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NOTA RETRAKCYJNA
Artykuł Ewy Kusz „Profilaktyka wykorzystywania seksualnego w Kościele katolickim”, [Kusz, E. (2020).
Profilaktyka wykorzystywania seksualnego w Kościele katolickim. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania,
praktyka, 19(2), 235–261.] został wycofany z publikacji w kwartalniku z powodu odmowy publikacji artykułu
przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości i z którego środków jest
finansowany niniejszy numer czasopisma w ramach umowy DFS-II.7211.1215.2019.
W efekcie artykuł został sfinansowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, wydawcę czasopisma i
opublikowany na stronie internetowej fdds.pl. Ponadto Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, wydawca
czasopisma, wystosowała pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości, że nie zgadza się na taką ingerencję w
zawartość merytoryczną czasopisma oraz jasno deklarujące stanowisko redakcji, że w przypadku ingerencji
merytorycznej traktowane jest to jako działanie noszące znamiona cenzury represyjnej.
Dnia 3.09.2020 wydawca czasopisma otrzymał informację o wycofaniu zakazu publikacji, w wyniku czego
redakcja ponownie włączyła artykuł do Vol 19, No 2 (2020): Profilaktyka wykorzystywania seksualnego dzieci.
Data opublikowania: 14 lipca 2020.
Data retrakcji: 10 sierpnia 2020.
Data powtórnej publikacji: 3 września 2020.
Nota retrakcyjna: Artykuł został czasowo retraktowany na żądanie fundatora numeru.

RETRACTION NOTE
Article by Ewa Kusz "Prevention of sexual abuse in the Catholic Church", [Kusz, E. (2020). Prevention of
sexual abuse in the Catholic Church. Abused Child. Theory, research, practice, 19 (2), 235–261.] was
withdrawn from publication in the quarterly due to the refusal to publish by the Justice Fund managed by
the Minister of Justice, from which the present issue of the journal is financed under the agreement no.
DFS-II.7211.1215.2019.
As a result, the article was financed by the Empowering Children Foundation, the publisher of the quarterly,
and published on the website fdds.pl. In addition, the Empowering Children Foundation, the publisher of the
journal, sent a letter to the Ministry of Justice stating that it did not agree to such interference with the content
of the journal and clearly declaring the position of the editorial office that in the event of content-related
interference, it is to be treated as repressive censorship.
On 3 September 2020, the publisher of the journal received information about the withdrawal of the
publication ban, as a result of which the editors re-included the article in Vol 19, No 2 (2020): Prevention of
sexual abuse of children.
Date of publication: July 14, 2020.
Retraction date: August 10, 2020.
Date of re-publication: September 3, 2020.
Retraction note: The article was temporarily retreated upon the demand of the founder of the issue.

