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Jakie informacje zostaną mi przekazane?
Domniemanej ofierze i jej rodzicowi/opiekunowi poświęca się 
szczególną uwagę podczas dochodzenia, tj.:

 f  informowanie o postępach dochodzenia. Pracownik 
dochodzeniowy ustali uzgodniony harmonogram kontaktów 
z rodzicem/opiekunem dziecka

 f  otrzymywanie informacji o ustaleniach dochodzenia 
dotyczących dziecka - jeśli w dochodzeniu występuje więcej 
niż jedna domniemana ofiara, dany rodzic/opiekun otrzyma 
informacje dotyczące wyłącznie swojego dziecka

 f  otrzymanie ogólnych informacji o wynikach dochodzenia.

Termin „ustalenia" określa czy są wystarczające dowody na to, że 
dany zarzut miał miejsce - tzn. ustalenie jest „podtrzymane". Jeśli 
dowody są niewystarczające, ustalenie jest „niepodtrzymane".

Termin „wyniki" opisuje kluczowe decyzje podejmowane przez 
kierownictwo diecezjalne w przypadku podtrzymania jednego 
lub więcej zarzutów w dochodzeniu. Wyniki mogą odnosić się do 
pracownika diecezjalnego, którego dotyczy dochodzenie, oraz 
kwestii operacyjnych lub systemowych.

Informacje dla świadków
Po przesłuchaniu świadka przez osobę prowadzącą dochodzenie 
i zakończeniu zbierania przez niego zeznań, rola dziecka jako 
świadka w dochodzeniu jest zakończona. Dziecko i rodzic/
opiekun zostaną poinformowani o zakończeniu dochodzenia, ale 
nie otrzymają informacji o ustaleniach czy wynikach.

Informacje dla rodziców, 
opiekunów i innych osób 
dorosłych 
dzieci objętych dochodzeniem 
diecezjalnym

Dziecko jest chronione w trakcie i po 
zakończeniu dochodzenia
Diecezja jest zangażowana do promowania bezpieczeństwa, 
dobra i dobrego samopoczucia dzieci. Lokalne kierownictwo 
jednostek diecezjalnych ma obowiązek zapewnić dzieciom 
uczestniczącym w dochodzeniu szczególną opiekę. Doradztwo i 
dodatkowe wsparcie może być zorganizowane dla dziecka, jeśli 
proces sprawia, że jest ono zaniepokojone lub zestresowane.

Wszelkie zarzuty, że pracownik diecezjalny nęka lub dyskryminuje 
dziecko, kiedy zgłoszono zarzuty niewłaściwego postępowania, 
lub z uwagi na udział w istniejącym dochodzeniu, są traktowane 
bardzo poważnie i OoSG przeprowadzi dochodzenie. Jeśli 
zostanie ustalone, że pracownik diecezjalny był zaangażowany 
w taką dyskryminację, grozi mu poważne postępowanie 
dyscyplinarne.

OoSG będzie chronić tożsamość świadków - dzieci i ujawni 
je tylko w przypadku zobowiązania wobec prawa. Pracownik 
diecezjalny, wobec którego prowadzone jest dochodzenie, ma 
prawo wiedzieć, kogo rzekomo wykorzystał, ale nie ma prawa 
znać tożsamości świadków- dzieci.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym, co ma 
miejsce podczas dochodzenia można odwołać się do strony 
internetowej Office of Safeguarding i zapoznać się z broszurą 
Office of Safeguarding What happens in an investigation 
for children of the Diocese (Co ma miejsce w dochodzeniu 
dotyczącym dzieci z Diecezji).
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Diecezja traktuje każdy zarzut niewłaściwego zachowania lub 
nadużycia wobec dziecka jako niedopuszczalny.

Dzieci mogą zostać objęte dochodzeniem diecezjalnym jako ofiary 
lub świadkowie domniemanego nadużycia lub niewłaściwego 
postępowania pracownika diecezji. Udział w dochodzeniu może 
być bardzo stresujący i łatwo jest czuć się przytłoczonym i 
zdezorientowanym.

Dochodzenia prowadzone przez Diecezję mają na celu zrozumienie, 
co się stało, gdy istnieje obawa, że dziecko może być przedmiotem 
nadużycia lub niewłaściwego postępowania.

Ma to na celu zmniejszenie ryzyka, które może istnieć, pomoc 
w utrzymaniu bezpieczeństwa i zaoferowanie dziecku i rodzinie 
wsparcia, które może być potrzebne do osiągnięcia tego celu.

Kto będzie kierował skargą?
Diecezja będzie prowadzić dochodzenia na poziomie 
współmiernym do powagi zarzutu.

Lokalni liderzy, tj. dyrektor szkoły lub kierownik, mogą prowadzić 
niektóre dochodzenia pod nadzorem i ze wsparciem Office 
of Safeguarding. Te „lokalne dochodzenia" są nieformalne i są 
rozwiązywane szybciej, ponieważ charakter zarzutu jest mniej 
poważny lub stanowi jedynie niewielkie naruszenie standardów 
zawodowych.

Office of Safeguarding musi zbadać wszystkie zgłaszane zarzuty, 
jak również podjąć wszelkie inne kroki dochodzeniowe, które uzna 
za stosowne. Może to obejmować sprawy, w których występuje 
postrzegany lub rzeczywisty konflikt interesów.

Czy skontaktujemy się z policją?
Diecezja będzie zgłaszać Policji w NSW i innym odpowiednim 
władzom zachowania przestępcze, które:

 f  dotyczy dziecka lub klasy dzieci

 f  stanowi poważne przestępstwo podlegające oskarżeniu.

Poważne przestępstwo podlegające oskarżeniu to przestępstwo, 
które podlega karze pozbawienia wolności na okres pięciu lat lub 
więcej.

W zależności od charakteru zarzutu możemy również złożyć raport 
do Departamentu Communities and Justice (dawniej FACS).

Jak długo będzie trwało dochodzenie?
Dochodzenia mogą być stosunkowo proste i zostać rozwiązane 
w ciągu kilku tygodni. Inne dochodzenia ciągną się miesiącami, a 
czasem latami.

W niektórych poważniejszych dochodzeniach organy ustawowe 
prowadzą własne dochodzenia. Dochodzenia prowadzone 
przez organy ustawowe mają pierwszeństwo - najważniejsze są 
dochodzenia policyjne, a następnie inne organy ustawowe, takie jak 
Department of Communities and Justice. W większości przypadków 
Diecezja jest zobowiązana czekać na zakończenie dochodzenia 
przez władze ustawowe, zanim będzie mogła rozpocząć swoje 
dochodzenie.

Czy moje dziecko będzie przesłuchiwane?
Prowadzący dochodzenie poprosi o zgodę rodziców/opiekunów 
i dziecka na udział w dochodzeniu. Jeśli zarówno rodzic/
opiekun, jak i dziecko wyrażą zgodę na udział w dochodzeniu, 
osoba prowadząca dochodzenie zrobi przygotowania do 
przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem.

Dziecko musi czuć się jak najbardziej bezpieczne i wspierane. 
Rozmowa z dzieckiem musi być prowadzona przy udziale świadków. 
Jeden lub więcej z rodziców/opiekunów dziecka lub inna zaufana 
osoba dorosła musi uczestniczyć w rozmowie z dzieckiem.

Za zgodą rodzica/opiekuna i dziecka, wywiad zostanie nagrany. 
Nagranie audio zostanie przepisane na pisemny protokół wywiadu, 
którego kopia zostanie wysłana do dziecka (dla rodzica/opiekuna).

Jeśli rodzic/opiekun lub dziecko zdecyduje się nie uczestniczyć w 
rozmowie, zostanie on poproszony o przedstawienie prowadzącemu 
dochodzenie swojej decyzji na piśmie. Decyzja o nieuczestniczeniu 
prawdopodobnie wpłynie na przebieg dochodzenia.


