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DELEGACI DS. OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY  
I DUSZPASTERZE OSÓB POKRZYWDZONYCH  

W każdej diecezji i prowincji zakonnej jest wyznaczony delegat ds. ochrony dzieci i 
młodzieży – osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń o wykorzystaniu 
seksualnym małoletnich przez osobę duchowną i za wskazanie pomocy 
psychologicznej, konsultacji prawnej i wsparcia duszpasterskiego.  

Duszpasterze są odpowiedzialni za wsparcie duchowe osób pokrzywdzonych 
wykorzystaniem seksualnym, ich rodzin i wspólnot, w których doszło do 
przestępstwa i zgorszenia.  

Pełna baza danych delegatów ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz duszpasterzy 
pokrzywdzonych znajduje się na stronie internetowej ochrona.episkopat.pl.  

 

SIOSTRY TOWARZYSZĄCE OSOBOM ZRANIONYM 

 Siostry Albertynki 
S. Scholastyka Iwańska 
tel. 666 713 916 
e-mail: delegatka.zsapu@gmail.com 
DYŻUR: czwartek, g. 18.00-21.00 
 

 Karmelitanki Misjonarki 
S. Ewa Połeć 
tel. 720 233 516 
e-mail: karmis.zranieni@gmail.com 
DYŻUR: czwartek, g. 15.00-18.00 
 

 Misjonarki Chrystusa Króla dla 
Polonii Zagranicznej 
S. Małgorzata Michalik 
tel. 665 799 412 
e-mail: 
ochronadzieci.mchr@gmail.com 
DYŻUR: poniedziałek i piątek,  
g. 16.00-18.00 i 20.00-22.00 
 

 Misjonarki Św. Rodziny 
S. Teresa Kuniszewska 

tel. 692 700 564 
e-mail: teresak1@wp.pl 
DYŻUR: czwartek, g. 17.00-20.00 
 

 Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek 
św. Pawła 
s. Bogusława Gos 
tel. 725 706 705 
e-mail: jozefa.pasjo@interia.pl 
DYŻUR: poniedziałek, g. 8.00-10.00 
 

 Zgromadzenie Sióstr Urszulanek 
Unii Rzymskiej 
S. Halina Filipek 
tel. 698 652 493 
e-mail: nadzieja.fil.2@gmail.com 
DYŻUR: czwartek i piątek, g. 9.00-
10.00 
 

 Zgromadzenie Sióstr 
Wynagrodzicielek 
Najświętszego Oblicza 
S. Rita Hilbrycht 
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tel. 505 627 566 
e-mail: ozyjeserce@obliczanki.org.pl 
DYŻUR: środa, g. 19.00-21.00 
 
S. Małgorzata Pintele 
tel. 502 978 919 
DYŻUR: wtorek, 19.00-21.00 
 

 Służebniczki Dębickie 
S. Agata Kołek 
tel. 512 732 933 
e-mail: s.ak.pomoc@gmail.com 
DYŻUR: poniedziałek, 19.00-20.00 
 

 Uczennice Boskiego Mistrza 
S. Victoria Nakonieczna 
tel. 603 193 409 
e-mail: victoriapd@wp.pl 

DYŻUR: środa, g. 19.00-21.00 
 

 Zgromadzenie Misyjne Służebnic 
Ducha Świętego 
S. Dominika Jasińska 
tel. 606 411 976 
e-mail: sdominika@tlen.pl 
DYŻUR: wtorek i czwartek, g. 19.00-
21.00 
 

 

 

 

 

 

CENTRUM OCHRONY DZIECKA  

Placówka zainaugurowała działalność w 2014 r. Do podstawowych zadań COD 
należy działalność szkoleniowa i wychowawcza w zakresie 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 tworzeniu bezpiecznych środowisk dla dzieci i 
młodzieży. 

o. Adam Żak SJ – dyrektor 
Ewa Kusz – zastępca dyrektora 

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków 

tel.: +48 785 042 123, +48 12 399 96 67 

e-mail: cod@ignatianum.edu.pl  
www: cod.ignatianum.edu.pl   

COD uruchomiło adres mailowy: pomoccod@ignatianum.edu.pl skierowany 
głównie do osób dotkniętych wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie lub 
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młodości w środowisku kościelnym, szczególnie do tych, które zmagają się, ze 
skutkami tego rodzaju przemocy. 

To możliwość podzielenia się drogą mailową swoją historią, trudnościami, 
potrzebami i pytaniami. Również w sytuacji, gdy samemu nie doświadczyło się 
takiej przemocy, ale było lub jest jej świadkiem.  

 

FUNDACJA ŚWIĘTEGO JÓZEFA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

W październiku 2019 r. Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję o utworzeniu 
Fundacji Świętego Józefa, która ma być dziełem wspierającym budowanie 
skutecznego systemu pomocy dla osób wykorzystanych seksualnie oraz prewencji 
w Kościele. Nie zdejmując z przełożonych kościelnych odpowiedzialności za 
udzielenie wsparcia pokrzywdzonym, fundacja wspiera diecezje albo metropolie, 
by mogły tworzyć i rozwijać profesjonalne narzędzia w zakresie niesienia 
niezbędnej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej, prawnej 
oraz duchowej. Działalność fundacji ma charakter ogólnopolski.  

Na pomoc przez różnorodną działalność fundacji mogą liczyć osoby skrzywdzone 
w dzieciństwie lub młodości, w stanie niepełnosprawności lub bezradności, gdy 
sprawcami wykorzystania seksualnego byli duchowni lub inne osoby 
zaangażowane w aktywność wychowawczą, edukacyjną oraz duszpasterską 
Kościoła. W miarę możliwości fundacja zamierza również wspierać skrzywdzonych 
seksualnie przez osoby niezwiązane instytucjonalnie z Kościołem katolickim. 

Zarząd: Marta Titaniec, ks. Grzegorz Strzelczyk, ks. Janusz Łuczak SAC 

Adres korespondencyjny:  
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa 

tel. +48 506 687 612 (poniedziałek-piątek, w godz. 9.00-17.00) 
e-mail: kontakt@fsj.org.pl 

www: fsj.org.pl 

PUNKTY KONSULTACYJNE DLA OSÓB ZRANIONYCH W KOŚCIELE  
Punkt konsultacyjny to miejsce pierwszego kontaktu osób skrzywdzonych z 
przedstawicielami Kościoła, którzy pragną im pomóc i towarzyszyć.  

 

– POZNAŃ (Archidiecezja Poznańska) 


