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LLA:LLB 10 lipca 2017 

DO WSZYSTKICH GRON STARSZYCH W POLSCE 

Dotyczy: prawnego obowiązku zawiadamiania władz o przestępstwach 

Drodzy Bracia! 

Nie ulega wątpliwości, że „krytyczne czasy”, w których żyjemy cechują się wzrostem prze-
stępczości (2 Tym. 3:1-5). Niestety, przestępczość może mieć wpływ na osoby związane ze zborem 
chrześcijańskim. 

Niedawna nowelizacja Kodeksu karnego zwiększa odpowiedzialność starszych zboru 
w kwestii informowania władz o przypadkach wykorzystywania osób małoletnich oraz o niektórych 
innych przestępstwach. Oznacza to, że z dniem 13 lipca 2017 roku, każdy starszy, który dowie się 
o oskarżeniu dotyczącym niektórych wskazanych przestępstw jest zobowiązany do zawiadomienia 
o tym władz. Przypominamy, że gdy tylko starsi dowiedzą się, że ktoś jest oskarżony o wykorzy-
stywanie małoletniego lub o popełnienie innego przestępstwa, dwaj z nich powinni niezwłocznie 
zadzwonić do Działu Prawnego po poradę prawną (zobacz listy do wszystkich gron starszych 
z 1 sierpnia 2016 roku, akapit 6 oraz z 6 listopada 2014 roku, akapity 13 i 14). 

Bardzo cenimy Wasze nieustanne starania, by chronić oraz ʽpaść trzodę Bożą’ (1 Piotra 5:2). 
Przyjmijcie nasze szczere wyrazy chrześcijańskiej miłości. 

Wasi bracia 

 
 
Kopia dla: nadzorców obwodów 

Kontakt z Działem Prawnym jest możliwy pod numerem 22 739-16-00 (od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00-17.00). Poza tymi godzinami oraz w weekendy prosimy dzwonić na 
numer 608 541 000. 

PS do koordynatorów gron starszych: 
Koordynator grona starszych powinien upewnić się, że wszyscy starsi przeczytali niniejszy 

list oraz przypomnieli sobie akapit 6 listu do wszystkich gron starszych z 1 sierpnia 2016 roku oraz 
akapity 13 i 14 listu do wszystkich gron starszych z 6 listopada 2014 roku. 

PS do nadzorców obwodów: 
Prosimy, żeby przed dniem 13 lipca 2017 roku, nadzorcy obwodów skontaktowali się tele-

fonicznie bądź osobiście z wszystkimi koordynatorami gron starszych w swoich obwodach, 
by upewnić się, że starsi zapoznali się z niniejszym listem. 


