgromadzenia Księży Misjonarzy, zwłaszcza w pojedynkę. Jeżeli ich dobro 

wymaga indywidualnego spotkania, nie może odbywać się w warunkach 

odizolowanych, a osoba przeprowadzająca takie spotkanie powinna 

zatroszczyć się o jego transparentność. Indywidualnych spotkań z osobami 

małoletnimi nie wolno w nieroztropny sposób mnożyć ani przedłużać. 

Zarówno ich pora, jak i liczba powinny uwzględnić dobro osób małoletnich. 
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13. Zachęca się, by w spotkaniach organizowanych dla małoletnich (spotkania 

LSO, scholii, dziecięcych grup modlitewnych itp.) uczestniczyli także 

przedstawiciele rodziców lub inne osoby dorosłe. 

14. Zabrania się indywidualnych wyjazdów z osobą małoletnią. 

15. Zabrania się przewożenia osób małoletnich poniżej 15. roku życia bez 

opiekuna, z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 

dziecka. 

16. Należy zwrócić uwagę na przypadki werbalnego naruszania godności osób 

małoletnich, której wyrazem jest erotyzacja i brutalizacja języka. 

17. Zabrania się częstowania osoby małoletniej alkoholem, papierosami, 

narkotykami i innymi środkami odurzającymi. 

18. W kontaktach z małoletnimi niedopuszczalne jest pozostawanie pod 

wpływem alkoholu lub środków odurzających przez członków 

Zgromadzenia Księży Misjonarzy, personel sprawujący opiekę nad 

wychowankami oraz przez inne osoby. 

19. Niedozwolone są wszelkie zachowania, które stanowią przekraczanie granic 

intymności osób małoletnich. Zasada ta powinna obowiązywać szczególnie 

w takich miejscach jak przebieralnie, pływalnie, toalety itp. Zabronione jest 

zwłaszcza nagrywanie lub wykonywanie zdjęć we wskazanych miejscach. 

20. W przypadku organizowania wyjazdów z udziałem osób, które nie 

ukończyły 18. roku życia, należy stosować zasady organizacji wypoczynku 

oraz innych wyjazdów określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2016 roku, 

poz. 452). 

21. Wszelkiego rodzaju wycieczki powinny być starannie planowane i w sposób 

formalny dokumentowane, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii 

dotyczących rodzaju transportu, zakwaterowania, planu dnia oraz 

bezpieczeństwa. Należy także zadbać o stosowne ubezpieczenia, zgodnie 

z wymogami prawa polskiego albo krajów, na którym terytorium będą 

w czasie wyjazdu przebywać wychowankowie oraz ich opiekunowie. 

22. Duchowny organizujący wyjazd, o którym mowa w pkt 20., zobowiązany 

jest do weryfikacji osób pełniących funkcję opiekuna w rejestrze 
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prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości na podstawie ustawy 

z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na 

tle seksualnym (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2016, poz. 862); winien także 

uzyskać od opiekuna zaświadczenie o niekaralności zgodnie z aktualnym 

stanem Krajowego Rejestru Karnego.   

23. Instytucje kościelne, które zapewniają osobom małoletnim dostęp do 

Internetu, są zobowiązane podejmować wszelkie działania zabezpieczające 

przed dostępem do treści stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego 

rozwoju (treści erotyczne, pornograficzne, zawierające przemoc itp.). Należy 

zapewnić, by na wszystkich komputerach znajdujących się na terenie 

placówki z dostępem do Internetu było zainstalowane i aktualizowane 

oprogramowanie filtrujące treści internetowe, oprogramowanie 

monitorujące korzystanie z Internetu, oprogramowanie antywirusowe, 

antyspamowe i firewall. Niniejszy punkt nie dotyczy sytuacji, w których 

wychowankowie korzystają z Internetu poprzez własne urządzenia 

umożliwiające bezpośredni dostęp do sieci. 

24. Normy wchodzą w życie z dniem 1 października 2019 roku. 
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ANEKS 

PROCEDURA INTERWENCJI WOBEC UZYSKANIA INFORMACJI 

O PRAWDOPODOBIEŃSTWIE SKRZYWDZENIA OSOBY 

MAŁOLETNIEJ 

1. Obowiązek zgłoszenia do organów ścigania spoczywa na każdym, kto 

posiadł wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu 

lub dokonaniu czynu zabronionego, o których mowa w art. 197§ 3 i 4 kk 

(zgwałcenie lub wymuszenie do poddania się innej czynności seksualnej), art. 

198 kk (seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności innej 

osoby) oraz art. 200 kk (obcowanie płciowe z osobą małoletnią lub 

doprowadzenie jej do poddania się czynnościom seksualnym). Jeżeli 

domniemanym sprawcą takiego czynu jest osoba duchowna, zgłoszenie do 

właściwych organów państwa musi dokonać się w trybie opisanym  

w Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski dotyczących wstępnego 

dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny 

przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej 

osiemnastego roku życia. 

2. Niezależnie od tego, czy fakt skrzywdzenia ujawnia sam skrzywdzony; osoba 

trzecia, która wie od skrzywdzonego, że w stosunku do niego używa się 

przemocy fizycznej i psychicznej; konkretna osoba, która zdradza symptomy 

doznania krzywdy, ale nie chce lub ze względu na swoje ograniczenia nie jest 

w stanie o tej krzywdzie powiedzieć czy też wiedza o skrzywdzeniu pochodzi 

z przekazu medialnego, osoba kompetentna ma obowiązek podjąć stosowne 

działania przewidziane prawem. 

3. W zależności od miejsca i okoliczności należy się zwracać w tych sprawach 

do następujących osób: 

a) Proboszcz lub Superior domu, 

b) Dyrektor lub Przełożony, 

c) Kierownik wycieczki. 

4. Osoby wymienione w pkt. 3. powinny zgłosić sprawę swojemu Wyższemu 

Przełożonemu (Wizytatorowi). 
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5. Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną, zawierać dane personalne 

zgłaszającego, domniemanej ofiary i domniemanego sprawcy oraz 

okoliczności zdarzenia. 

6. Wizytator powołuje komisję, która przeprowadza wstępne dochodzenie 

kanoniczne oraz podejmuje współpracę z organami ścigania. 

7. Jeżeli krzywda zostanie ujawniona w trakcie sakramentu pokuty, należy 

usilnie zachęcać penitenta do zgłoszenia tego przypadku jednej z osób 

wymienionych w pkt. 3. 

8. Przyjmującemu zgłoszenie nie wolno ujawniać zawartych w nim informacji 

osobom postronnym. 

9. Należy poinformować zgłaszającego, że uzyskane od niego informacje będą 

podstawą czynności procesowych. 

10. Przyjmujący zgłoszenie ma obowiązek poinformować zgłaszającego 

o przebiegu procedury kościelnej, a także o możliwości zgłoszenia sprawy 

organom ścigania. 
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Załącznik nr 1 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) 
na rozpowszechnianie wizerunku dziecka 

Ja/my*, niżej podpisany/a/i*: 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* małoletniego) 

………………………………………………………………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

jako posiadający nieograniczoną władzę rodzicielską ojciec/matka/opiekun prawny* 

małoletniej/małoletniego*  

………………………………………………………… 

(imię/imiona i nazwisko dziecka)  

niniejszym wyrażam nieodpłatnie zgodę na: utrwalanie i rozpowszechnianie przez [pełna nazwa 

podmiotu] w [miejscowość] (dalej: skrót nazwy) lub za zgodą [nazwa podmiotu] przez osobę trzecią 

wizerunku małoletniego/małoletniej [imię i nazwisko małoletniego/ej], w tym utrwalonego w związku 

z zajęciami (zarówno lekcyjnymi, jak pozalekcyjnymi, również podczas ferii i wakacji), 

konkursami, uroczystościami (w tym religijnymi), obozami, zawodami, imprezami itp. 

organizowanymi przez [nazwa podmiotu] lub z udziałem członków [nazwa podmiotu], przy czym 

wizerunek małoletniego/małoletniej może być także zestawiany z wizerunkami innych osób oraz 

opatrywany stosownymi informacjami oraz komentarzami; powyższe może nastąpić w każdy 

sposób, w tym za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności stron internetowych 

i portali społecznościowych, a także za pośrednictwem prasy, broszur, ulotek itp. oraz poprzez 

zmieszczenie tego wizerunku w kronice szkoleń, na tablicach ściennych oraz folderach itp. 

Niniejsza zgoda odnosi się do utrwalania i wykorzystania wizerunku małoletniego/małoletniej 

wyłącznie w celach związanych z szeroko rozumianą działalnością [nazwa podmiotu] 

(w szczególności dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą) i instytucji przyszkolnych (koła, 

stowarzyszenia), w tym w celu dokumentowania tej działalności i informowania o niej, promocji 

[nazwa podmiotu] oraz realizacji celów statutowych [nazwa podmiotu]; udzielona zgoda jest 

nieograniczona czasowo i terytorialnie. 

Powyższe dotyczy także odpowiedniego mojego wizerunku, utrwalonego w związku z opisaną 

wyżej działalnością [nazwa podmiotu]. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez [nazwa podmiotu] danych osobowych zawartych 

w niniejszym oświadczeniu oraz danych osobowych w postaci wizerunków, na których utrwalanie 

i rozpowszechnianie udzielona została przeze mnie zgoda – zgodnie z Dekretem ogólnym 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowym w Kościele 

Katolickim, wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1000), 

na cele związane z utrwalaniem i rozpowszechnianiem ww. wizerunków w zakresie powyżej 

wskazanym oraz na cele zabezpieczenia dowodu wyrażenia niniejszej zgody. Zgodę wyrażam 

dobrowolnie, po otrzymaniu informacji o prawie dostępu do ww. danych osobowych w każdym 

czasie oraz będąc poinformowanym, iż dane powyższe nie będą przetwarzane przez [nazwa 

podmiotu] w żadnym innym celu niż wskazany powyżej. 

 ………………………………………………  

(własnoręczny podpis)  

Imię i nazwisko ……………………………………………………. 

Miejscowość, data ………………………………………………….  

*Niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 2 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) 
na przetwarzanie danych osobowych 

Ja/my*, niżej podpisany/a/i*: 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* małoletniego) 

………………………………………………………………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

jako posiadający nieograniczoną władzę rodzicielską ojciec/matka/opiekun prawny* 

małoletniej/małoletniego* 

…………………………………………………………  

(imię/imiona i nazwisko dziecka) 

niniejszym wyrażam nieodpłatnie zgodę na:  

1. Przetwarzanie przez [pełna nazwa podmiotu] (dalej [nazwa skrócona]) w [miejscowość, adres instytucji], 

danych osobowych małoletniego/małoletniej [imię i nazwisko] obejmujących: imiona, nazwisko, 

adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, klasę, numer legitymacji szkolnej, nr PESEL, 

wizerunek, osiągnięcia, informacje o przynależności wyznaniowej (dalej: „dane osobowe 

małoletniego”), w celach związanych z szeroko rozumianą działalnością [nazwa skrócona] (także 

wykraczającą poza działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), w tym w celach 

związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem przez [nazwa skrócona] wszelkiego rodzaju 

imprez, wyjazdów (w tym wakacyjnych) i uroczystości, w celu dokumentowania i utrwalania 

wydarzeń z życia [nazwa skrócona] z udziałem małoletniego/małoletniej, informowania osób 

trzecich o działalności [nazwa], a także promocji [nazwa skrócona]; niniejsza zgoda obejmuje 

również zgodę na przekazywanie przez [nazwa] ww. danych osobowych instytucjom działającym 

przy [nazwa skrócona] (np. organizacje harcerskie, oaza itp.) w celach realizacji przez te instytucje 

ich własnych zadań statutowych; 

2. Przetwarzanie przez [nazwa skrócona] moich danych osobowych, obejmujących imiona, 

nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, 

wizerunek (dalej: „dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego”) w celach związanych 

z identyfikacją mojej osoby, kontaktów ze mną, w tym prowadzenia przez [nazwa skrócona] 

korespondencji we wszelkich sprawach dotyczących małoletniego/małoletniej, gromadzenia 

i zabezpieczenia pochodzących ode mnie oświadczeń woli (art. 64 kc) dotyczących 

małoletniego/małoletniej, związanych w jakikolwiek sposób z działalnością [nazwa skrócona] oraz 

instytucji przedszkolnych, a także w celach związanych z dokumentowaniem i utrwalaniem 

wydarzeń z moim udziałem w charakterze rodzica/opiekuna prawnego małoletniego/małoletniej 

jako podopiecznego [nazwa skrócona] oraz promocji działalności [nazwa skrócona]. Oświadczam 

jednocześnie, iż:  
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a) Podaję dane osobowe małoletniego oraz dane osobowe rodzica (opiekuna prawnego) 

dobrowolnie. 

b) Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do danych osobowych 

małoletniego oraz danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego. 

c) Zostałem/am poinformowany o prawie do odwołania lub zmiany mojej zgody 

w każdym czasie. 

d) Zostałem/am poinformowany/a, że dane osobowe małoletniego oraz dane osobowe 

rodzica/opiekuna prawnego nie będą przetwarzane przez [nazwa skrócona] w żadnym 

innym celu niż wskazany powyżej. 

……………………………………………… 

(własnoręczny podpis) 

Imię i nazwisko ……………………………………………………. 

Miejscowość, data …………………………………………………. 
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Załącznik nr 3 

Apel do rodziców 

[nazwa instytucji], jako organizator wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, zapraszając 

do skorzystania z wakacyjnej oferty [nazwa własna akcji, programu itp.], zwraca się z apelem 

do rodziców o wspieranie działań mających służyć bezpieczeństwu oraz udanemu wypoczynkowi 

podopiecznych [nazwa instytucji]. Mając w szczególności na uwadze istotną rolę, jaką przy 

organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży pełni przepływ informacji pomiędzy rodzicami 

a dziećmi oraz rodzicami a wychowawcami, pozwalający z odpowiednim wyprzedzeniem 

planować, przewidywać oraz reagować na zaistniałe sytuacje, zwracamy się do rodziców o to, aby:  

1. Przed wyjazdem dziecka na wakacyjny wypoczynek poinformowali [nazwa instytucji] lub 

wychowawcę o okolicznościach, które mogą mieć znaczenie dla zdrowia, dobrego samopoczucia 

i udanego wypoczynku ich dziecka oraz pozostałych dzieci uczestniczących w wyjeździe, 

w szczególności o dostarczanie następujących danych: 

a) czy dziecko cierpi na jakieś schorzenie, przyjmuje leki, 

b) czy ma problemy z aklimatyzacją w grupie i nawiązywaniem kontaktów, 

c) czy bywa impulsywne i nieprzewidywalne, 

d) czy wymaga specjalne opieki (uwagi) lub sporadycznej pomocy w konkretnych 

czynnościach. 

2. Przed wakacyjnym wyjazdem przeprowadzali z dzieckiem rozmowę o tym, iż z każdym 

ewentualnym problemem, jaki pojawi się podczas kolonii, obozu lub turnusu, może i powinno 

zawrócić się do wychowawców, prosimy także rodziców o to, aby uczulili swoje dziecko na to, iż 

powinno powiadomić wychowawców, jeśli spostrzeże, że podczas wakacyjnego pobytu jakiemuś 

innemu dziecku dzieje się ze strony rówieśników krzywda, lub jeśli zauważy, że jakieś inne 

dziecko ma problem, z którym nie potrafi sobie samo poradzić.  

3. Informowali [nazwa instytucji] lub opiekunów wyjazdu o wszelkich problemach sygnalizowanych 

im przez dziecko (m.in. prosimy o przekazywanie nam informacji mogących wskazywać na to, że 

dziecko w czasie pobytu na kolonii, obozie lub turnusie źle czuje się w grupie rówieśników; 

prosimy rodziców również o to, aby nie bagatelizowali jakichkolwiek docierających do nich 

informacji mogących świadczyć o problemach ich dziecka lub o problemach innych dzieci).  

4. Przekazywali [nazwa instytucji] lub wychowawcom uzyskane od swoich dzieci informacje mogące 

świadczyć o jakichkolwiek nieprawidłowościach lub zdarzeniach odnoszących się do uczestników 

wyjazdu, które mogą lub powinny być sygnałem do podjęcia z naszej strony interwencji. 

Informacje, o jakich mowa powyżej, pomogą [nazwa instytucji] czuwać nad bezpieczeństwem 

powierzonych jego opiece dzieci i młodzieży oraz dadzą wychowawcom szansę na poświęcenie 

każdemu z podopiecznych takiej uwagi, która pozwoli, aby każde dziecko mogło radośnie, 

beztrosko i bezpiecznie czuć się podczas wakacyjnego pobytu zorganizowanego przez [nazwa 
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instytucji]. Jesteśmy pewni, iż doświadczenie [nazwa instytucji] w organizowaniu wakacyjnego 

wypoczynku dzieci i młodzieży, starania wykwalifikowanej kadry oraz współpraca ze strony 

rodziców pozwolą skutecznie chronić powierzone naszej opiece dzieci i młodzież przed 

zagrożeniami oraz zapewnić im udany, pełen pozytywnych wrażeń oraz niezapomnianych 

wspomnień z wakacyjnego odpoczynku. 
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Załącznik nr 4 

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku 

Termin

Koszt

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Miejscowość

Adres

Telefon uczestnika

Szkoła

Pesel

Imię matki 

(opiekuna)

Imię ojca (opiekuna)

Miejsce 

urodzenia

Nazwa akcji

                             zł

Miejce akcji

Spotkanie organizacyjne

Klasa

Telefon

Telefon

Kod pocztowy

 

Orzeczenie lekarza pierwszego kontaktu lub pediatry (czy stan zdrowia dziecka pozwala 

na uczestnictwo w obozie, informacje o szczepieniach): 

….……………………………………………… 

(data, podpis i pieczęć lekarza)  

Informacja rodziców/opiekunów o stanie zdrowia dziecka i inne uwagi, np. na co dziecko jest 

uczulone, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach itp.). 

Stwierdzam, że podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc 

w zapewnieniu właściwej opieki dziecku w czasie trwania wypoczynku. 

…………………………………………………… 

(data, podpis opiekuna) 

Zasady uczestnictwa w obozie:  

1. Uczestnik jest zobowiązany do czynnego udziału w organizowanych zajęciach.  

2. Na obozie obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych używek oraz 

stosowania przemocy. 

3. W razie niezastosowania się do obowiązujących zasad oraz uwag wychowawców organizator 

zastrzega sobie prawo odesłania uczestnika do domu na koszt rodziców (opiekunów).  

4. Niestosowanie się do ww. punktów może dyskwalifikować uczestnika z udziału w kolejnych 

wyjazdach organizowanych przez [nazwa organizatora]. 
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Oświadczenie rodziców/opiekunów 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w akcji organizowanej przez [nazwa organizatora] 

i na ten czas powierzam organizatorowi opiekę nad nim. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym przechowywanie, zawartych w niniejszej karcie danych 

osobowych przez [nazwa instytucji, adres] zgodnie z Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowym w Kościele Katolickim wydanym 

przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000). Zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych wyrażam dobrowolnie, po otrzymaniu informacji o prawie dostępu do ww. danych, 

prawie odwołania lub zmiany mojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie 

oraz będąc poinformowanym o celu przetwarzania ww. danych osobowych przez [nazwa instytucji] 

(zorganizowanie oraz przeprowadzanie wyjazdu wypoczynkowego/akcji/imprezy, zapewnienie 

kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym, zabezpieczenie dowodu wyrażenia powyższej zgody). 

Oświadczam, że zastałem zaznajomiony z treścią Regulaminu wyjazdu 

wypoczynkowego/akcji/imprezy oraz akceptuję jego treść.  

…………………………………………………… 

(data, podpis opiekuna) 

Prosimy zostawić nam swój adres e-mail, by móc otrzymywać powiadomienia o planowanych 

wydarzeniach ………..… 

Kartę należy składać w recepcji [nazwa instytucji, adres, ew. godziny przyjmowania]. 

O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń – należy oddać wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz 

z wpłatą zaliczki w wysokości 50%. Pozostałą część należy wpłacić do [data].  

Wypełnia organizator 

Informacje o dziecku w czasie trwania wypoczynku (leczenie, uwagi): 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

Postanawia się zakwalifikować uczestnika na wypoczynek: 

………………………………………………… 

(data, podpis przyjmującego zlecenie) 

[nazwa organizatora, adres, numery telefonów, adres, e-mail itp.]  

Nr rachunku bankowego: 0000000000000000  

Nazwa: [właściciela rachunku] 
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Załącznik nr 5 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) 
na udział małoletniego w wycieczce (imprezie, spotkaniu) 

Ja/my*, niżej podpisany/a/i*: 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* małoletniego) 

………………………………………………………………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

jako posiadający nieograniczoną władzę rodzicielską ojciec/matka/opiekun prawny* 

małoletniej/małoletniego* 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko małoletniego) 

………………………………………………………………………………………………… 

(data i miejsce urodzenia) 

………………………………………………………………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki* w wycieczce do ………………….….……, która 

odbędzie się w dniu/dniach*: ………………………………………………..……….  

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka* uczestniczył/a* 

w wycieczce/imprezie. Wyrażam zgodę na hospitalizację syna/córki* w razie zagrożenia życia lub 

zdrowia. Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi 

wycieczki (choroby, lekarstwa, uczulenia itp.): 

…………………………………………………………………………………………………... 

Telefony kontaktowe rodziców/opiekunów:  

Matka ………………………………………………………………. 

Ojciec ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………… 

(własnoręczny podpis)  

Imię i nazwisko ……………………………………………………..  

Miejscowość, data ………………………………………………….. 

*Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 

Deklaracja respektowania 
Zasad ochrony małoletnich i niepełnosprawnych 

w praktyce wychowawczej Zgromadzenia Księży Misjonarzy 

Poniższa deklaracja zostaje przedstawiona do podpisu wszystkim konfratrom, którzy w Zgromadzeniu Księży 

Misjonarzy podejmują jakiekolwiek zadania związaną z kontaktem z dziećmi, młodzieżą i osobami 

niepełnosprawnymi. 

Ja ………………………………………………………....……………………………………... 

inkorporowany do Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy 

oświadczam, 

że zapoznałem się z dokumentem Zasady prewencji i postępowania w pracy duszpasterskiej z osobami 
małoletnimi w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy, rozumiem jego treści i wynikające z niego obowiązki, 
opisane procedury i grożące mi konsekwencje prawne. 

Przyjmuję do wiadomości, że nieprzestrzeganie przeze mnie Zasad prewencji i postępowania w pracy 

duszpasterskiej z osobami małoletnimi w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy traktowane będzie jako 

poważne naruszenie podstawowych obowiązków związanych z moim statusem i powierzoną mi 

odpowiedzialnością wraz z wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami określonymi przez 

prawo kanoniczne i państwowe, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

………………………………………………………....……………. 

(własnoręczny podpis) 

Miejscowość, data …………………………………………………… 
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Załącznik nr 7 

Zobowiązanie się do właściwego korzystania z Internetu, komputerów i zasobów online 
w ramach wykonywania pracy i posługi duszpasterskiej 

w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy 

W ramach wykonywania pracy i posługi duszpasterskiej w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy 

wprowadza się zasady właściwego korzystania z Internetu, komputerów i zasobów online:  

1. Należy otwierać wiadomości tylko od znajomych osób (nie należy otwierać wiadomości e-mail 

pochodzących od nieznanego nadawcy bądź z podejrzanym tytułem). 

2. Należy ostrożnie pobierać pliki z sieci.  

3. Należy unikać klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail od nieznanego 

nadawcy.  

4. Nie należy podawać w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłać także swoich zdjęć. 

5. Należy stosować trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr. 

6. Należy sprawdzać, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL. 

7. Należy pamiętać, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje. 

8. Niedozwolone jest logowanie się do prywatnych kont serwisów społecznościowych 

i korzystanie z nich na komputerach służbowych.  

9. Zabroniony jest dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych publikowanych 

w Internecie (np. strony pornograficzne, brutalne, drastyczne). 

10. Zabronione jest stosowanie przemocy poprzez: nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem 

Internetu, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, 

filmów z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli, także poprzez 

wykorzystanie narzędzi typu elektronicznego, takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora 

dyskusyjne w Internecie, portale społecznościowe i inne. 

11. Zabronione jest naruszenie prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego 

z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka, czy też pracownika. 

12. Zabronione jest nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie obejmujących 

kontakty osób dorosłych z małoletnimi w celu zainicjowania znajomości prowadzących do 

wyłudzenia poufnych informacji, nawiązania kontaktów seksualnych, skłonienia dziecka do 

zachowań niebezpiecznych dla jego zdrowia i życia lub wyłudzenia własności. 

13. Zabronione jest prowokacyjne zachowanie i aktywność seksualna jako źródło dochodu osób 

nieletnich – przesyłanie drogą elektroniczną lub publikowanie w portalach (społecznościowych) 

prywatnych treści, głównie zdjęć, o kontekście seksualnym, erotycznym i intymnym. 
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14. Niniejszym zobowiązuję się do właściwego przestrzegania zasad korzystania z Internetu, 

komputerów i zasobów online w ramach wykonywania mojej posługi duszpasterskiej 

w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy. 

…………………………………………………  

(data, własnoręczny podpis) 


