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Kodeks Postępowania Child Protection, Okręg Irlandia 

Niniejsze zalecenia powstały w zgodzie z dokumentami Children First: National Guidance for the Protection 
and Welfare of Children oraz Children First Act 2015.  
Celem jaki przyświecał przy powstawaniu tego dokumentu jest podniesienie świadomości wśród kadry ZHP w 
Irlandii odnośnie zagadnień Child Protection i praktycznego stosowania przepisów obowiązujących w kraju, w 
którym przyszło nam pracować.  
Proszę zwrócić uwagę, że wiele z zagadnień poruszonych w niniejszym dokumencie to zalecenia, a nie 
polecenia, nakazy lub zakazy. Jednak postępowanie zgodne z tymi zaleceniami wykluczy ewentualne 
wątpliwości wobec naszego postępowania jako kadry harcerskiej i opiekunów/opiekunek młodzieży.  
Na początek podkreślić należy obowiązek zapoznania się z zasadami Child Protection Policy. Każdy z nas przed 
przystąpieniem do Związku musi przeczytać, zapoznać się i zobowiązać własnoręcznym podpisem do 
przestrzegania dokumentu wysyłanego w pakiecie startowym (PSA Child Protection Policy). 

I. Zasady ogólne

1. Instruktor harcerski, (niezależnie od posiadanego stopnia) to funkcja zaufania społecznego (position
of trust), jesteśmy zobowiązani by tego zaufania nie zawieść.

2. W każdym momencie naszej działalności musimy zapewnić bezpieczeństwo i bezpieczne środowisko
dla naszych podopiecznych i kolegów

3. W każdym momencie nasze działania muszą spełniać wysokie standardy moralne i społeczne
4. Zawsze musimy pamiętać że nasze zachowanie jest przykładem dla młodzieży
5. Nasze zachowanie powinno się cechować otwartością i nie dawać podstaw do sformułowania

wątpliwości, podejrzeń czy oskarżeń
6. Szanujmy osobiste i seksualne granice naszych podopiecznych

Zabronione jest: 
1. Przekazywanie wiedzy, która nie jest odpowiednia dla naszych podopiecznych oraz działanie w sposób,

który byłby niechciany lub mógłby wyrządzić krzywdę
2. Kontrolowanie i tworzenie zależności pomiędzy nami a powierzonymi nam dziećmi
3. Angażowanie się w seksualnie prowokacyjne gry, aktywności czy działania i wygłaszanie komentarzy o

podtekstach seksualnych
4. Niewłaściwe dotykanie w jakiejkolwiek formie.
5. Spędzanie czasu sam na sam z podopiecznymi za wyjątkiem sytuacji wyjątkowych
6. Podwożenie podopiecznych samochodem (sam na sam) za wyjątkiem sytuacji wyjątkowych
7. Angażowanie emocjonalne lub poświęcanie czasu wybranym osobom
8. Faworyzowanie, wykluczanie, stosowanie niestosownych metod dyscyplinowania

Zaleca się: 
1. Działać w sposób otwarty. Jeśli sytuacja wymaga działań w odosobnieniu (dyscyplinowanie, udzielanie

pierwszej pomocy) starajmy się pozostać w zasięgu wzroku i słuchu reszty grupy
2. Nie uczestniczyć osobiście w zabawach i grach, zwłaszcza takich które wymknęły się spod kontroli

(horseplay)
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3. Zachować pozytywne nastawienie we wszelkich rozmowach z podopiecznymi (niewłaściwe 
komentarze, wyśmiewanie, sugestie mogą być bardzo krzywdzące dla młodzieży) 

4. Zwracanie uwagi na uczucia swoje i innych osób  
5. W komunikacji z podopiecznymi dostosować poziom rozmowy do wieku dziecka 
6. W rozmowach z podopiecznymi traktować innych harcerzy/harcerki, instruktorów/instruktorki z 

szacunkiem 
7. Nie angażować się w rozmowy krytykujące inne osoby z podopiecznymi 
8. Dokładne przemyślenie każdej sytuacji, zwłaszcza pod kątem jej odbioru przez osoby postronne 
9. W przypadku wątpliwości konsultować się z innymi instruktorami bądź z CPO 
10. Pamiętać, by zachować równowagę pomiędzy swoim życiem osobistym, zawodowym i harcerstwem 

 
II. Związki pomiędzy dorosłymi a młodzieżą 

W Republice Irlandii przestępstwem jest angażowanie w stosunki seksualne z osobami poniżej 
siedemnastego roku życia. Przestępstwem także jest sama próba nawiązania takich stosunków. 
Ze względu na społeczne zaufanie, którym się cieszymy, niewłaściwym jest aby dorosły członek kadry 
tworzył lub szukał związku z młodzieżowymi członkami naszego związku (powyżej 17 roku życia), zwłaszcza 
w sytuacji zależności służbowej.  
III. Transport 

Transport na i z aktywności harcerskich należy do rodziców. W określonych przypadkach organizuje się 
transport zbiorowy dla grup, pamiętając o wybieraniu przewoźników o dobrej opinii i sprawdzaniu stanu 
technicznego oraz wyposażenia pojazdu.  
W nagłym przypadku, jeżeli nie ma innej możliwości możliwe jest transportowanie podopiecznych 
samochodem instruktora. Wymagana jest do tego pisemna zgoda rodziców/opiekunów (napisać na kartce 
zrobić zdjęcie wysłać instruktorowi). Instruktor powinien sporządzić krótki raport z wydarzenia 
uwzględniający przyczyny, trasę, godzinę wyruszenia i dotarcia na miejsce, dołączając do niego zgodę 
rodziców i przechowywać go w archiwum drużyny. 
IV. Fotografie 

 
1. Jeśli publikujesz zdjęcie – nie podajesz nazwiska  
2. Jeśli podajesz nazwisko nie publikujesz zdjęcia 
3. Zawsze upewnij się, że posiadasz zgodę na publikację zdjęcia 
4. Staraj się by zdjęcia koncentrowały się na czynności a nie na osobie 
5. Pamiętaj by osoby na publikowanym zdjęciu były odpowiednio ubrane (np. unikamy zdjęć w 

kostiumach kąpielowych) 
6. Niewłaściwe użycie fotografii powinno być zgłoszone do CPO 

 
V. Serwisy społecznościowe 

 
1. Stosuj wytyczne dotyczące fotografii (Punkt IV) 
2. Sprawdzaj swój serwis często, niewłaściwe treści powinny być na bieżąco usuwane, w szczególnych 

przypadkach raportowane do przełożonych lub CPO 
3. Nie publikuj wrażliwych danych 
4. W kontaktach z podopiecznymi nie używaj swoich prywatnych kont 
5. Nie przyznawaj podopiecznym dostępu do swoich prywatnych kont 
6. Nie przyjmuj zaproszeń do połączenia się z prywatnymi kontami podopiecznych 
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7. Nie komentuj postów ani zdjęć podopiecznych 
8. Nie kontaktuj się z podopiecznymi przy pomocy czatów,  
9. Kontaktuj się z grupą a nie z indywidualnymi podopiecznymi (dotyczy także e-maili) 
10. Jeżeli do kontaktów z grupą używasz sieciowych komunikatorów upewnij się, że do grupy należy 

przynajmniej jeszcze jedna dorosła osoba z kadry 
11. Dołączaj do komunikacji rodziców 
12. Pamiętaj, że niektóre serwisy społecznościowe mają limity wiekowe 
13. Serwisy społecznościowe nie są odpowiednią metodą do komunikacji z rodzicami, informacje o 

nadchodzących wydarzeniach, akcjach muszą być podane drogą mailową 
14. Prowadź archiwum korespondencji z rodzicami 

 
VI. Kadra młodzieżowa 

 
Dziecko w definicji prawa Republiki Irlandii to osoba w wieku poniżej osiemnastu lat, która nie jest ani nie 
była w związku małżeńskim. Kadra młodzieżowa w wieku poniżej osiemnastu lat to nasi podopieczni. 
Wędrownicy w wieku powyżej osiemnastu lat, niebędący kadrą to nasi podopieczni. Należy ich traktować 
jako podopiecznych. Nie są to nasi koledzy, nie są to osoby w pełni jeszcze ukształtowane, dlatego należy 
ich traktować jak każdego innego młodego członka naszej organizacji stosując się do wszystkich 
wymienionych powyżej zaleceń i nakazów. 
Szczególnym przypadkiem jest ten, kiedy młoda osoba po przekroczeniu wieku osiemnastu lat zostaje 
instruktorem, instruktorką, niosąc ze sobą bogaty bagaż harcerskich przyjaźni. Nikt nie ma prawa 
nakazywać zerwania kontaktów z osobami niepełnoletnimi, jednak należy takiej osobie uświadomić, że 
obowiązują ją takie same przepisy, ograniczenia i ma taką samą odpowiedzialność jak wszyscy pozostali 
dorośli członkowie naszej organizacji. 
W przypadku kadry młodzieżowej na funkcjach drużynowych czy wodzów odpowiedzialność za stosowanie 
przepisów Child Protection spada na dorosłego opiekuna drużyny, czy gromady. 

 
       

Zapoznałem się z Kodeksem Postępowania i 
zobowiązuję się do jego przestrzegania, w imieniu 
swoim i podległej mi kadry.  

 
 

Miejsce, data                  Podpisano 
 
 
 
 

Funkcja w ZHP 
 
 
 
 

Jednostka 
 


