
Poniższa deklaracja winna być podpisana przez każdą osobę (Przełożona Generalna 

wraz z Zarządem Generalnym, Przełożone i Mistrzynie, wszystkie Siostry 

Zgromadzenia, pracownicy wszystkich dzieł prowadzonych przez Zgromadzenie oraz 

osoby świeckie współpracujące z Siostrami w ramach prowadzonych grup  

(np.: animator, wolontariusz, praktykant, stażysta, etc.), która podejmuje  

w inicjatywach Zgromadzenia jakąkolwiek działalność wobec dzieci, młodzieży, osób 

niepełnosprawnych lub chorych, po uprzednim zapoznaniu się z treścią ZASAD 

OCHRONY OSÓB MAŁOLETNICH I BEZRADNYCH W ZGROMADZENIU 

SIÓSTR BENEDYKTYNEK MISJONAREK, wynikających z nich 

obowiązków, opisanych procedur i konsekwencji prawnych.  

Podpisany dokument ma zostać złożony w aktach osobowych placówki, w której dana 

osoba posługuje (Dom Generalny, Dom Zakonny, Ośrodek) i przechowywany jako 

wewnętrzna dokumentacja zgodnie z obowiązującymi w Kościele normami o ochronie 

danych osobowych. Osoby konsekrowane (za pośrednictwem przełożonych wspólnot 

lokalnych) dodatkowo są zobowiązane do dostarczenia jednego egzemplarza 

oświadczenia do Domu Generalnego w Otwocku do dnia 18.09.2020 r.  



Deklaracja respektowania Zasad ochrony  

osób małoletnich i bezradnych  

w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek 

Ja, ................................................................................................................., posługujący/a 

w dziełach parafialnych, apostolskich, duszpasterskich , katechetycznych, w domu 

zakonnym, zatrudniony/a w dziełach prowadzonych przez Zgromadzenie, pełniący/a 

obowiązki w czasie turnusu wakacyjnego, przygotowujący/a się do pracy, inne 

...............................................................................1,  

oświadczam, że zapoznałem(am) się z dokumentem Zasady ochrony osób małoletnich  

i bezradnych w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek, rozumiem jego treści  

i wynikające z niego obowiązki, opisane procedury i konsekwencje prawne.  

Zobowiązuję się do przestrzegania norm zawartych w tym dokumencie, a w szczególności:  

• Zobowiązuję się nie krzywdzić i nie doprowadzać do zgorszenia moim zachowaniem lub słowem  

• Zobowiązuję się do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad budowania relacji 

międzyludzkich oraz bezpiecznego kontaktu fizycznego tak, by nigdy nie przekraczać 

właściwych i bezpiecznych granic oraz nie naruszać fizycznej, psychicznej, a zwłaszcza 

seksualnej intymności drugiej osoby. Budowanie bezpiecznych i dobrych relacji dotyczy 

zarówno kontaktów bezpośrednich, jak i dokonanych za pośrednictwem urządzeń 

teleinformatycznych.  

Przyjmuję do wiadomości, że nieprzestrzeganie przeze mnie Zasad ochrony osób 

małoletnich i bezradnych w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek traktowane będzie 

jako poważne naruszenie podstawowych obowiązków związanych z moim statusem  

i powierzoną odpowiedzialnością, z wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami 

określonymi przez prawo kanoniczne i państwowe, z możliwością rozwiązania stosunku pracy 

(lub odebraniem misji) włącznie, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

 

.......................... ..............  

(miejscowość i data)  

........................................  

(własnoręczny podpis)  

 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić, w razie potrzeby – wpisać inne. 


