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 Dnia 25 sierpnia 2018 r. na Jasnej Górze Rada Biskupów Diecezjalnych podjęła 
decyzję, którą zawarto w komunikacie wydanym po zakończeniu obrad: „W odpowiedzi na 
wezwanie papieża do konkretnych działań, Rada Biskupów Diecezjalnych postanowiła, aby 
zgodnie z wcześniejszymi Wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski, podjąć na szeroką skalę 
program prewencji w diecezjach”.  
 Decyzja została potwierdzona podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu 
Polski, które odbyło się w Płocku w dniach 25-26 września 2018 r.: „Dzieci i młodzież są 
stałą troską Kościoła, która wymaga m.in. działań mających na celu ochronę małoletnich 
przed nadużyciami. Stanowisko w tej sprawie jest ciągle aktualne i niezmienne: zero 
tolerancji dla grzechu i przestępstwa pedofilii w Kościele i w społeczeństwie. Podczas 
ostatniej sesji Rady Biskupów Diecezjalnych w sierpniu br., jak i podczas obecnego zebrania 
plenarnego, pasterze Kościoła w  Polsce jeszcze raz potwierdzili swoją zdecydowaną wolę 
walki z tym grzechem i przestępstwem, podkreślając konieczność troski o ofiary i potrzebę 
budowania kultury zdolnej do zapobiegania takim czynom”.  
 W każdej diecezji został powołany zespół ds. prewencji. W diecezji bydgoskiej  
ks. Biskup Jan Tyrawa uczynił to dnia 5 listopada 2018 r., a w jego skład weszli: rektor 
Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy, dyrektor diecezjalnej Caritas, dyrektor 
Zespołu Szkół Katolickich Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy, dyrektor Wydziału 
Katechetycznego kurii diecezjalnej, dyrektor Referatu Rodzin kurii diecezjalnej oraz Delegat 
Biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży w diecezji bydgoskiej.  
 Dnia 5 stycznia 2019 r. w Gnieźnie odbyło się szkolenie dotyczące tworzenia systemu 
prewencji, które przeprowadzili przedstawiciele Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie  
- p. Ewa Kusz oraz o. Adam Żak SJ, Koordynator Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony 
Dzieci i Młodzieży, a uczestnikami spotkania byli członkowie zespołów ds. prewencji  
z metropolii gnieźnieńskiej (archidiecezja gnieźnieńska, diecezja bydgoska i diecezja 
włocławska) oraz metropolii poznańskiej (archidiecezja poznańska i diecezja kaliska). 
 W dniach 6 lutego oraz 26 lutego 2019 r. przedstawiciel Zespołu ds. Prewencji 
diecezji bydgoskiej uczestniczył w spotkaniach Zespołu archidiecezji gnieźnieńskiej, 
podejmując czynną współpracę w opracowaniu dokumentu na temat ochrony małoletnich.  
 Dnia 28 września 2019 r. ks. Biskup zatwierdził Zasady ochrony osób małoletnich  
i bezradnych w diecezji bydgoskiej podczas spotkania duchowieństwa diecezji, na którym 
obecny był o. Adam Żak.        
 
 
 
 
 


