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OŚWIADCZENIE KURII DIECEZJALNEJ 

—————————————————— 
 

 

Żaden przypadek wykorzystania seksualnego dziecka lub osoby małoletniej przez osobę 

duchowną nigdy nie powinien się wydarzyć. Każde tego typu zdarzenie zasługuje na pełne 

potępienie oraz surowe ukaranie. Osoby skrzywdzone przez duchownych to ogromny ból  

i wstyd dla wspólnoty Kościoła. To także dramat osobisty pokrzywdzonego człowieka, często 

odciskający piętno na całym życiu. 

 

1. Informujemy, że do Kurii Diecezjalnej w Kielcach, od 1989 r. do chwili obecnej, 

zgłoszonych zostało dziesięć przypadków dotyczących duchownych, oskarżonych  

o wykorzystanie seksualne dzieci poniżej 15 roku życia lub małoletnich pomiędzy 15 a 18 

rokiem życia. W każdym przypadku zastosowano procedury przewidziane w prawie 

kanonicznym i w aktualnie obowiązującym prawie karnym. 

 

2. W odniesieniu do siedmiu księży oskarżonych o kontakty seksualne z dziećmi poniżej  

15 roku życia: 

a) co do prawa państwowego –  w jednym przypadku zapadł wyrok skazujący,  

a w pozostałych przypadkach, postępowanie jest w toku; 

b) co do prawa kościelnego – jeden z księży został przeniesiony do stanu świeckiego, a drugi 

ma czasowy zakaz pracy z dziećmi i młodzieżą. W przypadku pozostałych duchownych, 

postępowanie kanoniczne jest w toku. 

 

3. W odniesieniu do trzech księży oskarżonych o kontakty seksualne z małoletnimi pomiędzy 

15 a 18 rokiem życia, w jednym przypadku duchowny został przeniesiony do stanu 

świeckiego, a w drugim nastąpiło pozbawienie urzędu kościelnego i nałożenie kar 

dyscyplinarnych. W trzecim przypadku postępowanie kanoniczne jest w toku. 

 

4. Wszyscy duchowni oskarżeni o wykorzystanie seksualne dzieci poniżej 15 roku życia lub 

małoletnich pomiędzy 15 a 18 rokiem życia zostali natychmiast odsunięci od pracy 

duszpasterskiej z dziećmi i młodzieżą i w każdym przypadku zostały wszczęte postępowania 

kanoniczne. 

 

Każdą z osób poszkodowanych prosimy o wybaczenie. Każdej osobie skrzywdzonej, jeśli 

będzie sobie tego życzyła, chcemy pomagać od strony psychologicznej, terapeutycznej oraz 

duszpasterskiej,  z delikatnością i z poszanowaniem jej woli. Wdrożone zasady prewencji 

oraz formacja duchownych będzie prowadzona w sposób skuteczny tak, aby zapobiec 

wszelkim nadużyciom w tej materii w przyszłości.  
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