Informacja
o możliwości zweryfikowania występowania osób
w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS)
z dostępem ograniczonym

Przypominamy, że zgodnie z art. 21 Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom
przestępczością na tle seksualnym z dnia 16 maja 2016 r. (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.),
w przypadku zatrudniania lub podjęcia innych form współpracy (np. wolontariat) w ramach
działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem lub opieką nad
małoletnimi, organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane
zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na
Tle Seksualnym.
Zgodnie z art. 23 Ustawy, dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności opisanej
powyżej bez uzyskania informacji z RSPTS stanowi wykroczenie i podlega karze aresztu,
ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.
Informujemy, że Archidiecezja Częstochowska została zarejestrowana jako użytkownik
instytucjonalny i posiada możliwość pozyskiwania informacji z RSPTS o ograniczonym
dostępie.
W związku z powyższym

można za pośrednictwem

Kurii Metropolitalnej

w Częstochowie kierować prośby o weryfikację występowania we wskazanym Rejestrze
poszczególnych osób zaangażowanych w prace z małoletnimi. Możliwość dotyczy
pracodawców i organizatorów działalności związanej z małoletnimi (kościelnych osób
prawnych), działających w ramach Archidiecezji Częstochowskiej (parafie, niektóre szkoły,
świetlice przyparafialne, itp.).
W praktyce duszpasterskiej należy za opisywaną działalność uznać: wszelką formację
religijną, zbiórki ministranckie, rekolekcje, próby scholi, wyjazdy na ferie zimowe, obozy
i inne zajęcia dodatkowe. Osobami, które należy poddać weryfikacji, są zatem wszyscy
prowadzący jakiekolwiek formę pracy duszpasterskiej i wychowawczej z osobami małoletnimi
w imieniu instytucji kościelnych (np. animatorzy spotkań, organiści, wolontariusze,
korepetytorzy, opiekunowie kościelni).
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Prośbę należy wystosować za pomocą umieszczonego na stronie internetowej
Archidiecezji formularza. Należy mieć na względzie, że prośba dotyczy delikatnej materii,
dlatego należy zachować poufność przekazywanych informacji. Formularz należy wypełnić
wyraźnie

(drukowanymi

literami) i zawrzeć w nim wszystkie wskazane informacje

(wypełnić wszystkie wykropkowane pola), które są konieczne do skierowania zapytania
do systemu informatycznego stworzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości dla korzystania
z zastrzeżonej części Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Formularz wypełnia
przedstawiciel danej instytucji (np. ks. Proboszcz) oraz osoba, która przekazuje dane i w ten
sposób poświadcza o ich autentyczności. Nie zwalnia to przedstawiciela danej instytucji
z obowiązku sprawdzenia poprawności i autentyczności tych danych z dowodem osobistym.
Mając na względzie, że korzystanie bez uprawnienia z Rejestru z dostępem ograniczonym
i pozyskiwanie informacji o osobie, jest obwarowane karą grzywny, ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2 (art. 24 Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością
na tle seksualnym z dnia 13 maja 2016 r.) należy jednoznacznie podać jaki rodzaj czynność
(opieka nad dziećmi, przeprowadzanie spotkań formacyjnych, itd.) jest podstawą do pozyskania
informacji z Rejestru. Informacja o rodzaju opieki lub pracy z małoletnimi danej osoby winna
być podana zwięźle, by mogła być w ten sposób przekazana za pomocą formularza
internetowego serwisu: rps.ms.gov.pl.
Informacje uzyskane z RSPTS udostępniane są w sposób umożliwiający sporządzenie
z nich wydruku. Strona rps.ms.gov.pl umożliwia sprawdzenie autentyczności wydruku
informacji z RSPTS. Uzyskany wydruk należy przechowywać w sposób gwarantujący
poufność jego treści. Do jakiejkolwiek formy pracy z małoletnimi można dopuszczać wyłącznie
osoby, które nie znajdują się w RSPTS.
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