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Stanowisko Rzecznika Praw Dziecka 

do rządowego projektu ustawy 

o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym 

(Druk nr 189) 

Sejm, pierwsze czytanie,  

 

 

Nadużycia seksualne wobec dzieci to kategoria przestępstw o szczególnie okrutnym 

i dotkliwym charakterze. Prawa małoletnich w tym zakresie muszą być zabezpieczone 

i chronione w sposób szczególny. 

W Rzeczpospolitej Polskiej dzieci znajdują się pod szczególną ochroną. Gwarantuje to 

przepis art. 72 ust. 1 Konstytucji RP, wskazujący ochronę praw dziecka jako obowiązek 

państwa, a także prawo każdego do żądania od organów władzy publicznej ochrony dziecka 

przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Także Konwencja o prawach 

dziecka nakazuje, aby Państwa-Strony odpowiednio zabezpieczyły prawo dziecka do życia 

i ochrony zdrowia. W art. 34 państwa będące stronami Konwencji zobowiązują się chronić 

dzieci przed wszelkimi formami wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych oraz, że dla 

przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu dzieci i niegodziwemu ich traktowaniu 

w celach seksualnych, podejmą wszelkie właściwe kroki. 

Rzeczpospolita Polska ratyfikowała Konwencję Rady Europy o ochronie dzieci przed 

seksualnym wykorzystaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, 

sporządzoną w Lanzarote w dniu 25 października 2007 r., która jest jednym z 

najważniejszych  międzynarodowych instrumentów, gwarantujących zwalczanie wszelkich 

form przemocy seksualnej wobec dzieci, w tym nadużyć popełnionych z wykorzystaniem 

nowych technologii. O ratyfikację Konwencji od 2008 r. wielokrotnie postulował Rzecznik 

Praw Dziecka. 

Prawo dzieci do szczególnej troski i pomocy gwarantują także inne dokumenty 

międzynarodowe, w szczególności implementowane do naszego porządku prawnego: 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 

zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar i dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 

zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego 

dzieci oraz pornografii dziecięcej. 
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Zjawisko wykorzystywania seksualnego dzieci jest poważnym problemem społecznym 

o zasięgu międzynarodowym. Dzieci są grupą szczególnie narażoną na stanie się ofiarą 

przestępstw przeciwko wolności seksualnej. Według Komitetu Ochrony Praw Dziecka, 

w Polsce co piąta dziewczynka (ok. 20%) i co piętnasty chłopiec (ok. 6%) poniżej 15 roku 

życia przeżywają jakąś formę nadużycia seksualnego.1 Sprawcami przestępstw wobec dzieci 

są zarówno osoby obce dla dziecka, jak i znane dziecku (członek rodziny, sąsiad). Przemoc 

seksualna stosowana wobec dzieci dotyczy wszystkich grup społecznych, a nie tylko rodzin 

określanych mianem tzw. patologicznych. Wśród sprawców przestępstw seksualnych wobec 

dzieci są również tzw. „szanowani obywatele”. Wykorzystanie seksualne jest 

doświadczeniem silnie traumatyzującym dla dziecka i pociąga za sobą wiele negatywnych 

następstw, zaburzających prawidłowy przebieg rozwoju psychospołecznego dziecka. 

Przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci jest dużo, bardzo dużo, a każde 

jedno to za dużo! 

 

Rzecznik Praw Dziecka pozytywnie ocenia dotychczasowe działania ustawodawcy 

(tj. z ostatnich 10 lat), mające na celu szczególną ochronę dzieci przez pedofilią, 

zwalczanie pornografii dziecięcej, izolowanie od społeczeństwa najbardziej 

niebezpiecznych przestępców. 

Zmiany przepisów  w tym zakresie, wprowadzone szczególnie do Kodeksu karnego 

i Kodeksu postępowania karnego, uwzględniły większość postulatów zgłaszanych przez 

Rzecznika Praw Dziecka. Są one krokiem milowym, uczynionym przez ustawodawcę dla 

wzmocnienia ochrony małoletnich ofiar przestępstw. 

Wymienić należy tu w szczególności:  

 to, że przestępstwo zgwałcenia małoletniego poniżej 15 roku życia jest zbrodnią;  

 zmianę trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia na ściganie z urzędu;  

 wprowadzono nowe typy przestępstw;  

 nowe typy kwalifikowane przestępstw z uwagi na wiek pokrzywdzonego poniżej 15 

roku życia;  

 podwyższono zagrożenia sankcją karną – gdy osobą pokrzywdzoną jest małoletni;  

 poszerzono katalog przypadków wyłączających instytucję zatarcia skazania;  

                                                           
1 http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/131-przemoc/1440-sprawcy-przemocy-seksualnej-wobec-dzieci-
agnieszka-lewandowska.html  

http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/131-przemoc/1440-sprawcy-przemocy-seksualnej-wobec-dzieci-agnieszka-lewandowska.html
http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/131-przemoc/1440-sprawcy-przemocy-seksualnej-wobec-dzieci-agnieszka-lewandowska.html
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 wydłużono okres przedawnienia karalności przestępstwa handlu ludźmi oraz 

przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzonym jest 

małoletni;  

 wprowadzono ustawową możliwość orzeczenia nowych środków karnych i środków 

probacyjnych. Wprowadzono także szczególne warunki przesłuchania małoletniego 

pokrzywdzonego/świadka. 

 

Doceniając wagę tych regulacji prawnych dla ochrony praw dziecka, Rzecznik Praw 

Dziecka uważa, że wymagają one dalszych zmian w kierunku pełnej ochrony dzieci, w tym 

ochrony przed przestępczością seksualną. M.in., w ocenie Rzecznika Praw Dziecka, wyjątki 

od instytucji zatarcia skazania powinny obejmować szerszy katalog przestępstw, tj. również 

przestępstwa popełnione na szkodę małoletnich z użyciem przemocy. Należy także 

postulować, by wyłączenie instytucji zatarcia skazania obejmowało wyroki skazujące na karę 

pozbawienia wolności orzeczoną z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Zaostrzenie 

warunków zatarcia skazania ma zmierzać do tego, by z dziećmi nie pracowały osoby nie 

dające rękojmi prawidłowego wykonywania swych obowiązków. Konieczne jest 

wprowadzenie kwalifikowanego typu przestępstwa handlu ludźmi w sytuacji, gdy dotyczy 

ono małoletniego. 

 

Instytucje prowadzące postępowanie karne w związku z podejrzeniem stosowania 

przemocy, zbyt rzadko stosują środki zmierzające do odizolowania sprawcy przemocy 

od pokrzywdzonej rodziny. W stosunku do skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy 

wobec dzieci wydawane są wyroki skazujące, z orzeczeniem kary pozbawienia wolności, 

często - z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Z praktyki orzeczniczej wynika, 

że sądy rzadko korzystają ze środków probacyjnych i karnych, których orzeczenie mogłoby 

zapewnić bezpieczeństwo małoletnim ofiarom i dać gwarancję trwałych zmian w postawie 

sprawców. 

 

Odnosząc się do projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 

seksualnym – w zakresie kompetencji Rzecznika Praw Dziecka - podkreślić należy, 

że sprawcy przestępstw seksualnych wobec dzieci często wracają do przestępstwa mimo 

wcześniejszego skazania, a orzeczona kara pozbawienia wolności nie odgrywa w sposób 

istotny roli prewencyjnej. Z tego względu każda zmiana przepisów prawa, pociągająca za 
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sobą wzmocnienie ochrony dzieci przed przestępczością seksualną, zasługuje na 

przychylność. 

 

Obowiązujący w Polsce stan prawny nie przewiduje obecnie instrumentów prawnych, 

umożliwiających nadzór nad sprawcami przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę 

małoletniego, przebywającymi na wolności. W odniesieniu zaś do możliwości uzyskania 

informacji o wcześniejszych skazaniach kandydatów do pracy/wolontariatu, związanych 

z bezpośrednimi i regularnymi kontaktami  z dziećmi, prawo pracodawcy do weryfikacji 

wymogu niekaralności takich osób zostało wprowadzone do ustaw branżowych. 

 

Utworzenie odrębnego rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym i nałożenie 

na pracodawców i innych organizatorów w zakresie działalności związanej z wychowaniem, 

edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi obowiązku weryfikowania 

kryminalnej przeszłości kandydatów ubiegających się o pracę, mogą stanowić dodatkowe 

środki ochrony dzieci przed przemocą seksualną. Są one zgodne ze wspomnianymi już  

dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36 i 2011/92. 

Obowiązku uzyskania informacji z Rejestru o osobach, z którymi ma być nawiązany 

stosunek pracy lub przed dopuszczeniem ich do innej działalności związanej z bezpośrednimi 

i stałymi kontaktami z dziećmi, pozwoli na jednolite ukształtowanie wymogów wobec 

kandydatów do pracy/wolontariatu. 

 

Odnosząc się do propozycji zawartej w art. 26 projektu, należy wskazać, że zakaz taki 

został wprowadzony do naszego porządku krajowego już w 2005 r. Przepis obejmował 

fakultatywność orzekania tego zakazu w odniesieniu do sprawców skazanych na karę 

pozbawienia wolności za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności 

popełnione na szkodę małoletniego. Obecnie obowiązująca, od 1 lipca 2015 r., regulacja 

art. 41 § 1a Kodeksu karnego, obejmuje większy zakres podmiotowy, tj. skazania na karę 

pozbawienia wolności sprawców przestępstwa przeciwko wolności seksualnej 

lub obyczajności na szkodę małoletniego oraz skazania na karę pozbawienia wolności 

za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego. Pozostawia 

jednak fakultatywność orzeczenia przedmiotowego zakazu. 

 

Z analizy wpływających do Biura Rzecznika Praw Dziecka spraw wynika, że sądy 

zbyt rzadko korzystają z możliwości orzekania zakazu zajmowania stanowisk, wykonywania 
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zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich 

lub opieką nad nimi. 

Przedmiotowe problemy Rzecznik Praw Dziecka sygnalizował w Wystąpieniu 

Generalnym do Ministra Sprawiedliwości,2 wskazując na konieczność rozszerzenia tematyki 

szkoleń dla sędziów orzekających w sprawach karnych, celem uwrażliwienia ich na tak 

istotną tematykę, jaką jest bezpieczeństwo najmłodszych. Rzecznik Praw Dziecka zwracał 

także uwagę, że przedmiotowy środek karny w sposób pełny, wszechstronny i niezależny od 

innych czynników, chroni najmłodszych przed sprawcami tak okrutnych i ciężkich 

przestępstw, także poprzez zagwarantowanie pracodawcom możliwości skutecznej 

weryfikacji osób ubiegających się o pracę z dziećmi. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się 

także o rozważenie możliwości dokonania zmian legislacyjnych w dyspozycji art. 41 § 1a 

Kodeksu karnego  w ten sposób, by środek ten stał się obligatoryjnym przy skazaniu sprawcy 

czynów o charakterze seksualnym, popełnionych na szkodę dzieci. Zaproponowana przez 

Rzecznika Praw Dziecka zmiana uchroniłaby wiele dzieci przed sprawcami tego rodzaju 

przestępstw. 

Zaproponowana regulacja dotycząca obligatoryjności orzekania zakazu zajmowania 

wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów 

albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką 

nad nimi jest de facto realizacją postulatu zgłaszanego wcześniej przez Rzecznika Praw 

Dziecka. Na przychylność zasługuje także to, że projekt poszerza obowiązek orzeczenia 

zakazu na sytuacje skazania sprawcy na każdą karę, wymienioną w art. 32 Kodeksu karnego, 

a nie tylko skazania na karę pozbawienia wolności. 

 

Konkludując, w ocenie Rzecznika Praw Dziecka, nowelizacja przepisów prawa zawarta 

w projekcie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, 

dopełniająca już obowiązujące regulacje prawne oraz wprowadzająca nowe środki ochrony 

dzieci przed przestępczością seksualną, jest zmianą ważną. Zapewnienie dzieciom 

bezpieczeństwa jest bowiem priorytetem, a każda forma walki ze zjawiskiem 

wykorzystywania seksualnego dzieci jest krokiem we właściwym kierunku. 

 

 

 

                                                           
2 Wystąpienie RPD z 15 października 2013 r. do Ministra Sprawiedliwości, 
http:??brpd.2012korczak. pl/sites/default/files/wyst_2013_10_15_ms.pdf 


