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Szanowni Państwo,

przed Państwem nie pierwsza i z pewnością nie ostatnia publikacja, którą zde-
cydowałem się wydać, w ramach serii Biblioteka Rzecznika Praw Dziecka. Jest to praca 
magisterska o skomplikowanym i mogącym zniechęcać niektórych do zapoznania się 
z jej treścią tytule. 

Czytając, że autorka porusza tematy związane prawem karnym oraz krymino-
logią słowa „prawo karne i kryminologiczne” nie oczekujemy lektury lekkiej, łatwej 
i przyjemnej, dodatkowo, już na wstępie, pojawia się mało jeszcze znany, anglojęzycz-
ny termin „grooming”.

Za tym niewinnym słowem, które jeszcze niedawno oznaczało: dbałość o wy-
gląd, szkolenie czy oporządzanie zwierzęcia kryje się mroczna strona świata, w którym 
nasze dzieci spędzają niekiedy więcej czasu niż gdziekolwiek indziej. 

Oczywiście większość z Państwa zapewne już wie, że chodzi o internet a proce-
der, o którym jest ta praca, polega na stopniowym przyzwyczajaniu potencjalnej ofiary 
do pedofila. 

Grooming to swoista gra między dorosłym oprawcą, a dzieckiem – celem, trak-
towanym jako przedmiot seksualnego pożądania. Wiadomo, że była ona znana wcze-
śniej, ale dzięki możliwości ukrycia tożsamości, wieku i wyglądu, jaką daje kontakt 
za pośrednictwem sieci, stała się częstym rodzajem taktyki, wykorzystywanej przez 
pedofilów. Dlatego tak ważne jest, by każdy, kto opiekuje się i edukuje dzieci, ale także 
i innych dorosłych, przeczytał tę książkę.

Autorka w bardzo wnikliwy i usystematyzowany sposób prowadzi nas drogą, 
która tylko z pozoru jest suchym i gęsto usianym przepisami prawa oraz statystyką 
wywodem. Zmusza nas, jako czytelników do rzeczy niełatwej – przełożenia danych, 
statystyk i paragrafów na dziecięce tragedie.

Dzięki rysowi historycznemu możemy zapoznać się z genezą groomingu i drogą 
do jego penalizacji. Niezmiernie cenne dla laików prawa są w szczególności informacje 

Słowo Rzecznika Praw Dziecka 
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o tym, jak tworzą się warunki czyniące dziecko łatwiejszą ofiarą pedofila. Praktycy pra-
wa, nauczyciele i wychowawcy mogą czerpać z dalszych rozdziałów wiedzę na temat 
rozwoju i aktualnego stanu kryminalizacji, czyli karania groomingu poprzez przepisy 
kodeksu karnego.

Co ciekawe Autorka porusza te zagadnienia nie tylko w ujęciu polskiego Pra-
wa karnego, ale także w odniesieniu do prawa międzynarodowego, w tym Konwencji 
o prawach dziecka.

Trzymają Państwo w dłoniach zbiór przepisów, wraz z genezą ich tworzenia 
oraz skutkami stosowania. Niestety nie zawsze, na co Autorka zwraca uwagę, są to 
skutki pożądane, a co za tym idzie powodujące zmniejszanie się zjawiska groomingu.

Jednak najcenniejszą w mojej ocenie częścią pracy jest przedstawienie badań 
własnych Autorki nad wiktymizacją dzieci i młodzieży przestępstwem groomingu. 
Choć są to oczywiście badania cząstkowe i przeprowadzone zaledwie na wycinku po-
pulacji, to jednak pozwalają na dokonanie analizy doświadczeń, jakie które są udziałem 
młodzieży w środowisku internetu. To nad wyraz niepokojąca lektura, obnażająca na-
szą, dorosłych, niewiedzę o tym, co nasze dzieci robią przed ekranami komputerów. Nie 
wiemy z kim rozmawiają, komu wysyłają swoje zdjęcia, komu zwierzają się z tajemnic 
i co ten ktoś po drugiej stronie im mówi, do czego namawia, przygotowuje, trenuje…

Dziękując Autorce za poruszenie tak ważnego i niestety aktualnego tematu, nie 
pozostaje mi nic innego jak gorąco zachęcić wszystkich, którzy pracują z dziećmi oraz 
rodzicami do tej, miejscami trudnej, a niekiedy szokującej, lektury.

Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka
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Wstęp

Szeroki i powszechny dostęp do coraz bardziej rozwiniętych technologii ko-
munikacyjnych jest w dzisiejszych czasach czymś niemal naturalnym. Życie kolejnych 
pokoleń dzieci i nastolatków już od najmłodszych lat jest z nimi silnie zintegrowane. 
Miejscem podejmowanych przez nie aktywności jest obecnie nie tylko świat rzeczy-
wisty, ale również, w coraz większej mierze, ten wirtualny. Cyberprzestrzeń oferuje 
młodym ludziom mnóstwo możliwości, ułatwiając komunikację z rówieśnikami, zdo-
bywanie wiedzy czy korzystanie z różnego rodzaju rozrywek. Z drugiej strony, pełna 
jest także niebezpieczeństw. Jednym z takich zagrożeń, czyhających na dzieci w sieci, 
jest właśnie grooming. 

Zjawisko to polega na nawiązywaniu z dziećmi relacji za pośrednictwem no-
wych technologii, w szczególności Internetu, w celu ich wykorzystania seksualnego. 
Ta forma zachowania dewiacyjnego o charakterze pedofilnym znalazła w Internecie 
sprzyjające warunki do rozwoju ze względu na łatwy i nieograniczony wręcz dostęp do 
potencjalnych ofiar oraz specyfikę komunikowania się w sieci, która ułatwia sprawcom 
osiągnięcie przestępnego celu. Grooming bowiem, od stosunkowo niedawna, jest prze-
stępstwem. Penalizacja tego zjawiska była, ze względu na jego rozmiar, dynamiczny 
rozwój oraz społeczne implikacje, z jednej strony koniecznością, z drugiej zaś – ogrom-
nym wyzwaniem. 

Chociaż od wejścia w życie ustawy wprowadzającej do Kodeksu karnego nowy 
typ przestępstwa – grooming – minęło już 6 lat, ciągle niewielka jest liczba opracowań 
w tym przedmiocie. Publikacje, które ukazały się do tej pory, mają najczęściej postać 
artykułów o charakterze przyczynkarskim. W zdecydowanej części skupiają się na ana-
lizie prawnodogmatycznej wprowadzonego przepisu, pomijając lub traktując jedynie 
powierzchownie wątki kryminologiczne. Brakuje w tym zakresie rzetelnej wiedzy em-
pirycznej, popartej badaniami naukowymi. Jej dostarczaniem zajmuje się w zasadzie 
głównie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) / dawniej Fundacja Dzieci Niczyje 
(FDN) w ramach projektu Dziecko w Sieci. 
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Taki stan rzeczy może wynikać z faktu, że wykorzystywanie seksualne dzieci 
jest niewdzięcznym i trudnym tematem. Tym trudniejszym, jeżeli chodzi o grooming, 
że jest to nowy fenomen, o którym wciąż wiadomo stosunkowo niewiele, a który jed-
nocześnie budzi ogromne emocje. Debacie w przestrzeni publicznej na temat zjawiska 
groomingu i bezpieczeństwa dzieci w Internecie w ogóle towarzyszy burzliwa atmos-
fera, przy czym dominują w niej argumenty o charakterze populistycznym, podszyte 
lękiem i nienawiścią wobec sprawców tego rodzaju czynów. Brakuje tymczasem rze-
czowej, konstruktywnej dyskusji opartej na rzetelnej wiedzy i argumentach merytorycz-
nych. I chociaż problematyka groomingu nie należy do najprzyjemniejszych, to właśnie 
w trosce o dobro najmłodszych warto ją podejmować, aby dążyć do zapewnienia im jak 
najlepszej ochrony przed tego typu czynami. 

W świetle powyższych rozważań autorka niniejszej pracy uznała, że istnieje 
potrzeba stworzenia opracowania kompleksowo traktującego o najważniejszych aspek-
tach prawnokarnych i kryminologicznych groomingu, co sygnalizuje zresztą obrany 
temat pracy. Za cel postawiła sobie w tym zakresie dokonanie szczegółowej analizy 
najważniejszych regulacji prawnych na szczeblu międzynarodowym i krajowym, a tak-
że podjęcie próby scharakteryzowania przyczyn oraz etapów zjawiska, jak również 
oszacowanie jego skali oraz omówienie najważniejszych sposobów jego zapobiegania 
i zwalczania. 

Praca jest zatem złożona niejako z dwóch części – prawnokarnej oraz krymino-
logicznej. Jej struktura jest wynikiem przyjętych założeń i celów. Oprócz wstępu oraz 
podsumowania składa się z pięciu rozdziałów merytorycznych, których układ logiczny 
również zdeterminowany jest celem jej powstania oraz wynikającym z niego sposobem 
sformułowania tematu. 

Rozdział I pracy grupuje zagadnienia wstępne związane z groomingiem.  
W § 1 dokonano wyczerpujących ustaleń terminologicznych oraz etymologicznych, 
a także zarysowano warunki powstania i ukształtowania się zjawiska. Tematyka § 2 
obejmuje natomiast zagadnienia związane z genezą kryminalizacji groomingu w prawie 
polskim. W tym zakresie dokonano szczegółowej analizy procesu legislacyjnego, który 
doprowadził do uchwalenia nowelizacji Kodeksu karnego, wprowadzającej nowy typ 
przestępstwa – nagabywanie seksualne małoletnich. Poddano ocenie projekty ustawo-
dawcze, na podstawie których opracowano projekt, który ostatecznie stał się przedmio-
tem głosowania w Sejmie RP. 

W rozdziale II omówiono najważniejsze prawnomiędzynarodowe instrumenty, 
odnoszące się do zjawiska groomingu. Punkt wyjścia stanowiły rozważania na temat 
najważniejszego w historii praw człowieka aktu prawa międzynarodowego poświę-
conego prawom dzieci – Konwencji o Prawach Dziecka Organizacji Narodów Zjed-
noczonych – i jego roli w ich ochronie przed wszelkimi formami wykorzystywania 
seksualnego. Następnie, przechodząc do regulacji stricte odnoszących się do zjawiska 
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groomingu, poddano analizie najważniejsze postanowienia pierwszego w historii in-
strumentu prawnomiędzynarodowego, nakładającego na państwa-strony obowiązek 
penalizacji groomingu – tzw. Konwencji z Lanzarote Rady Europy. Dokonano również 
przeglądu i oceny najważniejszych uregulowań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/93/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksual-
nych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii, nakładającej analogiczny 
obowiązek na państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Rozdział III został poświęcony ochronie prawnokarnej przed groomingiem 
w prawie polskim. Zawarto w nim przede rozważania prawnodogmatyczne na temat 
sposobu penalizacji groomingu w Kodeksie karnym. Dokonano w tym zakresie szcze-
gółowej analizy i interpretacji ustawowych znamion podmiotu, przedmiotu, strony pod-
miotowej oraz strony przedmiotowej czynów stypizowanych w art. 200a § 1 oraz § 2 
kk. Poczyniono także uwagi na temat ustawowego zagrożenia karą oraz możliwości jej 
modyfikacji, a także możliwości orzeczenia środków karnych oraz przepadku i środków 
kompensacyjnych. Omówiono również tryb ścigania oraz kwestie związane z okresem 
przedawnienia karalności tego przestępstwa.

W rozdziale IV poruszono natomiast wybrane wątki kryminologiczne. Rozpo-
częto od omówienia przyczyn zjawiska, szczególną uwagę poświęcając zachowaniom 
ryzykownym, jakie podejmują dzieci w Internecie. Następnie scharakteryzowano po-
szczególne etapy działania sprawcy w procesie groomingu na podstawie dostępnych 
w tym przedmiocie, w dużej mierze szczątkowych, opracowań. Przedstawiono także 
statystyczny obraz przestępstwa w oparciu o analizę oficjalnych statystyk policyjnych 
oraz sądowych, podejmując jednocześnie próbę oszacowania jego „ciemnej liczby”. 
Poruszono również kwestie związane ze sposobami zapobiegania oraz zwalczania 
groomingu. W tym zakresie omówiono najważniejsze instrumenty oraz środki o cha-
rakterze profilaktycznym i interwencyjnym. 

Rozdział V został w całości poświęcony badaniom własnym, przeprowadzo-
nym przez autorkę niniejszej pracy. Na wstępie pokrótce omówiono założenia metodo-
logiczne. Przedstawiono cele, problemy oraz hipotezy badawcze, jak również metodę, 
technikę oraz narzędzie badawcze, obrane do osiągnięcia wyznaczonych celów badaw-
czych. Następnie dokonano analizy wyników sondażu diagnostycznego. Podsumowu-
jąc wyniki badań, zweryfikowano postawione wcześniej hipotezy badawcze. 

Na końcu pracy zawarto uwagi końcowe i wnioski płynące z jej lektury. 
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Rozdział I 
Grooming – zagadnienia wprowadzające

§ 1. Geneza zjawiska i definicja groomingu

Na płaszczyźnie kryminologicznej pojęciem groomingu określa się zjawisko po-
legające na uwodzeniu dzieci, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet, w celu 
ich wykorzystania seksualnego1. Termin ten został zaadaptowany przez polską naukę pra-
wa karnego z anglojęzycznej literatury przedmiotu. W ujęciu etymologicznym pojęcie 
grooming pochodzi od angielskiego czasownika groom, który oznacza „dbać”, „pielę-
gnować”, „przysposabiać”, „opiekować się”, jak również „przygotowywać2”. W odnie-
sieniu do omawianego zjawiska chodzi o sposób działania sprawcy, który roztacza swoją 
„opiekę” nad ofiarą, „pielęgnuje” ją i „dba” o nią, aby następnie „przysposobić” i „przy-
gotować” ją do nadania ich relacji charakteru seksualnego3. Etymologia tego pojęcia pod-
kreśla immamentną cechę zjawiska, jaką jest jego ciągłość. Słusznie podkreśla się, że 
grooming nie jest pojedynczym działaniem, a procesem4, na który składa się szereg za-
chowań sprawcy, obejmujących nawiązanie kontaktu z ofiarą, zdobycie jej zaufania przy 
użyciu technik manipulacyjnych, a w konsekwencji stworzenie z nią relacji o podłożu 
seksualnym, prowadzącej do zaspokojenia seksualnego sprawcy5. 

Równolegle do pojęcia groomingu w literaturze przedmiotu funkcjonują jego 
polskie odpowiedniki, takie jak „uwodzenie dzieci przez Internet”, „nagabywanie sek-
sualne małoletniego”, „elektroniczna korupcja małoletniego” czy „cyberpedofilia6”. 

1   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna, tom II, Komentarz do art. 117-277 k.k., Wydawnictwo 
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 78 oraz J. Warylewski, [w:] J. Warylewski (red.), System Prawa Karnego. 
Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, tom 10, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 770.

2   Zob. J. Fisiak (red.), Słownik angielsko-polski, Wydawnictwo Longman, Warszawa 2002, s. 198 oraz J. Linde- 
-Usiekniewicz (red.), Wielki słownik angielsko-polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 525.

3   P. Karlik, Grooming, „Edukacja Prawnicza” 2010, nr 1, s. 34.
4   K. Fenik, Grooming – uwodzenie dzieci w Internecie [w:] A. Jodko (red.), Tabu seksuologii, Wydawnictwo SWPS 

„Academica”, Warszawa 2008, s. 156.
5   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 781-782.
6   Por. M. Filar [w:] M Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012, s. 1011; 

M. Bielski, op. cit, s. 781 oraz M. Budyn-Kulik, M. Kulik [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. 
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W większości równie trafnie oddają one sens omawianego zjawiska, jednak najczęściej 
stosowanym i jednocześnie najbardziej syntetycznym terminem pozostaje ten zapoży-
czony z języka angielskiego7. Idąc w ślady większości przedstawicieli doktryny, autor-
ka w dalszej części pracy będzie się posługiwać terminem grooming. 

Opierając się na medialnych doniesieniach8, kampaniach społecznych9 i nagłym 
wzroście zainteresowania zjawiskiem groomingu w ostatnich latach, można odnieść 
wrażenie, że jest to nowy fenomen, który pojawił się wraz z upowszechnieniem dostę-
pu do Internetu10. Jest to jednak błędne przekonanie. Warto w tym miejscu podkreślić, 
że w ujęciu kryminologicznym uwodzenie dzieci może, ale nie musi następować za 
pośrednictwem Internetu. E. Martellozzo11, ze względu na miejsce działania sprawców, 
wyróżnia grooming online, który ma miejsce w świecie wirtualnym, oraz grooming 
offline, który odbywa się w świecie realnym. Biorąc jednak pod uwagę, że rzeczywi-
stości realna i wirtualna nie są od siebie całkowicie odizolowane, należy zaznaczyć, że 
również zjawiska groomingu online i offline, mimo swojej odrębności, oddziałują na 
siebie i przenikają się nawzajem na rozlicznych płaszczyznach12. Ich wzajemne wpły-
wy są trudne do uchwycenia, ale jednocześnie niezwykle istotne, chociażby dlatego, że 
nawiązywanie kontaktu o podłożu seksualnym z dziećmi przez Internet zazwyczaj ma 
na celu ich wykorzystanie w świecie rzeczywistym13. Autorka niniejszej pracy pragnie 
skupić swoje dalsze rozważania wokół zjawiska groomingu online z pełną świadomo-
ścią, że ze względu na wzajemnie powiązania nie sposób wyeliminować całkowicie 
problematyki groomingu offline.

Grooming, jako zjawisko społeczno-kryminalne, ma znacznie dłuższą histo-
rię niż sam Internet, chociaż uwodzenie dzieci zaczęło być odbierane jako problem 
społeczny dopiero w latach 70. ubiegłego stulecia14. Właśnie w tym okresie nastąpiła 
globalna rewolucja w postrzeganiu relacji o podłożu seksualnym z dziećmi, jak i por-
nografii dziecięcej. Pociągnęła ona za sobą wzrost społecznej świadomości na temat 
szkodliwości tych zjawisk, a także reakcję ze strony organów państwowych i między-
narodowych. Zaczęto wprowadzać rozwiązania prawne i ustrojowe, które miały zagwa-

Część szczególna, tom I, Komentarz do art. 117-221, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 654.
7   J. Warylewski, op. cit., s. 770.
8   Zob. np. P. Jóźwiak, Kraty dla internetowego uwodziciela. Nowe oblicze polskiego prawa, „Komputer Świat”, 

28 czerwca 2013 r., http://www.komuperswiat.pl, oraz M. Wachnicki, Grooming, czyli pedofilia ery Facebooka, 
„Newsweek”, 20 sierpnia 2013 r., http:// www.newsweek.pl.

9   Zob. kampanie medialne zrealizowane przez Fundację Dzieci Niczyje, o których informacje można znaleźć na 
oficjalnej stronie internetowej Fundacji: http://www.fdn.pl.

10   E. Martellozo, Online Child Sexual Abuse: Grooming, Policing and Child Protection in a Multi-Media World, 
Routledge, New York 2012, s. 9.

11   Ibidem, s. 10.
12   Ibidem, s. 10.
13   Ibidem, s. 10.
14   Ł. Wojtasik, Pedofilia i pornografia dziecięca w Internecie – opracowanie dostępne na stronie internetowej: www.

zspczarnkow.edu.pl, s. 2. 
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rantować ochronę dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym przez osoby dorosłe. 
Przykładem może być amerykański Protecion of Children Against Sexual Exploitation 
Act z 1977 r.15 Okoliczności te w znacznym stopniu utrudniły i ograniczyły możliwości 
działania środowisk pedofilskich. Być może właśnie dlatego nasza wiedza na temat 
groomingu offline jest tak ograniczona, co odzwierciedlają zresztą nieliczne opracowa-
nia w tym przedmiocie.

W dobie przedinternetowej proces groomingu polegał na bezpośrednim na-
wiązaniu kontaktu z dzieckiem16. Sprawca stopniowo oswajał przyszłą ofiarę ze swoją 
obecnością, starając się zaskarbić sobie jej zaufanie, aby przygotować ją do wykorzy-
stania seksualnego. Tworzenie przyjacielskiej relacji w celu uwiedzenia dziecka nastę-
powało poprzez rozmowę, zabawę, wręczanie prezentów czy słodyczy. Podstawową 
barierą, widoczną już na pierwszy rzut oka, była jednak różnica wieku. Utrudniała ona 
nie tylko zaskarbienie sobie zaufania dziecka, ale i nawiązanie z nim kontaktu, głównie 
ze względu na kontrolę rodziców. Aby nie wzbudzać podejrzeń, sprawcy czyhali na 
dzieci w pobliżu miejsc, gdzie mogli pozostawać niezauważeni przez dorosłych opie-
kunów, takich jak: place zabaw, boiska czy szkolne bramy. Często wybierali też rozwią-
zanie wprost przeciwne – stawali się przyjaciółmi rodziny, aby uwodzić najmłodszych 
w pobliżu niczego niepodejrzewających rodziców. Tak czy inaczej, proces groomingu 
offline wymagał od nich z reguły wiele zaangażowania, ale i przebiegłości, sprytu oraz 
stosowania odpowiednich technik – głównie na etapie nawiązania relacji z ofiarą. 

Chociaż zjawisko groomingu powstało znacznie wcześniej niż sam Internet, 
to dopiero upowszechnienie dostępu do sieci otworzyło przed nim nowe możliwości. 
Równolegle dochodziło do wycofania się kręgów pedofilskich do podziemia, w związ-
ku ze zmianą postrzegania kontaktów seksualnych z małoletnimi, dokonywał się bo-
wiem dynamiczny rozwój technologii cyfrowej17. Chociaż Internet w obecnej postaci, 
wyposażony w strony WWW, pocztę e-mail czy komunikatory internetowe, został upo-
wszechniony dopiero w latach 90. XX w., to środowiska osób o skłonnościach pedofil-
nych wykorzystywały do komunikacji już jego formy zalążkowe18. Stopniowo sprawcy 
groomingu przenieśli swoją działalność z placów zabaw i boisk w dużo bezpieczniej-
sze dla nich miejsce, które z biegiem czasu dostarczyło im nieograniczonych wręcz 
możliwości19. Okazało się, że rzeczywistość wirtualna pozwala na budowanie relacji 
o charakterze seksualnym oraz ekspresję zachowań seksualnych, które nigdy nie byłyby 
możliwe w świecie realnym20. 
15   Protecion of Children Against Sexual Exploitation Act of 1977, Pub. L. 92-225, 92 Stat. 8 (1977).
16   P. Siemkowicz, Przestępstwa o charakterze pedofilskim i przeciwko wolności seksualnej popełniane przez Internet, 

w ujęciu polskiego kodeksu karnego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, z. 1, s. 73-74.
17   Ł. Wojtasik, op. cit., s. 2.
18   Ibidem, s. 2.
19   Ibidem, s. 2.
20   E. Martellozo, op. cit., s. 4.
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Trafnie opisał to zjawisko A. Adamski: „Internet ze względu na interaktywność, 
anonimowość i globalny charakter jest idealnym nośnikiem wzorów zachowań wszel-
kich grup marginalnych społecznie, w tym pedofilów. Stanowi miejsce nawiązywania 
przez nich kontaktów, wymiany zdjęć i filmów pornograficznych z udziałem dzieci oraz 
informacji na temat ich ‹‹aktorów››. Jest wykorzystywany do zawierania znajomości 
z dziećmi, ich ‹‹uwodzenia›› (…) i umawiania się z nimi na spotkanie. Odgrywa rolę 
kanału przerzutowego materiałów fotograficznych stanowiących plon wycieczek sek-
sturystów z Europy lub USA na Daleki Wschód (…). Umożliwia dostęp do tysięcy 
komercyjnych serwerów oferujących pornografię dziecięcą (…). Tworzy infrastruktu-
rę technologiczną dla kół, grup dyskusyjnych i klubów pedofilów (…). Integruje tym 
samym ich środowisko i nadaje mu cechy międzynarodowej podkultury obejmującej 
także polskich użytkowników sieci21”. 

§ 2. Geneza kryminalizacji groomigu w polskim ustawodawstwie

Penalizacja groomingu w polskim prawie karnym nastąpiła stosunkowo nie-
dawno. Przestępstwo to zostało wprowadzone do Kodeksu karnego22 Ustawą z dnia 
5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania 
karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz 
niektórych innych ustaw23. Przed wejściem w życie wspomnianej nowelizacji zjawisko 
groomingu było w zasadzie prawnie irrelewantne. Pośrednią ochronę przed tego typu 
czynami zapewniał jedynie art. 200 kk24. Zakres jego zastosowania w przypadku zja-
wiska groomingu był jednak, i pozostaje nadal, kwestią dyskusyjną. Ustawa z dnia 5 li-
stopada 2009 r. wprowadziła do Kodeksu karnego całkowicie nowy typ przestępstwa, 
zawarty w art. 200a. 

Normatywny sens tej regulacji budzi wśród przedstawicieli doktryny olbrzymie 
kontrowersje. Autorzy zasadniczo prezentują w tym zakresie dwa, skrajnie różne, po-
glądy. Niektórzy z nich twierdzą, że czyny stypizowane w art. 200a kk, mające na celu 
dokonanie przestępstw z art. 197 § 1 lub 200 § 1 kk, stanowią karalne usiłowanie tychże 
przestępstw25. Część autorów stoi natomiast na stanowisku, że czyny te wchodzą w za-
21   A. Adamski, Karnoprawna ochrona dziecka w sieci Internet, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 9, s. 60 i podana tam 

literatura.
22   Dz. U. z 2016 r., poz. 1137, tj. ze zm.
23   Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 ze zm.
24   § 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej 

lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności 
od lat 2 do 12.

      § 2. Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie 
czynności seksualnej.

25   M. Bielski, Rzecz o granicach usiłowania przestępstw formalnych i materialnych – na przykładzie art. 200 § 1 k.k. 
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kres niekaralnego dotychczas przygotowania26. Zagadnienie to jest na tyle obszerne, że 
jego kompleksowe omawianie wykracza poza ramy niniejszej pracy. Wystarczy wspo-
mnieć, że zdaniem jej autorki, czyny stypizowane w art. 200a kk stanowią przygotowa-
nie sui generis do przestępstw obejmujących seksualne wykorzystanie dzieci. Wydaje 
się bowiem, że wypełnienie znamion czynu z art. 200a § 1 lub § 2 kk nie jest jeszcze 
bezpośrednim zmierzaniem do dokonania czynu zabronionego z art. 197 § 1 kk lub 200 
§ 1 kk (art. 13 § 1 kk). Podejmowanie czynności, sprowadzających się do nawiązania 
z małoletnim kontaktu w określony w art. 200a kk sposób, w celu popełnienia na nim 
omawianych przestępstw, należy raczej zakwalifikować jako stwarzanie sobie przez 
sprawcę warunków do przedsięwzięcia czynu, zmierzającego bezpośrednio do doko-
nania tych przestępstw (art. 16 § 1 kk). Wprowadzenie art. 200a do Kodeksu karnego 
jest zatem formą kryminalizacji „na przedpolu” czynów określonych w art. 197 § 1 oraz 
200 § 1 kk, w związku z czym należy je uznać za zasadne i konieczne dla zapewnienia 
odpowiedniej ochrony prawnokarnej przed zjawiskiem groomingu oraz dostosowania 
norm rodzimego prawa karnego do wymogów prawa międzynarodowego. 

Propozycja penalizacji zjawiska groomingu została przedstawiona w dwóch, 
niezależnie od siebie przedłożonych Sejmowi Rzeczypospolitej VI kadencji, projektach 
ustaw. Jako pierwszy, w dniu 7 października 2008 r., do laski marszałkowskiej wniesio-
no poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk sejmowy nr 146527). 
Niewiele później, bo w dniu 31 października 2008 r., na ręce Marszałka Sejmu został 
złożony rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks 
postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o Policji 
(druk sejmowy nr 127628). 

Projekt poselski dotyczył wprowadzenia kilku zasadniczych zmian w prze-
pisach dotyczących przestępstw godzących w dobra prawne osób małoletnich. Przez 
pryzmat przedmiotu niniejszej pracy za najważniejszą z nich należy uznać postulat pe-
nalizacji przestępstwa groomingu w art. 199a kk. Jego treść miała brzmieć następują-
co: „Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej 
nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia 
go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo 
przy użyciu groźby bezprawnej, do doprowadzenia do spotkania z tym małoletnim, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. W uzasadnieniu do projektu umoty-
wowano konieczność kryminalizacji zjawiska groomingu wysokim ryzykiem wystą-

i 200a k.k., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2010, z. 3, s. 103 i nast. oraz Budyn-Kulik M., Kulik 
M. [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna, tom 1, Komentarz do art. 117-221, 
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 660.

26   M. Małecki, Grooming (karalne przygotowanie do przestępstwa pedofilskiego), „Państwo i Prawo” 2011, nr 7/8, 
s. 89 i nast. oraz J. Warylewski, op. cit., s. 772-773.

27   Druki Sejmowe dostępne na oficjalnej stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: http://www.sejm.gov.pl.
28   Druki Sejmowe dostępne na oficjalnej stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: http://www.sejm.gov.pl.
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pienia negatywnych, niejednokrotnie dalekosiężnych skutków u pokrzywdzonych ma-
łoletnich. Wskazano również na fakt, że zachowania stypizowane w proponowanym 
art. 199a z reguły stanowią fazę przygotowania do seksualnego wykorzystania dziecka, 
jednocześnie podkreślając ich oczywistą naganność nawet w przypadku, gdyby zamiar 
przestępny nie został zrealizowany przez sprawcę. Uznano zatem, że objęcia karalno-
ścią wymaga już samo nawiązanie z małoletnim kontaktu, za pośrednictwem wyszcze-
gólnionych środków komunikacji na odległość, zmierzające do spotkania z nim, bez 
względu na zakładany przez sprawcę cel takich działań. 

Takie oznaczenie znamion przestępstwa groomingu prowadziłoby jednak zda-
niem autorki niniejszej pracy (co zresztą zostało zweryfikowane w przebiegu procesu 
legislacyjnego) do zbyt szerokiej penalizacji zachowań użytkowników Internetu. I cho-
ciaż warunkiem popełnienia przestępstwa, zawężającym zakres karalności, miało być 
działanie sprawcy w określony w przepisie, nacechowany podstępem sposób, to takie 
ograniczenie wydaje się być niewystarczające, zwłaszcza w przypadku penalizacji de 
facto czynności przygotowawczych do popełnienia innego przestępstwa. 

Zgłoszony równolegle do propozycji poselskiej projekt rządowy umotywowano 
również przede wszystkim potrzebą wzmocnienia prawnokarnej ochrony najmłodszych. 
Proponowane regulacje skupiały się jednak jedynie na przestępstwach godzących stric-
te w wolność seksualną, dotykając jednocześnie problematyki terapii ich sprawców. 
Autorzy projektu zaproponowali stypizowane przestępstwo groomingu w art. 202a kk 
o następującej treści: „Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 
pkt 2 lub art. 200, jak również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych 
z udziałem małoletniego poniżej 15 lat, nawiązuje kontakt z małoletnim za pośrednic-
twem systemu teleinformacyjnego lub sieci telekomunikacyjnej i podejmuje czynności 
zmierzające do spotkania z nim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

Jako ratio legis kryminalizacji groomingu wskazano potrzebę dostosowania 
przepisów Kodeksu karnego do postanowień Konwencji Rady Europy o ochronie dzie-
ci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach sek-
sualnych, sporządzonej w Lanzarote i podpisanej przez Polskę w dniu 25 października 
2007 r.29, wciąż jeszcze w dniu wniesienia projektu nieratyfikowanej (aż do 22 stycznia 
2015 r.30). Celem porównania warto nadmienić, że projekt poselski na temat Konwencji 
z Lanzarote milczy. Kwestia regulacji prawa międzynarodowego w przedmiocie krymi-
nalizacji zjawiska groomingu zostanie jednak omówiona w kolejnym rozdziale pracy. 
W tym miejscu wystarczy zaznaczyć, że projekt rządowy wiernie odzwierciedlał po-
stanowienia Konwencji z Lanzarote w tym zakresie. Rozszerzono jedynie krąg prze-

29   Dz. U. z 2015 r., poz. 608.
30   Oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o ochronie 

dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej 
w Lanzarote dnia 25 października 2007 r., Dz. U. z 2015 r., poz. 609.
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stępstw, w celu popełnienia których sprawca nawiązuje zakazany kontakt z małoletnim, 
o zbrodnię zgwałcenia, co uzasadniono koniecznością jak najszerszej ochrony małolet-
nich przed czynami tego typu już na możliwie wczesnym etapie. 

Projekt rządowy został odebrany znacznie bardziej entuzjastycznie niż posel-
ski. Podczas pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu profesor Marian Filar, prze-
wodniczący Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego w Sejmie VI ka-
dencji, nota bene autor szeregu propozycji uregulowań rozdziału XV Kodeksu karnego 
z 1997 r., poświęconego przestępstwom seksualnym, mówił o potrzebie „gruntownej 
rekodyfikacji” tych przepisów, orędując za dopuszczeniem projektu do dalszych prac 
legislacyjnych w komisjach. Natomiast do projektu poselskiego zgłoszono wniosek 
o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, który jednak obaliła znacząca 
większość. Ostatecznie oba projekty zostały skierowane do Komisji Nadzwyczajnej do 
spraw zmian w kodyfikacjach, która następnie przekazała prace nad nimi wspomnianej 
już Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego. Na kolejnym posiedzeniu 
Komisja podjęła uchwałę o wspólnym rozpatrywaniu druków 1465 i 1276 (wraz z kil-
koma innymi). 

W toku prac legislacyjnych zadecydowano o stypizowaniu przestępstwa 
groomingu w art. 200a. W paragrafie pierwszym dokonano swoistej fuzji znamion po-
stulowanych w projekcie poselskim i rządowym: „§ 1. Kto w celu popełnienia prze-
stępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 lub art. 200, jak również produkowania lub 
utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub 
sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za 
pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego 
pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

Zachowano znamiona wspólne obu propozycjom projektów, czyli nawiązanie 
kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 przy użyciu określonych środków komunikacji 
na odległość z zamiarem doprowadzenia do spotkania z nim. Dodano najważniejszy 
element zaproponowany przez legislatorów rządowych, określający ściśle ukierunko-
waną motywację sprawcy, czyli znamię działania w celu wykorzystania seksualnego, 
zgwałcenia lub produkowania treści pornograficznych z udziałem ofiary. Uwzględniono 
również najistotniejszy element propozycji poselskiej, jakim było zachowanie sprawcy 
o charakterze manipulacyjnym. 

W treści przepisu umieszczono ponadto paragraf drugi, o którego znamionach 
nie wspominał żaden z dotychczasowych projektów: „§ 2. Kto za pośrednictwem sys-
temu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 
składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności 
seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmie-
rza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
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wolności do lat 2”. W ten sposób wyodrębniono czyny, których sprawca nie posłu-
guje się środkami o charakterze manipulacyjnym dla osiągnięcia przestępnego celu, 
ale wprost proponuje małoletniemu udział w czynnościach wypełniających znamiona 
wskazanych czynów zabronionych.

Podczas drugiego czytania projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu zgłoszono 
poprawkę do art. 200a § 2, proponując podwyższenie górnej granicy zagrożenia karą 
do lat 3. Ostatecznie jednak została ona odrzucona. Dnia 25 września 2009 r. Sejm 
uchwalił ustawę, która wprowadziła do Kodeksu art. 200a w przedstawionym wyżej 
brzmieniu. Senat wprawdzie zgłosił poprawki, jednak żadna z nich nie dotyczyła wspo-
mnianego przepisu. W efekcie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Ko-
deks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks 
karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Senat w dniu 
5 listopada 2009 r., a następnie podpisana przez Prezydenta dnia 26 listopada 2009 r.31 
Zgodnie z regulacją art. 14 weszła w życie po 6 miesiącach od daty ogłoszenia, tj. 
w dniu 8 czerwca 2010 r.

31   Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 ze zm.
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Rozdział II 
Ochrona prawnokarna przed groomingiem w prawie 
międzynarodowym

§ 1. Konwencja o Prawach Dziecka z 1989 r. 

Nie sposób rozważań o ochronie prawnokarnej przed groomingiem w prawie 
międzynarodowym nie rozpocząć od omówienia aktu prawnego, będącego filarem uni-
wersalnego systemu ochrony praw dziecka oraz najważniejszym na świecie dokumen-
tem, traktującym o prawach i wolnościach dziecka. Jakkolwiek na potrzebę szczególnego 
respektowania interesów dziecka wskazywano już w Deklaracji Praw Dziecka, zwanej 
Deklaracją Genewską z 1924 r.32, oraz w Deklaracji Praw Dziecka z 1959 r.33, to wła-
śnie Konwencja o Prawach Dziecka34 stanowiła kamień milowy w historii ochrony praw 
najmłodszych. Została ona przyjęta jednomyślnie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych rezolucją A/44/736 z dnia 20 listopada 1989 r., dokładnie w 30. rocznicę 
uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Weszła w ży-
cie niespełna rok później, 2 września 1990 roku – zgodnie z postanowieniami art. 49 
Konwencji – 30. dnia po jej podpisaniu przez 20. z kolei państwo. Konwencję dotych-
czas ratyfikowało 195 państw na całym świecie35, przy czym należy podkreślić, że jest 
to rekordowa liczba ratyfikacji, jeżeli chodzi o umowy międzynarodowe dotyczące praw 
człowieka. Nie bez powodu jest więc ona potocznie nazywana „światową konstytucją 
praw dziecka”. E Czyż słusznie podnosi jednak, że powszechność ratyfikacji Konwencji 
świadczy nie tylko o jej uniwersalizmie, ale również o słabych mechanizmach nadzoru 
oraz egzekwowania realizacji jej postanowień przez państwa-strony36. Na mocy art. 43 
Konwencji ustanowiono Komitet Praw Dziecka, organ kadencyjny (jego członkowie wy-

32   Tłumaczenie Deklaracji dostępne na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Komitetu Narodowego Funduszu 
Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci – UNICEF, http://www.unicef.pl.

33   Tłumaczenie Deklaracji dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie 
internetowej http://bip.ms.gov.pl.

34   Dz. U. z 1999 r. Nr 120, poz. 526.
35   Strona internetowa Organizacji Narodów Zjednoczonych, http://www.un.org.
36   E. Czyż, Szkoła Praw Człowieka. Prawa Dziecka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2012, s. 13.

Marta_Dabrowska_17x22_body_07.indd   20 2018-02-14   14:34:34



Ochrona prawnokarna przed groomingiem w prawie międzynarodowym

21

bierani są na 4 lata), działający przy organizacji Narodów Zjednoczonych, który pełni rolę 
organu nadzorującego realizację postanowień Konwencji przez państwa, które ją ratyfi-
kowały. Mechanizm kontroli polega na rozpatrywaniu przez Komitet sprawozdań rządów 
państw-stron z wykonywania Konwencji i następnie wydawaniu im niewiążących zaleceń 
oraz rekomendacji w sprawie realizacji jej postanowień, co w praktyce nie ma silnego 
wpływu na rzeczywiste wykonywanie postanowień Konwencji37. 

Rzeczpospolita Polska, jako jedno z pierwszych państw, podpisała Konwencję 
26 stycznia 1990 r. Proces jej ratyfikacji zakończono 7 lipca 1991 r. Warto jednocze-
śnie wskazać na szczególną rolę Polski w procesie powstawania Konwencji. Polska, 
czerpiąc ze swojej tradycji związanej z ochroną praw dziecka (bogatej w dziedzic-
two takich postaci jak Janusz Korczak czy Ludwik Rajchman), wyszła z inicjatywą 
powstania Konwencji, dzięki przedłożeniu w 1978 r. Komisji Praw Człowieka ONZ 
pierwszego projektu Konwencji o Prawach Dziecka, a następnie, w 1980 r. – projektu 
zrewidowanego, uwzględniającego opinie rządów innych państw, organizacji pozarzą-
dowych oraz organizacji międzynarodowych38. Projekt pierwotny został opracowany 
przez grono polskich prawników, zrzeszonych głównie w Polskiej Akademii Nauk. Pra-
ce nad ostatecznym kształtem Konwencji trwały 11 lat i w tym czasie zawsze to Polak 
pełnił funkcję przewodniczącego-sprawozdawcy grupy roboczej, która zajmowała się 
opracowywaniem tekstu Konwencji39. Wszelkie rezolucje i decyzje organów Narodów 
Zjednoczonych (Komisji Praw Człowieka, Rady Gospodarczej i Społecznej, Zgroma-
dzenia Ogólnego), związane z pracami nad projektem, również były podejmowane 
z inicjatywy Polski40. Polska delegacja brała jednocześnie aktywny udział w pracach 
nad poszczególnymi fragmentami Konwencji41. Chociaż uchwalony tekst znacznie od-
biegał od pierwotnego jej projektu42, to nie sposób odmówić Polsce ogromnego wkładu 
w powstanie Konwencji. 

W dniu 25 maja 2000 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło dwa protokoły 
fakultatywne do Konwencji: w sprawie udziału dzieci w konfliktach zbrojnych oraz 
w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, natomiast 
19 grudnia 2011 r. kolejny – w sprawie procedury rozpoznawania skarg43. Chociaż ich 
ratyfikacja nie jest dla państw-stron Konwencji obowiązkowa, to pierwsze dwa ratyfi-

37   Ibidem, s. 13.
38   A. Łopatka, Konwencja Praw Dziecka, „Państwo i Prawo” 1990, z. 3, s. 11.
39   L. Wiśniowski, Geneza Konwencji o prawach dziecka i stosunek jej norm do innych aktów prawa międzynarodowego 

[w:] T. Smyczyński (red.), Konwencja o Prawach Dziecka – analiza i wykładnia, Instytut Nauk Prawnych Polskiej 
Akademii Nauk, Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Ars boni et aequi”, Poznań 1999, s. 13.

40   Szymańczak J., Konwencja o prawach dziecka ONZ. Uwagi o realizacji konwencji przez Rzeczpospolitą Polską, 
informacja 684 dostępna na oficjalnej stronie internetowej Sejmu: http://www.sejm.gov.pl.

41   A. Łopatka, op. cit., s. 11.
42   E. Czyż, op. cit., s. 14.
43   Tłumaczenie protokołów dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie 

internetowej http://www.bip.ms.gov.pl.
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kowało kolejno 156 i 167 państw, natomiast kolejny – do tej pory 11. Polska, podobnie 
jak większość państw-stron Konwencji, ratyfikowała jedynie protokoły fakultatywne 
z 2000 r. Datę ich wejścia w życie dla Polski ustalono kolejno na dzień 4 marca oraz 
7 maja 2005 r. 

W myśl art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.44 
Konwencja, jako ratyfikowana umowa międzynarodowa, jest źródłem powszechnie 
obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Rzecznik Praw Dziecka, konsty-
tucyjny organ kontroli przestrzegania praw dziecka w RP, stosownie do art. 1 ust. 2 
ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka45, stoi na straży realizacji 
postanowień Konwencji o Prawach Dziecka. W ramach prowadzonego w tym zakresie 
monitoringu dokonuje analizy rekomendacji i zaleceń, które formułuje Komitet Praw 
Dziecka w odpowiedzi na sprawozdania z realizacji Konwencji, które zgodnie z art. 44 
Konwencji co 5 lat składa Komitetowi rząd RP46. 

Wracając do postanowień Konwencji, należy wskazać, że jej treść składa się 
z preambuły, wskazującej na podstawowe wartości przyświecające państwom-stronom 
oraz określającej ogólne założenia dokumentu, a także trzech części zasadniczych. 
Część I określa zobowiązania państw-stron w zakresie realizacji poszczególnych praw 
dziecka. Część II reguluje sposoby egzekwowania oraz mechanizmy kontroli zobowią-
zań państw-stron, natomiast część III normuje zasady przystąpienia do Konwencji.

Konwencja w art. 1 definiuje pojęcie dziecka, określając jednocześnie, komu 
przysługują prawa w niej zawarte. Definicja ta jest nieostra, bowiem nie reguluje jed-
noznacznie kwestii dotyczących dziecka poczętego. Chociaż w kontekście rozważań 
na temat przestępstwa groomingu wątpliwości dotyczące dolnej granicy wieku ochro-
ny nie mają większego znaczenia, należy przyjąć, że Konwencja uznaje za dziecko 
każdą istotę ludzką od chwili poczęcia47. Górną granicą wieku ochrony jest natomiast 
ukończenie 18 lat, chyba że dziecko wcześniej uzyska pełnoletniość zgodnie z pra-
wem krajowym. Definicję „dziecka” w prawie polskim zawiera natomiast art. 2 Ustawy 
o Rzeczniku Praw Dziecka, zgodnie z którym dzieckiem jest każda istota ludzka od 
poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości. Aby ustalić górną granicę wieku, ustawa odsyła 
do „innych przepisów”, tj. przepisów prawa cywilnego, zgodnie z którymi co do zasady 
pełnoletniość osiąga się w wieku 18 lat (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny48). 

Jednym z najważniejszych postanowień Konwencji jest art. 3 ust. 1, nakłada-
jący na państwa-strony „ogólny, ale wiele znaczący obowiązek najlepszego zabezpie-

44   Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.
45   Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.
46   Informacje dostępne na oficjalnej stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka: http://www.brpd.gov.pl. 
47   E. Czyż, op. cit., s. 15.
48   Dz. U. z 2014 r. poz. 121.
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czenia interesów dziecka we wszystkich działaniach dotyczących dzieci49”. Obowiązek 
ten dotyczy działań podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki 
społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze. Art. 3 ust. 2 zo-
bowiązuje państwa-strony do działań na rzecz zapewnienia dziecku ochrony i opieki 
w takim stopniu, w jakim jest to niezbędne dla jego dobra, biorąc pod uwagę prawa 
i obowiązki jego rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób prawnie za nie od-
powiedzialnych, a także do podejmowania w tym celu wszelkich właściwych kroków 
ustawodawczych oraz administracyjnych. Należy uznać, że nieodzownym elementem 
obowiązków, nałożonych na państwa-strony przez Konwencję w art. 3, jest stanowienie 
prawa w taki sposób, aby zagwarantować dziecku jak najlepszą ochronę prawną jego 
interesów. Obowiązek ten dotyczy w sposób oczywisty również procesu ustawodaw-
czego, którego przedmiotem jest penalizacja przestępstwa groomingu oraz stosowania 
uchwalonego w tym zakresie prawa przez sądy. Działaniom tym powinien przyświecać 
nadrzędny cel w postaci najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka. 

Kolejnym niezwykle istotnym w kontekście groomingu postanowieniem Kon-
wencji jest regulacja art. 34, nakładająca na państwa-strony obowiązek ochrony dzieci 
przed wszelkimi formami wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych. Wśród form 
tych Konwencja wymienia nakłanianie lub zmuszanie dziecka do jakichkolwiek nie-
legalnych działań seksualnych, wykorzystywanie dzieci do prostytucji lub innych 
nielegalnych praktyk seksualnych oraz wykorzystywanie dzieci w pornograficznych 
przedstawieniach i materiałach. Konwencja nie wspomina natomiast o groomingu, co 
wydaje się być dość oczywiste z uwagi na fakt, że w momencie jej uchwalenia pro-
blem groomingu online jeszcze nie istniał. Zwrot „w szczególności” wskazuje jednak, 
że katalog zawarty w art. 34 jest katalogiem otwartym, a obowiązek ochrony dotyczy 
de facto każdej możliwej formy wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych. Należy 
zatem uznać, że obowiązek, nałożony na państwa-strony w art. 34, dotyczy również 
ochrony dziecka przed groomingiem. 

W ramach ochrony dziecka przed wszelkimi formami wyzysku seksualnego 
i nadużyć seksualnych art. 34 Konwencji nakłada na państwa-strony obowiązek pod-
jęcia wszelkich kroków o zasięgu krajowym, dwustronnym oraz wielostronnym dla 
przeciwdziałania eksploatacji seksualnej dziecka. O. Sitarz wskazuje, że Komitet Praw 
Dziecka podkreślał wielokrotnie, iż fundamentalną formą ochrony dziecka winny być 
w tym zakresie regulacje prawne50. Apelował jednocześnie, aby państwa-strony Kon-
wencji przedsiębrały odpowiednie środki prawne dla zwalczania wyzysku seksualnego 
oraz nadużyć seksualnych na szkodę małoletnich. Podkreślano, że penalizacja tego ro-

49   J. Podlewska, O. Trocha, Ochrona prawna małoletnich – kierunki przemian prawa i postępowania karnego, 
zagadnienia wybrane, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2012, nr 2, s. 133.

50   O. Sitarz, Ochrona praw dziecka w polskim prawie karnym na tle postanowień Konwencji o prawach dziecka, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 158 i lit. tam podana.

Marta_Dabrowska_17x22_body_07.indd   23 2018-02-14   14:34:34



Rozdział 2

24

dzaju zjawisk powinna prowadzić do należytego rozpatrzenia każdego przypadku sek-
sualnej eksploatacji małoletniego, a sprawca powinien ponieść karę na mocy orzeczenia 
sądowego, wydanego na podstawie obowiązującego prawa krajowego. 

Należy uznać, że przytoczone postanowienia Konwencji, mimo iż nie odno-
szą się bezpośrednio do groomingu, odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu ochro-
ny prawnej dziecka przed tym zjawiskiem. Przede wszystkim nadają dobru dziecka 
rangę fundamentalnej wartości, którą powinny kierować się państwa-strony, a także 
ich organy oraz instytucje publiczne i prywatne we wszelkich działaniach dotyczących 
dzieci, również tych związanych z przestępstwem groomingu. Ponadto nakładają na 
państwa-strony obowiązek właściwego zabezpieczenia dziecka przed tym zjawiskiem. 
Konkretyzacja ogólnie określonego obowiązku ochrony dziecka przed groomingiem, 
jako formą eksploatacji seksualnej, nastąpiła w prawie międzynarodowym w ramach 
regionalnego systemu ochrony i promocji praw człowieka51, natomiast w prawie krajo-
wym – poprzez włączenie odpowiednich regulacji do systemu prawa karnego. 

§ 2. Konwencja Rady Europy z 2007 r. o ochronie dzieci przed 
ich seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem 
w celach seksualnych

Pierwszym aktem prawa międzynarodowego, którego regulacje odnoszą się 
bezpośrednio do zjawiska groomingu, jest Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci 
przed seksualnym wykorzystywaniem oraz niegodziwym traktowaniem w celach sek-
sualnych52. Została ona otwarta do podpisu w dniu 25 października 2007 r. w Lanzaro-
te, podczas 28. Konferencji Europejskich Ministrów Sprawiedliwości, stąd potocznie 
nazywa się ją Konwencją z Lanzarote. Konwencja została podpisana przez wszystkie 
47 państw członkowskich Rady Europy, w tym wszystkie kraje Unii Europejskiej (jako 
ostatnia podpisała Konwencję Republika Czeska w dniu 17 lipca 2014 r.); ratyfikowało 
ją natomiast 41 państw (nie zrobiła tego m.in. Wielka Brytania). Mimo że, zgodnie 
z jej art. 45 ust. 1 Konwencja była otwarta do podpisu nie tylko dla państw członkow-
skich Rady Europy, ale również dla państw nienależących do tej organizacji, które brały 
udział w jej wypracowaniu, jak również dla Wspólnoty Europejskiej (obecnie: Unii 
Europejskiej), jeszcze żadne z tych państw i podmiotów spoza Rady Europy nie zdecy-
dowało się na jej podpisanie. W myśl art. 46 ust. 1, do przystąpienia do Konwencji moż-
na również zaprosić, po wyrażeniu zgody ze strony Rady Europy w określony w tym 
przepisie sposób, każde państwo niebędące członkiem Rady Europy, które nie uczest-
niczyło w wypracowaniu niniejszej Konwencji, jednak do tej pory nie skorzystano z tej 
51   J. Podlewska, O. Trocha, op. cit., s. 143.
52   Dz. U. z 2015 r., poz. 608.
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możliwości. Zgodnie z regulacją art. 45 ust. 3, postanowienia Konwencji z Lanzarote 
weszły w życie 1 lipca 2010 r. 

Genezę Konwencji z Lanzarote przedstawiono w Raporcie Objaśniającym 
do Konwencji53. Wskazano w nim przede wszystkim na art. 34 Konwencji o Prawach 
Dziecka, jak również na inne powstałe dotychczas instrumenty prawnomiędzynarodo-
we, dotyczące krzywdzenia dzieci na tle seksualnym w rozmaitych formach. Podkre-
ślono także fakt, że Komitet Praw Dziecka, monitorujący przestrzeganie postanowień 
Konwencji o Prawach Dziecka przez państwa-strony, zasygnalizował, iż państwa eu-
ropejskie nie zapewniają dzieciom odpowiedniej ochrony przed wykorzystywaniem 
seksualnym, a w szczególności przed jego nowymi formami, wśród których wyróżnił 
grooming.

Na potrzebę podjęcia odpowiednich kroków w celu zwalczania wszelkich form 
wykorzystywania seksualnego dzieci, w tym również wypracowania w ramach Rady 
Europy właściwego prawnomiędzynarodowego instrumentu, wskazano wprost w Planie 
Działań, przyjętym na Trzecim Szczycie Głów Państw i Rządów Rady Europy w War-
szawie w dniu 17 maja 2005 r.54 Realizując ustalenia dokonane na Szczycie, Komitet 
Ministrów Rady Europy powołał 22 marca 2006 r. Committee of Experts on the Pro-
tection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (Komitet ekspertów 
ds. ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem 
w celach seksualnych – tłum. z ang. M.D.), zwany w skrócie PC-ES, działający jako 
podkomitet Europejskiego Komitetu ds. Problemów Przestępczości. PC-ES rozpoczął 
pracę w maju 2006 r. od analizy postanowień międzynarodowych zobowiązań oraz 
umów, zwalczających seksualne wykorzystywanie dzieci przez państwa członkowskie 
oraz oceny stopnia ich wdrożenia. W wyniku prowadzonych prac uznano, że istnieje 
faktyczna potrzeba utworzenia nowego, prawnie wiążącego instrumentu, aby zapewnić 
skuteczną ochronę dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. Procedura sporządza-
nia projektu Konwencji na spotkaniach PC-ES trwała od września 2006 r. do marca 
2007 r.55 Konwencja w ostatecznym kształcie została otwarta do podpisu, jak już wspo-
mniano, ponad pół roku później. 

Konwencja z Lanzarote składa się z preambuły oraz XIII pogrupowanych te-
matycznie rozdziałów i zgodnie ze swoim pełnym tytułem w całości poświęcona jest 
ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem 
w celach seksualnych. W istocie jest to pierwszy prawnomiędzynarodowy instrument, 
w sposób tak kompleksowy i wszechstronny regulujący kwestie zwalczania krzywdze-
nia dzieci na tle seksualnym, uwzględniający wszelkie formy popełniania tego rodzaju 

53   Explanatory Report (z ang. raport objaśniający) do Konwencji Rady Europy z 2007 r. o ochronie dzieci przed ich 
seksualnym wykorzystywaniem, dostępny na oficjalnej stronie Rady Europy: http://www.coe.int.

54   Tekst Planu Działania dostępny na oficjalnej stronie Rady Europy: http://www.coe.int.
55   Ibidem.
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przestępstw. Z punktu widzenia problematyki niniejszej pracy należy podkreślić, że 
jest również pierwszym aktem prawa międzynarodowego w sposób bezpośredni od-
noszącym się do zjawiska groomingu i, co więcej, wprowadzającym obowiązek jego 
penalizacji. 

W preambule przywołano prawnomiędzynarodowe instrumenty, zwalczające 
seksualne wykorzystywanie dzieci, które powstały dotychczas i których regulacje sta-
nowiły fundament, dzięki któremu możliwe było wypracowanie rozwiązań zawartych 
w Konwencji. Wskazano również na podstawowe motywy oraz cele, którymi kierują 
się państwa-strony, podpisujące oraz ratyfikujące Konwencję. Jako fundamentalne war-
tości wyeksponowano dobro oraz najlepszy interes dziecka, które powinny być pro-
mowane bez dyskryminacji. Przez pryzmat tematyki niniejszej pracy za najważniejsze 
motywy powstania Konwencji, które zaakcentowano w preambule, należy uznać eska-
lację zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci, zarówno na poziomie krajowym, 
jak i międzynarodowym, „w szczególności w związku ze wzrostem użycia zarówno 
przez dzieci, jak i sprawców technologii informacyjnych i komunikacyjnych” oraz po-
trzebę „stworzenia wyczerpującego międzynarodowego instrumentu koncentrującego 
się na zapobiegawczych, ochronnych i prawnokarnych aspektach walki, ze wszystkimi 
formami wykorzystywania seksualnego i niegodziwego traktowania dzieci w celach 
seksualnych, oraz ustanowienia specjalnego mechanizmu monitoringu”. 

W art. 3 lit. a Konwencji zdefiniowano pojęcie dziecka, określając tym samym 
krąg podmiotów, których ochronę mają na celu jej postanowienia. W rozumieniu Kon-
wencji „dziecko” oznacza każdą osobę poniżej 18. roku życia. Należy jednak zauważyć, 
że granica wieku małoletnich nie została określona w sposób jednolity w odniesieniu 
do wszystkich postanowień Konwencji. W zakresie ochrony prawnokarnej przyjęte roz-
wiązania różnicują gwarancje w zależności od wieku – większość przepisów penalizuje 
zachowania podejmowane w stosunku do dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia, 
natomiast niektóre odnoszą się wyłącznie do dzieci, które nie osiągnęły tzw. wieku 
przyzwolenia, określonego przy zastosowaniu art. 18 § 2 Konwencji (tj. wieku, poniżej 
którego według prawa państwa-strony zakazane jest odbywanie czynności seksualnych 
z dzieckiem).

Za najważniejsze postanowienie Konwencji z Lanzarote w kontekście groomin-
gu należy uznać to zawarte w art. 23, zatytułowanym „Nagabywanie dzieci dla celów 
seksualnych”, umiejscowionym w rozdziale VI – Prawo karne materialne. Regulacja 
ta nakłada na państwa-strony obowiązek podjęcia niezbędnych środków ustawodaw-
czych lub innych w celu penalizacji umyślnego składania przez osobę dorosłą, za po-
średnictwem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, propozycji w celu spo-
tkania oraz popełnienia któregokolwiek z przestępstw określonych zgodnie z art. 18 § 1 
lit. a (udział w czynnościach seksualnych z dzieckiem) oraz art. 20 § 1 lit. a (produko-
wanie pornografii dziecięcej), dziecku, które nie osiągnęło wieku ustanowionego przy 
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zastosowaniu art. 18 § 2, jeżeli oprócz propozycji sprawca podjął rzeczywiste działania 
prowadzące do spotkania. 

W raporcie objaśniającym wskazano na główne motywy takiego ukształtowania 
treści obowiązku penalizacji groomingu56. Uznano przede wszystkim, że samo prowa-
dzenie z dzieckiem rozmów o zabarwieniu seksualnym nie jest wystarczającą przesłan-
ką odpowiedzialności prawnokarnej. Wprowadzono zatem obowiązek kryminalizacji 
takich zachowań pod warunkiem, że podjęte zostaną w zamiarze umyślnym kierunko-
wym, tj. w celu popełnienia przeciwko małoletniemu któregokolwiek z czynów okre-
ślonych w art. 18 § 1 lit. a lub art. 20 § 1 lit. a oraz że będzie im towarzyszyło złożenie 
dziecku propozycji spotkania, a także podjęcie przez sprawcę rzeczywistych działań, 
które mają doprowadzić do tego spotkania (w raporcie wskazano przybycie sprawcy 
na miejsce spotkania jako przykład takiego działania). Poprzez dodanie przesłanki po-
pełnienia określonej w art. 23 czynności sprawczej wyłącznie za pośrednictwem tech-
nologii informacyjnych i komunikacyjnych istotnie zawężono zakres kryminalizacji, 
wyłączając z niego złożenie małoletniemu tego rodzaju propozycji bezpośrednio lub 
z zastosowaniem innej formy komunikacji. W raporcie wskazano, że obowiązek pena-
lizacji został celowo ukształtowany w ten sposób, ponieważ twórcy Konwencji uznali 
formę nagabywania seksualnego nieletnich online za najbardziej niebezpieczną, z uwa-
gi na rosnącą dostępność Internetu i telefonii komórkowej wśród dzieci.

Wśród rozwiązań o charakterze prawnokarnym należy także wyróżnić ustano-
wiony w art. 26 obowiązek wprowadzenia przez państwa-strony odpowiedzialności 
osób prawnych za przestępstwa określone w Konwencji – w tym także za popełnie-
nie przestępstwa groomingu. Przesłanką odpowiedzialności powinno być popełnienie 
takiego czynu na korzyść osoby prawnej przez każdą osobę fizyczną, działającą in-
dywidualnie bądź stanowiącą część organu tej osoby prawnej, piastującą stanowisko 
kierownicze w ramach tej osoby prawnej, w oparciu o udzielone jej pełnomocnictwo 
do reprezentowania tejże osoby prawnej lub uprawnienie do podejmowania decy-
zji w imieniu osoby prawnej bądź sprawowania kontroli w ramach osoby prawnej, 
a także umożliwienie jego popełnienia w wyniku braku kontroli określonej wyżej 
odpowiedzialnej osoby fizycznej na jej korzyść, przez osobę działającą z jej upoważ-
nienia. Regulacja art. 26 § 3 Konwencji daje państwom-stronom swobodę w zakresie 
wyboru rodzaju odpowiedzialności, jaką ich ustawodawstwa będą przewidywać dla 
osób prawnych, pozwalając im na określenie, czy będzie to odpowiedzialność karna, 
cywilna czy administracyjna.

Obowiązek kryminalizacji zjawiska groomingu, jak również innych czynów na 
szkodę małoletnich, a także pozostałe rozwiązania prawnokarne oraz karnoprocesowe, 
realizują jeden z głównych celów Konwencji, określony w art. 1 lit. a jako zapobieganie 

56   Ibidem.

Marta_Dabrowska_17x22_body_07.indd   27 2018-02-14   14:34:34



Rozdział 2

28

i zwalczanie wykorzystywania seksualnego i niegodziwego traktowania dzieci w celach 
seksualnych. Pozostałe cele – ochrona praw dzieci będących ofiarami wykorzystywania 
seksualnego i niegodziwego traktowania w celach seksualnych (art. 1 lit. b) oraz pro-
mowanie współpracy krajowej i międzynarodowej przeciwko wykorzystywaniu sek-
sualnemu i niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych (art. 1 lit. c) – są 
jednak równie istotne. 

W kontekście zwalczania i zapobiegania groomingu znaczące są zwłaszcza po-
stanowienia Konwencji realizujące w głównej mierze zamierzenia określone w art. 1 
lit c. Środki, które należy podjąć na szczeblu krajowym, uregulowane zostały przede 
wszystkim w postanowieniach rozdziału II – Środki zapobiegawcze, w którym określo-
no standardy, jakie powinny zostać spełnione w dziedzinie naboru, szkolenia i podno-
szenia świadomości osób pracujących z dziećmi (art. 5), edukacji dzieci (art. 6), zapo-
biegawczych interwencyjnych programów lub środków (art. 7), środków dotyczących 
społeczeństwa (art. 8) oraz udziału dzieci, sektora prywatnego, mediów i społeczeń-
stwa obywatelskiego w działaniach prewencyjnych (art. 9). W następnych rozdziałach 
uregulowane zostały kolejno kwestie związane z krajowymi środkami koordynacji 
i współpracy (rozdział III), środkami ochrony i pomocą dla ofiar, wśród których należy 
wyróżnić zwłaszcza telefony zaufania (rozdział IV), programami lub środkami inter-
wencyjnymi (rozdział V) oraz rejestrowaniem i przechowywaniem krajowych danych 
o skazanych sprawcach przestępstw seksualnych (rozdział VIII). Ogólne zasady oraz 
środki współpracy międzynarodowej normują natomiast postanowienia rozdziału IX. 
Rozbudowany system regulacji, dotyczących zalecanych działań o charakterze profi-
laktycznym oraz interwencyjnym, a także ich koordynacji w ramach współpracy mię-
dzynarodowej i krajowej zapewniają dalece bardziej skuteczną walkę ze zjawiskiem 
krzywdzenia dzieci na tle seksualnym, również w formie groomingu, niż jedynie pena-
lizacja tego rodzaju czynów. 

W art. 1 § 2 Konwencji zasygnalizowano ustanowienie specjalnego mechani-
zmu monitoringu dla skutecznej implementacji jej przepisów, który został szczegółowo 
uregulowany w rozdziale X. Postanowieniem art. 39 powołano Komitet Stron (tzw. 
Komitet z Lanzarote), będący organem nadzorującym wdrażanie rozwiązań Konwen-
cji do krajowych porządków prawnych przez państwa-strony. W jego skład wchodzą 
przedstawiciele państw-stron (art. 39 § 1), a także przedstawiciele: Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy, Komisarza Praw Człowieka, Europejskiego Komitetu 
ds. Problematyki Przestępczości (CDPC), jak również właściwych międzyrządowych 
komitetów Rady Europy (art. 40 § 1). Procedura monitorowania odbywa się cyklicz-
nie, a każdemu cyklowi towarzyszy obierany przez Komitet Stron temat przewodni 
określający obszar, na którym w sposób szczególny skupiają się działania kontrolne. 
Szczegółowe działania podejmowane w zakresie monitoringu zostały ustalone przez 
Komitet Stron w ramach jego kompetencji. Warto jednak podkreślić, że niezależnie od 
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zagadnienia przewodniego na spotkaniach wielokrotnie poruszano problemy związane 
z zagrożeniami przestępczością o charakterze seksualnym online57.

Od momentu powstania Komitet podjął również wiele innych, istotnych 
działań na rzecz zwalczania groomingu. Najważniejszą z inicjatyw w tym zakresie 
było przyjęcie Opinii w sprawie art. 23 Konwencji z Lanzarote w dniu 17 czerwca 
2015 r.58, która następnie została ogłoszona w dniu 18 czerwca 2015 r. w Strasburgu 
podczas Międzyregionalnego Spotkania Wysokiego Szczebla w Sprawie Ochrony 
Dzieci Przed Przemocą Seksualną, zorganizowanego przez Radę Europy i Specjal-
nego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy Wobec Dzieci, 
poświęconego m.in. ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym za po-
mocą technologii komunikacyjnych i informacyjnych59. Opinia nie ma wprawdzie 
wpływu na tekst Konwencji, jednak wyjaśnia istotne wątpliwości interpretacyjne 
dotyczące zakresu kryminalizacji art. 23, sygnalizowane przez państwa, które ra-
tyfikowały Konwencję. Dokument wskazuje m.in., że Konwencja nie jest w sta-
nie sprostać obecnym, a co za tym idzie – również przyszłym wymaganiom, jakie 
stwarza dynamiczny rozwój technologii, a w konsekwencji także i nowych formom 
popełniania przestępstw seksualnych na szkodę dzieci online. Opinia odnosi się 
przede wszystkim do wątpliwości związanych z możliwością wykorzystania dziec-
ka w procesie groomingu wyłącznie za pośrednictwem technologii komunikowania 
na odległość. Dokument jako pierwszy w historii uznaje, że wykorzystanie seksu-
alne dziecka może nastąpić nie tylko w świecie rzeczywistym, ale także wyłącznie 
online, choć wyjaśnia jednocześnie, że art. 23 Konwencji z Lanzarote nie chroni 
przed tego typu zachowaniami, bowiem jego dyspozycją objęte są jedynie czyny 
wypełniające znamię zmierzania do spotkania z małoletnim. Opinia zachęca jednak 
państwa-strony Konwencji do penalizacji w krajowych porządkach prawnych zja-
wiska groomingu, polegającego na wykorzystaniu seksualnym małoletniego jedy-
nie za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. 

Jak wynika z fragmentarycznej analizy najważniejszych postanowień Konwen-
cji z Lanzarote, dotyczących w mniejszym lub większym stopniu zjawiska groomingu, 
instrument ten jest ze wszech miar pionierski. Jego innowacyjność polega nie tylko 
na wprowadzeniu obowiązku penalizacji groomingu po raz pierwszy w historii prawa 
międzynarodowego, ale także na uregulowaniu w sposób kompletny i wyczerpujący 
wszelkich kwestii związanych z zapobieganiem i zwalczaniem seksualnego wykorzy-

57  Informacje dostępne na oficjalnej stronie Rady Europy: http://www.coe.int.
58   Lanzarote Committee – Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on the protection of children 

against sexual exploitation and sexual abuse (T-ES). Opinion on Article 23 of the Lanzarote Convention and its 
explanatory note, 17 June 2015, T-ES(2015)04_en FINAL. Tekst Opinii dostępny na oficjalnej stronie Rady Europy: 
http://www.coe.int.

59  Informacje dostępne na oficjalnej stronie Rady Europy: http://www.coe.int.
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stywania dzieci we wszelkich formach – również z profilaktyką, ochroną praw dzieci 
będących ofiarami przestępstw oraz współpracą na szczeblu krajowym i międzynaro-
dowym, a także wypracowaniu efektywnego systemu monitorowania implementacji 
jej postanowień przez państwa-strony. To właśnie rozbudowany mechanizm kontrolny 
wydaje się być narzędziem, które decyduje o wymiarze praktycznym Konwencji i jej 
realnym wpływie na zapewnienie skutecznej ochrony dzieci przed seksualnym wyko-
rzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych – w tym również 
przed zjawiskiem groomingu. 

Pomimo że Polska podpisała Konwencję jako jedno z pierwszych państw – 
już w dniu jej otwarcia do podpisu, tj. 25 października 2007 r. – ratyfikowała ją do-
piero po upływie 7 lat od tej daty. Ogromną rolę w procesie dostosowywania prawa 
krajowego do wymogów Konwencji odegrał Rzecznik Praw Dziecka. Począwszy od 
2008 r. Marek Michalak, pełniący obecnie tę funkcję już drugą kadencję, wielokrot-
nie korzystał ze swoich ustawowych kompetencji, aby zapewnić ochronę dzieci przed 
krzywdzeniem na poziomie zagwarantowanym przez Konwencję i w konsekwencji do-
prowadzić do jak najszybszej jej ratyfikacji. Wśród podjętych przez Rzecznika dzia-
łań wskazać należy przede wszystkim liczne wystąpienia do ministra sprawiedliwości 
o podjęcie systemowych działań, dostosowujących regulacje krajowe do wymogów 
Konwencji oraz o udzielenie informacji na temat przebiegu prac w tym zakresie, a także 
zgłaszane konkretne postulaty zmian legislacyjnych, z których wiele zostało uwzględ-
nionych w uchwalonych aktach prawnych60. Działania na rzecz ratyfikacji Konwen-
cji podejmowały także organizacje pozarządowe, mające na celu ochronę dzieci przed 
krzywdzeniem. Na szczególną uwagę, z uwagi na liczbę zaangażowanych podmiotów, 
zasługuje zwłaszcza Apel organizacji pozarządowych do Ministra Sprawiedliwości61, 
wystosowany przez Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą – 
nieformalną koalicję organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony dzieci przed 
krzywdzeniem, którą patronatem objął m.in. Rzecznik Praw Dziecka62. Organizacje 
nawoływały o jak najszybsze, kompleksowe dostosowanie polskiego prawa do regu-
lacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem 
i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych oraz w konsekwencji o ratyfikację 
Konwencji, wskazując na konieczność zapewnienia dzieciom odpowiedniej ochrony 
przed wszelkimi formami krzywdzenia seksualnego. 

60   Zob. m.in. Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka z dnia 13 maja 2010 r., Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka z dnia 
25 maja 2010 r., Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka z dnia 4 lipca 2012 r., Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka z dnia 
15 października 2012 r., Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka z dnia 29 lipca 2013 r., Wystąpienie Rzecznika Praw 
Dziecka z dnia 24.09.2014 r. – dostępne na oficjalnej stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka: http://brpd.gov.pl.

61   Apel organizacji pozarządowych do Ministra Sprawiedliwości dostępny na dotychczasowej oficjalnej stronie Fundacji 
Dzieci Niczyje / obecnie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: http://fdn.pl.

62   Informacje dostępne na dotychczasowej oficjalnej stronie Fundacji Dzieci Niczyje / obecnie Fundacji Dajemy 
Dzieciom Siłę: http://fdn.pl. 
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Na przestrzeni 7 lat, jakie upłynęły od momentu podpisania Konwencji, 
wprowadzono wiele systemowych zmian w zakresie ochrony dzieci przed wykorzy-
stywaniem seksualnym, wśród których na szczególną uwagę zasługuje omawiana już 
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks 
postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny 
skarbowy oraz niektórych innych ustaw63, wprowadzająca m.in. penalizację zjawiska 
groomingu. Jednakże pełną zgodność krajowego porządku prawnego z wymogami 
Konwencji zapewniło dopiero wejście w życie rozwiązań zawartych w Ustawie z dnia 
4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw64, 
która miała na celu implementację postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskie-
go i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego 
traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz por-
nografii dziecięcej65, zastępującej decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW66, a także 
doprowadzenie do zgodności polskich regulacji karno-prawnych z postanowieniami 
Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem 
i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych oraz, w zakresie dotyczącym 
zwalczania przestępstw związanych z pornografią dziecięcą, Konwencji Rady Europy 
o cyberprzestępczości67. 

Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy 
o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym trakto-
waniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 
2007 r.68., została uchwalona jednogłośnie przez Sejm, a następnie – Senat. Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował wyżej wymienioną Konwencję w dniu 
22 stycznia 2015 r.69 Zgodnie z art. 45 ust. 4 Konwencji, w stosunku do Rzeczy-
pospolitej Polskiej weszła ona w życie dnia 1 czerwca 2015 r. Konwencja, jako 
ratyfikowana umowa międzynarodowa, zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.70, jest źródłem powszechnie obowiązu-
jącego prawa polskiego. 

63   Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 ze zm.
64   Dz. U. z 2014 r., poz. 538. 
65   Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2011 r., s. 1-14.
66   Dz. Urz. UE L 013 z 20.01.2004 r., s. 44-48.
67  Dz. U. z 2015 r., poz. 728. 
68  Dz. U. z 2014 r., poz. 1623. 
69   Oświadczenie Rządowe z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o ochronie 

dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej 
w Lanzarote dnia 25 października 2007 r., Dz. U. z 2015 r., poz. 609. 

70    Dz. U. z 2016 r., poz. 1137, tj. ze zm.
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§ 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych 
i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej

Zjawisko groomingu w ramach regionalnego systemu ochrony i promocji praw 
człowieka zostało również uregulowane w prawodawstwie Unii Europejskiej. Nakaz 
jego penalizacji w państwach członkowskich wprowadza Dyrektywa Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2011/93/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego 
traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz porno-
grafii. Zastępuje ona decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW z 22 grudnia 2003 r. doty-
czącą zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci. Jakkolwiek decyzja przyczyni-
ła się w znaczący sposób do zwiększenia ochrony małoletnich przed krzywdzeniem na 
tle seksualnym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, jej postanowienia nie 
odnoszą się wprost do zjawiska groomingu, w związku z czym jej omawianie, podobnie 
jak omawianie wielu innych aktów prawa międzynarodowego, których regulacje odno-
szą się do krzywdzenia dzieci na tle seksualnym, wykracza poza ramy niniejszej pracy. 

Wniosek w sprawie Dyrektywy, zawierający jej projekt, przedstawiła Komisja 
Europejska w marcu 2010 r. Następnie, po przekazaniu parlamentom narodowym, za-
opiniowaniu przez Europejski Inspektorat Ochrony Danych oraz Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny oraz Konsultacji z Komitetem Regionów i debacie w Radzie, 
został on w październiku 2011 r. zatwierdzony przez Parlament Europejski. Proces zwy-
kłej procedury ustawodawczej zakończył się zatwierdzeniem Dyrektywy przez Parla-
ment Europejski i Radę w dniu 13 grudnia 2011 r., a jej ostateczny tekst stanowi w dużej 
mierze bliskie odwzorowanie wniosku Komisji. Zgodnie z regulacją art. 29 Dyrektywy, 
weszła ona w życie w dniu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
tj. 17 grudnia 2011 r.

Dyrektywa składa się z preambuły oraz części zasadniczej, która obejmuje 
30 artykułów. Wiele istotnych, z punktu widzenia zwalczania przestępstwa groomingu, 
deklaracji zawarto już w, nota bene bardzo rozbudowanej, preambule do aktu. Zazna-
czono przede wszystkim, powołując się na Konwencję o Prawach Dziecka ONZ oraz 
Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej71, że wszelkie środki, służące zwalczaniu 
przestępstw przeciwko wolności seksualnej małoletnich, powinny być podejmowane 
w najlepszym interesie dziecka (pkt 6). Podkreślono również, że poważne formy tej 
przestępczości, do których zaliczono zwłaszcza grooming, powinny być obwarowane 
skutecznymi, proporcjonalnymi oraz odstraszającymi sankcjami (pkt 12). W punkcie 
19 wskazano na szczególny charakter seksualnego nagabywania małoletnich online, 

71   Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 391-407.
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wynikający przede wszystkim ze specyfiki kontaktów nawiązywanych przez Internet, 
podkreślając zwłaszcza bezprecedensową anonimowość przekazu. 

Jednocześnie, po raz pierwszy w historii prawa międzynarodowego, uznano 
potrzebę kryminalizacji zachowań polegających na seksualnym nagabywaniu dzie-
ci w sposób tradycyjny, tj. w pobliżu dziecka lub w jego obecności. Dyrektywa nie 
nakazuje jednak penalizacji tego zjawiska, a jedynie proponuje wprowadzenie zmian 
w ustawodawstwach krajowych przez państwa członkowskie. Wskazuje na to nie tylko 
użycie czasowników „zachęca się” oraz „powinny”, ale również umiejscowienie tego 
postanowienia w preambule, która co do zasady nie ma mocy wiążącej. Należy jed-
nak podkreślić, że sam fakt, iż Dyrektywa wspomina o groomingu offline, podkreślając 
szczególne zagrożenie, jakie ze sobą niesie oraz promując jego kryminalizację, stanowi 
przełom w postrzeganiu tego zjawiska. Jakkolwiek obecnie jest ono marginalizowane 
ze względu na powszechną dostępność Internetu i związany z nią ekspansywny rozwój 
groomingu online, warto pamiętać, że nie zostało całkowicie wyeliminowane i nadal 
stwarza niebezpieczeństwo dla wolności seksualnej małoletnich, w związku z czym 
zasadna i pożądana jest jego kryminalizacja. 

W preambule wskazano również na cele omawianej Dyrektywy, wśród których 
należy wyróżnić zmianę i rozszerzenie zakresu przepisów Decyzji ramowej 2004/68/
WSiSW (pkt  48), aby zapewnić dzieciom skuteczną ochronę przed wykorzystywaniem 
seksualnym, m.in. poprzez szeroki zakres kryminalizacji tego typu czynów. Wskazano 
również na konieczność podjęcia działań na szczeblu unijnym, zgodnie z zasadą po-
mocniczości, ze względu na skalę zjawiska i jego skutki (pkt 49) oraz potrzebę zbliżenia 
przepisów prawa karnego w państwach członkowskich (pkt 25).

Zgodnie z objaśnieniem, przedstawionym w art. 2 pkt a Dyrektywy, w jej ro-
zumieniu dzieckiem jest każda osoba w wieku poniżej lat 18. Podobnie jak Konwencja 
z Lanzarote, Dyrektywa również różnicuje gwarancje prawnokarne, w zależności od 
tego, czy dziecko osiągnęło wiek przyzwolenia, zdefiniowany w art. 2 § 2, czyli wiek, 
poniżej którego zakazane jest, zgodnie z prawem krajowym, podejmowanie czynności 
seksualnych z jego udziałem. 

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek kryminalizacji 
groomingu w art. 6, zatytułowanym niemal identycznie jak art. 23 Konwencji z Lan-
zarote – „Nagabywanie dzieci do celów seksualnych”. Na tym podobieństwa między 
wspomnianymi regulacjami się nie kończą. W myśl art. 6 § 1 Dyrektywy, analogicznie 
do postanowienia art. 23 Konwencji, penalizacji powinny podlegać umyślne czyny osób 
dorosłych, polegające na składaniu dziecku za pośrednictwem technologii informacyj-
no-komunikacyjnych propozycji spotkania w celu popełnienia któregokolwiek z prze-
stępstw, określonych w art. 3 ust. 4 (podejmowanie czynności seksualnych z udziałem 
dziecka) oraz art. 5 ust. 6 (produkcja pornografii dziecięcej), jeżeli następnie sprawca 
podjął działania, służące doprowadzeniu do takiego spotkania. Obowiązek krymina-
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lizacji określony w art. 6 ust. 2 stanowi natomiast pewne novum, bowiem nakazuje 
kryminalizację usiłowania popełnienia za pośrednictwem technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych przestępstw, o których mowa w art. 5 ust. 2 (nabywanie lub posiadanie 
pornografii dziecięcej) i 3 (świadome uzyskiwanie dostępu, za pośrednictwem techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych, do pornografii dziecięcej) przez osobę dorosłą, 
nagabującą dziecko, które nie osiągnęło wieku przyzwolenia, w celu uzyskania porno-
grafii dziecięcej przedstawiającej to dziecko. Podobnie jak w przypadku Konwencji, 
gwarancje w zakresie ochrony dzieci przed groomingiem obejmują jedynie małolet-
nich, którzy nie osiągnęli wieku przyzwolenia. Dyrektywa określa minimalny wymiar 
sankcji, którą powinny być zagrożone czyny określone w art. 6 § 1 – dolna granica 
kary nie może być niższa niż rok pozbawienia wolności. Wydaje się, że uregulowanie 
to nie spełnia jednak wymogów zawartych we wspomnianym już pkt 12 preambuły 
do Dyrektywy, który stanowi, że poważne formy wykorzystywania seksualnego mało-
letnich, do których zalicza grooming, powinny być obwarowane skutecznymi, propor-
cjonalnymi i odstraszającymi sankcjami. 

Kolejną regulacją, znajdującą zastosowanie również w przypadku przestępstwa 
groomingu, jest art. 12, zobowiązujący państwa-strony do podjęcia środków zapewnia-
jących możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności osób prawnych za popełnienie na 
ich korzyść przestępstw określonych w Dyrektywie. Przesłanki tej odpowiedzialności 
zostały ukształtowane identycznie, jak w przypadku art. 26 Konwencji z Lanzarote. Dy-
rektywa bardziej szczegółowo reguluje jedynie kwestię kar stosowanych wobec osób 
prawnych, które zgodnie z art. 13 ust. 1 obejmować mają grzywny oraz inne kary pie-
niężne, niemające charakteru karnego. Możliwe jest dodatkowo określenie w prawie 
krajowym innych kar, wśród których Dyrektywa wymienia m.in. pozbawienie prawa do 
korzystania ze świadczeń publicznych lub pomocy publicznej, czasowy lub stały zakaz 
prowadzenia działalności gospodarczej czy likwidację sądową osoby prawnej.

Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie również do uregulowania istot-
nych kwestii karnoprocesowych. Wśród nich należy wyróżnić przede wszystkim szereg 
gwarancji, zapewniających pokrzywdzonym dzieciom ochronę podczas postępowania 
przygotowawczego i sądowego, mających na celu głównie zapobieżenie wtórnej wikty-
mizacji i zmniejszenie dolegliwości związanych z toczącym się postępowaniem. 

Istotne znaczenie ma również nałożenie na państwa członkowskie obowiązku 
zapewnienia osobom, jednostkom i służbom odpowiedzialnym za ściganie lub oskar-
żanie w odniesieniu do przestępstw uregulowanych w Dyrektywie, w tym przestępstwa 
groomingu, dostępu do skutecznych narzędzi śledczych, takich jak te wykorzystywane 
w sprawach związanych z przestępczością zorganizowaną lub z innymi ciężkimi prze-
stępstwami. Rozszerzenie zakresu uprawnień organów ścigania należy ocenić jako szcze-
gólnie istotne w przypadku przestępstw popełnianych za pośrednictwem technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych ze względu na trudności w ich wykrywaniu. Z uwagi na 
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bardzo ogólny charakter tego obowiązku, w praktyce uregulowanie tej kwestii w prawie 
krajowym w sposób skuteczny i efektywny może jednak nastręczać wielu trudności. 

Rozwiązaniem zasługującym na szczególną uwagę w kontekście przestępstwa 
groomingu jest także nałożenie w art. 15 ust. 2 na państwa-strony obowiązku podję-
cia niezbędnych środków ustawodawczych lub innych, które zapewnią, że możliwość 
wszczęcia postępowania w przypadku określonych przestępstw istnieje przez wystar-
czająco długi czas, pozwalający na skuteczne wszczęcie przez małoletnią ofiarę po-
stępowania przeciwko sprawcy po osiągnięciu przez nią pełnoletniości. Wydłużenie 
okresu przedawnienia powinno nastąpić proporcjonalnie do ciężaru przestępstwa. Co 
istotne, regulacja ta dotyczy również przestępstwa groomingu. Do zapewnienia wystar-
czająco długiego czasu, umożliwiającego skuteczne ściganie przestępstw seksualnych 
popełnianych na szkodę małoletnich, zobowiązuje także Konwencja z Lanzarote w art. 
33. Obowiązek ten dotyczy jednak tylko wybranych typów czynów, wśród których nie 
wymieniono przestępstwa groomingu. 

Dyrektywa zawiera również regulacje o charakterze profilaktyczno-interwen-
cyjnym. Jej postanowienia w tym zakresie dotyczą przede wszystkim pomocy i wspar-
cia dla pokrzywdzonych dzieci (art. 18) oraz środków zapobiegawczych (art. 22-25), 
w tym zwłaszcza programów lub środków zapobiegawczo-interwencyjnych dla osób, 
które obawiają się, że mogą popełnić którekolwiek z przestępstw, przewidzianych 
przez Dyrektywę (art. 22), a także środków wymierzonych przeciwko stronom interne-
towym zawierającym lub rozpowszechniającym pornografię dziecięcą (art. 25).

Warunki transpozycji postanowień Dyrektywy do prawa krajowego państw 
członkowskich określone zostały w jej art. 27. Nakłada on obowiązek wprowadzenia 
w życie przepisów ustawowych, niezbędnych do wykonania Dyrektywy, w terminie 
do dnia 18 grudnia 2013 r. (art. 27 ust. 1). Następnie, w myśl art. 27 ust. 2, państwa 
zobowiązane są do przekazania Komisji Europejskiej rezultatów transpozycji w po-
staci tekstów odpowiednich przepisów. Zgodnie zaś z art. 28 ust. 1, w ciągu dwóch 
lat od upłynięcia powyższego terminu (do dnia 18 grudnia 2015 r.), Komisja winna 
przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające stopień 
transpozycji Dyrektywy do prawa krajowego poszczególnych państw, zawierające 
w razie potrzeby odpowiednie wnioski ustawodawcze, a także sprawozdanie oceniające 
wdrażanie środków wymierzonych przeciwko stronom internetowym zawierającym lub 
rozpowszechniającym pornografię dziecięcą. W dniu 11 czerwca 2015 r. sprawozdanie 
Komisji zostało przedstawione w Parlamencie Europejskim, jednak wciąż czeka na opi-
nię odpowiednich Komisji72. 

Porównując oba omawiane akty regionalnego systemu ochrony i promocji 
praw człowieka, należy zauważyć, że zakres normowania Dyrektywy jest nieco węższy 

72  Informacje dostępne na oficjalnej stronie Parlamentu Europejskiego: http://www.europarl.europa.eu.
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niż w przypadku Konwencji z Lanzarote. Mimo to zawiera ona szereg kluczowych 
regulacji w zakresie zapobiegania i zwalczania zjawiska groomingu, wzorowanych 
w dużej mierze na postanowieniach Konwencji. Ponadto wprowadza kilka nowych, 
równie istotnych unormowań. Największą zaletę Dyrektywy stanowi jednak, cechują-
cy się niezwykłą skutecznością, mechanizm kontroli transpozycji jej postanowień do 
prawa krajowego państw członkowskich oraz możliwość bezpośredniego powoływania 
się ich obywateli na jej przepisy w przypadku niedokonania wdrożenia w odpowiednim 
terminie.
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Rozdział III 
Ustawowe znamiona groomingu w Kodeksie karnym

§ 1. Ustawowe znamiona podmiotu przestępstwa

Pod pojęciem podmiotu przestępstwa należy rozumieć jego sprawcę, czyli oso-
bę, która czyn zabroniony popełniła, jeżeli można jej przypisać winę73. Istotne jest, że 
termin „sprawstwo” traktować należy w tym kontekście w ujęciu szerokim74. Obejmuje 
on swym zakresem znaczeniowym nie tylko sprawstwo sensu stricto (nazywane jedno-
sprawstwem), polegające na samodzielnym wypełnieniu znamion czynu zabronionego, 
ale również sprawstwo w postaci tzw. form zjawiskowych przestępstwa, wśród których 
wyróżnia się (oprócz jednosprawstwa) współsprawstwo, sprawstwo kierownicze, pod-
żeganie oraz pomocnictwo75. Niezależnie bowiem od formy zjawiskowej popełnienia 
przestępstwa ogólnie określone cechy podmiotu są uniwersalne i nie zmieniają się76. 

Aby określić ustawowe znamiona podmiotu przestępstwa groomingu, należy się-
gnąć do przepisów części ogólnej Kodeksu karnego77. W myśl art. 1 kk sprawcą przestęp-
stwa może być wyłącznie człowiek (osoba fizyczna78). Przesądza o tym użycie w treści 
art. 1 § 1 zaimka „kto”. Wyłącza to w sposób oczywisty odpowiedzialność karną innych 
niż ludzie istot żyjących, np. zwierząt czy przedmiotów nieożywionych79. W dzisiejszych 
czasach fakt ten nie budzi najmniejszych wątpliwości, jednak w prawie karnym z okre-
su starożytności czy średniowiecza uregulowania dopuszczające odpowiedzialność karną 
takich „podmiotów” miały miejsce, choć trudno jest współcześnie zrozumieć ich sens80. 

73   A. Grześkowiak [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 
2014, s. 92.

74   A. Marek, Prawo karne, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2011, s. 100.
75   L. Gardocki, Prawo karne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013, s. 95 oraz A. Marek, op. cit., s. 100.
76   A. Marek, op. cit., s. 100.
77   Dz. U. z 2016 r., poz. 1137, tj. ze zm.
78   A. Marek, op. cit., s. 100 oraz A. Wąsek [w:] Marian Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, 

Warszawa 2012, s. 15.
79   J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012, s. 186-187 oraz L. Gardocki, 

op. cit., s. 51.
80   J. Warylewski, Prawo…, op. cit., s. 186-187 oraz L. Gardocki, op. cit., s. 51.
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Mniej oczywistą kwestią jest wyłączenie z kręgu podmiotów zdolnych do po-
noszenia odpowiedzialności karnej osób prawnych czy też, ujmując sprawę nieco sze-
rzej, podmiotów zbiorowych. Jako że, w myśl art. 1 kk, sprawcą przestępstwa może 
być tylko osoba fizyczna, podmioty takie nie podlegają odpowiedzialności karnej na 
zasadach określonych w Kodeksie karnym. Dopuszczalne jest jednak pociągnięcie ich 
do odpowiedzialności za niektóre czyny zabronione. Warunki tej odpowiedzialności 
reguluje Ustawa z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary81 (u.o.p.z.). W ramach niniejszej pracy wystarcza-
jące wydaje się omówienie pokrótce najważniejszych przesłanek odpowiedzialności na 
gruncie ustawy. 

Zgodnie z art. 2 u.o.p.z., podmiotem zbiorowym jest osoba prawna oraz jednostka 
organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdol-
ność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich 
związków, a także spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu 
terytorialnego lub związku takich jednostek, spółka kapitałowa w organizacji, podmiot 
w stanie likwidacji oraz przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, a także zagraniczna 
jednostka organizacyjna. Tak określony podmiot zbiorowy odpowiada za czyn zabronio-
ny popełniony przez osobę fizyczną, działającą w jego imieniu lub w interesie, w ramach 
uprawnienia lub obowiązku do jego reprezentowania, podejmowania w jego imieniu de-
cyzji lub wykonywania kontroli wewnętrznej albo w wyniku przekroczenia tego upraw-
nienia lub niedopełnieniu tego obowiązku, jak również osobę fizyczną dopuszczoną do 
działania w wyniku przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez taką 
osobę, a także osobę fizyczną działającą w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowe-
go, za zgodą lub wiedzą takiej osoby. Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego implikuje 
również popełnienie czynu zabronionego przez osobę fizyczną, będącą przedsiębiorcą, 
który bezpośrednio współdziała z podmiotem zbiorowym w realizacji celu prawnie do-
puszczalnego. Zachowanie, wypełniające znamiona czynu zabronionego, rodzi odpowie-
dzialność po stronie podmiotu zbiorowego tylko w przypadku, gdy odniósł lub mógł od-
nieść dzięki niemu korzyść, chociażby niemajątkową. 

W myśl art. 4 u.o.p.z., warunkiem odpowiedzialności podmiotu zbiorowego 
za czyn zabroniony, popełniony przez osobę fizyczną, jest stwierdzenie faktu jego po-
pełnienia prawomocnym wyrokiem sądu skazującym tę osobę lub wyrokiem warun-
kowo umarzającym wobec niej postępowanie karne, orzeczeniem o udzielenie tej oso-
bie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności albo orzeczeniem sądu 
o umorzeniu przeciwko niej postępowania z powodu okoliczności wyłączającej ukara-
nie sprawcy. 

Podstawą odpowiedzialności podmiotów zbiorowych na warunkach określo-
nych w u.o.p.z. może być jedynie popełnienie czynów enumeratywnie wyliczonych 
81   Dz. U. z 2012 r., poz. 768 ze zm.

Marta_Dabrowska_17x22_body_07.indd   38 2018-02-14   14:34:34



Ustawowe znamiona groomingu w Kodeksie karnym

39

w jej art. 16. Wskutek zmian wprowadzonych przez Ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw82, która miała na celu 
dostosowanie przepisów prawa polskiego do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/93/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego trakto-
wania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii83, 
w katalogu tych czynów znalazł się również grooming. Podstawą odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny tego typu jest nowo dodany do zawartego w art. 16 
ust. 1 u.o.p.z. katalogu przestępstw punkt 7, określający jako podstawę odpowiedzial-
ności popełnienie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, określo-
nych w art. 199-200b i art. 202-204 kk. W związku z powyższym należy skonstatować, 
że odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa groomingu mogą ponosić nie tylko 
osoby fizyczne, ale również, w zakresie określonym przez u.o.p.z., podmioty zbiorowe.

De lege lata kontrowersje wśród przedstawicieli doktryny budzi istota odpo-
wiedzialności na gruncie u.o.p.z. Ma ona charakter wyraźnie represyjny, co pozwala 
niektórym autorom zakwalifikować ją jako odpowiedzialność karną84. Należy jednak 
zauważyć, że jest wtórna w stosunku do odpowiedzialności karnej ponoszonej przez 
osoby fizyczne (działające w imieniu lub na rzecz podmiotu zbiorowego) i uzależniona 
od tejże85. Zgodnie z art. 3 u.o.p.z., jej podstawą nie jest bowiem popełnienie przez 
podmiot zbiorowy czynu zabronionego, a uzyskanie bezprawnej korzyści majątkowej 
z popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego przez osobę fizyczną (będącą 
w określonej relacji z podmiotem zbiorowym) przy spełnieniu określonych przez usta-
wę warunków86. Należy zatem przyjąć, że odpowiedzialność podmiotów zbiorowych na 
gruncie omawianej ustawy nie ma charakteru karnego87. 

Za uznaniem powyższej tezy za prawdziwą przemawia również fakt opar-
cia odpowiedzialności w polskim prawie karnym na winie, która rozumiana jest po-
wszechnie jako osobista zarzucalność czynu. Tę można z kolei przypisać wyłącznie 
osobie fizycznej88. Nie oznacza to jednak, że każdy człowiek może być podmiotem 
przestępstwa groomingu, jak również każdego innego przestępstwa89. Możliwość 
przypisania winy uwarunkowana jest bowiem osiągnięciem określonego wieku oraz 
stopniem poczytalności90. 

82   Dz. U. z 2014 r., poz. 538.
83   Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2011 r., s. 1-14.
84   K. Wiak [w:] A. Grześkowiak (red.), Prawo karne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 104 oraz L. Gardocki, 

op. cit., s. 51.
85   A. Marek, op. cit., s. 101.
86   J. Warylewski, Prawo…, op. cit., s. 197-198.
87   A. Marek, op. cit., s. 100-101; J. Warylewski, Prawo…, op. cit., s. 192 i nast. oraz A. Grześkowiak [w:] A. Grześkowiak, 

K. Wiak, Kodeks…, op. cit., s. 16.
88   T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012, s. 143.
89   Ibidem, s. 143.
90   A. Marek, op. cit., s. 100 oraz T. Bojarski, op. cit., s. 143.
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W myśl regulacji art. 10 kk, granica wieku, po przekroczeniu której osoba fi-
zyczna może stać się podmiotem przestępstwa, wynosi, co do zasady, 17 lat91. Osoby, 
które nie ukończyły lat 17, ale jednocześnie ukończyły lat 13, nazywane są nieletnimi 
i odpowiadają na zasadach określonych w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o po-
stępowaniu w sprawach nieletnich92 (u.p.n.). Ich czyny wypełniające znamiona czynów 
zabronionych nie są nazywane przestępstwami, lecz czynami karalnymi; nie ponoszą 
również za ich popełnienie odpowiedzialności karnej, a stosowane są wobec nich środki 
przewidziane przez u.p.n93. 

Wspomniany wyżej wymóg ukończenia 17 lat dla popełnienia przestępstwa nie 
ma jednak charakteru bezwzględnego94. Wyjątkiem jest dopuszczenie odpowiedzialno-
ści karnej nieletnich, którzy ukończyli lat 15 w wypadku popełnienia przez nich prze-
stępstw wymienionych w art. 10 § 2 kk przy jednoczesnym spełnieniu przesłanek tamże 
wyszczególnionych. Należy przy tym zaznaczyć, że art. 200a kk nie został uwzględ-
niony w powyższym katalogu czynów zabronionych, w związku z czym bezsprzeczne 
jest, że podmiotem przestępstwa groomingu może być wyłącznie osoba fizyczna, która 
ukończyła lat 17. 

Odstępstwem w stronę przeciwną od granicy tzw. dojrzałości karnej95 jest moż-
liwość odpowiedzialności sprawcy, który ukończył lat 17, jednak nie ukończył lat 18, 
na zasadach określonych dla nieletnich, przewidziana w art. 10 § 4 kk96. Uzależniona 
jest ona jednak od okoliczności sprawy oraz stopnia rozwoju sprawcy, jego właściwości 
i warunków osobistych. Również w przypadku popełnienia przez sprawcę w wieku od 
17 do 18 lat przestępstwa groomingu, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki 
określone w art. 10 § 4 kk, nie poniesie on odpowiedzialności karnej, a zostanie potrak-
towany jak nieletni.

Zdolność zawinienia, jak wcześniej wspomniano, nie zależy wyłącznie od wie-
ku, ale również od poczytalności. Winę można bowiem przypisać tylko osobie poczy-
talnej, czyli takiej, która jest zdolna rozpoznać znaczenie podejmowanych przez siebie 
działań oraz kierować swoim postępowaniem97. A contrario osoba niepoczytalna nie ma 
świadomości znaczenia swoich czynów i nie jest w stanie sterować swoim zachowa-
niem. Prawnie relewantny jest przy tym stan psychiczny z chwili popełnienia czynu98. 
W myśl art. 31 § 1 kk, niepoczytalność może być spowodowana jedynie chorobą psy-

91   L. Gardocki, op. cit., s. 65 oraz A. Grześkowiak , op. cit., s. 92.
92   Dz. U. z 2014 r., poz. 382.
93   R. Stefański, Prawo karne materialne. Część ogólna, Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2008, s. 112 oraz L. Gardocki, 

op. cit., s. 65.
94   R. Stefański, op. cit., s. 112.
95   A. Grześkowiak, op. cit., s. 92.
96   L. Gardocki, op. cit., s. 67.
97   A. Marek, op. cit., s. 100 oraz R. Stefański, op. cit., s. 116.
98   Ibidem.
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chiczną, upośledzeniem umysłowym lub innym zakłóceniem czynności psychicznych. 
Stan niepoczytalności sprawcy czynu zabronionego powoduje wyłączenie odpowie-
dzialności karnej z uwagi na brak możliwości przypisania winy, co powoduje, że czyn 
takiej osoby nie jest przestępstwem99. W związku z powyższym należy skonstatować, 
że tylko człowiek, który posiada zdolność do zawinienia, tj. ukończył lat 17 i był po-
czytalny w czasie popełnienia czynu, może zostać podmiotem przestępstwa groomingu.

Z uwagi na sposób sformułowania cech podmiotu w poszczególnych przepisach 
ustanawiających typy czynów zabronionych, w doktrynie przyjęto podział przestępstw 
na powszechne oraz indywidualne100. Sprawcą czynów zabronionych należących do 
pierwszej z tych kategorii może być każdy człowiek, który posiada ogólnie określo-
ne, przewidziane prawem i opisane wyżej cechy podmiotu przestępstwa101. Natomiast 
w przypadku przestępstw indywidualnych pewne szczególne właściwości sprawcy zo-
stały ujęte w ramach ustawowych znamion danego czynu zabronionego102. Oznacza to, 
że ich podmiotem mogą być tylko osoby posiadające cechę określoną przez ustawo-
dawcę103. Przestępstwa z art. 200a § 1 i § 2 kk bez wątpienia należy zakwalifikować do 
kategorii przestępstw powszechnych. Wskazuje na to użycie w treści tych przepisów 
wyłącznie zaimka „kto” dla oznaczenia podmiotu, bez jednoczesnego wskazania cech, 
które mogłyby go w jakikolwiek sposób indywidualizować104. Oznacza to, że przestęp-
stwo groomingu może popełnić każdy człowiek, który ze względu na swoje ogólnie 
określone cechy może ponosić odpowiedzialność karną, w związku z czym należy za-
kwalifikować je jako przestępstwo ogólnosprawcze. 

§ 2. Ustawowe znamiona przedmiotu ochrony (zamachu)

Punktem wyjścia do rozważań o rodzajowym przedmiocie ochrony art. 200a kk 
powinno być jego umiejscowienie w kodeksie karnym. Przepis ten jest częścią rozdzia-
łu XXV pt. „Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”. W literatu-
rze wskazuje się, że przestępstwa stypizowane w tym rozdziale nie są homogeniczne, 
a ich jedynym wspólnym mianownikiem jest to, że dotyczą seksualnej sfery życia105. 
Niemniej jednak, w oparciu o systematykę rozdziału XV kk, można wyróżnić dwa ro-
dzajowe przedmioty ochrony: wolność seksualną oraz obyczajność w sferze zachowań 

99   A Grześkowiak , op. cit., s. 208 oraz A. Marek, op. cit., s. 100.
100   T. Bojarski, op. cit., s. 144 oraz L. Gardocki, op. cit., s. 69.
101   L. Gardocki, op. cit., 69.
102   Ibidem, s. 69.
103   Ibidem, s. 69.
104   A. Marek, op. cit., s. 103.
105   M. Budyn-Kulik, M. Kulik [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna, tom 1, 

Komentarz do art. 117-221, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 600.
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seksualnych. Nie oznacza to bynajmniej, że dobra te są chronione jednocześnie przez 
każdy stypizowany w tym rozdziale czyn zabroniony. Przedmiotem ochrony poszcze-
gólnych typów przestępstw może być równocześnie wolność seksualna i obyczajność 
albo tylko jedno z tych dóbr106. Taki pogląd autorka niniejszej pracy uważa za najbar-
dziej trafny, choć warto wspomnieć, że niektórzy autorzy proponują dychotomiczny 
podział, wedle którego każdy z typów czynów zabronionych w tym rozdziale chroni 
tylko jedno z wyżej wymienionych dóbr107. 

Wolność seksualna to wolność człowieka do swobodnego i niezależnego, wol-
nego od jakichkolwiek nacisków czy zamachów, dysponowania w obrębie własnego ży-
cia seksualnego108. Prawo do samostanowienia w tym zakresie ograniczają analogiczne 
prawa innych osób, przepisy prawa oraz normy społeczne, takie jak dobre obyczaje109. 
Słusznie wyróżnia się dwa aspekty wolności seksualnej: pozytywny i negatywny110. 
Pierwszy z nich, wolność „do”, obejmuje swobodę podejmowania decyzji dotyczących 
własnego życia seksualnego. Oznacza to możliwość, zgodnego ze swoją wolą, nawią-
zywania kontaktów seksualnych z wybranymi osobami lub powstrzymania się od takich 
kontaktów111. Z kolei aspekt negatywny (wolność „od”) obejmuje prawo do nienarusza-
nia autonomii seksualnej jednostki przez inne osoby (np. poprzez niepożądane zacho-
wania czy zamachy dotykające sfery intymnej). 

Obyczajność w sferze seksualnej jest wartością, w przeciwieństwie do wolności 
seksualnej, o charakterze powszechnym, ponadjednostkowym112. W świetle orzecznic-
twa Sądu Najwyższego na to pojęcie składają się podstawowe moralne zasady współ-
życia społecznego w zakresie przeżyć, kontaktów i związków seksualnych113. Rola oby-
czajności, jako przedmiotu ochrony w przypadku czynów zabronionych stypizowanych 
w rozdziale XXV kk, jest niejednokrotnie przez przedstawicieli doktryny marginalizo-
wana114, a nawet pomijana115. Również Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie rzadko 
wskazuje na to dobro prawne. Warto jednak pamiętać, że ochrona obyczajności, jako 
wartości ponadindywidualnej, ma ogromne znaczenie i „znajduje (…) uzasadnienie 
z jednej strony w potrzebie wyznaczania standardu postępowania człowieka korzyst-
106   Ibidem, s. 600.
107   M. Filar [w:] M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012, s. 986.
108   M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., s. 600 oraz S. Hypś [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. 

Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 764.
109   Uchwała SN z 21 grudnia 1972 r., VI KZP 64/72, OSNKW 1973, Nr 2-3, poz. 18 oraz Wyrok SN z 10 marca 1976 r., 

IV KR 3/76, OSNKW 1976, Nr 9, poz. 113, cyt. za: M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., s. 600.
110   M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., s. 600 oraz J. Warylewski [w:] J. Warylewski (red.), System Prawa Karnego. 

Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, tom 10, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 586.
111   M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., s. 600.
112   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część Szczególna, tom II, Komentarz do art. 117-277 k.k., Wydawnictwo 

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 683.
113   Uchwała SN z 13 kwietnia 1977 r., VII KZP 30/76, OSNKW 1977, Nr 6, poz. 58.
114   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 683.
115   S. Pławski, Prawo karne (w zarysie), cz. III, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1968, s. 125.
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nego z punktu widzenia społecznego (np. ograniczenia wynikające z kryminalizacji 
prostytucji, pornografii czy kazirodztwa), z drugiej natomiast – w potrzebie ochrony 
podmiotów słabszych, które nie są w stanie w pełni świadomie podejmować decyzji co 
do własnego życia płciowego (np. dzieci lub osoby nieporadne116)”. 

Określenie rodzajowego przedmiotu ochrony w odniesieniu do przestępstw sty-
pizowanych w art. 200a § 1 oraz § 2 kk nie jest zadaniem łatwym. Świadczyć mogą 
o tym niejednorodne, nieraz skrajnie różne, poglądy wyrażane w tej materii przez 
przedstawicieli doktryny. Wydaje się jednak, chociaż trudno uznać to stanowisko za 
dominujące, że rodzajowym przedmiotem ochrony w przypadku obu czynów będą za-
równo wolność seksualna, jak i obyczajność. Przedstawione wyżej definicje tych dóbr 
wymagają pewnego uzupełnienia i poszerzenia, aby uzasadnić tę koncepcję.

Część przedstawicieli doktryny stoi na stanowisku, że wolność seksualna nie 
może być przedmiotem ochrony przestępstw seksualnych popełnianych na szkodę ma-
łoletnich117 lub w ogóle pomija to dobro w rozważaniach na temat tej kategorii czynów 
zabronionych118. S. Hypś argumentuje nieadekwatność pojęcia wolności seksualnej 
w tym kontekście bezwzględnym charakterem ochrony małoletniego, jaki zapewniają 
przepisy zawarte w rodziale XV kk119. Poprzez jej udzielenie ustawodawca de facto 
pozbawił dziecko poniżej 15. roku życia prawa do podejmowania jakichkolwiek wią-
żących decyzji w sferze stosunków seksualnych, z uwagi na jego niedojrzałość i brak 
doświadczenia życiowego120. Ze względu na brak elementu wolnej woli małoletniego 
w obszarze dysponowania swoją seksualnością trudno mówić w tym zakresie o ochro-
nie wolności seksualnej, gdyż „jej naruszenie następuje, co do zasady, gdy czyn sprawcy 
jest popełniony wbrew woli osoby pokrzywdzonej121”. W przypadku czynów z art. 200a 
kk jakakolwiek decyzja małoletniego (nawet zgoda na proponowane czynności) jest zaś 
prawnie irrelewantna i nie wpływa na odpowiedzialność karną sprawcy.

Zdaniem autorki niniejszej pracy, powyższe rozumowanie jest jak najbardziej 
logiczne i prawidłowe, jednak niewyczerpujące, bowiem skupia się jedynie na pozy-
tywnym aspekcie omawianego przedmiotu ochrony, a więc na wspomnianej wyżej 
wolności „do”. Dopiero przyjęcie koncepcji szeroko rozumianej wolności seksualnej122 
pozwala na uznanie jej za przedmiot ochrony przestępstw z art. 200a kk. M. Bielski 
uważa, że to właśnie z uwagi na fakt pozbawienia małoletniego możliwości samosta-

116   S. Hypś, op. cit., s. 765.
117   M. Mozgawa [w:] M. Mozgawa, Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, 

s. 466 oraz S. Hypś, op. cit., s. 780-781 i 784.
118   J. Piórkowska-Flieger [w:] T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013, 

s. 537 i 540 oraz M. Mozgawa, op. cit., s. 469.
119   Por. art. 200 kk.
120   S. Hypś, op. cit., s. 781.
121   Ibidem, s. 784.
122   J. Warylewski [w:] J. Warylewski (red.), System…, op. cit., s. 751.
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nowienia w sferze życia płciowego, chroniona jest jego wolność seksualna w sensie 
negatywnym – rozumiana jako wolność od nawiązywania niebezpiecznych dla niego 
kontaktów o charakterze seksualnym. Zdaniem autorki niniejszej pracy, w przypadku 
małoletniego wolność seksualna nie polega na uznaniu jego wolnej woli w aspekcie 
seksualnym, ale na uznaniu irrelewantności prawnej jego zachowań w tym zakresie ze 
względu na jego niedojrzałość123 i konieczność prawnej ochrony przed zamachami na 
integralność seksualną. Pozwala to uznać wolność seksualną, pojmowaną szeroko, za 
przedmiot ochrony art. 200a kk. 

Obyczajność, jako dobro chronione w przypadku przestępstwa groomingu, 
budzi równie wiele rozbieżności i wątpliwości. Niektórzy przedstawiciele doktryny, 
zwłaszcza ci, którzy uznają za rodzajowy przedmiot ochrony przestępstw z art. 200a 
kk wolność seksualną, nie wspominają nawet o obyczajności w tym kontekście124. Być 
może wynika to, w pewnych przypadkach, z przyjętego przez nich dychotomicznego 
podziału, zgodnie z którym każdy typ czynu zabronionego w Rozdziale XXV kk może 
chronić tylko jedno dobro rodzajowe. Z kolei S. Hypś125 i M. Mozgawa126 stoją na stano-
wisku, że rodzajowym przedmiotem ochrony jest w przypadku przestępstwa groomingu 
wyłącznie obyczajność. Natomiast M. Budyn-Kulik oraz M. Kulik127, uznają dobro to 
jedynie za dalszy przedmiot ochrony, ze względu na fakt, że jest ono atakowane w przy-
padku czynów z art. 200a kk tylko w wypadkach, gdy przestępstwo to zostaje ujaw-
nione publicznie, przez co narusza „elementarne obyczaje w sferze seksualnej”. Takie 
stanowisko wynika, zdaniem autorki niniejszej pracy, ze zbyt wąskiego pojmowania 
obyczajności. Zresztą, wyjaśnienia większości przedstawicieli doktryny dotyczące tego 
pojęcia w kontekście przestępstwa groomingu są nader lakoniczne. Tymczasem wydaje 
się, że dobro to zasługuje na miano rodzajowego przedmiotu ochrony w przypadku art. 
200a kk na równi z wolnością seksualną. Na taki wniosek pozwala szerokie pojmo-
wanie obyczajności, która obejmuje nie tylko podstawowe moralne zasady współży-
cia społecznego w zakresie przeżyć, kontaktów i związków seksualnych, ale również, 
jak wspomniano wcześniej, konieczność bezwzględnej ochrony podmiotów prawa, 
które nie mogą w pełni świadomie i niezależnie decydować o swoim życiu płciowym. 
Podmiotami takimi są bez wątpienia osoby małoletnie. 

Równie problematyczne jest określenie indywidualnego przedmiotu ochrony 
w przypadku przestępstwa groomingu. Przedstawiciele doktryny wyróżniają w tym 
kontekście między innymi, odnosząc się do art. 200a § 1 kk, wolność małoletniego 
do decydowania w zakresie swojej seksualności w sposób swobodny i niezmanipulo-
123   Por. ibidem, s. 751.
124   Por. M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 788, J. Warylewski [w:] J. Warylewski (red.), System…,  

op. cit., s. 722.
125   S. Hypś, op. cit., s. 783-784.
126   M. Mozgawa, op. cit., s. 469.
127   M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., s. 657-658.
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wany128. Zdaniem autorki niniejszej pracy jest to wątpliwa teza, zwłaszcza w świetle 
przedstawionych wyżej rozważań. Skoro ochrona wolności seksualnej małoletniego po-
lega na odebraniu mu prawa do samostanowienia w sferze seksualnej z uwagi na jego 
niedojrzałość, to nie sposób uznać, że przepis chroniący jego wolność seksualną chroni 
jednocześnie jego prawo do decydowania o życiu seksualnym. J. Warylewski wyjaśnia 
wprawdzie, że chodzi tu o decyzje „mogące mieć znaczenie dla jego seksualności i pra-
widłowego rozwoju129”, ale to przecież w trosce o te wartości decyzje dziecka w tym 
zakresie są prawnie irrelewantne. 

W literaturze jako indywidualny przedmiot ochrony przestępstwa groomingu 
określa się również prawidłowy rozwój (zarówno psychiczny, jak i fizyczny) małolet-
niego130. M. Budyn-Kulik i M. Kulik wskazują na to dobro jako na uboczny przedmiot 
ochrony czynów zabronionych z art. 200a kk. Tłumaczą jednocześnie, że nie umniejsza 
to jego wadze. Wydaje się jednak, że tak określone dobro należy zakwalifikować jako 
bliższy, nie zaś dalszy przedmiot ochrony ze względu na fakt, iż to właśnie ochrona 
prawidłowego rozwoju małoletniego stanowi ratio legis art. 200a kk. 

J. Warylewski wspomina również o ochronie małoletnich przed ryzykiem, jakie 
niesie ze sobą korzystanie z technologii teleinformatycznych i telekomunikacyjnych131. 
Chodzi tu oczywiście o zagrożenia dla ich sfery seksualnej. Chociaż jest to pogląd od-
osobniony, to takie ujęcie przedmiotu ochrony koreluje z treścią normy prawnej i wyda-
je się być jak najbardziej trafne.

Kolejnym indywidualnym przedmiotem ochrony w przypadku przestępstwa 
groomingu, na który wskazuje się w literaturze, jest wolność od otrzymywania propo-
zycji obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub 
udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych132. Dotyczy to jednak 
tylko czynu z art. 200a § 2 kk. Podobnie jak w przypadku wolności seksualnej, ochrona 
tego dobra ma charakter bezwzględny i udzielana jest niezależnie od woli małoletniego 
w tym zakresie133. 

Przy podziale z zastosowaniem kryterium przedmiotu ochrony należy zaliczyć 
czyny stypizowane w art. 200a kk do grupy przestępstw abstrakcyjnego narażenia dobra 
prawnego134. O ich przynależności do tej kategorii świadczy sposób redakcji znamion, 
do których nie należy skutek w postaci uszczerbku dla dobra prawnego ani narażenie 
dobra prawnego na rzeczywiste niebezpieczeństwo135. Zachowania stypizowane w art. 

128   J. Warylewski [w:] J. Warylewski, System..., op. cit., s. 772 oraz M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., s. 657.
129   J. Warylewski [w:] J. Warylewski, System..., op. cit., s. 772.
130   J. Piórkowska-Flieger, op. cit., s. 540 oraz M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., s. 657.
131   J. Warylewski [w:] J. Warylewski, System..., op. cit., s. 772.
132   M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., s. 658 oraz J. Warylewski [w:) J. Warylewski, System..., op. cit., s. 772.
133   M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., s. 658.
134   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., 788.
135   L. Gardocki, op. cit., s. 87-88.
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200a kk niosą ze sobą oczywiście ryzyko naruszenia opisanych wyżej dóbr prawnych, 
jednak wystąpienie stanu konkretnego niebezpieczeństwa przedmiotu ochrony nie jest 
konieczne do popełnienia przestępstwa groomingu. Ustawodawca słusznie uznał, że 
czyny te są na tyle istotnym zagrożeniem, że nie wymagają udowodnienia wystąpienia 
negatywnych skutków do ich popełnienia136.

§ 3. Ustawowe znamiona strony podmiotowej przestępstwa

W doktrynie można się spotkać z definiowaniem strony podmiotowej przestęp-
stwa poprzez utożsamianie jej z winą (umyślną lub nieumyślną137). J. Warylewski uwa-
ża taką koncepcję za błędną, tłumacząc jednocześnie, że może ona wynikać z założenia, 
iż dzięki wystąpieniu umyślności lub nieumyślności często można sprawcy czynu przy-
pisać winę138. Zasada ta nie znajduje jednak zastosowania w momencie, gdy sprawca, 
z różnych względów (np. nieosiągnięcie ustawowego wieku odpowiedzialności kar-
nej), mimo wystąpienia po jego stronie umyślności lub nieumyślności, nie ma zdolności 
ponoszenia winy. Trafnie uchwycił istotę strony podmiotowej L. Gardocki, pisząc, że 
„obejmuje zjawiska psychiczne, które muszą towarzyszyć stronie przedmiotowej, czyli 
zewnętrznemu zachowaniu się sprawcy, i które wyrażają stosunek psychiczny spraw-
cy do czynu139.” To nastawienie psychiczne sprawcy do czynu może przybrać postać 
umyślności lub nieumyślności140. Jeżeli zaś chodzi o relację pomiędzy winą a stroną 
podmiotową, to, również za L. Gardockim, należy przyjąć, że strona podmiotowa stano-
wi najważniejszą przesłankę zaistnienia winy141. Bez wypełnienia znamion strony pod-
miotowej nie można bowiem sprawcy przypisać winy, co wyklucza poniesienie przez 
niego odpowiedzialności karnej. Natomiast od konkretnej formy strony podmiotowej 
czynu zależy stopień winy i społecznej szkodliwości czynu. 

Jak już wcześniej wspomniano, strona podmiotowa może przybrać formę 
umyślności lub nieumyślności142. Zgodnie z art. 9 § 1 kk, czyn zabroniony popełnia 
umyślnie sprawca, który ma zamiar jego popełnienia. Zamiar ten może występować 
jako zamiar bezpośredni (dolus directus), kiedy to sprawca, mając świadomość, że jego 
zachowanie wypełnia lub może wypełnić znamiona czynu zabronionego, chce go doko-
nać, lub ewentualny (dolus eventualis), jeżeli sprawca przewiduje prawdopodobieństwo 

136   Ibidem, s. 88.
137   A. Marek, op. cit., s. 125.
138   J. Warylewski, Prawo…, op. cit., s. 324.
139   L. Gardocki, op. cit., s. 81.
140   Ibidem, s. 81.
141   Ibidem, s. 81.
142   J. Warylewski, Prawo…, op. cit., s. 324.
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jego popełnienia i godzi się na taką ewentualność143. Art. 9 § 2 kk z kolei definiuje winę 
nieumyślną, której przesłanką jest zachowanie niezgodne z zasadami ostrożności wsku-
tek niedbalstwa lub lekkomyślności. W myśl art. 8 kk, występki (do których należy 
przestępstwo groomingu) są co do zasady popełniane umyślnie, chyba że ustawa wprost 
przewiduje możliwość ich popełnienia z winy nieumyślnej. 

W związku z powyższym, z uwagi na brak w treści przepisu znamion nieumyśl-
ności, nie ulega wątpliwości, że czyny z art. 200a kk mogą zostać popełnione wyłącznie 
umyślnie. Co więcej, jeżeli chodzi o art. 200a § 1 kk, przestępstwo to może być popeł-
nione jedynie w zamiarze bezpośrednim, i to w kwalifikowanej jego formie, zwanej za-
miarem kierunkowym (dolus coloratus). O szczególnym zabarwieniu zamiaru w przy-
padku tego przepisu świadczy sposób jego redakcji, wskazujący na celowość działania 
sprawcy. Do znamion art. 200a § 1 kk należy bowiem przedsiębranie opisanych w nim 
czynności w celu popełnienia na szkodę małoletniego przestępstwa z art. 197 § 3 pkt 
2 kk lub art. 200 kk czy też produkowania lub utrwalania czynności pornograficznych. 
Oznacza to, że bez tej szczególnej motywacji nawiązywanie kontaktu z małoletnim 
i zmierzanie do spotkania z nim w sposób określony w przepisie nie będzie miało cha-
rakteru przestępnego.

M. Budyn-Kulik oraz M. Kulik wskazują, że również znamię „zmierzania 
do spotkania” z małoletnim, zawarte w art. 200a § 1 kk, dodatkowo precyzuje bezpo-
średni charakter zamiaru sprawcy, co jednak w obliczu zastosowania znamienia celo-
wości uznają za zbędne144. Wynika to z przyjętego przez nich założenia, że wyrażenie 
to ma na celu jedynie „dookreślenie” strony podmiotowej. K. Banasik również uwa-
ża taki zabieg legislacyjny za niepotrzebny, jednak ze zgoła odmiennych powodów, 
a mianowicie z uwagi na specyfikę czynów, których dokonanie ma na celu sprawca145. 
Jej zdaniem, jeżeli sprawca „nie spotka w realu, to nie zgwałci”, ponieważ „w świecie 
wirtualnym nie wszystko jest możliwe”. Znamię zmierzania do spotkania jest zatem, 
w odczuciu autorki, zupełnie zbędne, ponieważ sprawca, który ma na celu popeł-
nienie przestępstw z art. 197 § 1 pkt 2 lub art. 200 kk, i tak będzie musiał do takie-
go spotkania z małoletnim dążyć, aby swój zamiar przestępny zrealizować. Jedynie 
produkowanie lub utrwalanie treści pornograficznych nie wymaga bezpośredniego 
kontaktu z małoletnim, gdyż sprawca może się w tym przypadku posłużyć np. kamerą 
internetową. J. Warylewski z kolei bardzo krytycznie odnosi się do „kategorycznych” 
poglądów K. Banasik146. Uważa rozumowanie autorki za całkowicie błędne, zapew-
niając, że „można być sprawcą zgwałcenia małoletniego bez takiego kontaktu z nim 
[w świecie rzeczywistym – przyp. M.D.] i nie trzeba tu wielkiej wyobraźni, a jedynie 

143   L. Gardocki, op. cit., s. 82-83.
144   M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., s. 662.
145   K. Banasik, Głos w dyskusji o art. 200a k.k., „Palestra” 2010, nr 3, s. 53-54.
146   J. Warylewski [w:] J. Warylewski, System…, op. cit., s. 770.
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uważnej lektury dowolnego w zasadzie komentarza do art. 197 kk147”. Nie sposób się 
z tymi słowami nie zgodzić. 

Przyjęcie, za J. Warylewskim, że dokonanie omawianych przestępstw na 
szkodę małoletniego jest możliwe również za pośrednictwem środków porozumie-
wania się na odległość, prowadzi, zdaniem autorki niniejszej pracy, do konkluzji, 
że znamię zmierzania do spotkania z małoletnim w istocie zawęża zakres penaliza-
cji przestępstwa groomingu. Takie sformułowanie strony przedmiotowej wyklucza 
bowiem z kręgu penalizacji przypadki, w których sprawca, wypełniając pozostałe 
znamiona czynu z art. 200a § 1 kk, nie dąży do spotkania z małoletnim, ale, z róż-
nych względów, preferuje formę popełnienia na nim wskazanych czynów np. przez 
Internet. W tym zakresie należy się zgodzić z M. Budyn-Kulik i M. Kulik oraz 
K. Banasik, że znamię zmierzania do spotkania z małoletnim jest zbędne, jednak 
z zupełnie odmiennych powodów – nie z uwagi na jego bezcelowość, ale na niepo-
trzebne, zdaniem autorki niniejszej pracy, ograniczenie zakresu penalizacji zjawi-
ska groomingu. 

Występek z art. 200a § 2 kk, jak już wcześniej wspomniano, również może 
być popełniony wyłącznie umyślnie. Większość przedstawicieli doktryny stoi na sta-
nowisku, że czyn ten może być dokonany jedynie w zamiarze bezpośrednim148. Wska-
zuje na to znamię złożenia propozycji oraz zmierzania przez sprawcę do jej realizacji, 
które wydaje się wykluczać możliwość popełnienia tego czynu w zamiarze ewen-
tualnym149. Złożenie propozycji, a następnie zmierzanie do jej realizacji wymagają 
bowiem ścisłego ukierunkowania woli sprawcy na chęć popełnienia czynu przestęp-
nego. Trudno wyobrazić sobie, aby można było czynności tych dokonać w zamiarze 
ewentualnym. 

M. Bielski słusznie zauważa, że ze względu na specyfikę dokonania czynów 
z art. 200a § 1 oraz § 2 kk, związaną przede wszystkim z możliwością anonimizacji 
kontaktu, w praktyce znacząca może okazać się problematyka błędu co do znamion 
w odniesieniu do wieku ofiary150. Niewykluczone jest bowiem skuteczne powoływanie 
się przez sprawców na pozostawanie w błędzie sprowadzającym się do nieświadomo-
ści, iż osoba, z którą nawiązali kontakt w sposób określony w omawianych przepisach, 
jest małoletnim poniżej lat 15. Należy za M. Bielskim przyjąć, że w takich sytuacjach 
następuje wyłączenie odpowiedzialności karnej ze względu na brak umyślności po stro-
nie sprawcy (art. 200a § 1 lub 2 w zw. z art. 28 § 1 kk). 

147   Ibidem.
148   J. Warylewski [w:] J. Warylewski, System…, op. cit., s. 775 oraz M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., s. 663.
149   M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., s. 662.
150   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 803.
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§ 4. Ustawowe znamiona strony przedmiotowej przestępstwa

Do strony przedmiotowej przestępstwa należą znamiona charakteryzujące czyn 
(rozumiany jako zachowanie się podmiotu przestępstwa), formę, a także sposób jego 
popełnienia, okoliczności modalne, takie jak czas, miejsce czy sytuacja, w jakiej czyn 
popełniono, oraz przedmiot wykonawczy czynu, a przy przestępstwach materialnych 
również skutek działania sprawcy151. W art. 200a § 1 kk stypizowane zostało zachowa-
nie sprawcze, którego istotą jest nawiązanie kontaktu z małoletnim, który nie ukończył 
lat 15, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej152. 
Wskazana czynność sprawcza niewątpliwie stanowi trzon strony przedmiotowej oma-
wianego przepisu153. 

Wątpliwości budzić może natomiast przynależność do strony przedmiotowej 
znamienia zmierzania, za pomocą wprowadzenia małoletniego w błąd, wyzyskania 
błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby 
bezprawnej, do spotkania z nim154. W poprzednim podrozdziale niniejszej pracy, do-
tyczącym strony podmiotowej omawianego przestępstwa, zostały poczynione uwagi 
na temat „zmierzania” oraz konieczności funkcjonowania tego znamienia w komento-
wanym przepisie w kontekście jego roli dookreślającej stronę podmiotową. W świetle 
tych rozważań skonstatować należy, że wyrażenie „zmierzając do spotkania z nim”, 
ze względu na swój intencjonalny charakter, ma bezsprzecznie wpływ na postać winy 
i zamiaru sprawcy czynu z art. 200a § 1 kk. Wypada jednak zauważyć, że jednocześnie 
znamię to w istotny sposób determinuje sposób dokonania czynności sprawczej155. 

Kwestię przynależności znamienia „zmierzania do spotkania z małoletnim” za 
pomocą określonych środków działania o charakterze manipulacyjnym do strony pod-
miotowej lub przedmiotowej pomija w swoich rozważaniach dotyczących art. 200a § 1 
kk większość przedstawicieli doktryny. Najwyraźniej nie jest to zagadnienie uznawane 
powszechnie za sporne i wymagające wyjaśnień, bowiem najczęściej znamię „zmierza-
nia” jest bez dylematu uznawane za jeden z elementów strony podmiotowej czynu156. 
Kwestia ta może jednak nastręczać pewnych wątpliwości, o czym wspominają M. Bu-
dyn-Kulik i M. Kulik. Zdaniem autorki niniejszej pracy, od rozstrzygnięcia tego pro-
blemu o charakterze dogmatycznoprawnym zależy interpretacja pozostałych znamion 
składających się na zachowanie sprawcze z art. 200a § 1 kk157. M. Budyn-Kulik i M. 
151   A. Marek, op. cit., s. 111 oraz L. Gardocki, op. cit., s. 69-70.
152   M. Filar [w:] M. Filar (red.), Kodeks…, op. cit., s. 1012.
153   M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., s. 658.
154   Ibidem, s. 658.
155   Ibidem, s. 658.
156   M. Bielski, op. cit., s. 793.
157   M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., s. 658.

Marta_Dabrowska_17x22_body_07.indd   49 2018-02-14   14:34:35



Rozdział 3

50

Kulik wskazują, że gdyby uznać przynależność „zmierzania” do strony przedmiotowej 
czynu, wówczas dokonanie czynności sprawczej nawiązywania przez sprawcę kontaktu 
z małoletnim wymagałoby jednoczesnego dążenia do spotkania z nim. Dla zrealizowa-
nia znamion zachowania sprawczego konieczne byłoby zatem, w ramach nawiązanego 
z małoletnim kontaktu, podjęcie przez sprawcę czynności zmierzających do spotkania 
z nim, np. zaproponowanie spotkania. Autorzy taką interpretację uznają za nieuzasad-
nioną. Uważają, że znamiona czynu z art. 200a § 1 kk wypełnia już samo nawiązanie 
kontaktu z małoletnim przez sprawcę z zamiarem spowodowania spotkania z nim, który 
niekoniecznie musi zostać na tym etapie uzewnętrzniony przez konkretne działania. 
Takie rozumienie komentowanego przepisu jest, ich zdaniem, możliwe tylko przy zało-
żeniu, że znamię „zmierzania” należy do strony podmiotowej czynu. Prezentowanemu 
poglądowi nie sposób odmówić waloru słuszności pod względem aksjologicznym, co 
nie zmienia faktu, że nie koreluje z literalnym brzmieniem komentowanego przepisu. 

Zdaniem autorki niniejszej pracy zagadnienie to wymaga nieco bardziej do-
głębnej analizy art. 200a § 1 kk. Cytowani autorzy słusznie twierdzą, że uznanie przyna-
leżności znamienia „zmierzania” do strony przedmiotowej czynu prowadzi do wniosku 
o konieczności jednoczesnego podjęcia działań przejawiających dążenie sprawcy do 
spotkania z małoletnim dla realizacji czynności sprawczej. Kluczową kwestią wyda-
je się być określenie, jakie zachowania wypełniają znamię „zmierzania”. Sposób kon-
strukcji znamion w art. 200a § 1 kk wskazuje, że realizacja zmierzania do spotkania 
z małoletnim nastąpić powinna poprzez wprowadzenie go w błąd, wyzyskanie błędu 
lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezpraw-
nej158. Wskazuje na to użycie wyrażenia „za pomocą”, dookreślającego sposób zmie-
rzania. Należy zatem uznać, że znamię „zmierzania”, chociaż niewątpliwie ma wpływ 
na postać strony podmiotowej czynu, pełni raczej rolę definiującą sposób dokonania 
czynności sprawczej. Świadczy o tym również użycie określenia „zmierzając” w for-
mie imiesłowu, który odnosi się do czasownika „nawiązuje”. To nawiązanie kontaktu 
z małoletnim umożliwia sprawcy podjęcie zachowań zmierzających do spotkania z ma-
łoletnim159. Realizacja zmierzania od strony przedmiotowej następuje poprzez użycie 
określonych środków o charakterze manipulacyjnym160. Oznacza to jednocześnie, że 
podjęcie innych niż enumeratywnie wymienione w przepisie zachowań, zmierzających 
do spotkania z małoletnim w ramach nawiązanego z nim kontaktu, nie będzie wypełnia-
ło znamion czynu z art. 200a § 1 kk161.

W świetle powyższych rozważań należy uznać, że wypełnienie znamion strony 
przedmiotowej art. 200a § 1 kk sprowadza się do nawiązania z małoletnim kontak-

158   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 793.
159   M. Bielski, op. cit., s. 793.
160   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 793.
161   Ibidem, s. 793.
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tu za pośrednictwem określonych w przepisie środków komunikacji na odległość oraz 
podjęciu, w ramach tego kontaktu, zachowań zmierzających do spotkania z nim, pole-
gających na wprowadzeniu w błąd, wyzyskaniu błędu lub niezdolności do należytego 
pojmowania sytuacji lub użyciu groźby bezprawnej. 

Pod pojęciem nawiązania kontaktu, w kontekście komentowanego przepisu, ro-
zumieć należy podjęcie próby porozumienia z małoletnim poprzez jednokrotne lub wie-
lokrotne przesłanie lub przekazanie mu komunikatu za pomocą określonych środków 
porozumiewania się na odległość162. Wiadomość może zostać wysłana przez sprawcę 
w postaci pisemnej (np. w formie e-maila) lub ustnej (np. za pomocą połączenia tele-
fonicznego), istotne jest, aby była dla małoletniego czytelna163. M. Mozgawa nawią-
zanie kontaktu sprowadza do zapoznania się sprawcy z małoletnim, nawiązania z nim 
znajomości164. Należy jednak zauważyć, że pojęcie nawiązania kontaktu jest pojęciem 
o szerszym znaczeniowo zakresie niż nawiązanie znajomości. Za jego desygnat należy 
zatem uznać nie tylko przesłanie komunikatu po raz pierwszy, ale także przesyłanie ko-
lejnych komunikatów temu samemu odbiorcy w ramach nawiązanej z nim znajomości, 
jak również ponowne podjęcie kontaktu w przypadku jego ustania czy zerwania165. Za 
taką interpretacją przemawia także specyfika groomingu, który na płaszczyźnie krymi-
nologicznej jest zjawiskiem z reguły wieloetapowym, a właściwa czynność nagaby-
wania seksualnego małoletniego jest zazwyczaj poprzedzona procesem przygotowania 
ofiary, mającym na celu zdobycie jej zaufania166. 

Przedmiotem sporu pozostaje kwestia, czy prawnokarnie relewantne są sytu-
acje, w których do nawiązania kontaktu dochodzi z inicjatywy małoletniego. Więk-
szość przedstawicieli doktryny zupełnie pomija taką ewentualność w swoich rozwa-
żaniach na temat komentowanego przepisu. K. Banasik natomiast postuluje de lege 
ferenda objęcie karalnością groomingu również wtedy, gdy to małoletni jest inicja-
torem nawiązania kontaktu167. Wydaje się jednak, że sposób sformułowania znamion 
w art. 200a § 1 kk pozwala na taką interpretację de lege lata. M. Bielski wskazuje, 
że „zwrot ‹‹nawiązanie kontaktu›› nie może być utożsamiany ze sformułowaniem 
‹‹zainicjowanie kontaktu››, stąd dla realizacji znamion art. 200a § 1 kk nie ma znacze-
nia, czy to sprawca, czy ofiara była inicjatorem kontaktu168”. Należy zatem uznać, że 
istotny jest sam fakt nawiązania z małoletnim kontaktu przez sprawcę, bez względu 
na to, kto wysłał komunikat jako pierwszy. Jednocześnie kwestią oczywistą jest, że 

162   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 791, M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., s. 659 oraz M. Mozgawa, 
op. cit., s. 469.

163   M. Bielski, op. cit., s. 791.
164   M. Mozgawa, op. cit., s. 469.
165   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 791.
166   Ibidem, s. 791.
167   K. Banasik, op. cit., s. 52-53.
168   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 792.
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w kontekście komentowanego przepisu chodzi o przekaz, który wskazuje na użycie 
przez sprawcę określonych środków o charakterze manipulacyjnym, za pomocą któ-
rych zmierza on do spotkania z małoletnim169. 

M. Bielski wyróżnia dwa rodzaje sytuacji faktycznych, w których docho-
dzi do nawiązania kontaktu z małoletnim, wypełniającego znamiona przestępstwa 
z art. 200a § 1 kk170. Do pierwszej kategorii zalicza przypadki, w których nawiązanie 
kontaktu polega na zawiązaniu się dialogu lub, w dłuższym czasie, znajomości pomię-
dzy sprawcą a małoletnim poprzez wzajemne przesyłanie sobie komunikatów za pomo-
cą określonych środków komunikowania się na odległość. W ramach takiej konwersacji 
sprawca dopuszcza się zachowań polegających na wprowadzeniu małoletniego w błąd, 
wyzyskaniu błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji lub użyciu groź-
by bezprawnej, mających skłonić małoletniego do spotkania z nim. 

Druga grupa sytuacji faktycznych obejmuje kazusy, w których do nawiązania 
kontaktu dochodzi z inicjatywy sprawcy, przy czym już w treści komunikatu inicjujące-
go kontakt używa on środków o charakterze manipulacyjnym, za pomocą których zmie-
rza do spotkania z małoletnim. Dla wypełnienia znamion art. 200a § 1 kk irrelewantne 
jest, czy małoletni przesłał sprawcy wiadomość zwrotną albo w jakikolwiek inny spo-
sób zareagował na taki kontakt. Nieistotne jest również, czy zapoznał się on w ogóle 
z przesłanym przez sprawcę komunikatem o charakterze przestępnym171. Zdaniem M. 
Bielskiego, sposób redakcji komentowanego przepisu wskazuje, że ustawodawca miał 
na celu penalizację zachowania polegającego na przekazaniu lub przesłaniu małoletnie-
mu komunikatu o treści wskazującej na użycie określonych środków manipulacyjnych, 
za pomocą których sprawca zmierza do spotkania z małoletnim172. Właściwy wydaje się 
zatem wniosek autora o braku konieczności zapoznania się małoletniego z treścią ko-
munikatu przesłanego przez sprawcę ani też odpowiedzi na ten komunikat dla realizacji 
znamion czynu z art. 200a § 1 kk. 

Prawnokarnie relewantne jest nawiązanie kontaktu z małoletnim wyłącznie 
za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, enumeratywnie wymie-
nionych w komentowanym przepisie. Ustawodawca ogranicza sposoby porozumiewania 
się sprawcy z małoletnim do przesłania komunikatu poprzez system teleinformatyczny 
lub sieć telekomunikacyjną173. Kodeks karny nie zawiera jednak definicji legalnej tych 
pojęć. Aby ustalić ich zakres znaczeniowy, należy dokonać wykładni systemowej tych 
znamion174. W tym celu konieczne jest sięgnięcie do innych aktów prawnych, w których 
znajdują się definicje normatywne wymienionych terminów. 
169   Ibidem, s. 791.
170   Ibidem, s. 792.
171   Ibidem, s. 792.
172   Ibidem, s. 792.
173   Ibidem, s. 790.
174   Ibidem, s. 790.
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Interpretacji pojęcia systemu teleinformatycznego należy dokonać w oparciu 
o regulację art. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elek-
troniczną175. W jej rozumieniu system teleinformatyczny to „zespół współpracujących 
ze sobą urządzeń i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, 
a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą wła-
ściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z 21 
lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne176”. Zgodnie z art. 2 pkt 43 ustawy Prawo 
telekomunikacyjne urządzeniem końcowym jest „urządzenie telekomunikacyjne prze-
znaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci”. 

W ustawie Prawo telekomunikacyjne znajduje się również definicja normatyw-
na sieci telekomunikacyjnej. W myśl jej art. 2 pkt 35 pod pojęciem tym rozumieć na-
leży „systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także 
inne zasoby, w tym nieaktywne elementy sieci, które umożliwiają nadawanie, odbiór 
lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych 
środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju”. 

M. Hypś słusznie wskazuje, że szeroki zakres znaczeniowy terminów „sys-
tem teleinformatyczny” oraz „sieć telekomunikacyjna” pozwala przyjąć, że czyny 
stypizowane w komentowanym przepisie mogą być popełnione za pośrednictwem 
w zasadzie dowolnego urządzenia przeznaczonego do porozumiewania się na od-
ległość, które podłączone jest do sieci technicznie umożliwiającej taki kontakt. 
Należy jednocześnie zgodzić się z M. Bielskim, że „typowymi, relewantnymi na 
gruncie art. 200a § 1 i § 2 kk formami nawiązania kontaktu za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego będzie między innymi 
komunikowanie się za pomocą sieci telefonicznej (rozmowa telefoniczna, rozmowa 
wideo, wysyłanie wiadomości SMS, MMS itp.) lub sieci internetowej (wysyłanie 
wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, czatów lub komunikatorów interne-
towych czy też portali społecznościowych itp.177)”. Oznacza to, że nawiązanie z ma-
łoletnim kontaktu bezpośrednio lub za pomocą innych środków porozumiewania 
się na odległość (np. listownie), w sposób wypełniający pozostałe znamiona czynu 
z art. 200a § 1 kk, pozostaje zachowaniem bezkarnym. Chociaż większe znaczenie 
praktyczne wydaje się mieć kryminalizacja groomingu online, nie należy bagateli-
zować zagrożeń płynących ze zjawiska groomingu offline. Należy również wskazać 
na wspomniane wcześniej regulacje, zawarte w preambule Dyrektywy Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania 
niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego 
dzieci oraz pornografii, zachęcające państwa członkowskie Unii Europejskiej do 
175   Dz. U. z 2013 r., poz. 1422.
176   Dz. U. z 2014 r., poz. 243.
177   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 791.
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penalizacji zachowań polegających na seksualnym nagabywaniu dzieci w sposób 
tradycyjny, tj. w pobliżu dziecka lub w jego obecności. W świetle tych postano-
wień zasadny wydaje się postulat rozszerzenia sposobów popełnienia przestępstwa 
groomingu de lege ferenda. 

Jak już wcześniej wspominano, do strony przedmiotowej komentowane-
go przepisu należą także znamiona ściśle określające sposób dokonania czynności 
sprawczej. Zmierzanie do spotkania z małoletnim, w ramach nawiązanego z nim, za 
pośrednictwem omówionych środków porozumiewania się na odległość, kontaktu, 
musi bowiem wyrażać się podjęciem przez sprawcę zachowań wpływających bezpo-
średnio na proces decyzyjny małoletniego178. Te zabiegi o charakterze oszukańczym 
lub przymuszającym zostały enumeratywnie wymienione w komentowanym przepi-
sie, co oznacza, że zmierzanie do spotkania z małoletnim w inny sposób wyłącza 
przestępność czynu z uwagi na brak realizacji znamion179. Prawnie relewantnymi za-
chowaniami są, na gruncie art. 200a § 1 kk, wyłącznie wprowadzenie małoletniego 
w błąd, wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo 
użycie groźby bezprawnej. 

Sposób redakcji komentowanego przepisu wskazuje, że granice znamion wpro-
wadzenia małoletniego w błąd oraz wyzyskania błędu po jego stronie zostały zakre-
ślone szeroko180. Ustawodawca nie skonkretyzował ich w żaden sposób, w związku 
z czym za realizujące je należy uznać „każde zachowanie wprowadzające w błąd lub 
stanowiące wyzyskanie błędu, które w świetle obiektywnych kryteriów oceny może 
zostać uznane za środek zdolny do skłonienia pozostającego w błędzie małoletniego 
poniżej lat 15 do spotkania ze sprawcą181”. 

W świetle powyższych uwag należy skonstatować, że pojęcie wprowadzenia 
małoletniego w błąd, w kontekście komentowanego przepisu, obejmuje swym zakre-
sem znaczeniowym wszelkie zachowania skierowane na stworzenie w świadomości 
małoletniego fałszywego obrazu rzeczywistości182. Błędem może być zarówno uro-
jenie sobie przez małoletniego pewnego stanu rzeczy, jak również nieświadomość 
istnienia pewnych okoliczności183. Dla wypełnienia znamion czynu z art. 200a § 1 
kk nie ma znaczenia, jakiego elementu rzeczywistości dotyczy błąd małoletniego184. 
Z uwagi na specyfikę zjawiska groomingu wydaje się, że najczęściej sprawca będzie 
dążył do wywołania mylnego przekonania u małoletniego na temat cech charaktery-

178   Ibidem, s. 793.
179   Ibidem, s. 793.
180   Ibidem, s. 795.
181   Ibidem, s. 795.
182   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 793, M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., s. 659 oraz J. Warylewski 

[w:] J. Warylewski, System…, op. cit., s. 774.
183   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 794.
184   M. Filar [w:] M. Filar, Kodeks…, op. cit., s. 1012.
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zujących samego sprawcę, takich jak wiek, płeć czy tożsamość rozmówcy185. Nie ma 
również znaczenia, czy błąd jest istotny186. Relewantne jest, aby dysonans pomiędzy 
faktycznym stanem rzeczy a wyobrażeniem małoletniego o nim miał wpływ na jego 
proces decyzyjny, którego przedmiotem jest spotkanie ze sprawcą187. M. Filar pro-
ponuje ocenę spełnienia tego kryterium na podstawie testu „nie byłoby błędu, nie 
byłoby kontaktu188”. Wydaje się jednak, że test ten nie do końca koreluje ze sposobem 
konstrukcji znamion w art. 200a § 1 kk. Skoro z treści przepisu wynika, że sprawca, 
w ramach nawiązanego z małoletnim kontaktu, za pomocą wprowadzenia w błąd, 
ma zmierzać do spotkania z nim, to błąd ten ma skłonić małoletniego nie do same-
go nawiązania kontaktu, ale właśnie do podjęcia decyzji o spotkaniu ze sprawcą. 
W związku z powyższym autorka niniejszej pracy proponuje niewielką, ale istotną 
modyfikację przytoczonego testu, poprzez nadanie mu brzmienia: nie byłoby błędu, 
nie byłoby decyzji o spotkaniu ze sprawcą. 

Dla realizacji znamienia wprowadzenia w błąd konieczne jest zaistnienie 
związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem sprawcy a powstaniem u małoletnie-
go fałszywego wyobrażenia na temat rzeczywistości. Wyklucza to przypisanie reali-
zacji tego znamienia sprawcy, który podejmuje zachowanie skierowane na wywołanie 
u małoletniego błędu dotyczącego określonej okoliczności w przypadku, gdy małoletni 
pozostaje już w mylnym przekonaniu dotyczącym właśnie tego elementu rzeczywi-
stości189. Wyjątkiem są sytuacje, w których małoletni tkwi w błędzie przed podjęciem 
zachowania sprawczego nawiązania kontaktu, jednak na skutek wcześniej podjętych 
przez sprawcę zabiegów190. Jako przykład M. Bielski wskazuje „stworzenie na portalu 
społecznościowym profilu użytkownika sugerującego, że sprawca jest w wieku zbliżo-
nym do pokrzywdzonego” jeszcze przed nawiązaniem z małoletnim kontaktu191.

Sytuacje, w których zachowanie sprawcy nie będzie realizowało znamienia 
wprowadzenia w błąd jedynie ze względu na fakt pozostawania małoletniego w błędzie 
już przed pojęciem przez sprawcę zachowania sprawczego, można zakwalifikować jako 
wypełniające znamię wyzyskania błędu. Warunkiem jest, aby źródłem mylnego prze-
konania małoletniego o rzeczywistości nie było zachowanie sprawcy192. Jednocześnie 
musi on wykorzystać fakt istnienia fałszywego obrazu rzeczywistości w świadomości 
małoletniego193. Realizacja tego znamienia wymaga więc nie tylko zaniechania przez 
185   J. Warylewski [w:] J. Warylewski, System…, op. cit., s. 774.
186   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 795.
187   J. Mierzwińska-Lorencka, Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym, Wydawnictwo 

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 88 oraz M. Bielski, op. cit., s. 793.
188   M. Filar [w:] M. Filar, Kodeks…, op. cit., s. 1012.
189   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 793.
190   Ibidem, s. 793.
191   Ibidem, s. 793.
192   Ibidem, s. 793.
193   Ibidem, s. 793.
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sprawcę zachowań mogących wyprowadzić małoletniego z błędu, ale też jednoczesne-
go przedsięwzięcia czynności mających na celu doprowadzenie do spotkania z nim lub 
przystania na propozycję spotkania złożoną przez małoletniego pod wpływem jego fał-
szywego wyobrażenia na temat rzeczywistości194. 

Z kolei wyzyskanie niezdolności do należytego pojmowania sytuacji polega 
na wykorzystaniu przez sprawcę istnienia takich właściwości po stronie małoletniego, 
które uniemożliwiają mu właściwe rozpoznanie sensu sytuacji, w której się znajduje, 
i dokonanie prawidłowej jej analizy195. Niezdolność do należytego pojmowania sytuacji 
sprowadza się do stanu, w którym małoletni, z uwagi na jego stopień rozwoju psychicz-
nego, nie jest w stanie dokonać właściwej oceny własnego położenia196. Na niemożność 
tę mogą mieć wpływ różne właściwości małoletniego, na ogół takie jak wiek, brak do-
świadczenia życiowego, łatwowierność czy nieostrożność197. Z uwagi na powszechność 
występowania tych cech u małoletnich poniżej 15. roku życia, nieumiejętność odpo-
wiedniej oceny własnego położenia wydaje się być sytuacją dość typową w odniesieniu 
do potencjalnych ofiar przestępstwa groomingu198. W takich przypadkach jej charakter 
na ogół będzie można ocenić jako względnie trwały, chociaż dla oceny, czy małoletnie-
go cechowała w momencie popełnienia czynu niezdolność do należytego pojmowania 
sytuacji, nieistotne jest, czy miała ona charakter trwały, czy też czasowy199. Niemoż-
ność właściwego rozeznania sytuacji może być również spowodowana innymi czynni-
kami, niezwiązanymi bezpośrednio z wiekiem małoletniego, takimi jak np. upośledze-
nie umysłowe200. Istotne jest, aby czynniki te mogły mieć wpływ na proces decyzyjny, 
przedmiotem którego jest spotkanie ze sprawcą. 

W odróżnieniu od sytuacji pozostawania w błędzie, niezdolność do należytego 
pojmowania sytuacji nie powoduje u małoletniego fałszywego wyobrażenia na temat 
jego położenia201. Małoletni, mimo że ma „pełne rozeznanie okoliczności faktycznych, 
jakie są związane ze spotkaniem ze sprawcą202”, nie potrafi dokonać prawidłowej oce-
ny ich znaczenia. Niezdolność do należytego pojmowania sytuacji uniemożliwia mało-
letniemu rozpoznanie zagrożeń związanych z nawiązaniem kontaktu, a w późniejszej 
perspektywie spotkania ze sprawcą, co może mieć wpływ na jego procesy decyzyjne203. 
Wyzyskanie takiego stanu małoletniego sprowadza się do podjęcia przez sprawcę za-
chowań zmierzających do spotkania z małoletnim, tj. mających go skłonić do podjęcia 
194   Ibidem, s. 794-795.
195   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 795 oraz M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., s. 660.
196   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 795.
197   J. Warylewski [w:] J. Warylewski, System…, op. cit., s. 774.
198   M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., 660.
199   Ibidem, s. 660.
200   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 795.
201   Ibidem, s. 796.
202   Ibidem, s. 796.
203   Ibidem, s. 796.
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decyzji o spotkaniu lub polegających na skorzystaniu z propozycji spotkania, złożonej 
przez małoletniego, której ten nie złożyłby, gdyby nie jego niezdolność do należytego 
pojmowania sytuacji204. 

Realizacja czynności sprawczej z art. 200a § 1 kk za pomocą groźby bezpraw-
nej sprowadza się do wywierania przez sprawcę, w ramach nawiązanego z małoletnim 
za pomocą określonych środków porozumiewania się na odległość kontaktu, nacisku 
na proces decyzyjny ofiary poprzez groźbę spowodowania uszczerbku na jej dobrach 
prawnie chronionych w celu przymuszenia jej do pożądanego działania, zaniechania 
lub znoszenia205. Zgodnie z definicją normatywną groźby bezprawnej, zawartą w art. 
115 § 12 kk, nacisk taki może przybrać formę groźby karalnej z art. 190 kk, tj. groźby 
popełnienia przestępstwa na szkodę ofiary lub jej osoby najbliższej, jak również groźby 
spowodowania postępowania karnego (chyba że ma ona na celu jedynie ochronę prawa 
naruszonego przestępstwem) lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożo-
nego lub jego osoby najbliższej. Ocena, czy określone zachowanie sprawcy wypełnia 
znamię posłużenia się groźbą bezprawną, uzależniona jest od tego, czy według zobiek-
tywizowanego kryterium indywidualnego wywołuje ona w ofierze uzasadnioną obawę, 
że zostanie spełniona206. Jednocześnie należy wskazać, że w świetle regulacji art. 200a 
§ 1 kk posłużenie się przez sprawcę groźbą bezprawną jest relewantne w tylko wtedy, 
gdy groźba ta ma wymusić na małoletnim podjęcie decyzji o spotkaniu ze sprawcą207. 

Po przeprowadzeniu analizy dogmatycznej znamion strony przedmiotowej 
przestępstwa stypizowanego w art. 200a § 1 kk nasuwa się wniosek, że granice od-
powiedzialności sprawcy czynu zostały wyznaczone dość szeroko208. Zakres karalno-
ści zawęża jednak strona podmiotowa, w szczególności kluczowe dla komentowanego 
przepisu znamię celowości209. Ocena realizacji znamion czynnościowych w konkretnym 
stanie faktycznym będzie w związku z tym polegała nie tylko na wykazaniu, że sprawca 
nawiązał kontakt z małoletnim za pomocą określonych środków porozumiewania się na 
odległość, zmierzając jednocześnie, za pomocą wskazanych w przepisie środków o cha-
rakterze oszukańczym lub przymuszającym, do spotkania z nim210. Należy jednocześnie 
dowieść, że sprawca miał świadomość realizacji znamion przedmiotowych czynu, miał 
zamiar bezpośredni lub ewentualny popełnienia czynu, a także działał w celu popełnie-
nia  przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 kk lub art. 200 kk lub produkowania 
lub utrwalania treści pornograficznych. M. Bielski wskazuje, że w praktyce zachowanie 
sprawcy, które wypełnia znamiona strony przedmiotowej komentowanego przepisu, bę-
204   Ibidem, s. 795.
205   Ibidem, s. 706-707.
206   Ibidem, s. 707.
207   Ibidem, s. 796.
208   Ibidem, s. 796-797.
209   Ibidem, s. 796-797.
210   Ibidem, s. 797.
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dzie można zakwalifikować jako przestępne „w przypadkach, w których o seksualnych 
zamiarach sprawcy świadczyć będzie jednoznacznie kontekst sytuacyjny, w jakim do-
szło do nawiązania kontaktu z małoletnim, albo ustalenie, że osoba nawiązująca kontakt 
z małoletnim w sposób określony w art. 200a § 1 kk dopuszczała się wcześniej zacho-
wań o charakterze pedofilskim211”. Kwalifikacja zachowania sprawcy następuje zatem 
w oparciu o kryteria obiektywne212. 

W art. 200a § 2 kk został określony drugi typ czynu zabronionego, stano-
wiący prawnokarną reakcję na zjawisko groomingu. Stypizowane w tym przepisie 
zachowanie sprawcze polega na złożeniu małoletniemu, za pośrednictwem określo-
nych środków porozumiewania się na odległość, propozycji obcowania płciowego, 
poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu 
lub utrwalaniu treści pornograficznych przy jednoczesnym zmierzaniu do realizacji 
złożonej propozycji przez sprawcę. Słusznie podkreśla się w literaturze przedmio-
tu, że czynność sprawcza z art. 200a § 2 kk jest dwuetapowa213. Pierwszy krok do 
realizacji znamion strony przedmiotowej stanowi złożenie małoletniemu propozycji 
wykonania lub uczestniczenia w określonych czynnościach o charakterze seksualnym 
lub związanych z pornografią, natomiast kolejny – zmierzanie sprawcy do realizacji 
złożonej propozycji. Oznacza to, że samo złożenie małoletniemu propozycji o cha-
rakterze seksualnym nie wypełnia jeszcze znamion strony przedmiotowej komen-
towanego typu214. Zachowanie takie może zostać uznane co najwyżej za usiłowanie 
przestępstwa z art. 200a § 2 kk215. Natomiast dokonanie komentowanego czynu za-
bronionego wymaga podjęcia przez sprawcę dwóch, skorelowanych ze sobą, zacho-
wań sprawczych, polegających z jednej strony na złożeniu małoletniemu propozycji 
dokonania lub uczestniczenia w czynnościach o charakterze seksualnym lub zwią-
zanych z produkcją lub utrwalaniem pornografii, z drugiej zaś – na przedsięwzięciu 
działań mających umożliwić realizację złożonej propozycji.

Realizacja pierwszego etapu czynności sprawczej polega zatem na przedłożeniu 
małoletniemu oferty obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynno-
ści seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych. Za-
kres znaczeniowy pojęcia „składać propozycję” odpowiada, w kontekście komentowa-
nego przepisu, jego znaczeniu językowemu216. W związku z tym znamię to wypełniać 
będzie każde zachowanie sprawcy, poprzez które bezpośrednio przedstawia on swoje 
przestępne zamiary małoletniemu, proponując mu wprost dokonanie lub uczestniczenie 
w określonych w komentowanym przepisie czynnościach. 
211   Ibidem, s. 797.
212   Ibidem, s. 797.
213   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 797-798 oraz M. Mozgawa, op. cit., s. 470.
214   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 798.
215   Ibidem, s. 798.
216   M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., s. 660.
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Czynnościami o charakterze stricte seksualnym, jakich proponowanie małolet-
niemu penalizuje komentowany przepis, są obcowanie płciowe, a także poddanie się 
lub wykonanie innej czynności seksualnej. M. Bielski wskazuje, że znamiona te mają 
charakter nieostry, w związku z czym „rozgraniczenie zakresu desygnatów tych pojęć 
nie jest zadaniem łatwym i musi przybrać postać definicji projektującej217”. Wypada 
zauważyć, że pojęcia te są identyczne dla szeregu przestępstw seksualnych stypizowa-
nych w rozdziale XXV kk, wobec czego ich interpretacja również powinna być wspólna 
dla zawierających je przepisów218. 

Termin „obcowanie płciowe” obejmuje przede wszystkim, choć nie tylko, normal-
ny i prawidłowy stosunek płciowy (spółkowanie219). Również surogaty stosunku seksual-
nego wchodzą w zakres znaczeniowy tego pojęcia, choć pozostaje kwestią sporną, jakie 
czynności mogą być uznane za ekwiwalentne spółkowaniu na gruncie regulacji zawartych 
w rozdziale XXV kk. Większość autorów wskazuje stosunki analne, oralne oraz homo-
seksualne220. Kompleksową, opartą na analizie wypowiedzi judykatury w tym przedmio-
cie, definicję obcowania płciowego przedstawia M. Bielski. Jego zdaniem „obcowanie 
płciowe to czynność seksualna, w czasie której dochodzi do penetracyjnego zaangażo-
wania żeńskich lub męskich narządów płciowych po stronie ofiary lub do penetracyjnego 
zaangażowana innych naturalnych otworów ciała ofiary, które mogą zostać potraktowane 
jako surogat żeńskich narządów płciowych, niezależnie od płci ofiary221”. Autor wskazu-
je jednocześnie, że surogatami narządów płciowych, w stosunku seksualnym będącym 
ekwiwalentem spółkowania, mogą być jedynie odbyt oraz otwór gębowy222. Natomiast 
ocena, czy w konkretnym przypadku zachowanie o charakterze seksualnym wypełnia 
znamię obcowania płciowego, zależy od wykazania naruszenia integralności cielesnej 
ofiary poprzez dokonanie wyżej wskazanych czynności seksualnych o charakterze pe-
netracyjnym223. Szczególnie istotne jest w kontekście art. 200a § 2 kk, że za obcowanie 
płciowe należy uznać również zachowanie sprawcy polegające na podjęciu stosunku pe-
netracyjnego z osobą o nierozwiniętych narządach płciowych224. 

Pojęcie innej czynności seksualnej również zostało poddane w doktrynie do-
głębnej analizie na gruncie wypowiedzi judykatury. W dużym uproszczeniu obejmuje 
ono zachowania mające charakter seksualny, jednak niemieszczące się w zakresie zna-
czeniowym „obcowania płciowego”, „które 
217   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 693.
218   J. Warylewski [w:] J. Warylewski, System…, op. cit., s. 640.
219   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 694-695 oraz J. Warylewski [w:] J. Warylewski, System…,  

op. cit., s. 640-641.
220   M. Mozgwa, op. cit., s. 456-457 oraz J. Warylewski [w:] J. Warylewski, System…, op. cit., s. 640-641. 
221   M. Bielski, op. cit., s. 696-697.
222   Ibidem, s. 698-699.
223   Ibidem, s. 699.
224   Zob. wyrok SN z dnia 30 lipca 1986 r., Rw 530/86, KZS 1996, z. 1, poz. 58, cyt. za: M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), 

Kodeks…, op. cit., s. 699.
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1) związane są z szeroko rozumianym życiem płciowym człowieka i polegają 
na kontakcie fizycznym sprawcy albo innej osoby z pokrzywdzonym lub

2) mają charakter seksualny i polegają na fizycznym zaangażowaniu pokrzyw-
dzonego225”.

M. Bielski wskazuje, że dla uznania zachowania sprawcy w konkretnej sytuacji 
za inną czynność seksualną istotne jest dokonanie oceny seksualnego charakteru tej 
czynności w odniesieniu do określonego kontekstu społeczno-kulturowego226. 

Art. 200a § 2 kk penalizuje składanie małoletniemu propozycji zarówno pod-
dania się, jak również wykonania innej czynności seksualnej. Oferta poddania się czyn-
ności seksualnej obejmuje proponowanie małoletniemu kontaktu seksualnego w takiej 
formie, w której przyjmie on rolę bierną i będzie jedynie przedmiotem zachowania 
sprawcy227. Z treści propozycji wynikać musi zatem, że to sprawca ma być stroną ak-
tywną, która będzie dokonywała czynności seksualnych (innych niż obcowanie płcio-
we). Natomiast złożenie propozycji wykonania innej czynności seksualnej sprowadza 
się do proponowania małoletniemu takiej formy kontaktu seksualnego, w której ma 
on być stroną czynną, czyli podjąć zachowania wypełniające znamię innych czynno-
ści seksualnych, niezależnie od tego, czy czynności te mają zostać dokonane na ciele 
sprawcy, czy ofiary228. 

Aby dokonać interpretacji znamienia składania przez sprawcę propozycji udzia-
łu w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, należy ustalić zakres poję-
ciowy terminu „treści pornograficzne”. Podobnie jak w przypadku wyżej objaśnionych 
znamion, przedstawiciele doktryny zwracają uwagę na nieostry, zdaniem M. Filara 
wręcz „wybitnie ocenny i społeczno-prawny229”, charakter tego pojęcia. Cytowany au-
tor określił zakres pojęciowy „treści pornograficznych” na tyle trafnie, że jego koncep-
cja kryteriów uznawania treści za pornograficzne zyskała w doktrynie dość powszechną 
akceptację, w związku z czym autorka niniejszej pracy pozwoli sobie jej założenia, za 
J. Warylewskim, przytoczyć. „M. Filar nie konstruuje klasycznej definicji pornografii, 
podaje jedynie te cechy, które muszą wystąpić łącznie, aby uznać, że określone treści 
mają pornograficzny charakter. Są to:

1) przedstawianie przejawów płciowości i życia płciowego człowieka,
2) koncentrowanie się wyłącznie na technicznych aspektach płciowości 

i życia płciowego z całkowitym oderwaniem od warstwy indywidual-
nej i osobistej,

225   J. Warylewski, Glosa do uchwały SN z 19.05.1999 r., I KZP 17/99, OSP 1999, Nr 12, s. 633-637, cyt. za: J. Warylewski, 
op. cit., s. 650.

226   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 700-701.
227   Ibidem, 773.
228   Ibidem, 773.
229   M. Filar, Przestępstwa seksualne w nowym kodeksie karnym [w:] Nowa kodyfikacja karna. Krótkie komentarze. Z. 2, 

Warszawa 1997, s. 39-40, cyt. za: J. Warylewski [w:] J. Warylewski, System…, op. cit., s. 826-827.
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3) ukazywanie ludzkich organów płciowych w ich funkcjach seksual-
nych, w szczególności w bezpośrednim zetknięciu się podczas stosun-
ków seksualnych, co sprowadza się do rejestracji zdepersonalizowanej 
i odhumanizowanej technologii seksu,

4) wymienione cechy wskazują jednoznacznie, że jedyną lub główną in-
tencją twórcy było wywołanie podniecenia seksualnego u odbiorcy, 

5) kryterium pomocniczym ma być walor estetyczny – im jest on niższy, 
tym bliżej takim treściom do pornografii230”.

J. Warylewski zauważa jednocześnie, że przedstawiona w formie testu meto-
da, służąca do określania charakteru określonych treści jako pornograficznego, nie jest 
idealna, jednak w większości sytuacji faktycznych pozwala na poprawną i adekwatną 
kwalifikację takich materiałów231. 

Art. 200a § 2 kk penalizuje składanie propozycji udziału w produkowaniu 
lub utrwalaniu każdego rodzaju treści pornograficznych. Uwzględniając jednak po-
wszechnie przyjęty w doktrynie podział na pornografię twardą, miękką oraz dziecię-
cą232, wydaje się, że w przypadku komentowanego przepisu największe znaczenie 
będzie miał ostatni z wymienionych rodzajów treści pornograficznych. Propozycja 
sprawcy nie musi jednak dotyczyć wyłącznie udziału w produkowaniu lub utrwalaniu 
pornografii dziecięcej. Wskazuje na to zakres znaczeniowy pojęć „produkowanie treści 
pornograficznych” oraz „utrwalanie treści pornograficznych”. 

Termin „produkowanie treści pornograficznych” obejmuje szerokie spektrum 
czynności o charakterze technicznym oraz organizacyjnym związanych z powstawa-
niem materiałów pornograficznych233. Polegać one mogą nie tylko na cielesnym zaanga-
żowaniu w roli aktora, ale również na montażu scen, obróbce graficznej zdjęć czy też fo-
tografowaniu lub nagrywaniu. Natomiast utrwalanie treści pornograficznych sprowadza 
się do czynności technicznych polegających na zapisaniu tych treści na odpowiednich, 
przystosowanych do tego nośnikach, umożliwiających ponowne ich odtwarzanie234. Ze 
sposobu ukształtowania znamion w art. 200a § 2 kk należy zatem wnioskować, że pro-
pozycja udziału małoletniego w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych 
nie musi dotyczyć wykonywania czynności o charakterze stricte seksualnym235. Wy-
daje się, że intencją ustawodawcy była penalizacja składania małoletniemu propozycji 
uczestniczenia w produkowaniu lub utrwalaniu pornografii dziecięcej, obejmująca jego 

230   M. Filar, Przestępstwa…, op. cit., s. 39-40 oraz O. Górniok, Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, 
Warszawa 2006, s. 659-660, cyt. za J. Warylewski [w:] J. Warylewski, System…, op. cit., s. 826-827.

231   J. Warylewski [w:] J. Warylewski, System…, op. cit., s. 827.
232   Ibidem, s. 827.
233   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 839.
234   Ibidem, s. 839.
235   Ibidem, s. 799.
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seksualne zaangażowanie w tę produkcję236. Objęcie jednak zakresem kryminalizacji 
proponowania małoletniemu udziału w takich przedsięwzięciach we wszelkich for-
mach, również niewymagających jego seksualnej aktywności, bez względu na rodzaj 
treści pornograficznych, zasługuje na aprobatę, bowiem jakiekolwiek zaangażowanie 
dziecka w powstawanie materiałów pornograficznych niesie ze sobą zagrożenie dla 
jego wolności seksualnej. 

Realizacja pierwszego etapu czynności sprawczej z art. 200a § 2 kk wymaga 
złożenia przez sprawcę propozycji o ściśle określonej treści237. Dotyczyć musi ona enu-
meratywnie wyliczonych czynności o charakterze seksualnym. Oznacza to, że zapropo-
nowanie małoletniemu udziału w aktywnościach innych niż wyszczególnione w prze-
pisie, chociażby moralnie nagannych, nie będzie wypełniało znamion czynu z art. 200a 
§ 2 kk238. Wydaje się jednak, że granice zachowań, których oferowanie małoletniemu 
penalizuje komentowany przepis, zostały zakreślone na tyle szeroko, aby skutecznie 
chronić wolność seksualną małoletniego, rozumianą jako wolność od otrzymywania 
propozycji o charakterze seksualnym. 

W art. 200a § 2 kk, podobnie jak w § 1, ściśle określona została również for-
ma komunikacji sprawcy z małoletnim. Złożenie propozycji musi mianowicie nastą-
pić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej. 
W zakresie interpretacji tych pojęć aktualne pozostają uwagi poczynione w odniesieniu 
do art. 200a § 1 kk. Oznacza to również, że złożenie małoletniemu propozycji o okre-
ślonej w art. 200a § 2 kk treści w formie innej niż poprzez użycie określonych środków 
komunikowania się na odległość, nie wypełnia znamion strony przedmiotowej komen-
towanego typu239. 

Drugi etap czynności sprawczej z art. 200a § 2 kk stanowi zmierzanie do reali-
zacji złożonej małoletniemu propozycji obcowania płciowego, poddania się lub wyko-
nania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści por-
nograficznych. Wydaje się oczywiste, że wypełnienie tego znamienia wymaga podjęcia 
zachowań mających doprowadzić do urzeczywistnienia proponowanych małoletniemu 
czynności240. Kwestią problematyczną jest jednak ustalenie, jakiego rodzaju zachowa-
nia będą stanowiły zmierzanie do realizacji złożonej propozycji. M. Bielski wyróżnia 
dwa modele sytuacji faktycznych, w których mogłoby dojść do wypełnienia znamienia 
zmierzania241. Pierwsza grupa obejmuje sytuacje, w których sprawca podejmuje zacho-
wania, które mają doprowadzić do samego spotkania z małoletnim, np. umówienie się 
z nim w konkretnym miejscu czy zapewnienie małoletniemu transportu. W drugiej gru-
236   Ibidem, s. 799.
237   M. Mozgawa, op. cit., s. 470.
238   Ibidem, s. 469-470.
239   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 800 oraz M. Mozgawa, op. cit., s. 469-470.
240   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 800-801.
241   Ibidem, s. 801.
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pie sytuacji faktycznych mieszczą się działania sprawcy, do których przystępuje on już 
po doprowadzeniu do spotkania z małoletnim, np. oferowanie małoletniemu alkoholu, 
aby osłabić jego opór przed zaangażowaniem w kontakty seksualne. Autor nie rozstrzy-
ga jednak, jakiego rodzaju zachowania sprawcy wypełniają znamię zmierzania do reali-
zacji złożonej propozycji. 

M. Budyn-Kulik i M. Kulik również dostrzegają trudności związane z wyzna-
czeniem granic zmierzania w kontekście komentowanego przepisu242. Przyjmują jednak, 
że dla realizacji tego znamienia wystarczające jest podjęcie przez sprawcę dowolnego 
zachowania, przybliżającego go do urzeczywistnienia złożonej propozycji243. Wskazują 
jednocześnie na brak wymogu bezpośredniości zmierzania do realizacji złożonej propo-
zycji. Autorka niniejszej pracy podziela ich stanowisko w tym zakresie. 

Jednocześnie zarówno M. Bielski, jak i M. Budyn-Kulik oraz M. Kulik wskazu-
ją na potencjalne trudności związane z kwalifikacją konkretnego zachowania sprawcze-
go jako dokonania czynu z art. 200a § 2 kk bądź usiłowania przestępstw o charakterze 
pedofilnym (art. 200 § 1 w związku z art. 13 kk). Wydaje się, że nie sposób uniknąć ku-
mulatywnej kwalifikacji pewnej części czynów. Przyjęcie, że zmierzanie nie musi mieć 
cechy bezpośredniości, pozwala jednak wyodrębnić krąg zachowań, które nie wchodzą 
jeszcze w fazę usiłowania przestępstw, do których dokonania prowadziłaby realizacja 
złożonej małoletniemu propozycji, ale wypełniają znamiona art. 200a § 2 kk.

Wydaje się, że zarówno czyn z art. 200a § 1, jak i § 2 kk, mogą być popełnione 
wyłącznie przez działanie. Wątpliwości w doktrynie budzi jedynie możliwość realizacji 
znamienia wprowadzenia w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego 
pojmowania sytuacji poprzez zaniechanie. M. Bielski stoi na stanowisku, że zachowa-
nia wprowadzające w błąd mogą przyjąć formę zarówno działania, jak i zaniechania244. 
M. Budyn-Kulik oraz M. Kulik twierdzą natomiast, że zarówno znamię wprowadzenia 
w błąd, jak również wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sy-
tuacji można zrealizować wyłącznie w formie działania245. Wydaje się, że w każdym 
przypadku, nawet łączącym się z zaniechaniem powinnego zachowania przez spraw-
cę, należy zakwalifikować czyn wypełniający znamiona przestępstwa z art. 200a § 1 
kk jako działanie. Dla jego popełnienia wymagane jest bowiem czynne wykorzystanie 
przez sprawcę faktu pozostawania małoletniego w błędzie lub jego niezdolności do 
należytego pojmowania sytuacji246. Nawet jeżeli zachowanie sprawcy polega na zanie-
chaniu pewnych czynności, zaniechanie to musi być sprzężone z jednoczesnym działa-
niem nakierowanym na doprowadzenie do spotkania z małoletnim. Nie ulega natomiast 

242   M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., s. 660-661.
243   Ibidem, s. 660-661.
244   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit. s. 793-794.
245   M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., s. 660.
246   Ibidem, s. 660.
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wątpliwości, że czyn z art. 200a § 2 kk może zostać popełniony wyłącznie w formie 
działania. Nie sposób bowiem dokonać złożenia małoletniemu propozycji w inny spo-
sób niż poprzez aktywne podjęcie takiego zachowania. 

Czyny zabronione, stypizowane w art. 200a § 1 oraz § 2 kk, mają charakter 
formalny247. Świadczy o tym brak znamienia skutku w opisie strony przedmiotowej 
obu typów, co oznacza, że ich dokonanie nie zależy od wystąpienia określonego skut-
ku248. Sposób konstrukcji komentowanych przepisów wskazuje, że dla ich zrealizo-
wania irrelewantne jest, czy dojdzie do spotkania z małoletnim, do którego zmierza 
sprawca oraz tym bardziej, czy zrealizowany zostanie cel spotkania lub propozycja 
sprawcy249. Karalne jest samo zachowanie polegające na zmierzaniu, za pomocą środ-
ków o charakterze manipulacyjnym, do spotkania z małoletnim w ramach nawiązane-
go w określony sposób kontaktu, w celu popełnienia na nim pewnych przestępstw go-
dzących w jego sferę intymną oraz składanie małoletniemu propozycji uczestniczenia 
w określonych czynnościach o charakterze seksualnym przy jednoczesnym zmierza-
niu do jej realizacji. W związku z tym przestępstwa te należy uznać za bezskutkowe. 
M. Bielski określa czyn z art. 200a § 2 kk nawet podwójnie formalnym, ze względu 
na jego dwuetapowość250.

Odmienne stanowisko w zakresie formalnego charakteru art. 200a § 1 kk 
przyjmują jedynie M. Budyn-Kulik oraz M. Kulik, tłumacząc, że już samo nawiązanie 
z małoletnim kontaktu stanowi zmianę w świecie zewnętrznym, w związku z czym 
przestępstwo to należy uznać za materialne251. Wydaje się jednak, że taka interpretacja 
nie koreluje z powszechnie przyjętym w doktrynie sposobem rozumienia skutku prze-
stępstwa. 

Przedmiotem czynności wykonawczej czynów z art. 200a § 1 oraz § 2 kk jest 
małoletni, który w chwili czynu nie ukończył lat 15252. M. Bielski za przedmiot bezpo-
średniego działania uznaje psychikę małoletniej ofiary, natomiast samego małoletniego 
poniżej lat 15 kwalifikuje jako podmiot oddziaływania sprawcy253. Wydaje się, że moż-
na określić zarówno małoletniego, jak również bardziej szczegółowo, jego psychikę, 
przedmiotem czynności wykonawczej z art. 200a § 1 oraz § 2 kk.

247   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 801, M. Mozgawa, op. cit., s. 470 oraz J. Warylewski [w:] 
J. Warylewski, System…, op. cit., s. 775.

248   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 801, s. 470, J. Warylewski [w:] J. Warylewski, System…,  
op. cit., s. 775.

249   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 801-802.
250   M. Bielski, Rzecz o granicach usiłowania przestępstw formalnych i materialnych – na przykładzie art. 200 § 1 k.k. 

i 200a k.k., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2010, z. 3, s. 113-114.
251   M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., s. 661.
252   M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., s. 661 oraz S. Hypś, op. cit., s. 784.
253   M. Bielski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 802.
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§ 5. Zagrożenie karą i tryb ścigania

Zagrożenie sankcją karną w przypadku czynów z art. 200a kk zostało przez 
ustawodawcę zróżnicowane. Za popełnienie przestępstwa z art. 200a § 1 kk grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 3, natomiast w przypadku wypełnienia znamion art. 200a 
§2 kk ustawa przewiduje możliwość orzeczenia grzywny, kary ograniczenia wolności 
lub kary pozbawienia wolności do lat 2. Z uwagi na ciężar gatunkowy tych czynów na-
leży zaliczyć je do grupy występków. Zgodnie z regulacją art. 7 kk, wprowadzającą dy-
chotomiczny podział przestępstw na zbrodnie i występki, do pierwszej z tych kategorii 
wliczają się czyny, których dolna granica zagrożenia ustawowego wynosi nie mniej niż 
3 lata pozbawienia wolności (art. 7 § 2 kk). Występki natomiast zagrożone są sankcją 
przekraczającą 30 stawek dziennych grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą 
pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc (art. 7 § 3 kk). 

Niejednolity wymiar ustawowego zagrożenia karą czynów z art. 200a kk budzi 
w doktrynie pewne kontrowersje. M. Bielski uważa za niezrozumiały fakt zróżnicowa-
nia sankcji w ten sposób, że za czyny mające doprowadzić, przy użyciu określonych 
środków manipulacji, do spotkania z małoletnim w celu popełnienia na nim przestępstw 
o charakterze seksualnym, grozi wyższa odpowiedzialność karna niż za złożenie ma-
łoletniemu wprost propozycji uczestniczenia w czynnościach seksualnych mających 
charakter przestępny254. K. Banasik podkreśla, że złożenie propozycji obcowania płcio-
wego jest bez wątpienia zachowaniem bardziej skonkretyzowanym i daleko idącym 
w stosunku do samego nawiązania kontaktu255. Stwarza zatem większe zagrożenie dla 
chronionego dobra prawnego. W świetle tych argumentów ukształtowanie ustawowego 
zagrożenia może wydawać się niespójne, jednak regulacja taka, co zauważa również M. 
Bielski, może być uwarunkowana wyższym stopniem społecznej szkodliwości czynów 
z art. 200a § 1 kk, z uwagi na użycie środków oszukańczych czy też przymuszających, 
wpływających na proces decyzyjny małoletniego. Wydaje się, że usprawiedliwia to za-
tem dyferencjację sankcji w przypadku czynów z art. 200a § 1 oraz § 2 kk. 

Chociaż czyn z art. 200a § 1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności, 
w przypadku jego popełnienia sąd może orzec także kary wolnościowe, mimo że nie 
stanowi o tym sam przepis w części ustanawiającej sankcję karną. Ustawowe zagro-
żenie karą dookreśla bowiem art. 37a kk256, zgodnie z którym możliwe jest orzeczenie 
grzywny albo kary ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności, jeżeli 
ustawowe zagrożenie karą pozbawienia wolności nie przekracza 8 lat. Należy zatem 

254   Ibidem, s. 803-804.
255   K. Banasik, op. cit., s. 54.
256   M. Małecki [w:] W. Wróbel (red.), Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, Krakowski Instytut Prawa Karnego 

Fundacja, Kraków 2015, s. 286 i n. 
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skonstatować, że podobnie jak występek z art. 200a § 2 kk, również i ten z art. 200a 
§  1 kk  zagrożony jest alternatywnie trzema różnymi karami. 

Przewidziane dla przestępstwa groomingu ustawowe zagrożenie karą może 
ulec pewnym modyfikacjom na skutek zastosowania dyrektyw sądowego wymiaru 
kary. Taką możliwość przewiduje m.in. art. 37b kk, dając sądowi kompetencję orzecze-
nia jednocześnie kary pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym 3 mie-
sięcy (jeżeli górna granica ustawowego zagrożenia wynosi mniej niż 10 lat) oraz kary 
ograniczenia wolności do lat dwóch. W pierwszej kolejności, co do zasady, wykonuje 
się wówczas karę pozbawienia wolności. Jednocześnie art. 37b kk wyłącza możliwość 
zastosowania do orzeczonej w ten sposób kary przepisów art. 69-75 kk, dotyczących 
warunkowego zawieszenia wykonania kary. 

Możliwe jest również nadzwyczajne złagodzenie kary za czyny z art. 200a § 1 
i 2 kk przy spełnieniu ustawowych przesłanek. Zgodnie z zasadami określonymi w art. 
60 § 6 kk może ono polegać na wymierzeniu przez sąd grzywny, kary ograniczenia wol-
ności bądź kary pozbawienia wolności w wymiarze od miesiąca do 2 lat i 11 miesięcy, 
w przypadku czynów z art. 200a § 1, lub od miesiąca do roku i 11 miesięcy w odniesie-
niu do przestępstw z art. 200a § 2 kk. 

W odniesieniu do sprawcy czynów z art. 200a kk można także odstąpić od wy-
mierzenia kary, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy czyn nie jest społecznie szkodliwy 
w stopniu znacznym. W myśl art. 59 § 1 kk w miejsce kary orzeka się wówczas obliga-
toryjnie środek karny,  przepadek lub środek kompensacyjny. Odstąpienie od ukarania 
możliwe jest tylko wtedy, gdy orzeczenie kary nie jest konieczne z uwagi na fakt, że jej 
cel może zostać równie dobrze spełniony przez zastosowanie środka karnego, przepad-
ku lub środka kompensacyjnego.

Z uwagi na fakt, że za popełnienie czynów z art. 200a kk przewidziano karę 
pozbawienia wolności odpowiednio do lat 3 oraz do lat 2, istnieje możliwość zastoso-
wania do ich sprawców środka probacyjnego w postaci warunkowego umorzenia po-
stępowania (art. 66 § 2 kk), oczywiście przy założeniu, że zachodzą wymienione w art. 
66 § 1 kk okoliczności uzasadniające skorzystanie z takiej instytucji. Również poddanie 
sprawcy próbie w formie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wol-
ności, przy wystąpieniu określonych 69 § 1 kk okoliczności, jest możliwe, jednak tylko 
w wypadku, gdy orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku. 

Wobec sprawcy przestępstwa groomingu mogą być orzeczone, na zasadach 
sprecyzowanych w części ogólnej Kodeksu karnego, określone środki karne. Najważ-
niejszym z nich, z punktu widzenia osób pokrzywdzonych przestępstwem, wydaje się 
być zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się 
z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego 
miejsca pobytu bez zgody sądu, określony w art. 39 pkt 2b kk. Szczegółowe zasady 
stosowania ww. środka zostały uregulowane w art. 41a kk wraz z nakazem opuszczenia 
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lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (art. 39 pkt 2e kk), choć trudno sobie 
wyobrazić, aby ten ostatni środek mógł znaleźć szerokie zastosowanie w przypadku 
przestępstwa groomingu. Wysoce nieprawdopodobne, choć z pewnością niewykluczo-
ne, wydaje się bowiem popełnienie przestępstwa groomingu na szkodę małoletniego, 
z którym się zamieszkuje.

Wymienione wyżej postacie tego środka karnego z art. 41a kk, zbiorczo okre-
ślanego również jako „zakaz kontaktowania się”, mogą być orzekane jednocześnie, 
w różnych konfiguracjach bądź osobno257. Środek ten, co do zasady, orzekany jest, 
w przypadku skazania za przestępstwo z art. 200a kk, fakultatywnie (art. 41a § 1 kk), 
jednak w przypadku orzeczenia kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawie-
szenia jej wykonania jego zastosowanie jest obligatoryjne (art. 41a § 2 kk). Zgodnie 
z ogólnymi granicami, wyznaczonymi w art. 43 § 1 kk, zakazy określone w art. 39 pkt 
2b kk orzec można na okres od roku do lat 15, jednak w myśl regulacji art. 41a § 3 kk, 
w wypadku ponownego skazania sprawcy na karę pozbawienia wolności, mogą one 
zostać orzeczone dożywotnio. Nakaz określony w art. 39 pkt 2e kk orzeka się natomiast 
w wymiarze od roku do lat 10. 

W każdym przypadku możliwe jest również jednoczesne zobowiązanie spraw-
cy do zgłaszania się do jednostki policji lub innego wyznaczonego organu w określo-
nych odstępach czasu w celu kontroli prawidłowości wykonywania orzeczonego środka 
karnego. Z uwagi na wzmocnienie prewencyjnej funkcji zakazu kontaktowania się za-
sadny wydaje się postulat M. Szewczyk, aby obowiązek taki był przez sądy nakładany 
jak najczęściej i być może, de lege ferenda, orzekany obligatoryjnie258. Istotnym novum, 
wprowadzonym przez ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks kar-
ny oraz niektórych innych ustaw259, jest możliwość kontrolowania w systemie dozoru 
elektronicznego zakazu zbliżania się do określonych osób poprzez monitorowanie za-
chowywania przez skazanego określonej odległości od osoby wskazanej przez sąd260. 

 Równie ważnym, z punktu widzenia profilaktyki przestępstwa groomingu, 
środkiem karnym jest, wskazany w art. 39 pkt 2a kk, zakaz zajmowania wszelkich lub 
określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo dzia-
łalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką 
nad nimi. Przedstawiciele doktryny wskazują na dowolność łączenia i ewentualnej ku-
mulacji wymienionych zakazów w obrębie tego środka karnego261. Zwraca się również 

257   M. Szewczyk [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna, Wydawnictwo Wolters Kluwers Polska, Warszawa 
2012, s. 641-642.

258   M. Szewczyk, op. cit., s. 643.
259  Dz. U. z 2015 r., poz. 396. 
260   Raglewski J. [w:] Wróbel W. (red.), Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, Krakowski Instytut Prawa 

Karnego Fundacja, Kraków 2015, s. 161.
261   D. Szeleszczuk [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak, Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 

2014, s. 275-276.
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uwagę na konieczność szerokiego pojmowania terminów: wychowanie, edukacja, le-
czenie małoletnich oraz opieka nad nimi z uwagi na ogólnoprewencyjny charakter tego 
środka262. Zgodnie z art. 41 § 1a kk zakazy dotyczące prowadzenia działalności związa-
nej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi orzekane 
są fakultatywnie na okres od roku do 15 lat lub dożywotnio. Orzeczenie tego środka 
dożywotnio, w odróżnieniu od omówionych powyżej zakazów z art. 39 pkt 2b kk, jest 
jednak obligatoryjne w sytuacji ponownego skazania na karę pozbawienia wolności za 
przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności popełnione na szkodę 
małoletniego. 

Dopuszczalne wydaje się również, pod pewnymi warunkami, orzeczenie wo-
bec sprawcy czynów z art. 200a kk pozbawienia praw publicznych263. Polega ono na 
pozbawieniu praw wyszczególnionych w art. 40 § 1 kk, tj. czynnego i biernego prawa 
wyborczego, praw obywatelskich w postaci pełnienia funkcji w instytucjach i orga-
nach państwowych, udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, a także utratę 
posiadanego stopnia wojskowego oraz wszelkich praw honorowych z jednoczesnym 
pozbawieniem zdolności ich uzyskiwania w okresie, na jaki został orzeczony ten środek 
karny (zgodnie z art. 43 § 1 kk od roku do lat 10264). W myśl art. 40 § 2 kk orzeczenie 
tego środka jest fakultatywne, jednak może nastąpić tylko wtedy, gdy sprawca został 
skazany na karę pozbawienia wolności nie krótszą niż 3 lata, a jego motywacja do po-
pełnienia przestępstwa zasługuje na szczególne potępienie. Z powyższego wynika, że 
ewentualne zastosowanie tego środka karnego może nastąpić tylko w przypadku popeł-
nienia przestępstwa z art. 200a § 1 kk i to jedynie w razie wymierzenia kary sięgającej 
górnej granicy ustawowego zagrożenia. 

Wątpliwości budzi możliwość orzeczenia, w wypadku skazania za popełnienie 
przestępstwa groomingu, podania wyroku do publicznej wiadomości w określony przez 
sąd sposób265. W myśl art. 43b kk zastosowanie tego środka jest zawsze fakultatyw-
ne i uzależnione od zaistnienia kumulatywnie dwóch przesłanek266. Pierwsza z nich 
dotyczy celowości opublikowania wyroku i podyktowana jest ogólnoprewencyjnym 
oddziaływaniem tego środka. Drugą stanowi poszanowanie interesów pokrzywdzone-
go, aby nie dopuścić do jego wtórnej wiktymizacji czy naruszenia w inny sposób jego 
dóbr osobistych. M. Budyn-Kulik oraz M. Kulik stoją na stanowisku, że do możliwości 
zastosowania tego środka karnego w przypadku czynów z art. 200a kk „należy pod-
chodzić z dużą ostrożnością267”. Wydaje się, że przezorność jest w takich sytuacjach 
uzasadniona z uwagi wysokie prawdopodobieństwo naruszenia interesów małoletniego 
262   M. Szewczyk, op. cit., s. 638.
263   M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., s. 667.
264   D. Szeleszczuk, op. cit., s. 260. 
265   M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., s. 667.
266   D. Szeleszczuk, op. cit., s. 328.
267   M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., s. 667.
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pokrzywdzonego podaniem wyroku skazującego za zamach na jego sferę seksualną do 
publicznej wiadomości. 

W przypadku czynów z art. 200a kk zastosowanie może znaleźć również prze-
padek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, 
uregulowany w art. 44 § 2 kk268. Zastosowanie tej instytucji jest fakultatywne. W odnie-
sieniu do groomingu narzędziem przestępstwa może być najczęściej komputer lub inne 
urządzenie pozwalające na komunikowanie się na odległość, które sprawca wykorzy-
stał do nawiązania z małoletnim zakazanego kontaktu. 

W przypadku skazania za przestępstwo groomingu możliwe jest ponadto orze-
czenie na rzecz pokrzywdzonego środka kompensacyjnego określonego w art. 46 kk 
w postaci obowiązku naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem 
szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, co nie stoi na przeszkodzie docho-
dzeniu niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego. Jego za-
stosowanie jest, co do zasady, fakultatywne, natomiast na wniosek pokrzywdzonego lub 
innej osoby uprawnionej – obligatoryjne. Sąd orzeka obowiązek odszkodowania lub za-
dośćuczynienia, stosując przepisy prawa cywilnego (z wyłączeniem przepisów o moż-
liwości zasądzenia renty). W przypadku, gdy zastosowanie tego środka jest znacznie 
utrudnione, możliwe jest orzeczenie zamiast niego nawiązki w wysokości do 200 000 
złotych na rzecz pokrzywdzonego. 

Dodatkową dolegliwością dla sprawców przestępstwa groomingu, przewidzia-
ną w art. 106a kk, jest wyłączenie zatarcia skazania. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, 
gdy orzeczoną karą jest pozbawienie wolności bez warunkowego zawieszenia. Uregu-
lowanie to pełni funkcję generalnoprewencyjną, ale jest też bez wątpienia pewną formą 
stygmatyzacji sprawców269. W przypadku orzeczenia kar wolnościowych lub kary po-
zbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania stosuje się przepisy 
ogólne dotyczące zatarcia skazania. 

Z uwagi na fakt, że przestępstwo z art. 200a kk popełnić można wyłącznie 
na szkodę małoletnich, może zaistnieć potrzeba zawiadomienia o nim sądu rodzinne-
go270. Art. 43 kk przewiduje taką możliwość, jeżeli sąd prowadzący postępowanie karne 
w sprawie groomingu uzna za uzasadnione pozbawienie lub ograniczenie praw rodzi-
cielskich lub opiekuńczych. Uregulowanie to jest uzasadnione brakiem kompetencji 
sądu karnego do rozstrzygania o sprawach rodzinnych oraz koniecznością zapewnienia 
jak najszybszej reakcji w trosce o dobro dziecka271. 

Przestępstwo groomingu ścigane jest z oskarżenia publicznego. Oznacza to, 
268   M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., s. 667.
269   G. Bogdan [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna, tom I, Komentarz do art. 1-116 k.k., Wydawnictwo 

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012 oraz N. Kłączyńska [w:] J. Giezek (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer 
Polska, Warszawa 2012, s. 648.

270   M. Budyn-Kulik, M. Kulik, op. cit., s. 667.
271   D. Szeleszczuk, op. cit., s. 329-330.
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że podjęcie odpowiednich czynności w przypadku zaistnienia uzasadnionego podej-
rzenia popełnienia czynu z art. 200a § 1 lub § 2 kk należy do obowiązków organów 
ścigania (policji, prokuratury i innych organów śledczo-dochodzeniowych).

Ściganie przestępstwa groomingu, podobnie jak każdego innego przestęp-
stwa, możliwe jest przez określony czas, uregulowany w Kodeksie karnym272. Karal-
ność przestępstwa ustaje w momencie upłynięcia od jego popełnienia pewnego okresu, 
określonego w art. 101 kk. Po upływie oznaczonego czasu następuje przedawnienie, 
co oznacza, że niemożliwe jest wszczęcie postępowania karnego w sprawie o takie 
przestępstwo273. Innymi słowy następuje uchylenie jego karalności z mocy prawa274. 

Dzięki wspomnianej już nowelizacji kodeksu karnego z dnia 4 kwietnia 2014 r., 
mającej na celu dostosowanie rodzimych regulacji w zakresie ochrony małoletnich 
przed wykorzystywaniem seksualnym do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2011/93/UE, okres przedawnienia karalności przestępstwa groomingu 
został znacznie wydłużony. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 101 § 4 kk w przypadku, 
gdy pokrzywdzonym jest małoletni, przedawnienie karalności wszystkich przestępstw 
o charakterze seksualnym (stypizowanych w rozdziale XXV kk) – w tym czynów 
z art. 200a § 1 i 2 kk – nie może nastąpić przed ukończeniem przez tego pokrzywdzone-
go 30. roku życia. Regulacja ta jest wypełnieniem obowiązku nałożonego postanowie-
niem art. 15 § 2 Dyrektywy na państwa członkowskie. Zapewnia bowiem możliwość 
ścigania przestępstwa groomingu (jak również pozostałych przestępstw o charakterze 
seksualnym) przez – wydawałoby się – wystarczający i proporcjonalny do wagi tego 
przestępstwa od momentu osiągnięcia przez pokrzywdzonego pełnoletniości, choć de 
lege ferenda zasadne mogłoby być jego wydłużenie. 

Na konieczność wydłużenia, a właściwie zupełnego zniesienia przedawnienia 
karalności przestępstw seksualnych wskazywał wielokrotnie Rzecznik Praw Dziecka. 
Na uwagę zasługuje zwłaszcza wystąpienie z dnia 11 maja 2012 r., skierowane do Mi-
nistra Sprawiedliwości275, poświęcone w całości tej problematyce. Potrzebę zniesienia 
przedawnienia ww. przestępstw Rzecznik argumentował nie tylko koniecznością do-
stosowania rodzimych regulacji do zobowiązań międzynarodowych, ale także potrzebą 
zapewnienia pokrzywdzonym realnej możliwości dochodzenia swoich praw. Wyjaśniał, 
że ofiary, z uwagi na możliwość wyparcia bolesnych wspomnień, mogą osiągnąć goto-
wość na podjęcie działań w celu ukarania sprawcy nawet po bardzo długim czasie od 
momentu pokrzywdzenia przestępstwem w dzieciństwie. Mimo że poselskie projekty 
ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druki sejmowe 1827 i 1878276) ograniczały się 
272   L. Gardocki, op. cit., s. 217.
273   L. Gardocki, op. cit., s. 218.
274   A. Marek, op. cit., s. 380.
275   Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka z dnia 11 maja 2012 r. dostępne na oficjalnej stronie internetowej Rzecznika 

Praw Dziecka: http://brpd.gov.pl. 
276   Oficjalna strona internetowa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.sejm.gov.pl.
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w tym zakresie jedynie do propozycji wydłużenia karalności, to w wystąpieniu dotyczą-
cym planowanej ustawy nowelizującej Kodeks karny277, która następnie została uchwa-
lona jako wspomniana wyżej Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy Ko-
deks karny oraz niektórych innych ustaw, Rzecznik Praw Dziecka odniósł się do nich 
z aprobatą. Gorąco popierał wydłużenie okresu przedawnienia karalności do momentu 
upłynięcia 12 lat od ukończenia przez dziecko lat 18 w przypadku przestępstw o charak-
terze seksualnym popełnianych na szkodę dzieci, postulując jednocześnie o wprowa-
dzenie najcięższych przestępstw przeciwko dzieciom, w tym groomingu, do katalogu 
przestępstw, które w ogóle nie podlegają przedawnieniu, zawartego w art. 105 k.k. 

277   Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka w sprawie poselskich projektów ustawy o zmianie ustawy Kodeks Karny 
(druki sejmowe 1827 i 1878). Sejm, obrady plenarne, 21 listopada 2013 r., http://www.brpd.gov.pl.
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Rozdział IV 
Grooming – wybrane aspekty kryminologiczne

§ 1. Przyczyny zjawiska

Grooming, z punktu widzenia socjologiczno-kryminologicznego, jest zjawi-
skiem dynamicznie się rozwijającym i wieloaspektowym. Również przyczyny tej pa-
tologii społecznej mają złożony charakter. Gwałtowny rozwój fenomenu groomingu 
i jego niechlubna popularność wśród sprawców seksualnego wykorzystywania dzieci 
uwarunkowane są zarówno ekspansywnym rozwojem nowych technologii – głównie 
Internetu – i ich specyfiką, jak również zachowaniami oraz cechami potencjalnych ofiar, 
które z tych technologii korzystają, a także, ze względu na ich wiek, sposobem sprawo-
wanej w tym zakresie kontroli rodzicielskiej.

Szczególne miejsce w rozważaniach na temat przyczyn groomingu zajmuje 
zagadnienie kryminogenności środowiska, w jakim rozwija się to zjawisko. Należy 
w tym miejscu podkreślić, że w procesie groomingu online, będącym przedmiotem ni-
niejszej pracy, nawiązanie kontaktu z dzieckiem następuje za pośrednictwem nowych 
technologii, najczęściej Internetu. Miejsce i sposób podejmowania dalszych kontaktów 
z małoletnim oraz finalnie, seksualnej eksploatacji małoletniego lub wykorzystania go 
do produkcji treści pornograficznych, zależy natomiast od przebiegu procesu groomingu 
w konkretnej sytuacji278. Sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci chętnie i licz-
nie sięgają po nową formę komunikacji z potencjalnymi ofiarami dla realizacji swoich 
przestępnych zamiarów ze względu na jej ogromne możliwości.

Internet jest wprost idealnym miejscem dla rozwoju wszelkich patologii oraz po-
pełniania przestępstw ze względu na jego eksterytorialność, anonimowość (a raczej 
jej złudne wrażenie) i powszechność, a więc dostęp do niezliczonej liczby potencjal-
nych ofiar. Cyberprzestrzeń oferuje również szeroki wachlarz narzędzi i platform ko-
munikacji, których liczebność ciągle wzrasta, a forma ewoluuje. Pozwala dzięki temu 
przekraczać granice nie tylko w sensie fizycznym, ale również mentalnym. 
278   K. Fenik, Grooming – uwodzenie dzieci w Internecie [w:] A. Jodko, Tabu seksuologii, Wydawnictwo SWPS 

„Academica”, Warszawa 2008, s. 136.
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Kryminogenność środowiska internetowego potęguje jego galopujący rozwój, 
za którym nie są w stanie nadążyć mechanizmy kontroli279. I. R. Berson trafnie podno-
si, że „Internet jest wciąż systemem stosunkowo słabo uregulowanym, a jednocześnie 
jest najszybciej rozwijającym się i powszechnie dostępnym środkiem porozumiewania 
się280”. A. Zalesińska wskazuje natomiast, że „Internet stał się swoistym czynnikiem 
kryminogennym, poprzez kreowanie zupełnie nowych płaszczyzn działania i nowych 
możliwości ich wykorzystania”. Autorka przyczyn dopatruje się w tym, że „sieć ze swej 
istoty jest (…) dostępna dla każdego bez ograniczeń. (…) nie ulega wątpliwości, że 
w ten sposób powstają warunki wprost doskonałe dla rozwoju cyberprzestępczości281”.

Postrzeganie Internetu w kategoriach czynnika kryminogennego wydaje się 
być uzasadnione ze względu na jego niesamowite, ale również niebezpieczne wła-
ściwości. Należy jednak pamiętać, że Internet sam w sobie jest jedynie technologią, 
która bez udziału człowieka pozostaje nieaktywna. Jego kryminogenność zdeter-
minowana jest zatem sposobem korzystania z niego zarówno potencjalnych spraw-
ców, jak i ofiar. W świetle powyższych rozważań należy uznać, że uwarunkowania 
groomingu mają podłoże technologiczne, jednak decydujące znaczenie ma wśród 
nich czynnik ludzki. 

Wśród przyczyn groomingu, leżących po stronie sprawców tego typu prze-
stępstw, należy wyróżnić przede wszystkim poczucie bezkarności, wynikające 
z braku należytej kontroli Internetu, której sprawowanie uniemożliwia jego ekstery-
torialność i ciągła zmienność. Kolejnym czynnikiem, który sprawia, że cyberprze-
strzeń jest tak atrakcyjna dla sprawców groomingu, jest łatwość nawiązywania rela-
cji z potencjalnymi ofiarami. Złudzenie anonimowości i prywatności kontaktu, brak 
łączności wzrokowej, który implikuje brak możliwości oceny przekazów niewer-
balnych, a także łatwość kreacji tożsamości sprawcy w dowolny sposób, utrudnia-
ją dzieciom właściwą ocenę rozmówcy i rozpoznanie ewentualnego zagrożenia282.  
I. R. Berson wskazuje także, że „dzięki Internetowi ludzie, którzy wykorzystują 
seksualnie dzieci, mogą skrócić czas potrzebny na budowanie zaufania i zdobywać 
zaufanie kilku ofiar jednocześnie283.”. Również świadomość nieustannie rosnącej 
liczby indywidualnych użytkowników wpływa na wybór przez sprawców tej formy 
wykorzystywania seksualnego dzieci. 
279   Ł. Wojtasik, Pedofilia i pornografia dziecięca w Internecie, opracowanie dostępne na stronie internetowej:  

http://www.zspczarnkow, s. 2.
280   I. R. Berson, Cyberofiary – psychospołeczne konsekwencje wykorzystywania seksualnego, „Dziecko Krzywdzone. 

Teoria, badania, praktyka” 2003, nr 2, s. 73.
281   A. Zalesińska, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości popełniane za pomocą systemu 

informatycznego, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Wydział 
Prawa, Administracji i Ekonomii, e-BIULETYN 2006, nr 2, Uniwersytet Wrocławski, s. 3 i podana tam literatura, 
http://bibliotekacyfrowa.pl. 

282   I. R. Berson, op. cit.,76-77.
283   Ibidem, s. 76.
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Wydaje się, że to właśnie szeroki dostęp małoletnich do Internetu jest czynni-
kiem decydującym o skali zjawiska groomingu284. Obecność w cyberprzestrzeni naj-
młodszych oraz ich swoboda poruszania się w tym środowisku są w dzisiejszych cza-
sach czymś niemal naturalnym i nikogo już nie dziwią. Nieograniczony wręcz dostęp 
do Internetu umożliwia powszechne korzystanie już nie tylko z komputerów stacjo-
narnych i przenośnych, ale także urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety, 
umożliwiających permanentną łączność z siecią w czasie codziennych aktywności. 
S. Wójcik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) / dawniej Fundacji Dzieci Ni-
czyje (FDN) wskazuje na wyłonienie się, w rezultacie analizowania wyników badań 
przeprowadzonych w Polsce w ramach międzynarodowego programu EU NET ADB, 
zjawiska bycia „zawsze online”, polegającego na ustawicznej obecności dzieci w In-
ternecie285. O tym, jak bardzo życie młodzieży jest zintegrowane z cyberprzestrzenią, 
dobitnie świadczy fakt, że większości respondentów ogromne trudności sprawiała 
odpowiedź na pytanie o ostatni dzień, w którym nie podejmowali żadnych aktywno-
ści online – niektórzy wskazywali na sytuacje, w których z przyczyn niezależnych od 
nich dostęp do sieci był utrudniony lub niemożliwy; część z nich nie była w stanie 
przypomnieć sobie takiego dnia. Chociaż badania zostały przeprowadzone na grupie 
respondentów w wieku 14-17 lat, to wydaje się, że zjawisko bycia „zawsze online” 
może dotyczyć również młodszych dzieci. 

Na rozwój zjawiska groomingu wpływa nie tylko sama obecność dzieci w cy-
berprzestrzeni, ale również w dużej mierze rodzaj aktywności podejmowanych przez 
nie online. Rozwojowi zjawiska sprzyja głównie korzystanie z popularnych wśród dzie-
ci serwisów lub programów, umożliwiających komunikację online w czasie rzeczywi-
stym. Największą popularnością cieszą się w tym zakresie komunikatory internetowe 
(np. Gadu-Gadu, Skype), w tym komunikatory mobilne, czyli aplikacje na urządzenia 
mobilne (np. WhatsApp, Viber, Facebook Messenger) oraz czaty, z których korzystanie 
jest możliwe za pośrednictwem odpowiednich programów lub stron internetowych (np. 
http://www.czat.onet.pl, http://www.czat.wp.pl). 

Rozkwitowi groomingu w cyberprzestrzeni sprzyja również powszechne użyt-
kowanie przez dzieci portali społecznościowych. Na temat najpopularniejszego obec-
nie, Facebooka, krąży powiedzenie, że jeżeli nie masz tam konta, to nie istniejesz286. 
Choć może się to wydawać absurdalne, wielu młodych ludzi traktuje je bardzo serio, 
o czym świadczyć może chociażby liczba użytkowników portali społecznościowych – 
ze wspomnianych wcześniej badań UE NET ADB wynika, że na przełomie 2011 i 2012 
284   J. Mierzwińska-Lorencka, Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym, Wydawnictwo 

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 84.
285   S. Wójcik, Korzystanie z Internetu przez polską młodzież – studium metodą teorii ugruntowanej. Wyniki badania 

EU NET ADB, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2013, nr 1, s. 21-22. Szczegółowy raport z badań 
dostępny jest na stronie Fundacji Dzieci Niczyje: http://www.fdn.pl.

286   M. Goetz, Portale społecznościowe – dobrodziejstwo czy zagrożenie?, „Niebieska Linia” 2012, nr 2, s. 25.
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roku prawie 90% nastolatków posiadało przynajmniej jeden profil na jednym z nich287. 
Wydaje się, że dotyczy to (być może w nieco mniejszym stopniu) również młodszych 
dzieci. Obecnie te liczby mogą być jeszcze wyższe, z uwagi na fakt, że korzystanie 
z takich portali staje się coraz popularniejsze, a cyberprzestrzeń oferuje coraz większy 
ich wybór. „Profesor Daniel Miller zauważa, że nastolatkowie często korzystają z kilku 
serwisów w zależności od tego, z kim chcą utrzymywać relacje. ‹‹Za pomocą Snapchata 
utrzymują kontakt z najbliższymi przyjaciółmi, z pozostałymi znajomymi najczęściej 
komunikują się za pomocą WhatsApp, a za pomocą Twittera czy Instagrama z obcy-
mi›› – wymienia288”. Portale społecznościowe, w zależności od ich profilu, oferują 
wiele różnorodnych usług, pozwalających na ekspresję swojej internetowej tożsamości 
oraz pozostanie w kontakcie z innymi użytkownikami, takich jak: publikowanie zdjęć 
i nagrań wideo, dzielenie się swoimi przeżyciami i przemyśleniami w formie statusów, 
udostępnianie rozmaitych treści lub linków prowadzących do innych stron interneto-
wych, uczestniczenie w grupach dyskusyjnych, przesyłanie wiadomości, komunikację 
w czasie rzeczywistym w formie okna czatu i wiele innych. 

J. Zmarzlik wskazuje również, że „miejscem wnikliwie penetrowanym przez 
pedofili są blogi internetowe289”. Forma internetowego pamiętnika skłania do szczerych 
i osobistych wynurzeń (choć nie jest to regułą, w sieci istnieje np. mnóstwo blogów 
hobbystycznych). Do nawiązywania poprzez blogi internetowych relacji zachęca moż-
liwość dołączenia do grupy obserwatorów danego bloga oraz sekcja komentarzy, która 
umożliwia wyrażenie swojej opinii na temat opublikowanego wpisu oraz prowadzenie 
w tej formie dyskusji. Alarmująca jest zwłaszcza perspektywa prowadzenia fałszywego 
bloga przez dorosłego, który w ten sposób może pozyskać potencjalne ofiary do sieci 
swoich obserwatorów.

Czynnikiem, który w największej mierze decyduje o tym, że dzieci padają ofia-
rą groomingu, nie jest jednak ich szeroki dostęp do Internetu ani powszechne korzysta-
nie z narzędzi umożliwiających komunikację online. Fundamentalne znaczenie ma za-
chowanie dzieci w cyberprzestrzeni oraz sposób korzystania przez nich z internetowych 
usług. W porównaniu z zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez najmłodszych 
oraz młodzież z tzw. mediów tradycyjnych (np. telewizji), w przypadku Internetu „po-
tencjalne ryzyko staje się bardziej powiązane z aktywnością własną młodego człowie-
ka. To jego działanie lub zaniechanie zwiększa prawdopodobieństwo wiktymizacji290”. 
Wynika to ze specyfiki nowych mediów, które w odróżnieniu od mediów tradycyjnych 
287   K. Makaruk, Korzystanie z portali społecznościowych przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB, „Dziecko 

Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2013, nr 1, s. 70. 
288   D. Tomczyk, Facebook przestał być modny. Zobacz, gdzie uciekają jego użytkownicy, Interaktywnie.com, 3 stycznia 

2014 r., http://www.interaktywnie.com.
289   J. Zmarzlik, Internetowe znajomości – lek na samotność w realnym świecie, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, 

praktyka” 2005, nr 5, s. 71.
290   J. Pyżalski, Rodzina i szkoła a przeciwdziałanie zaangażowaniu młodych ludzi w ryzykowne zachowania online, 

„Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2013, nr 1, s. 99-10.
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oferują znacznie więcej niż bycie jedynie odbiorcą ich przekazu, przez co również niosą 
ze sobą nieporównywalnie więcej zagrożeń dla dzieci niż narażenie na szkody w wyni-
ku samego kontaktu ze szkodliwymi treściami291. Korzystanie z Internetu daje bowiem 
możliwość nie tylko biernego odbierania, ale również nadawania komunikatów, a także 
wchodzenia w interakcje z innymi jego użytkownikami. To użytkownicy tworzą cyber-
przestrzeń i nadają jej kształt292. 

Aktywność młodych ludzi w Internecie często przybiera formę ryzykownych 
zachowań online. J. Zmarzlik wskazuje na główne źródło tego problemu: „Dorośli uczą 
swoje dzieci od najmłodszych lat bezpiecznego funkcjonowania w realnym świecie. 
W świecie wirtualnym te same dzieci pozbawione są jakiegokolwiek wsparcia293 (…)”. 
Powodem takiego stanu rzeczy może być niska świadomość zagrożeń, związanych 
z korzystaniem z Internetu, wśród rodziców oraz brak dostatecznej wiedzy i kontroli 
w przedmiocie aktywności ich podopiecznych online294. Dzieci natomiast, niedojrzałe, 
z natury łatwowierne i naiwne, pozbawione doświadczenia życiowego oraz odpowied-
niej edukacji i opieki, nie potrafią właściwie ocenić zagrożeń i bagatelizują ryzyko295.

Ryzykowne zachowania młodych ludzi online mogą przyjmować różne formy. 
Na zainteresowanie ze strony sprawców groomingu narażone są przede wszystkim dzieci, 
które upubliczniają swoje dane. W ramach korzystania z usług internetowych często udo-
stępniają one na swój temat informacje, które mogą być publicznie widocznie296. Profile na 
portalach społecznościowych, serwisach randkowych czy blogi mogą być dla sprawców 
źródłem wiedzy o potencjalnych ofiarach, pozwalającym bez większego wysiłku ustalić 
ich wiek, płeć, imię i nazwisko, adres e-mail, szkołę, zainteresowania, a nawet adres za-
mieszkania. Dzieci udostępniają również swoje zdjęcia (czasem bardzo „odważne”), a na-
wet zwierzają się internetowej społeczności z osobistych problemów i zmartwień. Oczy-
wiście wiele portali społecznościowych, platform blogowych czy komunikatorów oferuje 
możliwość zmiany ustawień prywatności, np. w ten sposób, że wybrane (lub wszystkie) 
dane oraz treści publikowane przez użytkownika widoczne są jedynie dla takich osób, 
które zaakceptował on do grona swoich wirtualnych znajomych lub obserwatorów297. Po-
wstaje jednak pytanie, na ile dzieci są świadome istnienia takich funkcji, pozwalających 
zabezpieczyć ich prywatność i bezpieczeństwo oraz jak często z nich korzystają. Z drugiej 
strony, nawet w przypadku młodych użytkowników mających wiedzę na temat ustawień 
prywatności i korzystających z nich w sposób rozsądny istnieje ryzyko dopuszczania do 

291   Ibidem, s. 99.
292   Ibidem, s. 100.
293   J. Zmarzlik, op. cit., s. 72-73.
294   J. Mierzwińska-Lorencka, op. cit., s. 84 oraz K. Makaruk, S. Wójcik, Nadużywanie Internetu przez młodzież. Wyniki 

badania EU NET ADB, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2013, nr 1, s. 44.
295   I. R. Berson, op. cit., s. 74-75.
296   K. Fenik, op. cit., s. 141.
297   M. Goetz, op. cit., s. 25-26.
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niejawnych publicznie informacji osób, które mogą stanowić dla nich zagrożenie (np. po-
tencjalnych sprawców groomingu podszywających się pod rówieśników298). Zachowanie 
ryzykowne polegające na dodawaniu do list internetowych znajomych lub obserwatorów 
użytkowników nieznajomych lub niezweryfikowanych stwarza takim osobom swobodny 
dostęp do informacji publikowanych przez dziecko. 

Biorąc pod uwagę fakt, że kluczowe dla procesu groomingu jest nawiązanie 
przez sprawcę kontaktu z dzieckiem za pośrednictwem tzw. nowych mediów, jednym 
z najbardziej ryzykownych zachowań, jakie podejmują młodzi użytkownicy Internetu, 
a zarazem bezpośrednią przyczyną groomingu, jest angażowanie się w cyberprzestrzeni 
w rozmowy z nieznajomymi osobami, które mogą się okazać potencjalnymi sprawcami 
groomingu. I.R. Berson tłumaczy, że „dzieci są często naiwne i łatwowierne, a zarazem 
potrzebują zainteresowania i pozytywnych uczuć. Ta szczególna kombinacja cech po-
woduje, że (...) są łatwym łupem dla sprawców wykorzystania i łatwo dają się wciągnąć 
w niedozwolone kontakty299”. Autorka podnosi również, że dzieci często nie mają świa-
domości, że nawiązywanie wirtualnych relacji może nieść ze sobą fizyczne konsekwen-
cje w świecie realnym. Z natury ufne, zgadzają się na rozmowę, zakładając raczej, że 
po drugiej stronie monitora rzeczywiście znajduje się potencjalny przyjaciel niż osoba 
stanowiąca potencjalne zagrożenie. 

Z drugiej strony, jak podnosi I.R. Berson, „Zdarza się, że [dzieciom – przyp. 
M.D.] jest obojętne, czy osoba, z którą flirtują, jest dorosła czy niepełnoletnia. Traktują 
wszystko na niby, udając, że są starsi, mądrzejsi, silniejsi, mają większe powodzenie i są 
bardziej doświadczeni niż w realnym życiu. (…) W końcu ‹‹komputer nie widzi, że się 
czerwienisz300››”. Specyfika cyberprzestrzeni sprzyja podejmowaniu takich zachowań 
ryzykownych, jak szukanie nowych znajomości czy udawanie kogoś, kim nie jest się 
w rzeczywistości301. Możliwość kształtowania w dowolny sposób swojej internetowej 
tożsamości przez dziecko może z kolei prowadzić do osłabienia procesów samokontroli 
oraz zneutralizowania barier w zachowaniach302. 

J. Pyżalski przyczyn ryzykownych zachowań online szuka nie tylko w samych 
dzieciach czy specyfice Internetu303. Zauważa, że wcześniejsze badania, dotyczące po-
dejmowania przez młodych ludzi ryzykownych zachowań w tradycyjny sposób, wyka-
zywały liczne powiązania takich zachowań z sytuacją rodzinną oraz szkolną dziecka. 
Autor, dokonując przeglądu (nielicznych zresztą) dostępnych danych w tym przedmio-
cie, uwzględniających pojawienie się nowych mediów, wykazuje również istnienie tego 
298   M. Goetz, op. cit., s. 25-26.
299   I. R. Berson, op. cit., s 74.
300   Ibidem, s. 78-79.
301   L. Kirwil, Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w sieci oraz ich konsekwencje, Konferencja „Pomoc dzieciom 

– ofiarom przestępstw”, Warszawa, 24-25 października 2011 r., http://www.lse.ac.uk.
302   Ibidem, s. 78.
303   J. Pyżalski, op. cit., s. 99-101.
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rodzaju związków w przypadku ryzykownych zachowań online. Wniosek taki wydaje 
się być uzasadniony w obliczu wzajemnego przenikania się rzeczywistości wirtualnej 
i realnej. Także M. Romańczuk-Grącka słusznie wskazuje, że pierwotnych przyczyn 
groomingu należy się doszukiwać nie w Internecie, ale w pierwotnym środowisku so-
cjalizacyjnym, którym jest rodzina304.

Według K. Fenik, za czynnik ryzyka wiktymizacji przestępstwem groomin-
gu należy uznać również występowanie u dzieci określonych cech. Zdaniem autorki, 
„dzieci, u których występuje większe prawdopodobieństwo, że staną się ofiarami nad-
użyć w Internecie, to te, które:
	 nie mają zaspokojonych emocjonalnych potrzeb – nie mają silnych i właści-

wych relacji zarówno z dorosłymi, jak i z rówieśnikami;
	 są ciche – zdolne do trzymania w tajemnicy tego, co im się przydarzyło;
	 potrzebują uwagi – dlatego łatwo uwieść je, poświęcając im uwagę;
	młodsze – nie rozumieją, co się dzieje, nie dziwią się, ufają;
	 są odrzucone przez inne dzieci – dlatego potrzebują przyjaciół;
	mają niskie poczucie własnej wartości – są bardziej podatne na skuteczne od-

działywanie pedofila;
	 są ufne – nie zauważają niebezpieczeństwa;
	 są uległe – podatne na manipulacje;
	wychowują się w rodzinie rozbitej – potrzebują troski305”.

Wydaje się, że zestaw cech, wymienionych przez autorkę, może mieć rzeczywi-
sty związek z podatnością dzieci na działania sprawców groomingu. Nietrudno jedno-
cześnie zauważyć, że występowanie u nich podobnych przymiotów zwiększa również 
ryzyko wykorzystania seksualnego w świecie rzeczywistym, w „tradycyjny” sposób. 
Potwierdza to przytoczoną tezę J. Pyżalskiego o wpływie czynników spoza cyberprze-
strzeni na zachowanie dzieci online306. 

R. Dziembowski i R. Szostak wskazują również na zróżnicowanie zagrożenia 
przestępstwem groomingu w zależności od wieku potencjalnych ofiar. Zdaniem autorów, 
„bezsprzecznie dzieci młodsze, ze względu na swoje zdolności percepcyjne i trudności 
w ocenie ryzyka, jakie niesie kontakt z wirtualnymi osobami, będą bardziej narażone na 
ryzyko wirtualnego seksualnego molestowania. Starsze dzieci będą za to bardziej narażo-
ne na seksualne wykorzystanie w wyniku groomingu, jako że mają większe możliwości, 
jeżeli chodzi o swobodę poruszania się, kontaktowania z otoczeniem. Z tego też powodu 
14-latek będzie bardziej narażony na seksualne wykorzystanie w świecie rzeczywistym 
niż 5-latek, który nie ma możliwości swobodnego poruszania się i kontaktowania”. 

304   M. Romańczuk-Grącka, Między politycznokryminalną potrzebą a prawnodogmatyczną krytyką, „Studia 
Prawnoustrojowe” 2013 nr 19, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013, s. 26.

305   K. Fenik, op. cit., s. 141.
306   J. Pyżalski, op. cit., s. 99-101.
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„Ciągle jeszcze brakuje wiedzy empirycznej na temat profili młodzieży, która 
pada ofiarą cyberłowców307” – niestety, słowa I. R. Berson, mimo że opublikowane na 
łamach czasopisma „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” już 13 lat temu, 
nadal pozostają aktualne. Wciąż mała jest liczba rzetelnych badań, pozwalających na 
określenie profilu ofiar groomingu, a co za tym idzie, określenie liczby dzieci szczegól-
nie narażonych na ryzyko wiktymizacji tym przestępstwem. Potencjalnie jednak ofiarą 
groomingu może stać się każde dziecko, które korzysta z nowych technologii, takich 
jak Internet. Zagrożenie to wzrasta wraz z podejmowaniem przez dzieci ryzykownych 
zachowań online. Natomiast dzieci mające problemy w środowisku rodzinnym lub 
szkolnym, a także te wykazujące szczególną podatność na wiktymizację, są narażone 
na niebezpieczne kontakty w sposób szczególny. 

§ 2. Etapy groomingu

Badacze zajmujący się groomingiem podkreślają niejednokrotnie, że w ujęciu 
kryminologicznym grooming należy traktować w kategoriach procesu ze względu na cią-
głość tego zjawiska308. Długookresowy charakter działania sprawcy akcentują również 
używane w literaturze – synonimicznie do pojęcia groomingu – terminy, takie jak proces 
uwodzenia ofiary, omotywania dziecka czy preparowanie cyberofiary309. Grooming bo-
wiem, co do zasady, nie jest pojedynczym epizodem, ale raczej serią czynności podejmo-
wanych przez sprawcę w celu wykorzystania seksualnego małoletniego. Z reguły krok po 
kroku zaprzyjaźnia się on z ofiarą, przygotowując ją do podjęcia aktywności o charakte-
rze seksualnym. W zależności od intensywności rozwoju internetowej relacji oraz tempa 
wzrostu zaufania małoletniego do sprawcy proces groomingu może trwać kilka tygodni, 
a nawet miesięcy. K. Fenik wysuwa tezę, że takie długotrwałe utrzymywanie kontaktu 
z małoletnim, poprzedzające jego planowane wykorzystanie seksualne, może wynikać 
z faktu osiągania przez sprawcę pewnej satysfakcji czy przyjemności już z samej czynno-
ści komunikowania się, nawet w świecie wyłącznie wirtualnym, z ofiarą310. Wydaje się to 
być wysoce prawdopodobne w odniesieniu do osób o skłonnościach pedofilnych.

Przeprowadzone w przedmiocie groomingu badania oraz obserwacje dowodzą, 
że proces ten cechuje się z reguły pewną sekwencyjnością311. Następujące po sobie, 

307   I. R. Berson, op. cit., s. 75.
308   Ł. Wojtasik, op. cit., s. 4, B. Aouil, Dzieci w Internecie w świetle zjawiska groomingu. Raport z badań [w:] B. Aouil, 

K. Czerwiński, D. Wosi-Kawala (red.), Internet w psychologii, psychologia w Internecie, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2011, s. 204 oraz K. Fenik, op. cit., s. 136.

309   K. Fenik, op. cit., s. 137; B. Aouil, op. cit., s. 201, I. R. Berson, op. cit., s. 75 oraz M. Romańczuk-Grącka, op. cit., 
s. 25.

310   K. Fenik, op. cit., s. 136.
311   I. R. Berson, op. cit., s. 75; K. Fenik, op. cit., s. 157 oraz B. Aouil, s. 219 i nast. 
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w nieprzypadkowej kolejności, zachowania sprawcy tworzą splot wydarzeń, mający 
prowadzić w konsekwencji do wykorzystania seksualnego małoletniego. Ze względu 
na specyfikę działań sprawcy w kolejnych stadiach rozwoju internetowej znajomości 
wyróżnia się w literaturze kilka etapów groomingu, na które składają się szeregi podej-
mowanych przez niego poszczególnych czynności312. 

Za pierwsze stadium uznawane jest najczęściej nawiązanie z małoletnim kon-
taktu. Należy jednak zauważyć, że zawarcie znajomości pomiędzy sprawcą a ofiarą 
poprzedzone jest niejednokrotnie pewnymi zachowaniami, mającymi ułatwić spraw-
cy efektywne działanie i zwiększyć prawdopodobieństwo zrealizowania przestępnego 
celu. W związku z powyższym zasadne wydaje się być wyróżnienie dodatkowo etapu 
przygotowawczego, poprzedzającego wspomniane nawiązanie z małoletnim kontaktu. 

Czynności podejmowane przez sprawcę jeszcze przed przystąpieniem do 
groomingu sprowadzają się przede wszystkim do zbierania informacji na temat poten-
cjalnych ofiar. Polegają one na wyszukiwaniu, kategoryzacji i analizie danych udostęp-
nianych przez dzieci w przestrzeni publicznej w Internecie, np. na blogach, portalach 
społecznościowych czy w publicznych pokojach czatów313. Wykorzystując aktywne 
oraz bierne sposoby gromadzenia informacji, sprawca stwarza sobie możliwość sporzą-
dzenia, nieraz dogłębnych, charakterystyk „spotkanych” w Internecie młodych osób314. 
Na podstawie uzyskanych danych oraz ich interpretacji dokonuje selekcji najbardziej 
atrakcyjnej ofiary, czyli najczęściej takiej, którą najłatwiej będzie poddać manipula-
cji315. Decydujące w oczach sprawcy mogą się okazać cechy, które zostały wcześniej 
omówione jako zwiększające prawdopodobieństwo wiktymizacji przestępstwem gro-
omingu, takie jak potrzeba uwagi czy niskie poczucie własnej wartości. Jednocześnie 
należy podkreślić, że sprawca, mając dostęp do wielu małoletnich użytkowników Inter-
netu, nie musi ograniczać się do wyboru jednej potencjalnej ofiary. Specyfika kontakto-
wania się w sieci pozwala mu na nawiązywanie i podtrzymywanie wielu relacji w tym 
samym czasie, co zwiększa prawdopodobieństwo realizacji przestępnego celu316. Na 
tym etapie sprawca może również dążyć do zdobycia jak największej liczby informacji 
na temat konkretnego, „wybranego”, małoletniego, aby wykorzystać je w momencie 
nawiązania kontaktu z ofiarą317. 

Równolegle do procesu selekcji potencjalnych ofiar i gromadzenia danych 
na ich temat sprawca może również podejmować czynności przygotowawcze zwią-
zane z kreowaniem fałszywej tożsamości (a nawet wielu różnych tożsamości) on-
312   K. Fenik, op. cit., s. 137 oraz A. Andrzejewska, J. Bednarek, Zagrożenia cyberprzestrzeni. Aspekty wychowawcze 

i zdrowotne. Materiały szkoleniowe dla nauczycieli i pedagogów, Warszawa 2011, http://www.womkat.edu.pl. 
313   I. R. Berson, op. cit., s. 76 oraz K. Fenik, op. cit., s. 141.
314   I. R. Berson, op. cit., s. 74.
315   M. Romańczuk-Grącka, op. cit., s. 25.
316   I. R. Berson, op. cit., s. 76.
317   I. R. Berson, op. cit., s. 76 oraz M. Romańczuk-Grącka, op. cit., s. 25.
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line. Na tym etapie działania takie mogą polegać na przykład na stworzeniu fał-
szywego profilu na portalu społecznościowym lub prowadzeniu mistyfikacyjnego 
bloga318. W ten sposób możliwe jest dokonanie „daleko idącej rekonstrukcji własnej 
tożsamości319”. Ma to niebagatelne znaczenie na etapie nawiązania kontaktu z ma-
łoletnim. Możliwość wglądu w (nota bene spreparowane przez sprawcę) informa-
cje na temat rozmówcy, zamieszczone wcześniej przez niego w Internecie, buduje 
w oczach dziecka jego wiarygodność. Taka złudna weryfikacja tożsamości może 
pomóc znacznie skrócić dystans pomiędzy sprawcą i ofiarą oraz sprawić, że ta ła-
twiej obdarzy nieznajomego zaufaniem. 

Choć występowanie tak rozbudowanego stadium przygotowawczego w przy-
padku procesu groomingu nie jest regułą, to jego przebieg w konkretnych sytuacjach 
faktycznych może mieć niebagatelny wpływ na przebieg nawiązanej następnie zna-
jomości. Sprawca, przetwarzając informacje na temat potencjalnych ofiar, dokonując 
starannej ich selekcji, a także budując swoją fałszywą tożsamość, przygotowuje sobie 
odpowiedni grunt pod stworzenie owocnej relacji z dzieckiem, zwiększając tym samym 
swoje szanse na zebranie plonów w postaci zrealizowania przestępnych zamiarów. Dla-
tego to właśnie na tym etapie powinny skupiać się działania profilaktyczne – tak, aby 
nie dopuścić do zdobycia przez sprawcę atrakcyjnych informacji na temat potencjalnej 
ofiary oraz do nawiązania kontaktu z dzieckiem, skąd już tylko kilka kroków dzieli go 
od nadania takiej znajomości charakteru seksualnego i w konsekwencji, od wykorzysta-
nia seksualnego małoletniej ofiary. 

Pierwszy etap właściwego procesu groomingu w literaturze przedmiotu zy-
skał wdzięcznie brzmiącą nazwę „zaprzyjaźniania się z ofiarą320”. Proces ten roz-
poczyna się bardzo niewinnie, od nawiązania kontaktu z małoletnim. Sprawca po-
czątkowo kreuje, z pozoru zupełnie niegroźną, relację pozbawioną jakiegokolwiek 
zabarwienia seksualnego321. Z uwagi na niebudzącą podejrzeń formę znajomość może 
zostać zapoczątkowana zarówno w prywatnej, jak i publicznej przestrzeni Internetu. 
Najczęściej sprawca wybiera miejsca cieszące się największą popularnością wśród 
dzieci, takie jak portale społecznościowe, komunikatory internetowe, pokoje rozmów 
(czaty) czy serwisy randkowe322. Znamienne jest, że w przypadku nawiązania kontak-
tu na gruncie publicznym, np. poprzez wymianę publicznych wpisów czy komentarzy 
umieszczanych na portalu społecznościowym albo na publicznym czacie, sprawca 

318   M. Goetz, op. cit., s. 26.
319   I. R. Berson, op. cit., s. 78.
320   K. Fenik, op. cit., s. 137, B. Aouil, op. cit., s. 219 oraz R. Dziembowski, R. Szostak, Child grooming w świetle 

polskiego prawa karnego, „Studia Prawnoustrojowe” 2013, nr 19, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego, Olsztyn 2013, s. 46-47.

321  I. R. Berson, op. cit., s. 75.
322  M. Wojtas, Dziecko w Sieci. Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie, Fundacja Dzieci 

Niczyje, Warszawa 2010, s. 7, http://www.fdn.pl oraz A. Andrzejewska, J. Bednarek, op. cit.
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dąży następnie do przeniesienia znajomości na grunt prywatny, aby móc kontynu-
ować rozmowę z dzieckiem sam na sam323. 

Pierwszy kontakt wygląda zazwyczaj bardzo przyjaźnie i pozytywnie. Sprawca 
stara się wywrzeć na ofierze dobre wrażenie i zainteresować ją swoją osobą, a raczej 
wykreowaną przez niego na potrzeby procesu groomingu osobowością, tak aby wzbu-
dzić w niej chęć dalszej rozmowy i kontynuacji znajomości. Zazwyczaj świetnie orien-
tuje się on w aktualnie panujących wśród dzieci trendach w różnych dziedzinach, ta-
kich jak muzyka, moda, filmy, sport czy slang młodzieżowy324. Dzięki temu podejmuje 
z młodym człowiekiem tematy interesujące dla niego oraz adekwatne dla jego poziomu 
rozwojowego325. Ułatwia to znalezienie z dzieckiem wspólnego języka – nomen omen 
również na poziomie leksykalnym. Jednocześnie sprawca stara się uzyskać jak najwię-
cej informacji o ofierze poprzez analizę jej wypowiedzi oraz zadawanie odpowiednio 
ukierunkowanych pytań. 

Pierwsza rozmowa sprawcy z dzieckiem może wyglądać z pozoru jak typo-
wa rozmowa rówieśników. Zazwyczaj jednak sprawca już od samego początku stosuje 
określone strategie manipulacyjne, których dziecko z reguły nie jest w stanie dostrzec. 
Ze względu na specyfikę wirtualnych relacji nie wymaga to od niego ponadprzecięt-
nej inteligencji i przebiegłości, wystarczy przewaga wieku i doświadczenia życiowe-
go w stosunku do ofiary326. Zabiegi oszukańcze na tym etapie najczęściej polegają na 
wprowadzeniu małoletniego w błąd co do płci, wieku czy tożsamości sprawcy. Dla 
podniesienia swojej wiarygodności sprawca może posługiwać się np. nickiem wskazu-
jącym na nieprawdziwe cechy (takim jak Tomek13 czy Ania_11) lub, jak wspomniano 
wcześniej, fałszywym kontem na portalu społecznościowym. Kreowanie się na rówie-
śnika ofiary nie jest jednak regułą327. Zdarza się również, że sprawcy wprost informują 
dziecko o swoim wieku albo podają się za kogoś jedynie kilka lat starszego, aby wzbu-
dzić jej szacunek i jako starszy „chłopak” lub „kolega” stać się atrakcyjnym partnerem 
do rozmów dla dziecka328. Kluczowym elementem zachowań manipulacyjnych jest za-
zwyczaj ukrywanie przez sprawcę swoich autentycznych intencji. 

Posługiwanie się przez sprawcę wprowadzeniem w błąd, oszustwem czy in-
nymi środkami o charakterze manipulacyjnym już we wczesnym stadium znajomo-

323   J. Carr, op. cit., s. 15 oraz I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 257.
324   J. Carr, op. cit., s. 15.
325   M. Wojtas, op. cit., s. 7.
326   M. Romańczuk-Grącka, op. cit., s. 24.
327   J. Carr, op. cit., s. 15.
328   J. Zmarzlik, op. cit., s. 71, I. Pospiszyl, op. cit., s. 257 oraz B. Aouil, op. cit., s. 214 i nast. Podczas badań 

przeprowadzonych przez B. Aouila w formie obserwacji uczestniczącej pod postacią rozmów na czacie, w których 
osoba przeprowadzająca badania przedstawiała się jako 12-letnia dziewczynka, większość potencjalnych sprawców 
groomingu nie ukrywała swojego prawdziwego wieku. Niektórzy wprost pisali, że „lubią młode” lub pytali, czy 
dziecku, za które podawała się osoba przeprowadzająca badanie, nie przeszkadza różnica wieku między nimi. 
Również przyjęte przez nich nicki na czacie w większości mogły wskazywać na ich wiek.
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ści znacznie utrudnia dziecku właściwą ocenę rozmówcy i jego zamiarów. Sprawca 
najczęściej za wszelką cenę stara się wywrzeć na ofierze pozytywne pierwsze wra-
żenie, ponieważ zdaje sobie sprawę, że początkowy etap znajomości ma decydujące 
znaczenie dla jej dalszego przebiegu329. I. R. Berson wskazuje, że z reguły to właśnie 
wtedy następuje kategoryzacja sprawcy, która rzutuje na dalszy sposób postrzegania 
go przez ofiarę oraz sposób interpretacji jego zachowań330. Nawet gdy w kolejnych 
etapach znajomości napływają do dziecka nowe, sprzeczne z wcześniejszymi, infor-
macje, to raczej odczytuje je ono zgodnie z dokonaną wcześniej kategoryzacją spraw-
cy niż zmienia o nim zdanie331. 

Następne stadium groomingu obejmuje stworzenie z dzieckiem bliskiej rela-
cji332. Sprawca dąży do zintensyfikowania kontaktu, prowadząc coraz dłuższe i częstsze 
rozmowy z dzieckiem. Iluzja prywatności kontaktu sprawia, że dziecko staje się otwarte 
i chętnie o sobie opowiada333. Sprawca wykorzystuje tę dziecięcą ufność, osłabiając 
czujność ofiary za pomocą zachowań manipulacyjnych, uroku osobistego i pozorowa-
nej sympatii334. Poświęca dziecku dużo uwagi, aby poczuło się ono akceptowane, ważne 
i wyjątkowe335. Rozmowy z czasem schodzą na coraz bardziej osobiste tematy i niosą ze 
sobą coraz większy ładunek emocjonalny. Sprawca stawia się w roli przyjaciela dziec-
ka, z którym może ono porozmawiać o wszystkim, który zawsze zrozumie i pocieszy. 
Krok po kroku zdobywa jego zaufanie336. 

Dzięki zabiegom sprawcy dziecko stopniowo zatraca uczucie, że rozmawia 
z kimś, kogo w rzeczywistości nie zna337. Na tym etapie zdarza się również, że spraw-
ca nawiązuje z dzieckiem połączenie głosowe (przez telefon lub Internet), aby pozor-
nie skrócić dystans i nadać ich znajomości bardziej realny charakter338. Stworzenie 
bliskiej więzi utrudnia ofierze rozpoznawanie sygnałów ryzyka i zagrożeń oraz osła-
bia dziecięce zahamowania, dzięki czemu ofiara staje się coraz bardziej podatna na 
wpływ sprawcy339. 

Trzeci etap groomingu obejmuje z reguły działania związane z kalkulacją ry-
zyka wykrycia internetowej znajomości przez rodziców lub osoby bliskie dziecku340. 
Sprawca stara się ustalić, gdzie dziecko korzysta z sieci i czy ktoś kontroluje, jak wy-

329   I. R. Berson., op. cit., s. 77.
330   Ibidem, s. 77.
331   Ibidem, s. 77.
332   K. Fenik, op. cit., s. 137.
333   I. R. Berson, op. cit., s. 76.
334   Ibidem, s. 76-77.
335   M. Wojtas, op. cit., s 7.
336   M. Wojtas, op. cit., s. 7.
337   K Fenik, op. cit., s. 137.
338   J. Carr, op. cit., s. 15.
339   I. R. Berson, op. cit., s. 75.
340   K. Fenik, op. cit., s. 137 oraz B. Aouil, op. cit., s. 220.
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glądają jego aktywności w tym zakresie. Dąży do zdobycia bardzo szczegółowych in-
formacji, takich jak rodzaj urządzenia, poprzez które dziecko łączy się z Internetem, 
miejsce jego ustawienia w domu, widoczność ekranu dla osób trzecich, możliwość ko-
rzystania z tego urządzenia przez rodziców czy innych domowników, zainteresowanie 
rodziców aktywnością dziecka online i charakter sprawowanej kontroli rodzicielskiej 
w tym przedmiocie341. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że takie działania spraw-
cy mogą mieć miejsce również na samym początku znajomości342. Znamienne jest, że 
ocena prawdopodobieństwa wyjścia na jaw internetowej znajomości następuje, jeszcze 
zanim nabierze ona charakteru seksualnego, aby sprawca w porę mógł zastosować od-
powiednie środki ostrożności w celu utrzymania kontaktów z dzieckiem w tajemnicy 
przed jego otoczeniem. 

Sprawca, zgromadziwszy już wszelkie niezbędne informacje na temat ofia-
ry, podejmuje działania nakierowane na zminimalizowanie ryzyka wyjścia inter-
netowej znajomości na jaw. Na tym etapie dziecko jest już z reguły silnie zaan-
gażowane w relację, a sprawca dodatkowo podsyca jego emocje, tworząc wokół 
ich znajomości aurę tajemniczości343. Manipuluje ofiarą tak, aby odizolować ją od 
otoczenia i utrzymać ich znajomość w ukryciu. Ostrzega dziecko przed komplika-
cjami, które mogą pojawić się ze strony rodziców344. Stawia ich w złym świetle, 
wykorzystując wiedzę o problemach rodzinnych, stara się zniechęcić dziecko do 
najbliższych345. Dąży do tego, aby próby reakcji ze strony rodziców (np. ograni-
czanie dostępu do Internetu) były odczytywane jako zamach na nawiązaną w cy-
berprzestrzeni przyjaźń, a sami rodzice postrzegani jako osoby wrogie, które nie 
rozumieją problemów i potrzeb dziecka346. Dziecko zaczyna czuć, że internetowa 
znajomość jest zagrożona, a sprawca wykorzystuje to, generując potrzebę jej ochro-
ny. Usprawiedliwione staje się rozszerzenie sposobów i środków komunikacji (zda-
rza się nawet, że sprawca przysyła ofierze telefon komórkowy, aby móc się z nią 
w sposób niezauważalny dla rodziców kontaktować347), szyfrowanie przesyłanych 
wiadomości czy wreszcie konieczność kasowania przez dziecko wszelkich danych 
dokumentujących ich rozmowy na urządzeniach, z których w tym celu korzysta348. 
Zabiegi te mają zagwarantować w oczach dziecka przetrwanie przyjaźni, natomiast 
z punktu widzenia sprawcy – możliwość dyskretnego uwiedzenia ofiary, a następ-

341   I. Pospiszyl, op. cit., s. 257.
342   J. Carr, op. cit., s. 15.
343   M. Wojtas, op. cit, s. 7.
344   J. Zmarzlik, op. cit., s. 71.
345   A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, 

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014, s. 151.
346   J. Zmarzlik, op. cit., s. 74.
347   J. Carr, op. cit., s. 15.
348   J. Zmarzlik, op. cit., s. 71.
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nie jej seksualnego wykorzystania, bez wiedzy i ingerencji osób trzecich. Z drugiej 
strony, sprawca zaciera w ten sposób ślady swojej działalności, ponieważ „gdyby 
plany pedofila z jakiegoś powodu się nie powiodły, to zapis takich rozmów mógłby 
dostarczyć policji użytecznego materiału dowodowego349”. 

Sprawca, po zastosowaniu niezbędnych środków ostrożności i upewnieniu się, 
że internetowej relacji nie grozi zdemaskowanie, stopniowo przechodzi do kolejnego 
etapu groomingu. Płynnie i niezauważalnie dąży do nadania relacji coraz bardziej in-
tymnego charakteru. W tym celu podkreśla wyjątkowość łączącej go z ofiarą więzi, 
akcentując zasadę wzajemności, rządzącą ich przyjaźnią. Dziecko czuje się współod-
powiedzialne nie tylko za przetrwanie znajomości, ale również za życie swojego inter-
netowego przyjaciela, jednocześnie pozwalając mu wpływać na swoje350. Zacieśnienie 
przymierza ze sprawcą w połączeniu z ogromnym poczuciem odpowiedzialności, jak 
również poczuciem winy, podsycanymi przez sprawcę, prowadzi do jeszcze większej 
izolacji dziecka od otoczenia. 

Zabiegi sprawcy są na tyle subtelne, że dziecko niezauważenie daje się wcią-
gnąć w kolejny etap groomingu. Jak słusznie zauważa I. R. Berson, „po wielu miesią-
cach budowania relacji online dziecko nie uważa już człowieka, który je uwiódł, za ko-
goś obcego. Poza tym, kiedy dziecko jest przekonane, że komunikuje się przez Internet 
z rówieśnikiem, nie uruchamia mechanizmów obronnych, które zwykle uruchomiłoby 
wobec obcego dorosłego351”. 

Subtelne przejście do kolejnego etapu groomingu prowadzi do przekroczenia 
kolejnych granic. Coraz bardziej intymny charakter znajomości pozwala sprawcy na 
poruszanie tematów związanych z seksualnością dziecka. Początkowo działa on na tyle 
dyskretnie, żeby nie spłoszyć ofiary. Zaczyna od pytań o pierwsze pocałunki i pierwsze 
doświadczenia związanie z życiem płciowym352. Przełamuje skrępowanie ofiary, powo-
łując się na łączącą ich przyjaźń i wzajemne zaufanie353. Stopniowo rozbudza zaintere-
sowanie dziecka własnym ciałem, zachęcając do jego obserwacji, a z czasem również 
dotykania354. Dzięki takim zabiegom małoletnia ofiara odkrywa seksualny aspekt swo-
jej cielesności, który z racji wieku nie budził dotychczas jej zainteresowania. Sprawca 
„dziecko okazujące skrępowanie uczy, że jest to na początku naturalne, że z czasem 
dotykanie siebie zacznie dziecku sprawiać przyjemność355”. 
349   J. Carr, op. cit., s. 15-16.
350   J. Zmarzlik, op.cit., s. 73-74. Autorka opisuje przypadek 16-letniej Sandry, którą sprawca groomingu poddawał 

manipulacji, udając, „że to właśnie on, jego codzienne życie, codzienny nastrój i dalsze plany uzależnione są od 
Sandry. (…) pojawiały się groźby samobójstwa, zerwania związku. Dziewczyna poczuła się odpowiedzialna za 
życie drugiego człowieka”. Sprawca uzależnił ofiarę od siebie do tego stopnia, że ta uciekła z nim z domu. 

351   I. R. Berson, op. cit., s. 77.
352   K. Fenik, op. cit., s. 137-138.
353   Ibidem, s. 137-138.
354   Ibidem, s. 137-138.
355   Ibidem, s. 137-138.
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Z uwagi na silną więź, łączącą sprawcę z ofiarą, oraz tematykę rozmów dziec-
kiem targają silne emocje356. Z jednej strony może ono czuć wstyd, zażenowanie, po-
czucie winy, natomiast z drugiej – ciekawość i podekscytowanie. Sprawca stawia się 
w roli dojrzałego przyjaciela, który ma już pewną wiedzę na tematy związane z sek-
sualnością, dopiero odkrywane przez dziecko, i może zaoferować mu pomoc w oswo-
jeniu z intymną sferą życia357. Mimo subtelnego, niemal naturalnego przekształcania 
charakteru relacji z przyjacielskiego w intymny poruszana tematyka może przytłoczyć 
małoletnią ofiarę lub wzbudzić jej sprzeciw358. W takiej sytuacji sprawca dąży do zła-
godzenia wstrząsu wywołanego u dziecka, przeprasza, prosi o wybaczenie, powołując 
się na łączącą ich więź, wreszcie tłumaczy swoje postępowanie chęcią pomocy dziecku 
w nauczeniu go czegoś ważnego, co w świecie dorosłych jest zupełnie normalne, wręcz 
pożądane, co przyda mu się w przyszłości359. Dziecko natomiast, jak słusznie zauważa 
J. Zmarzlik, „skłonne jest przekroczyć granice, aby nie utracić atrakcyjnego, bardziej 
doświadczonego i tak pożądanego przyjaciela360”. 

M. Wojtas z FDDS (dawniej FDN) zwraca uwagę, że pod płaszczykiem przy-
jaźni sprawca często podejmuje szczególnie raniące i dotkliwe działania: „zdarza się, 
że [dziecko – przyp. M. D.] może stać się ofiarą zachowań, które stopniowo przybierają 
formy przemocy: uzależnienia, izolacji, gróźb, obwiniania. (…) sprawca manipuluje 
dzieckiem również poprzez wskazywanie na brak wyjścia z sytuacji361”. 

Jedną z metod oswajania ofiary z seksualnością jest również prezentowanie 
jej treści pornograficznych. Tego rodzaju materiały mają za zadanie odczulić dziecko 
na nagość, sprawić, żeby przestała ona być tematem tabu. Mogą pełnić również w za-
miarze sprawcy rolę dydaktyczną, jako narzędzie ilustrujące technikę dokonywania 
czynności seksualnych362. Wiedzę i umiejętności dziecka, zdobyte podczas zapozna-
wania się z treściami pornograficznymi, sprawca może w przyszłości wykorzystać 
w praktyce, np. podczas planowanego spotkania z nim, obejmującego jego wyko-
rzystanie seksualne. Zdarza się również, że sprawca prezentuje ofierze pornografię 
dziecięcą, aby zasugerować jej, że kontakty seksualne dzieci z dorosłymi są rzeczą 
naturalną i powszechnie uznaną363. Słusznie zauważa J. Carr, że styczność z treściami 
pornograficznymi „może odgrywać decydującą rolę w desentyzacji (osłabieniu wraż-
liwości) dziecka364”. 
356   Ibidem, s. 138.
357  Ibidem, s. 138.
358   Ibidem, s. 138.
359   Ibidem, s. 138.
360   J. Zmarzlik, op. cit., s. 77.
361   M. Wojtas, op. cit., s. 7-8.
362   J. R. Kirk, H. R. Showers, Szkodliwość pornografii, Wydawnictwo HLI-Europa, Gdańsk 1998, s. 4, cyt. za: M. 

Romańczuk-Grącka, op. cit., s. 25.
363   I. R. Berson, op. cit., s. 76.
364   J. Carr, op. cit., s. 13.
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Rozmowy o zabarwieniu seksualnym, w kontekście bliskiej więzi łączącej ofia-
rę ze sprawcą, osłabiają zahamowania dziecka i sprawiają, że jest ono bardziej podatne 
na propozycje dotyczące życia płciowego365. Sprawca wykorzystuje to, przechodząc 
do kolejnego etapu groomingu, w którym kieruje uwagę dziecka na wizję przeniesie-
nia znajomości ze świata wirtualnego do realnego366. Początkowo subtelnie sugeruje 
możliwość spotkania w przyszłości lub snuje niezobowiązujące plany dotyczące jego 
przebiegu. Na tym etapie czasem dochodzi również do wyjawienia przestępnego za-
miaru sprawcy – z reguły w sposób eufemistyczny, aby nie spłoszyć dziecka, a jedynie 
oswoić je z myślą o rzeczywistym uczestniczeniu w czynnościach o charakterze seksu-
alnym. J. Carr słusznie podkreśla, że „dzięki Internetowi przyszły sprawca może odwle-
kać pierwsze spotkanie z ofiarą przez długi czas, do momentu, aż oceni, że zbudował 
z dzieckiem wystarczająco silną więź, aby jego ujawnienie się nie wywołało u dziecka 
poczucia, iż zostało oszukane367”. 

Kiedy sprawca uzna, że dziecko jest już wystarczająco z nim zżyte i jedno-
cześnie oswojone z tematyką seksu, z reguły pada bezpośrednia propozycja spotkania, 
na którym sprawca zamierza seksualnie wykorzystać ofiarę lub zaangażować ją w re-
alizację materiałów o charakterze pornograficznym. W zależności od przebiegu wcze-
śniejszych etapów groomingu dziecko może nie mieć świadomości faktycznego celu 
spotkania lub też być przez sprawcę oswojone z myślą o zaangażowaniu w czynności 
seksualne i pożądać tego rodzaju kontaktu. Dzięki wcześniejszym zabiegom sprawcy 
zmanipulowana ofiara zazwyczaj do końca utrzymuje zarówno znajomość, jak i plan 
spotkania z internetowym przyjacielem w tajemnicy przed bliskimi. Nieświadome real-
nego zagrożenia dziecko bez wiedzy rodziców z ufnością planuje więc spotkanie, które 
w zamiarze sprawcy ma być dla niego tragiczne w skutkach. 

Nie jest to oczywiście uniwersalny schemat, według którego postępują spraw-
cy, ponieważ proces groomingu wymaga od nich każdorazowo indywidualnego po-
dejścia do ofiary, aby skutecznie doprowadzić do jej wykorzystania seksualnego dzię-
ki nawiązanej przez Internet relacji368. W konkretnych przypadkach zarówno przebieg 
poszczególnych etapów, jak i kolejność ich występowania może odbiegać nieznacz-
nie lub w dużym stopniu od przedstawionego sposobu działania. Z uwagi na fakt, że 
grooming jest procesem, w którym sprawca oddziałuje na psychikę ofiary, rozwój sy-
tuacji i sposób działania sprawcy w konkretnym przypadku zależy przede wszystkim 
od indywidualnych cech dziecka oraz jego reakcji na zachowania sprawcy. Wydaje 
się jednak, że wyróżniane w literaturze przedmiotu etapy groomingu, których prze-
bieg został opracowany przez cytowanych autorów na podstawie badań empirycz-

365   I. R. Berson, op. cit., s. 75.
366   K. Fenik, op. cit., s. 139.
367   J. Carr, op. cit., s. 14.
368   A. Andrzejewska, J. Bednarek, op. cit.
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nych, stanowią pewien schemat, którego sprawcy, mniej lub bardziej rygorystycznie, 
trzymają się najczęściej. 

M. Wojtas wyróżnia z kolei przypadki odbiegające od wzorcowych przykła-
dów, w których „sprawca skraca czas poświęcony na uwodzenie dziecka, by przejść do 
etapu związanego z użyciem przemocy i jak najszybciej uzyskać pożądane efekty, np. 
doprowadzić do spotkania czy otrzymać zdjęcia nagiej ofiary369”. Jednocześnie pamię-
tać należy, że zjawisko groomingu obejmuje także sytuacje, w których sprawca wprost, 
z pominięciem przedstawionych etapów uwodzenia ofiary, proponuje małoletniemu na-
wiązanie kontaktu o charakterze seksualnym. 

Zdarzają się również sprawcy, którym z różnych względów nie zależy na 
spotkaniu z dzieckiem w świecie rzeczywistym. Niektórzy z nich wykorzystują ofia-
rę online w formie cyberseksu. Poprzez wulgarne rozmowy o tematyce seksualnej, 
którym niejednokrotnie towarzyszy masturbacja, również przy włączonych kamerach 
internetowych, dążą do zaspokojenia swojego (ewentualnie dziecka) popędu płciowe-
go370. Zdarza się również, że sprawcy nakłaniają ofiarę do przesyłania sprawcy treści 
pornograficznych ze swoim udziałem, np. nagich zdjęć lub filmików. K. Fenik wśród 
sprawców wykorzystujących dzieci online wyróżnia także takich, którzy „początkowo 
zaprzyjaźniają się z dziećmi, nawiązują silną relację, a etap włączenia dziecka w aktyw-
ność seksualną jest gwałtowny, nagły. Potem zrywają kontakt – być może odpowiada to 
specyfice gwałtu w realnym świecie371”.

Chociaż w wymieniowych wyżej przypadkach do wykorzystania seksualnego 
dziecka dochodzi wyłącznie w rzeczywistości wirtualnej, a do ich popełnienia nie jest 
konieczne spotkanie w świecie rzeczywistym, to jego skutki są niestety jak najbardziej 
realne. Podobnie jak w przypadku wykorzystania seksualnego lub w celu produkcji 
treści pornograficznych w świecie rzeczywistym, cyberseks, wulgarne rozmowy online 
czy nakłanianie do przesyłania nagich fotografii oddziałują destrukcyjnie na psychikę 
dziecka i mogą odcisnąć na niej swoje piętno372. Należy zatem podkreślić, że wiktymi-
zacja dziecka w procesie groomingu może nastąpić nie tylko mimo braku osobistego 
spotkania sprawcy z ofiarą, ale również w sytuacji, gdy doprowadzenie do takiego spo-
tkania w ogóle nie leży w zamiarze sprawcy. Nowoczesne technologie mogą zarówno 
ułatwić sprawcy poddanie ofiary kolejnym etapom groomingu, jak również umożliwić 
jej wykorzystanie seksualne w formie cyberseksu lub zaangażowanie w produkcję tre-
ści pornograficznych bez wychodzenia z domu. M. Wojtas podkreśla, że „zdaniem te-
rapeutów, konsekwencją uwiedzenia dziecka przez Internet są typowe objawy urazu 

369   M. Wojtas, op. cit., s. 8.
370   J. Carr, op. cit., s. 16 oraz K. Fenik, op. cit., s. 139.
371   K. Fenik, op. cit., s. 139.
372   J. Śpiewak, Dziecko zagrożone on-line, „Niebieska Linia” 2004, nr 27, s. 28 oraz J. Carr, op. cit., s. 16.
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psychicznego, charakterystyczne dla skutków wykorzystywania seksualnego373”.
Przedstawiony schemat działania dotyczy z reguły sprawców, którzy ze wzglę-

du na skłonności pedofilne wybierają na swoje ofiary dzieci374. I. R. Berson słusznie 
zauważa natomiast, że „młodzież również narażona jest na przygodne kontakty z nimi, 
kiedy serfuje w Internecie w poszukiwaniu pornografii lub seksualnych okazji375”.

§ 3. Statystyczny obraz przestępstwa

Teoretyczne rozważania na temat zjawiska groomingu, sposobów jego popeł-
nienia oraz zakresu kryminalizacji rodzą pytania o rzeczywistą skalę zjawiska oraz 
praktyczny wymiar regulacji prawnokarnych. Aby ustalić statystyczny obraz przestęp-
stwa, należy sięgnąć do statystyk organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. 

Informacji na temat liczby przestępstw z art. 200a kk376, których popełnienie 
stwierdzono, dostarczają statystyki policyjne. Zbierania, gromadzenia, przetwarza-
nia i opracowywania danych statystycznych o przestępczości dokonuje się w oparciu 
o zarządzenie nr 350 komendanta głównego Policji z dnia 1 lipca 2003 r377. Na jego 
podstawie możliwe jest dokonanie objaśnienia podstawowych pojęć prezentowanych 
w policyjnej statystyce.

Tabela nr 1. Statystyki policyjne dotyczące przestępstw z art. 200a § 1 -2 kk

Rok Liczba postępowań 
wszczętych

Liczba przestępstw 
stwierdzonych

2010 34 6
2011 64 62
2012 84 74
2013 129 132
2014 156 129

Źródło: Komenda Główna Policji378

 

373   M. Wojtas, op. cit., s. 6.
374   I. R. Berson, op. cit., s. 76.
375   I. R. Berson, op. cit., s. 76.
376   Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2014 r., 

poz. 538. 
377   Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 74, ze zm.
378   Informacje dostępne na oficjalnej stronie Komendy Głównej Policji: http://www.policja.gov.pl.
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Rejestrację statystyczną przestępczości prowadzi się w oparciu o katalog sym-
boli cyfrowych przestępstw, zawarty w załączniku nr 2 do omawianego zarządzenia, 
który stworzono na podstawie Kodeksu karnego oraz innych ustaw zawierających prze-
pisy karne. Informacje o przestępstwach rejestruje się po przeprowadzeniu postępo-
wania przygotowawczego przez policję oraz przekazaniu akt sprawy do prokuratury 
lub sądu rodzinnego. Postępowania wszczęte obejmują wszystkie postępowania (do-
chodzenia i śledztwa) wszczęte przez jednostki organizacyjne policji lub prokuraturę 
w związku ze zdarzeniem, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest przestępstwem 
– również te wszczęte faktycznie, a następnie zakończone wydaniem postanowienia 
o umorzeniu i wpisaniem sprawy do rejestru przestępstw379. Zgodnie z § 15 ust. 2 za-
rządzenia przestępstwem stwierdzonym jest (w uproszczeniu) zbrodnia lub występek, 
ścigane z oskarżenia publicznego, objęte postępowaniem przekazanym przez policję 
prokuratorowi do zakończenia, czyli czyn, co do którego stwierdzono, w ramach zakoń-
czonego postępowania przygotowawczego, że jest przestępstwem.

Analiza danych statystycznych pozwala na stwierdzenie, że w latach 2010- 
-2014 wszczęto ogółem 467 postępowań w sprawach o przestępstwa groomingu. 
W wyniku ich przeprowadzenia stwierdzono popełnienie 403 przestępstw. Stosunek 
liczby przestępstw stwierdzonych do liczby wszczętych postępowań przygotowaw-
czych w latach 2010-2013 wynosi 86%, w związku z czym należy go uznać za wy-
soki. Wyjątek stanowią jedynie dane z roku 2010, według których 34 postępowania 
zakończyły się stwierdzeniem jedynie 6 przestępstw, co może być spowodowane 
faktem, że był to pierwszy rok obowiązywania ustawy wprowadzającej penalizację 
zjawiska groomingu. Wysoka liczba przestępstw stwierdzonych w stosunku do licz-
by wszczętych postępowań nie jest jeszcze powodem do entuzjazmu, bowiem nale-
ży pamiętać, że stwierdzenie przestępstwa nie jest jednoznaczne z jego wykryciem. 
Z uwagi na brak tego rodzaju zmiennych w policyjnej statystyce nie sposób ustalić, 
w ilu przypadkach organom ścigania udało się ustalić przynajmniej jedną osobę 
podejrzaną oraz udowodnić jej popełnienie przestępstwa w zakończonym postępo-
waniu przygotowawczym. Udostępnione dane nie pozwalają również na ustalenie, 
ile z wszczętych postępowań oraz stwierdzonych przestępstw dotyczyło czynów 
z art. 200a § 1, a ile – z § 2 kk.

Jak wynika z powyższych rozważań, materiał opublikowany na stronie KGP 
nie pozwala na dogłębną analizę dokonań policji w zakresie zwalczania przestępstwa 
groomingu. Przedstawione informacje prowadzą jednak do wniosku, że skala stwier-
dzonych przestępstw, w porównaniu chociażby z przestępstwem seksualnego wykorzy-
stania małoletniego z art. 200 kk (1104 przestępstwa stwierdzone w 2013 r380.), wydaje 
się być relatywnie niewielka. 
379   Informacje dostępne na oficjalnej stronie internetowej Śląskiej Policji: http://slaska.policja.gov.pl.
380   Informacje dostępne na stronie internetowej Komendy Głównej Policji: http://www.policja.gov.pl.
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Informacji o prawomocnych skazaniach za przestępstwo groomingu dostarcza-
ją natomiast statystyki sądowe, obejmujące dane o działalności sądów powszechnych. 
Informacje statystyczne gromadzone są przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach 
statystyki publicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. 
O statystyce publicznej381. Podstawowe dane statystyczne zgromadzone w okresach 
kwartalnych, a także wybrane, przekrojowe opracowania szczegółowe, udostępniane 
są na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości382. W ramach ni-
niejszej pracy poddano analizie zestawienie statystyczne, obejmujące dane na temat 
prawomocnych skazań dorosłych w latach 2008-2014, pogrupowane według rodzajów 
przestępstw i wymiaru kary. Z uwagi na fakt, że przestępstwa z art. 200a § 1 oraz § 2 kk 
figurują w nim jedynie w latach 2011-2014, a także ze względu na ogromną ilość infor-
macji, wyodrębniono jedynie stosowne fragmenty, istotne z punktu widzenia tematyki 
groomingu. 

 
Tabela nr 2. Statystyki sądowe – liczba prawomocnych skazań

Rok Skazani 
z art. 200a § 1 kk

Skazani 
z art. 200a § 2 kk

2011 4 10
2012 4 13
2013 2 13
2014 3 24

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości, opracowanie własne

W tabeli nr 2 przedstawiono liczbę prawomocnych skazań za czyny 
z art. 200a § 1 oraz § 2 kk. Łącznie było ich zaledwie 73. Średnia roczna liczba za lata 
2011-2013 r. wynosiła około 15 osób, natomiast w 2014 r. odnotowano 27 prawomoc-
nych skazań, co wskazuje na tendencję wzrostową na przełomie 2013 i 2014 r. 

Zdecydowana większość skazanych ponosiła odpowiedzialność za czyn z art. 
200a § 2 kk – w poszczególnych latach stanowili oni od około 71% (2011 r.) do 89% 
(2014 r.) całkowitej liczby skazanych. Może to wynikać ze sposobu konstrukcji zna-
mion, który pozwala na łatwiejsze udowodnienie ich zrealizowania niż w przypadku 
czynu z art. 200a § 1 kk.

381   Dz. U. z 2012 r., poz. 591, tj. ze zm.
382  Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości: http://www.ms.gov.pl.
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Tabela nr 3. Statystyki sądowe – orzeczone kary wolnościowe

Rok Rodzaj  
przestępstwa

Grzywna samoistna Ograniczenie wolności
ogółem z zawieszeniem ogółem z zawieszeniem

2011
art. 200a § 1 kk 0 0 0 0
art. 200a § 2 kk 2 0 0 0

2012
art. 200a § 1 kk 1 0 0 0
art. 200a § 2 kk 2 0 2 0

2013
art. 200a § 1 kk 0 0 0 0
art. 200a § 2 kk 1 0 0 0

2014
art. 200a § 1 kk 0 0 0 0
art. 200a § 2 kk 2 0 1 0

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości, opracowanie własne

Chociaż już przegląd danych dotyczących liczby osób prawomocnie skazanych za 
przestępstwo groomingu – zwłaszcza w zestawieniu z liczbą przestępstw stwierdzonych – 
sygnalizuje, że zjawisko to nie spotyka się w Polsce z adekwatną reakcją prawnokarną. Do 
wniosku tego nieuchronnie prowadzi analiza kar orzeczonych za czyny z art. 200a § 1 oraz 
2 kk. Podsumowanie danych zawartych w tabeli nr 2, przedstawiającej liczbę orzeczonych 
kar wolnościowych, może wprawdzie sugerować, że skoro stanowią one zaledwie 15%  cał-
kowitej liczby skazań, to kary orzeczone w większości, a zatem kary izolacyjne, stanowią 
dla sprawców groomingu znaczną dolegliwość. Nic bardziej mylnego. 

Tabela nr 4. Statystyki sądowe – orzeczone kary pozbawienia wolności

Rok Rodzaj  
przestępstwa Ogółem Bez 

zawieszenia
Z zawieszeniem

razem z dozorem bez dozoru

2011
art. 200a § 1 kk 4 0 4 2 2
art. 200a § 2 kk 8 0 8 3 5

2012
art. 200a § 1 kk 3 0 3 3 0
art. 200a § 2 kk 9 0 9 5 4

2013 art. 200a § 1 kk 2 0 2 2 0
art. 200a § 2 kk 12 0 12 6 6

2014 art. 200a § 1 kk 3 0 3 2 1
art. 200a § 2 kk 21 0 21 12 9

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości, opracowanie własne
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Jakkolwiek karę pozbawienia wolności orzeczono w 85% wszystkich skazań, 
należy podkreślić, że jej wykonanie zostało każdorazowo przez sąd warunkowo zawie-
szone – aż w 44% przypadków bez zastosowania dozoru. Nawet biorąc pod uwagę, że 
w Polsce instytucje probacyjne stosowane są na szeroką skalę (w latach 2011-2014 aż 
84% spośród kar pozbawienia wolności orzeczonych ogółem za wszystkie przestęp-
stwa zostało orzeczonych z warunkowym zawieszeniem ich wykonania), warunkowe 
zawieszenie wykonania kary w odniesieniu do 100% orzeczonych kar izolacyjnych, 
zwłaszcza gdy w niespełna połowie przypadków nie stosuje się dozoru, może budzić 
wątpliwości dotyczące skuteczności reakcji prawnokarnej. Kara pozbawienia wolno-
ści w zawieszeniu, nawet w maksymalnym wymiarze dwóch lub trzech lat, wydaje 
się być niewielką dolegliwością w zestawieniu z ciężarem gatunkowym przestępstw 
z art. 200a § 1 k oraz § 2 kk, zwłaszcza biorąc pod uwagę dobra prawne zagrożone tymi 
czynami. Niewykluczone oczywiście, że w pewnych przypadkach może ona spełniać 
wszystkie cele kary, jednak wydaje się rzeczą dość nieprawdopodobną (choć nie nie-
możliwą), aby mogło się odnosić się to do każdego sprawcy przestępstwa groomingu, 
który został skazany w latach 2011-2014. 

Analiza statystyk policyjnych oraz sądowych prowadzi do wniosku, że skala 
przestępczości groomingu jest w Polsce niewielka. Biorąc pod uwagę wyłącznie dane 
zawarte w statystykach sądowych, można wręcz stwierdzić, że nie ma jej prawie w ogó-
le. Przeczą temu jednak statystyki policyjne, które prezentują większą liczbę stwier-
dzonych przestępstw groomingu. Należy jednocześnie zauważyć, że liczba ta z roku na 
rok dynamicznie się zwiększa. Może to oznaczać z jednej strony wzrost przestępczości 
tego rodzaju, zaś z drugiej – jeżeli przyjąć, że skala przestępczości w rzeczywistości 
jest większa, niż wskazują policyjne statystyki – coraz lepsze przygotowanie organów 
ścigania do wykrywania tego zjawiska.

Ku hipotezie, że w rzeczywistości do groomingu dochodzi częściej, niż wskazuje 
statystyczny obraz przestępstwa, skłaniają rozważania przedstawicieli doktryny o istnie-
niu zjawiska „ciemnej liczby” przestępstw383. Chociaż, jak słusznie zauważa B. Hołyst, 
„zagadnienie ‹‹ciemnej liczby›› jest raczej marginalne dla kryminologii384”, to zgodnie 
z ugruntowanym w doktrynie przekonaniem, potwierdzonym licznymi (w większości za-
granicznymi) badaniami, jego istnienie nie budzi wątpliwości385. Pojęcie „ciemnej licz-
by” obejmuje zbiór przestępstw rzeczywiście dokonanych, natomiast w „jasnej liczbie” 
mieszczą się przestępstwa ujawnione. Należy zatem, za cytowanym autorem, uznać, że 
zestawienia statystyczne nie oddają w pełni skali przestępstw rzeczywiście dokonanych386. 

383   E. Guzik-Makaruk, Transplantacja organów, tkanek i komórek w ujęciu prawnym i kryminologicznym. Studium 
prawnoporównawcze, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2008, s. 323 i nast.

384   B. Hołyst, Kryminologia, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009, s. 111.
385   Ibidem, s. 111 i nast. 
386   Ibidem, s. 111.
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Na istnienie oraz zakres omawianego zjawiska wpływa bardzo wiele różno-
rodnych czynników, z których B. Hołyst jako najważniejsze wyróżnia „brak zgłoszeń 
o przestępstwie ze strony pokrzywdzonych, metody działania przestępnego, poziom 
pracy organów ścigania karnego i wymiaru sprawiedliwości oraz nieumiejętność współ-
działania ze społeczeństwem387”. Jednocześnie podkreśla, że w przypadku poszczegól-
nych rodzajów przestępstw można wyodrębnić także swoiste przyczyny istnienia ich 
„ciemnej liczby388”. W odniesieniu do przestępstwa groomingu największe znaczenie 
zdaje się mieć specyficzny sposób popełnienia czynu, który może implikować trudności 
w jego wykryciu. Celem porównania wypada nadmienić, że także B. Hołyst wskazuje 
na „skomplikowany system modus operandi” jako czynnik skutecznie utrudniający lub 
wręcz uniemożliwiający skuteczne działanie organów ścigania389. Należy także pod-
kreślić, że proces uwodzenia dziecka poprzez zdobywanie jego zaufania powoduje, że 
w wielu przypadkach może nie postrzegać ono siebie w kategoriach ofiary, a swoje-
go rozmówcy jako sprawcy. Jednocześnie sprawca zazwyczaj manipuluje dzieckiem 
w taki sposób, aby informacja o nawiązaniu z nim kontaktu lub złożeniu propozycji 
w sposób określony w art. 200a kk objęta była ich wspólną tajemnicą. W związku z tym 
w wielu przypadkach jedyną możliwością wszczęcia postępowania przygotowawczego 
może być powzięcie przez organy ścigania wiadomości w trakcie czynności operacyj-
no-rozpoznawczych.

Istnieją różne metody ustalania „ciemnej liczby”. Ich wspólną cechą jest jednak 
to, że żadna z nich nie pozwala na dokładne określenie jej wielkości, ponieważ „z na-
tury rzeczy jest ona niewymierna i nie można jej wiarygodnie zbadać390”. Być może 
dlatego problematyka „ciemnej liczby” przestępstw jest wśród badaczy oraz specjali-
stów marginalizowana – dotyczy to również przestępstwa groomingu391. I. R. Berson 
wskazuje, że na gruncie amerykańskim „Liczba ujawnionych przypadków wykorzysty-
wania seksualnego dzieci za pośrednictwem Internetu to tylko ułamek wszystkich prób 
wabienia dzieci online w celu nawiązania z nimi relacji seksualnych392”. Wydaje się, że 
podobna sytuacja może mieć też miejsce w Polsce. 

Aby oszacować skalę zjawiska, autorka niniejszej pracy pozwoli sobie przy-
toczyć dostępne wyniki ankietowych badań wiktymizacyjnych, przeprowadzonych 
w ostatnich latach w Polsce w tym przedmiocie. Należy jednocześnie przedstawić pew-
ne ograniczenia badawcze, na które wskazano w raporcie z „Ogólnopolskiej diagnozy 
problemu przemocy wobec dzieci393”, które, jak się wydaje, mogą dotyczyć obu przed-
387   Ibidem, s. 117.
388   Ibidem, s. 119.
389   Ibidem, s. 118.
390  Ibidem, s. 111 oraz 121.
391   Ibidem, s. 111.
392   I. R. Berson, op. cit., s. 75.
393   J. Włodarczyk, K. Makaruk, Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci. Wyniki badania, Fundacja 
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stawionych badań. Utrudnienia te mogą wynikać przede wszystkim z deklaratywnego 
charakteru badania. Wskazano, że o niektórych doświadczeniach wiktymizacyjnych 
dzieci, ze względu na swój wiek, mogły już nie pamiętać, a ponadto pewne sytuacje 
mogły przez dzieci nie być uznane za krzywdzące, w związku z czym mogły ich one nie 
zakwalifikować prawidłowo jako przypadków groomingu. 

Pierwszy z omawianych projektów badawczych, „Wiktymizacja dzieci i mło-
dzieży. Doświadczenia młodych Polaków394”, zrealizowany został przez internetową 
agencję badawczą Gemius Polska na zlecenie FDN / obecnie FDDS, przy wsparciu 
Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. sprawiedliwości, Wolności i Bezpie-
czeństwa w ramach programu „Prevention of and Fight Against Crime” Komisji Eu-
ropejskiej – Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych. Dane zbierane były w roku 
2009 oraz 2010 w drodze losowej emisji ankiet do użytkowników Internetu w przedzia-
le wiekowym 15-18 lat na stronach internetowych, korzystających z bezpłatnej wersji 
systemu stat24 lub bezpłatnego audytu site-centric stat.pl/PBI. Strony objęte tym au-
dytem mają zasięg ponad 70% polskich internautów. Próba zarówno w 2009, jak też 
w 2010 r. wynosiła 1000 dzieci. Pytano respondentów o różnego rodzaju doświadczenia 
wiktymizacyjne na przestrzeni ostatniego roku. Zarówno w 2009, jak w 2010 roku 7% 
ankietowanych przyznało, że w ciągu ostatniego roku zawarło w Internecie znajomość, 
w wyniku której próbowano wykorzystać ich do celów seksualnych. 

Nieco mniejsze wskaźniki prezentują wyniki projektu badawczego „Ogólno-
polska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci395” zrealizowanego przez FDDS 
(dawniej FDN) w 2012 roku we współpracy z agencją badawczą Milward Brown. Ba-
danie przeprowadzone zostało w ramach projektu „Zapobieganie i zwalczanie wyko-
rzystywania seksualnego dzieci” przy wsparciu finansowym Programu „Prevention and 
Fight against Crime” (podobnie jak w przypadku prezentowanego wyżej badania) oraz 
w ramach projektu „Safe Childhood – preventing child abuse and neglect”, finansowa-
nego przez The Velux Foundations. Zrealizowano je na przełomie października oraz 
listopada na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie dzieci i młodzieży w wieku 11-17 
lat, liczącej 1005 osób. Pytano respondentów o różnego rodzaju doświadczenia wikty-
mizacyjne, w tym również o te związane z groomingiem. Na pytanie o to, czy kiedy-
kolwiek zdarzyło się im zawrzeć w Internecie znajomość, w wyniku której próbowano 
namówić ich do zachowań o charakterze seksualnym, 5,1% badanych odpowiedziało 
twierdząco, z czego 3,3% zadeklarowało, że miało to miejsce w ciągu ostatniego roku. 

Należy odnotować, że w przypadku obu badań w skład próby badawczej wcho-
dziła wyłącznie („Wiktymizacja dzieci i młodzieży. Doświadczenia młodych Polaków”) 

Dzieci Niczyje, http://www.fdn.pl.
394   M. Sajkowską, Wiktrymizacja dzieci i młodzieży. Doświadczenia młodych Polaków. Raport z badań, Fundacja Dzieci 

Niczyje, http://www.fdn.pl.
395   J. Włodarczyk, K. Makaruk, op. cit.
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lub częściowo („Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci”) młodzież 
powyżej 15. roku życia, a więc osoby, które nie mogły być przedmiotem wykonawczym 
przestępstwa groomingu (przy założeniu, że deklarowane zdarzenie miało miejsce po 
ukończeniu przez nie 15 lat). Wydaje się, że podobne liczby (być może nieco mniejsze 
ze względu na prawdopodobnie mniejszą ilość czasu spędzaną w Internecie) mogą do-
tyczyć także dzieci młodszych. Niestety, wyniki badań nie zostały przedstawione z po-
działem na grupy wiekowe, w związku z czym trudno o jednoznaczne wnioski w tym 
zakresie. Na marginesie warto dodać, że być może celowe byłoby przeprowadzenie 
badań wyłącznie na młodzieży w wieku 15-18 lat, aby ustalić, czy doświadcza wikty-
mizacji groomingiem – i ewentualnie na jaką skalę – z zamiarem rozważenia potrzeby 
objęcia jej ochroną prawną przed tym przestępstwem na równi z małoletnimi poniżej 
lat 15 de lege ferenda. 

Abstrahując od wieku badanych dzieci i młodzieży, należy skonstatować, że 
na podstawie omówionych wyników badań niemożliwe jest jednoznaczne określenie 
skali wiktymizacji zjawiskiem groomingu. Dysponując przytoczonymi danymi, można 
się natomiast pokusić o próbę jego oszacowania. Wydaje się, że zgodnie z wynikami 
przedstawionych badań, przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie respondentów, 
można przyjąć, że liczba dzieci, które doświadczyły wiktymizacji zjawiskiem groomin-
gu, oscyluje wokół 5-7% małoletnich, którzy korzystają z Internetu.

Obraz wiktymizacji groomingiem, jaki wyłania się z prezentowanych wyników 
badań, jest nieporównywalnie większy niż ten ukazany w statystykach policyjnych oraz 
sądowych. M. Filar, omawiając przestępczość seksualną w ogóle, twierdzi że „dane 
czerpane z oficjalnych statystyk (policyjnej i sądowej) określają nie tyle faktyczne roz-
miary tej przestępczości, ile rolę, jaką odgrywa ona w systemie wymiaru sprawiedliwo-
ści oraz stopień zainteresowania tymi czynami przez system396”. Tłumaczy to rozbież-
ność pomiędzy oficjalnymi źródłami informacji o przestępstwach a danymi na temat 
wiktymizacji uzyskanymi w wyniku przeprowadzenia badań na zlecenie organizacji 
pozarządowych. Należy jednocześnie podkreślić, że dotychczasowy bilans dokonań 
organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w zakresie zwalczania przestępstwa 
groomingu nie jest imponujący397. 

§ 4. Zapobieganie i zwalczanie przestępstw z art. 200a kk

Przeciwdziałanie zjawisku groomingu nie jest zagadnieniem łatwym z uwagi na 
fakt, że jest ono stosunkowo nowe i ciągle jeszcze brakuje wiedzy empirycznej na jego 
temat. Kolejne badania dostarczają na bieżąco informacji na temat sposobów działania 
396  M. Filar, Problemy reformy prawa karnego w Polsce w zakresie przestępczości seksualnej, „Palestra” 1995, nr 7-8, s. 16.
397  A. Adamski, Karnoprawna ochrona dziecka w sieci Internet, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 9, s. 75.
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sprawców, czynników ryzyka czy też skutków tego fenomenu. Dynamiczny rozwój za-
równo Internetu, jak i samego zjawiska groomingu powoduje trudności w dostosowaniu 
mechanizmów profilaktyki, kontroli oraz reagowania do zmieniających się realiów. 

Podstawowymi instrumentami zapobiegania oraz zwalczania zjawiska 
groomingu są rozwiązania prawne, zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i kra-
jowym, które zostały omówione w poprzednich częściach pracy. Należy w tym miej-
scu podkreślić, że sankcje karne, przewidziane przez przepisy penalizujące grooming 
w prawie polskim (art. 200a § 1 oraz 2 kk), mają ze swej natury charakter zarówno 
represyjny, jak i prewencyjny – w odniesieniu nie tylko do skazanych sprawców prze-
stępstw, ale także do całego społeczeństwa. 

Na szczeblu legislacyjnym zostały również uregulowane szczególne upraw-
nienia policji w zakresie ścigania przestępstwa groomingu. Ustawą z dnia 5 listopada 
2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, 
ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektó-
rych innych ustaw398, jednocześnie z wprowadzeniem do Kodeksu karnego nowego 
typu przestępstwa – groomingu, dokonano również nowelizacji Ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji399 (UoP). Zmiana polegała na dodaniu art. 200a kk do katalogu prze-
stępstw w art. 19 ust. 1 pkt 2 u.p. Następnie, na mocy Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw400 rozszerzono katalog 
o wszystkie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, których po-
krzywdzonym jest małoletni albo gdy treści pornograficzne, o których mowa w art. 202 
kk, obejmują udział małoletniego. Jednocześnie usunięto art. 200a kk z art. 19 ust. 1. 
pkt 2 UoP. W odniesieniu do przestępstwa groomingu była to zmiana czysto kosmetycz-
na, bowiem przestępstwo to mieści się obecnie w zakresie nowo dodanego art. 19 ust. 1 
pkt 3a UoP, obejmującego zbiorczo przestępstwa seksualne na szkodę małoletniego. 
W odniesieniu do pozostałych, uwzględnionych dzięki nowelizacji w katalogu z art. 19 
UoP przestępstw, zmiana ta stanowi istotne novum, będąc jednocześnie przejawem 
dostosowywania polskiego prawa do regulacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/93/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego trakto-
wania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii401.

Wspomniany art. 19 UoP umożliwia prowadzenie, w sposób niejawny, kontroli 
operacyjnej w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych (podejmowanych przez 
policję w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwa-
lenia dowodów ściganych z oskarżenia publicznego), w odniesieniu do enumeratywnie 
wyliczonych w nim przestępstw, w sytuacji gdy inne środki nie przyniosły rezultatów 

398   Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 ze zm.
399   Dz. U. z 2015 r., poz. 355, tj. ze zm.
400  Dz. U. z 2014 r., poz. 538 .
401   Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2011 r., s. 1-14.
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albo będą bezcelowe. To szczególne uprawnienie policji może zostać zrealizowane wy-
łącznie za zgodą Sądu Okręgowego, wyrażoną w formie postanowienia wydawanego 
na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej 
zgody Prokuratora Generalnego, albo na pisemny wniosek Komendanta Wojewódzkie-
go Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora okręgowego właściwego 
ze względu na siedzibę składającego wniosek organu Policji. 

Czynności, jakie policja może podjąć w ramach kontroli operacyjnej, zostały 
szczegółowo określone w art. 19 ust. 6 UoP i mogą polegać na kontrolowaniu tre-
ści korespondencji, zawartości przesyłek, a także stosowaniu środków technicznych, 
które umożliwiają uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich 
utrwalanie (chodzi w szczególności o treści rozmów telefonicznych oraz innych in-
formacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych). Z kolei art. 19a 
ust. 1 oraz 2 UoP przewiduje możliwość podjęcia czynności zmierzających do spraw-
dzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia 
sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, w formie dokonania w sposób niejaw-
ny nabycia, zbycia lub przejęcia, a także złożenia propozycji nabycia przedmiotów 
pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, 
posiadanie, przewożenie lub obrót są zabronione, jak również przyjęcia lub wręczenia 
korzyści majątkowej.

Możliwość praktycznego zastosowania kontroli operacyjnej w odniesieniu 
do przestępstwa groomingu budzi w doktrynie wiele kontrowersji. L. Lew-Starowicz 
z Biura Rzecznika Praw Dziecka wskazuje, że funkcjonariusze policji, na podstawie 
art. 19 UoP, mogą podszywać się pod osoby małoletnie i nawiązywać kontakt z poten-
cjalnymi sprawcami, aby wykrywać przypadki groomingu również bez rzeczywistego 
wykorzystania dziecka402. P. Karlik, przywołując słowa J. Śpiewaka, byłego prezesa 
nieistniejącej już Fundacji Kidprotect.pl, uznaje natomiast, że sposób redakcji znamion 
art. 200a kk w związku z art. 19 UoP prowadzi do wniosku, że dla popełnienia przestęp-
stwa konieczny jest udział małoletniego w roli przedmiotu wykonawczego403. Oznacza 
to, jeżeli „ofiarą” czynu wypełniającego znamiona groomingu będzie funkcjonariusz 
policji, udający dziecko, to czyn taki nie będzie przestępstwem z uwagi na niewypeł-
nienie ustawowych znamion. Stanowisko P. Karlika wydaje się być słuszne, bowiem 
koreluje z treścią art. 200a § 1 oraz 2 kk, w związku z czym należy uznać bezcelo-
wość podejmowania tego rodzaju działań w ramach kontroli operacyjnej de lege lata. 
Abstrahując od jej zasadności, autor sygnalizuje jednocześnie, że prowadzenie kontroli 
operacyjnej w takiej formie nie jest możliwe ze względu na fakt, iż wykracza ona „poza 

402   R. Lew-Starowicz, Dziecko w Sieci. Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie, Fundacja 
Dzieci Niczyje, Warszawa 2010, s. 13, http://www.fdn.pl.

403   P. Karlik, Wykrywanie przestępstw pedofilii w Internecie, „Edukacja Prawnicza”, 10 lipca 2009 r., http://www.
edukacjaprawnicza.pl.
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ramy czynności operacyjno-rozpoznawczych z art. 19a, a ponadto działanie tego typu 
wykracza również (…) poza granice zwykłego ‹‹monitorowania›› sieci404”. Wydaje się, 
że i w tym zakresie należy podzielić jego stanowisko.

Na skalę zastosowania kontroli operacyjnej ma również niewątpliwie wpływ 
szczególny tryb, wymagający zarządzenia jej przez Sąd Okręgowy, co ogranicza po-
sługiwanie się tym narzędziem przez funkcjonariuszy policji na szeroką skalę. Autorka 
niniejszej pracy daleka jest od stwierdzenia, że rozwiązanie to jest wadliwe, mając na 
uwadze fakt, że kontrola operacyjna oznacza głęboką ingerencję w prawa i wolności 
obywateli, naruszając ich prywatność, w związku z czym przesłanki oraz tryb jej zasto-
sowania powinny zostać szczegółowo określone w ustawie. Jednak z punktu widzenia 
ścigania przestępstwa groomingu wydaje się, że ten szczególny tryb stanowi ogranicze-
nie instrumentów działalności policji.

Wydaje się, że z uwagi na wspomniane problemy i kontrowersje możliwość 
prowadzenia kontroli operacyjnej nie znajduje szerokiego zastosowania w przypadku 
przestępstwa z art. 200a kk. O braku jej rozległego wykorzystywania przez funkcjo-
nariuszy mogą świadczyć również stosunkowo niewielkie liczby figurujące w staty-
stykach policyjnych, obejmujących stwierdzone przestępstwa groomingu, przedstawio-
nych w poprzednim podrozdziale. 

Działania w zakresie przeciwdziałania zjawisku groomingu, w ramach swoich 
ustawowych kompetencji, może podejmować również Rzecznik Praw Dziecka (RPD). 
Chociaż kompleksowe omawianie licznych kompetencji tego organu wykracza poza 
tematykę niniejszej pracy, warto wskazać chociażby na uprawnienie do żądania od or-
ganów władzy publicznej, organizacji lub instytucji złożenia wyjaśnień, jaką stwarza 
art. 10 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka405 czy 
też określoną w art. 10a ust. 1 u.r.p.d. możliwość zwracania się do właściwych organów, 
organizacji lub instytucji o podjęcie działań na rzecz dziecka z zakresu ich kompetencji. 
Korzystając z tych uprawnień, Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie występował do 
właściwych organów o wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę dzieci przed 
zjawiskiem groomingu, niejednokrotnie proponując również treść nowych przepisów, 
o czym wspominano na łamach niniejszego opracowania. Tematykę ochrony dzieci 
przed zjawiskiem groomingu poruszał także wielokrotnie w uwagach o stanie prze-
strzegania praw dziecka, składanych corocznie Sejmowi i Senatowi wraz z informacją 
o swojej działalności na mocy art. 12 u.r.p.d.

Rozwiązania prawne, zarówno penalizujące zjawisko groomingu, jak również 
regulujące pracę służb zajmujących się jego zwalczaniem, wciąż nie są doskonałe i bu-
dzą wiele kontrowersji oraz sporów wśród przedstawicieli doktryny, a także praktyków. 
Statystyki policyjne i sądowe oraz ogromna „ciemna liczba” przestępstw pokazują, 
404   P. Karlik, op. cit.
405   Dz. U. z 2015 r., poz. 2086, tj. ze zm.
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że przewidziane przez prawo środki nie są wystarczająco efektywne, aby skutecznie 
przeciwdziałać omawianemu zjawisku. A. Adamski słusznie wskazuje, że „Ochrona 
dzieci przed nadużyciami seksualnymi i pornografią w społeczeństwie informacyjnym 
jest poważnym problemem, którego w warunkach globalnej sieci komputerowej nie da 
się rozwiązać wyłącznie środkami represji karnej. Tym niemniej są one niezbędnym in-
strumentem kontroli społecznej sprzecznych z prawem zachowań użytkowników sieci 
i powinny być w tym celu stosowane406”. 

Równie istotna, być może nawet istotniejsza niż stosowanie środków represji 
karnej, jest profilaktyka zjawiska groomingu. A. Izdebska oraz A. Ruchel, bazując na 
sprawdzonej maksymie „lepiej zapobiegać niż leczyć”, słusznie wskazują, że „korzyst-
niej – zarówno dla dzieci, jak i funkcjonowania całości społeczeństwa – jest zapobiegać 
zjawisku niż zmagać się z jego negatywnymi konsekwencjami407”.

Działania profilaktyczne przyjmują rozmaite formy i są adresowane do różnych 
grup docelowych. Najważniejszymi ich odbiorcami są dzieci, ze względu na fakt, iż 
to właśnie one są potencjalnymi ofiarami groomingu. Działania takie powinny więc 
przede wszystkim trafiać do jak najszerszej grupy dzieci i młodzieży. 

Należy jednocześnie pamiętać, że „pierwszą linią obrony dzieci są rodzice408”. 
To właśnie rodzice i opiekunowie powinni odgrywać kluczową rolę w profilaktyce 
groomingu, zapewniając swoim podopiecznym wsparcie w bezpiecznym korzystaniu 
z Internetu. Niestety, często ze względu na brak umiejętności równie biegłego, co ich 
dzieci, posługiwania się nowymi technologiami oraz brak wiedzy na temat zagrożeń 
z nimi związanych, nie są w stanie zaoferować dzieciom odpowiedniej pomocy409. Aby 
rodzice prawidłowo mogli wypełniać swoją rolę w zapobieganiu groomingu, ważne 
jest skierowanie działań profilaktycznych również do nich. Kwestią priorytetową jest 
uświadomienie dorosłym zagrożenia zjawiskiem groomingu, co pozwoli im przeka-
zywać wiedzę o nim swoim dzieciom i odpowiednio reagować na sygnały niebezpie-
czeństwa. A. Izdebska oraz A. Ruchel wskazują również, że niezwykle istotne jest, aby 
rodzice zdawali sobie sprawę, iż nawet dziecko świadome czyhających na nie zagrożeń 
i teoretycznie przygotowane do ich unikania, może paść ofiarą groomingu410. Dlate-
go tak ważne jest ich poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka, którego 
efektem powinno być nie tylko dbanie o jego edukację w tym zakresie, ale również 
„czuwanie nad formami spędzania przez dziecko czasu, a także wiedza na temat znajo-
mości, które ono zawiera411”.
406   A. Adamski, Karnoprawna ochrona dziecka w sieci Internet, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 9, s. 75.
407   A. Izdebska, A. Ruchel, Profilaktyka wykorzystania seksualnego dziecka – systemowe oddziaływania w zakresie 

edukacji seksualnej, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2011, nr 1, s. 55.
408  I. R. Berson, op. cit., s. 73.
409  Ibidem, s. 73.
410   A. Izdebska, A. Ruchel, op. cit., s. 59.
411  Ibidem, s. 59.
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Kolejną grupą, która jest adresatem działań profilaktycznych, są osoby pra-
cujące zawodowo z dziećmi. Środowisko szkolne jest szczególnie odpowiedzialne za 
edukację dziecka w zakresie zjawiska groomingu oraz podjęcie interwencji w sytuacji 
zagrożenia. Wymaga to odpowiedniego przygotowania merytorycznego nauczycieli 
i wychowawców. Również pracownicy socjalni oraz różnego rodzaju specjaliści pracu-
jący z dziećmi i młodzieżą, a także policja oraz straż miejska są ważną grupą odbiorców 
tego rodzaju działań.

Profilaktyką są objęci również potencjalni oraz faktyczni sprawcy groomingu 
– szczególnie istotne jest dotarcie do nich informacji, że uwodzenie dzieci przez In-
ternet stanowi przestępstwo, za które nieuchronnie grozi przewidziana prawem kara. 
Niektóre działania prewencyjne dedykowane są ponadto osobom niezagrożonym bez-
pośrednio zjawiskiem oraz takim, na których nie ciąży szczególna odpowiedzialność 
za zapewnienie najmłodszym bezpieczeństwa w sieci. Ich adresatem jest bowiem ogół 
społeczeństwa. Należy jednocześnie podkreślić, że istotne jest prowadzenie różnego 
rodzaju praktyk prewencyjnych na jak największą skalę, tak aby trafić do możliwie 
najszerszego grona odbiorców.

Działania profilaktyczne prowadzone są zarówno przez podmioty działające 
na szczeblu krajowym, jak i w ramach współpracy międzynarodowej. W Polsce komplek-
sowe przedsięwzięcia na szeroką skalę, mające na celu ochronę dzieci przed zjawiskiem 
groomingu, realizowane są przede wszystkim w ramach programu Komisji Europejskiej 
Safer Internet. Program uruchomiony został w 1999 r. w celu promowania bezpieczne-
go użytkowania nowych technologii (głównie Internetu) przez dzieci i młodzież, jednak 
dopiero od 2005 r. do zakresu jego działalności została włączona również problematyka 
związana z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z nowych form komunikacji, któ-
re umożliwiają m.in. porozumiewanie się na odległość w czasie rzeczywistym (telefony 
komórkowe, wymiana plików p2p oraz inne narzędzia służące do komunikacji w czasie 
rzeczywistym, takie jak komunikatory internetowe oraz czaty412). Działania powadzone 
w ramach programu obejmują również zwalczanie spamu oraz nielegalnych treści w In-
ternecie. W kontekście zjawiska groomingu warto wspomnieć, że priorytetem programu 
na lata 2009–2013 było zwalczanie cyberprzemocy i uwodzenia dzieci w Internecie. Od 
2015 r. projekt Safer Internet finansowany jest w ramach unijnego programu „Łącząc Eu-
ropę” (z ang. Connecting Europe Facility – CEF). 

Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) zostało powołane w 2005 r. 
w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet413. Obecnie kontynuuje swo-
je działania w ramach programu „Łącząc Europę”. Współtworzone jest przez FDDS / 
dawniej FDN oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – koordynato-
412   Informacje dostępne na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Centrum Programu Safer Internet: http://www.

saferinternet.pl.
413   Ibidem.
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ra PCPSI. FDDS jest organizacją pozarządową o charakterze non profit, działającą od 
1991 r. na rzecz dzieci krzywdzonych, natomiast od 2004 r. zajmującą się również pro-
blematyką zagrożeń dzieci w Internecie w ramach programu „Dziecko w Sieci” (DwS). 
Natomiast NASK jest „instytutem badawczym, który prowadzi działalność naukową 
i badawczo-wdrożeniową w dziedzinie bezpieczeństwa, niezawodności i efektywności 
sieci teleinformatycznych414”, w ramach którego powołany został zespół CERT Polska, 
zajmujący się reagowaniem na zdarzenia w sieci naruszające bezpieczeństwo w Inter-
necie. Z kolei Fundacja Orange jest partnerem większości projektów realizowanych 
przez PCPSI.

Podstawowym działaniem, realizowanym w ramach działalności podmiotów 
zajmujących się profilaktyką groomingu, jest przede wszystkim edukacja. K. Knol 
oraz J. Pyżalski słusznie podnoszą, że „(…) punktem wyjścia wszelkich działań pro-
filaktycznych jest rzetelna wiedza i edukacja, która pozwoli rodzicom i nauczycie-
lom chronić swych podopiecznych i pomagać im w sytuacji, w której już padli ofiarą 
groomingu, a młodzieży pomoże stać się świadomymi użytkownikami Internetu, którzy 
będą wiedzieli, jak obronić się przed atakami w cyberprzestrzeni415”. Działania edu-
kacyjne dedykowane dzieciom są realizowane zarówno przez rodziców i opiekunów 
w środowisku domowym, jak również przez nauczycieli i wychowawców w szkole, 
a także w ramach różnorodnych programów edukacyjnych. 

W Polsce kompleksowe działania edukacyjne, zakrojone na szeroką skalę 
oraz skierowane do wszystkich grup odbiorców, prowadzi obecnie przede wszystkim 
FDDS w ramach projektu DwS, oraz PCPSI. Rzetelna wiedza, dostarczana przez FDDS 
oraz PCPSI jest o tyle wartościowa, że opiera się nie tylko na ogólnie dostępnych wia-
domościach, ale również na doświadczeniu praktycznym pracowników oraz wynikach 
licznych badań prowadzonych w ramach działań Fundacji oraz Centrum. 

Działania edukacyjne są prowadzone w różnorodnych formach, dostosowanych 
do poszczególnych odbiorców. PCPSI oraz FDDS w ramach programu DwS zajmują 
się m.in. opracowywaniem projektów edukacyjnych, szkoleń czy scenariuszy zajęć, de-
dykowanych zarówno dzieciom i młodzieży, jak również rodzicom oraz poszczególnym 
grupom zawodowym, pracującym z dziećmi. Przygotowują również różnego rodzaju 
publikacje, takie jak podręczniki czy broszury informacyjne (np. broszura „Dziecko 
w Sieci – Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie”, wyda-
na z okazji wprowadzenia przestępstwa groomingu do Kodeksu karnego, wielokrotnie 
zresztą cytowana w niniejszej pracy). 

Kolejną formą działań edukacyjnych są również konferencje naukowe poświę-
cone zagadnieniom zagrożeń w Internecie, dedykowane zarówno osobom zajmującym 
414   Ibidem.
415   K. Knol, J. Pyżalski, Mobbing elektroniczny – analiza rozwiązań profilaktycznych i interwencyjnych, „Dziecko 

krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2011, nr 1, s. 80-81.
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się tą tematyką w ramach pracy naukowej, jak również pracującym zawodowo z dzieć-
mi. Są one organizowane na szczeblu krajowym, m.in. przez środowiska akademickie 
(np. Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Prawa w Internecie” zorganizo-
wana w dniach 27-28 marca 2014 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku), 
jak również w ramach współpracy międzynarodowej, np. Międzynarodowa Konferen-
cja  „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”, organizowana co roku przez Pol-
skie (NASK oraz FDDS) oraz Niemieckie (klicksafe) Centrum Programu Safer Internet. 

Walor edukacyjny mają również różnego rodzaju wydarzenia i imprezy nagła-
śniające wiedzę na temat zagrożeń dzieci w Internecie. Szczególną popularnością cie-
szy się zwłaszcza Dzień Bezpiecznego Internetu, świętowany rokrocznie w niespełna 
100 krajach na świecie416. Jego obchody zainicjowane zostały w 2004 r. przez Komisję 
Europejską. W Polsce organizowany jest przez PCPSI. Realizatorzy programu w ra-
mach Dnia Bezpiecznego Internetu zachęcają różne podmioty, takie jak szkoły, organi-
zacje pozarządowe, a także firmy (np. kawiarenki internetowe) i osoby prywatne, aby 
włączyły się do jego obchodów, organizując lokalne przedsięwzięcia (np. happeningi, 
zajęcia edukacyjne, kampanie społeczne, zajęcia szkolne czy konkursy). 

Działaniami edukacyjnymi skierowanymi do ogółu społeczeństwa są kampanie 
społeczne, popularyzujące tematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie 
wśród szerokiego grona odbiorców. Pierwsza ogólnopolska kampania medialna poru-
szająca tę problematykę została zrealizowana pod hasłem „Nigdy nie wiadomo, kto jest 
po drugiej stronie” w 2004 r. przez FDDS, jako pierwszy projekt programu DwS. Dzięki 
ogromnemu rozgłosowi, jaki zyskała, uświadomiła szerokiemu gronu odbiorców zagro-
żenie dzieci zjawiskiem groomingu oraz stała się przyczyną zakrojonej na szeroką ska-
lę dyskusji na temat bezpieczeństwa najmłodszych w Internecie. Jej kontynuacją była 
akcja „Każdy ruch w Internecie zostawia ślad”, zrealizowana w 2010 r. przez FDDS, 
NASK oraz RPD, nawiązująca do nowelizacji Kodeksu karnego, wprowadzającej pena-
lizację zjawiska groomingu. W sposób szczególny dedykowana była potencjalnym oraz 
faktycznym sprawcom, którym miała uświadomić, że uwodzenie dzieci przez Internet 
jest przestępstwem, które podlega karze, a jego wykrycie jest tylko kwestią czasu i za-
stosowanych środków. 

Szczególnie popularną i łatwo dostępną dla dzieci i młodzieży narażonej na po-
krzywdzenie zjawiskiem groomingu (czyli w uproszczeniu – każdego młodego czło-
wieka, który korzysta z Internetu) formą edukacji są portale internetowe poświęcone 
omawianej tematyce. Wiele informacji na temat zagrożeń oraz sposobów zapobiegania 
i reagowania na nie, dostępnych również w formie materiałów do pobrania, znaleźć 
można na stronie FDDS, poświęconej programowi DwS www.dzieckowsieci.pl, a także 
na stronie programu PCPSI www.saferinternet.pl. Istnieją również serwisy edukacyjne 
416   Informacje dostępne na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Centrum Programu Safer Internet: http://www.

saferinternet.pl.
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dedykowane najmłodszym, opracowane w przyjaznej dla nich formie i oprawie graficz-
nej, zapewniającej naukę przez zabawę, takie jak m.in. Sieciaki.pl417 czy Necio.pl418 – 
interaktywne projekty realizowane przez FDDS we współpracy z FO w ramach PCPSI.

Równie nowoczesną i adekwatną „z jednej strony do środków stosowanych 
przez sprawców, a drugiej – do świata młodzieży, w którym ona funkcjonuje419” formą 
działań zwalczających zjawisko groomingu jest e-pomoc, czyli pomoc świadczona na 
odległość, za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie. W przeciwieństwie do wy-
mienionych poprzednio środków ma ona charakter raczej doradczy i interwencyjny niż 
edukacyjny. Głównymi ośrodkami e-pomocy są Telefon Zaufania Dla Dzieci i Mło-
dzieży 116 111, Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka oraz  Telefon dla 
Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100. 

Pierwszy z nich został uruchomiony przez Polskę, jako piąty kraj UE, 6 listopa-
da 2008 r. w ramach międzynarodowej sieci telefonów zaufania dla dzieci Child Helpli-
ne International (CHI), zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, zweryfikowanymi 
następnie przez Urząd Komunikacji Elektronicznej420. Jego obsługa prowadzona jest 
przez FDDS, jako jedynego polskiego członka CHI, a działanie jest obecnie (w okresie 
od 10 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.) dofinansowane przez Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej w ramach Rządowego programu na lata 2014-16 „Bezpieczna i przy-
jazna szkoła”. Poradnictwo świadczone jest zarówno przez telefon, jak i Internet.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka został natomiast urucho-
miony 20 listopada 2008 r. w efekcie współpracy RPD z TP S.A.421 Pomoc świadczona 
jest wyłącznie telefonicznie pod numerem 800 12 12 12. Zarówno Telefon Zaufania 
Dla Dzieci i Młodzieży 116 111, jak też Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw 
Dziecka zajmują się poradnictwem w zakresie wszelkich problemów nękających dzieci 
i młodzież, również zjawiska groomingu. 

W odróżnieniu od dwóch poprzednich infolinii Telefon dla Rodziców i Nauczy-
cieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100 dedykowany jest nie dzieciom, 
a dorosłym – w zakresie problemów dotyczących dzieci. Został uruchomiony w listo-
padzie 2014 r. przez FDDS na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej422. Jego działa-
nie, podobnie zresztą jak działanie Telefonu Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży 116 111, 
realizuje zadanie publiczne pn. „Prowadzenie przez specjalistów  ogólnopolskiej info-
linii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edu-

417   Oficjalna strona internetowa Projektu Sieciaki: http://www.sieciaki.pl. 
418   Oficjalna strona internetowa Projektu Necio.pl: http://necio.pl. 
419   B. Aouil, Poradnictwo i wsparcie psychologiczne online dla dzieci i młodzieży – ofiar przemocy, „Dziecko 

krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2010, nr 2, s. 35.
420   Informacje dostępne na oficjalnej stronie internetowej Telefonu Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży 116 111:  

http://www.116111.pl.
421   Informacje dostępne na oficjalnej stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka: http://www.brpd.gov.pl.
422   Informacje dostępne na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://men.gov.pl. 
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kacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” i dofinansowane jest obecnie w ramach Rządowe-
go programu na lata 2014-16 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Telefon 800 100 100 
zapewnia bezpłatną pomoc telefoniczną i online dla rodziców i nauczycieli w zakresie 
udzielania informacji m.in. dotyczących przeciwdziałania zagrożeniom, również takim 
jak zjawisko groomingu. 

E-pomoc jest jednym z najważniejszych rodzajów działań profilaktycznych, 
pełniących funkcję informacyjno-interwencyjną. O tym, jak bardzo potrzebna jest dzia-
łalność ośrodków świadczących pomoc na odległość, świadczyć może liczba zgłoszeń 
– z informacji udostępnionych przez Orange Polska, partnera technologicznego Tele-
fonu Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży 116 111, wynika, że w ramach funkcjonowania 
tejże infolinii tylko do listopada 2015 r. udzielono pomocy blisko 890 000 potrzebują-
cym dzieciom423.. Wśród problemów i zagrożeń, z jakimi zgłaszają się młodzi ludzie, 
pojawiają się również te związane z nowymi technologiami – m.in. grooming. Wydaje 
się, że przyczyną popularności e-pomocy jest przede wszystkim specyfika jej świadcze-
nia, zakładająca anonimowość i brak kontaktu z podmiotem świadczącym poradnictwo 
w świecie rzeczywistym, co może ułatwiać dzieciom przełamywanie lęku przed się-
gnięciem po pomoc specjalistów. Pracownicy zajmujący się zgłoszeniami mają jednak 
obowiązek złamać zasadę prywatności w sytuacji, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie 
młodych ludzi poszukujących pomocy. W takiej sytuacji informacje o zgłoszeniu prze-
kazywane są policji, która prowadzi dalsze czynności w sprawie. 

Działania o charakterze interwencyjnym podejmuje również Dyzurnet.pl – 
punkt kontaktowy, który przyjmuje zgłoszenia dotyczące występowania w Internecie 
nielegalnych treści, m.in. zawierających pornografię dziecięcą i pedofilię424. Projekt ten 
realizowany jest przez NASK w ramach PCPSI. Specjaliści działający w Dyzurnet.pl 
analizują każde zgłoszenie nadesłane za pośrednictwem strony internetowej, kwalifi-
kując ewentualnie do prowadzenia dalszych czynności w sprawie. Następnie przekazu-
ją informacje na temat nielegalnych treści oraz sporządzoną dokumentację techniczną 
policji, prokuraturze, administratorom serwisów internetowych czy też zagranicznym 
punktom kontaktowym. 

W profilaktyce zjawiska groomingu istotne znaczenie mają również rozwią-
zania prewencyjne o charakterze technicznym, które są łatwo dostępne i możliwe do 
zastosowania w warunkach domowych czy szkolnych. Należą do nich przede wszyst-
kim programy filtrujące, których działanie polega na blokowaniu określonych stron 
w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa poprzez uniemożliwienie mu dostępu do 
stron uznanych za niewłaściwe (w kontekście groomingu np. czatów czy serwisów 
randkowych) przez osoby obsługujące program, czyli najczęściej rodziców, opieku-
423   Informacje dostępne na oficjalnej stronie internetowej Biura Prasowego Orange Polska: http://biuroprasowe.orange.pl.
424   Informacje dostępne na oficjalnej stronie internetowej Dyzurnet.pl: http://www.dyzurnet.pl.
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nów lub nauczycieli. Istnieją również programy, które umożliwiają pełną kontrolę 
dziecka poprzez monitorowanie wszelkich jego działań w Internecie, w tym również 
treści rozmów. O ile filtrowanie treści wydaje się być jak najbardziej właściwe, o tyle 
ingerencja w prywatność dziecka poprzez nadzorowanie jego działań oraz korespon-
dencji powinna być zawsze działaniem przemyślanym (zwłaszcza w przypadku star-
szych dzieci) i opartym na uzasadnionych podstawach – w przeciwnym razie może 
budzić wątpliwości natury etycznej. 

Z powyższych rozważań wynika, że gama działań, mających na celu zapo-
bieganie i zwalczanie zjawiska groomingu, jest dość szeroka. Kwestią kluczową jest, 
aby środki te były elastyczne, dynamiczne i na bieżąco aktualizowane – tylko wtedy 
mają szansę nadążyć za dynamicznym rozwojem zjawiska groomingu. Ważne jest 
również, żeby były adresowane, jak również żeby docierały w praktyce, do możliwie 
najszerszego grona odbiorców – przede wszystkim dzieci, rodziców i opiekunów, na-
uczycieli, ale także całego społeczeństwa. Aby osiągnąć wskazane cele, pożądana jest 
koordynacja oraz współpraca podmiotów podejmujących różnorodne działania w za-
kresie zapobiegania i zwalczania zjawiska groomingu (takich jak organy ścigania, 
wymiar sprawiedliwości, organizacje pozarządowe, szkoły, administratorzy portali 
internetowych i wiele innych) na rzecz jak najbardziej skutecznej i efektywnej ochro-
ny małoletnich przed tym zjawiskiem.
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Rozdział V 
Wiktymizacja dzieci i młodzieży przestępstwem groomingu

§ 1. Założenia metodologiczne badań własnych

Na gruncie polskiej wiktymologii przeprowadzono do tej pory niewiele ba-
dań, dostarczających wiedzy na temat zjawiska groomingu. Wyniki najważniejszych 
z nich, w zakresie istotnym z punktu widzenia omawianej tematyki, zostały przez 
autorkę niniejszej pracy omówione w części poświęconej statystycznemu obrazowi 
przestępstwa oraz zagadnieniom „ciemnej liczby” (zob. rozdział IV § 2). Wyrywko-
wo powoływano się również na wyniki innych projektów badawczych, adekwatne do 
poruszanych problemów. Żadne z poddanych analizie przez autorkę niniejszej pra-
cy badań nie zostało jednak w całości poświęcone zjawisku groomingu – kwestie te 
w zrealizowanych dotychczas projektach badawczych, poruszających w mniejszym 
lub większym stopniu tę tematykę, stanowią co do zasady jedynie pewien wycinek 
problematyki badawczej425. 

Wątpliwości dotyczące rzeczywistej skali zjawiska, która wydaje się być nie-
porównywalnie większa niż ta ukazana w statystykach urzędowych, a także brak kom-
pleksowych badań, poświęconych najważniejszym z punktu widzenia autorki niniejszej 
pracy problemom badawczym w kontekście groomingu, stanowiły bodziec do rozważań 
o podjęciu działań badawczych w tym obszarze. Świadomość społecznych implikacji 
zjawiska, stopniowo pogłębiana dzięki zdobywanej w trakcie opracowywania tematu 
wiedzy, stanowiła natomiast ostateczny argument, decydujący o ich przeprowadzeniu.
425   Wyjątkiem jest badanie przeprowadzone przez B. Aouila, które poświęcone było wyłącznie kwestiom związanym 

z groomingiem. W pierwszej części badania, dotyczącej zachowań dzieci w Internecie oraz ich doświadczeń 
w sieci w kontekście groomingu, posłużono się metodą wywiadu kwestionariuszowego. Autorka niniejszej pracy 
poddała wyniki tej części analizie, jednak nie wykorzystała ich w niniejszej pracy z uwagi na niewielką skalę 
przeprowadzonych badań (próbę badawczą stanowiło 75 dzieci). W części drugiej badania uzyskano natomiast 
informacje na temat sprawców groomingu, metod ich działania oraz przebiegu tego procesu w wyniku obserwacji 
uczestniczącej, polegającej na ukrytej obserwacji badanych poprzez prowadzenie z nimi rozmów na czacie. Wyniki 
części drugiej autorka niniejszej pracy przytaczała w ramach jej rozdziału IV § 1. Zob. B. Aouil, Dzieci w Internecie 
w świetle zjawiska groomingu. Raport z badań [w:] B. Aouil, K. Czerwiński, D. Wosi-Kawala (red.), Internet 
w psychologii, psychologia w Internecie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 200 i nast.
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Przedmiotem niniejszego badania, rozumianym jako interesująca badacza 
dziedzina zjawisk społecznych426, jest wiktymizacja dzieci przestępstwem groomingu 
w Polsce. W ramach tak zakrojonego tematu sformułowano następujące cele badawcze:

1. Poznanie doświadczeń dzieci związanych ze zjawiskiem groomingu w sieci. 
2. Oszacowanie skali wiktymizacji dzieci i młodzieży różnymi formami zacho-

wań, które mogą wypełniać znamiona przestępstwa groomingu.
3. Zdobycie informacji na temat zachowań dzieci w Internecie. 
4. Uzyskanie nowych danych, które mogą znaleźć zastosowanie w profilaktyce 

przestępstwa groomingu.
Ogólnym celem badawczym, obejmującym swoim zakresem wszystkie wyszcze-

gólnione zamierzenia, jest sformułowanie wniosków na temat różnych aspektów wik-
tymizacji przestępstwem groomingu w odniesieniu do małoletnich objętych ochroną 
prawnokarną przed czynami tego typu. 

S. Nowak definiuje przedmiot badania jako obiekt czy zjawisko, o którym oso-
ba przeprowadzająca badanie chce formułować twierdzenia427. Słusznie wskazuje, że 
twierdzenia te są odpowiedzią na postawione pytania. Pytania zaś w procesie badaw-
czym są formą, w jakiej ujmuje się problemy badawcze. 

Realizując postulat ustalania problemów w formie pytań, ogólny problem ba-
dawczy sformułowano w następujący sposób: jak wygląda obraz wiktymizacji prze-
stępstwem groomingu w Polsce? Aby dookreślić problem badawczy, zadano również 
pytanie o to, jak kształtują się zachowania potencjalnych ofiar i sprawców. W ramach 
ogólnego problemu badawczego wyodrębniono następnie problemy szczegółowe, któ-
rym również nadano postać zdań pytających. 

1. Jakie doświadczenia mają małoletni w Internecie w kontekście groomingu? Ja-
kich form wiktymizacji czynami, które potencjalnie mogą wypełniać znamiona 
przestępstwa groomingu, doświadczają dzieci? 

2. Jakie zachowania ryzykowne podejmują dzieci w Internecie? Czy podejmowa-
nie zachowań ryzykownych wśród małoletnich użytkowników Internetu jest 
powszechne?

3. Czy dzieci uważają Internet za bezpieczne miejsce?
W zakresie tak przedstawionego problemu badawczego postawiono hipotezy ba-

dawcze, stanowiące odpowiedzi na zadane wcześniej pytania. Mając na względzie 
wcześniejsze rozważania oraz kierując się intuicją badawczą, dokonano następujących 
założeń: 

1. Dzieci często doświadczają różnych form nagabywania przez osoby nieznane 
za pośrednictwem Internetu. Duża część takich zdarzeń prowadzi do wiktymi-
zacji różnymi formami groomingu.

426   S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 30.
427   Ibidem, s. 30.
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2. Podejmowanie różnego rodzaju zachowań ryzykownych w Internecie jest 
wśród dzieci powszechne.

3. Dzieci uważają, że Internet jest bezpiecznym miejscem, w związku z czym nie 
boją się nawiązywać kontaktów z nieznajomymi.

Aby zweryfikować powyższe hipotezy, uznano za celowe posłużenie się metodą 
badawczą pozwalającą uzyskanie przekrojowego obrazu wiktymizacji zjawiskiem gro-
omingu. Wymagania te spełnia sondaż diagnostyczny, który jest jednocześnie jedną 
z najpopularniejszych form badań, stosowanych w empirycznych naukach prawnych. 
Za najbardziej odpowiednią i efektywną technikę badawczą w kontekście postawionych 
celów i hipotez uznano natomiast wywiad przeprowadzany według standaryzowanego 
kwestionariusza, czyli ankietę. Zdaniem J. Błachut, A. Gaberle oraz K. Krajewskiego, 
tzw. survey wiktymizacyjny, będący odmianą wywiadu, w którym pytania skierowane 
do respondentów dotyczą doświadczeń wiktymizacyjnych, jest najczęściej obecnie sto-
sowaną metodą w badaniach dotyczących „ciemnej liczby” przestępstw428. Wydaje się 
to wskazywać na trafność wybranej metody oraz techniki badawczej.

Jak każda ze stosowanych w empirycznych naukach prawnych metod, ankieta rów-
nież ma swoje wady i zalety429. Do zalet należy przede wszystkim stosunkowa łatwość 
pozyskiwania danych oraz możliwość wygenerowania, przy udziale respondentów, in-
formacji o dowolnie wybranym problemie poprzez odpowiednią redakcję pytań kwe-
stionariusza. Z punktu widzenia drażliwej tematyki przeprowadzanego badania istotne 
jest również zapewnienie anonimowości uczestnikom badania. Większe znaczenie na-
leży jednak przypisać wadom tej metody, z uwagi na fakt, że to one mogą istotnie wpły-
wać na ostateczny wynik badania. Ograniczenia badawcze związane są w największym 
stopniu z deklaratywnym charakterem badania, który uniemożliwia weryfikację uzy-
skanych od respondentów danych. Ci zaś nie zawsze udzielają odpowiedzi zgodnych 
z prawdą. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, które ze względu na swój wiek oraz szczególne 
cechy mogą nie informować o pewnych doświadczeniach wiktymizacyjnych, ponieważ 
np. były nimi dotknięte jakiś czas temu i już o nich nie pamiętają, odczuwają wstyd 
związany z charakterem czynów, jakich były ofiarami, albo nie mają świadomości, że 
dane zdarzenie jest przestępstwem430. 

Narzędziem badawczym, jakim posłużono się w celu realizacji badania, jest kwe-
stionariusz ankiety. Treść kwestionariusza ankiety znajduje się w aneksie do niniejszej 
pracy. Składa się on z 2 pytań metryczkowych (o wiek i płeć) oraz z 10 pytań zasadni-
czych. Te ostatnie należy ogólnie scharakteryzować jako pytania zamknięte – rozstrzy-
gnięcia, bowiem zaczynają się od partykuły „czy”, po której następuje datum questionis 

428   J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Wydawca: Arche s. c., Gdańsk 2004, s. 231.
429   Ibidem, s. 237.
430   Ibidem, s. 237.
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w formie zdania oznajmującego431. W większości przewidują one wyłącznie odpowiedzi 
„tak” lub „nie”, jedynie przy trzech pytaniach zdecydowano się na umożliwienie zazna-
czenia odpowiedzi „nie wiem” i jej podobnych w celu uzyskania pełniejszego obrazu po-
ruszanej problematyki. Schemat odpowiedzi jest zatem narzucony przez pytanie. Formę 
tę obrano z uwagi na wiek dzieci oraz delikatną materię badania, z obawy przed niechęcią 
badanych do osobistych zwierzeń. Aby uzyskać pożądane informacje, nie zadając jednak 
wprost pytań mogących wywołać u dzieci duże skrępowanie i dyskomfort, a także aby 
ominąć ich ewentualną nieszczerość czy nierzetelność, zdecydowano się na zadanie róż-
norodnych pytań, prowadzących do odpowiedzi na problemy badawcze. Dołożono rów-
nież wszelkich starań, aby pytania zostały właściwie postawione, a ponadto były czytelne 
i dostosowane do wieku odbiorców. Przystępność oraz zrozumiałość pytań były szczegól-
nie istotne ze względu na specyfikę badanej próby. 

Z oczywistych względów w ramach niniejszej pracy niemożliwe było przepro-
wadzenie badań na całej populacji dzieci w wieku poniżej 15 lat w Polsce. Działania na 
tak wielką skalę wymagają ogromnego nakładu środków finansowych oraz organiza-
cyjnych, dlatego też regułą jest przeprowadzanie badań jedynie na „próbie”, reprezen-
tatywnej dla danej populacji. Jako że przedmiot badawczy, a więc wiktymizacja dzieci 
przestępstwem groomingu w Polsce, w obecnym stanie prawnym odnosi się jedynie 
do dzieci poniżej lat 15, zdecydowano się przeprowadzić badania na grupie wiekowej 
właśnie poniżej ustawowej granicy karalności tego typu czynów.

W związku z powyższym postanowiono o zrealizowaniu badań w szkole gim-
nazjalnej, obejmującej uczniów od lat 13 do lat 16. Z analizy wykluczono wyniki kwe-
stionariuszy wypełnione przez najstarsze z dzieci, niemieszczące się w założonych 
granicach wiekowych. Na miejsce przeprowadzenia badań wybrano jedno z najlicz-
niejszych gimnazjów w Białymstoku – Publiczne Gimnazjum nr 5. W badaniu wzięło 
udział ogółem 423 uczniów w wieku 13-15 lat ze wszystkich klas I-III gimnazjum w tej 
szkole. Zdecydowano się na przeprowadzenie badań we wszystkich klasach przede 
wszystkim po to, aby uzyskać możliwie najobszerniejszy materiał badawczy. Kolejną 
przyczyną była chęć zbadania, czy istnieją dysproporcje w udzielanych odpowiedziach 
pomiędzy dziećmi w różnych grupach wiekowych. Aby to ustalić, w kwestionariuszu 
ankiety zawarto pytanie dotyczące wieku respondentów. 

Dzięki przeprowadzeniu badania uzyskano materiał badawczy w postaci 
423 wypełnionych przez respondentów kwestionariuszy ankiety. Wyniki 12 kwestio-
nariuszy zostały wykluczone z analizy ze względu na brak oznaczenia przez respon-
dentów podstawowych informacji, takich jak płeć i wiek, co powoduje ich nieprzydat-
ność do szczegółowej analizy. Odrzucono również 105 kwestionariuszy wypełnionych 
przez tę część uczniów klas III, który ukończyli już 16 lat, ze względu na fakt, iż po-

431   S. Nowak, op. cit., s. 31.
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stawione hipotezy badawcze dotyczą małoletnich w wieku do lat 15. Podsumowując, 
analizie poddane zostały wyniki 306 kwestionariuszy, które zostały co do zasady prawi-
dłowo wypełnione przez grupę respondentów, odpowiadającą założeniom badawczym 
autorki. Niektóre z nich zawierają wprawdzie drobne błędy, polegające na zaznaczeniu 
w odpowiedzi na jedno pytanie rubryk „tak” oraz „nie” jednocześnie. Uznano jednak, 
że nie jest konieczne odrzucanie na podstawie jednej błędnie udzielonej odpowiedzi ca-
łego kwestionariusza, natomiast wystarczające wydaje się wykluczenie pojedynczych 
pytań obarczonych błędem z materiału do analizy (w wyniku czego odpowiedzi na po-
szczególne pytania mogą nie sumować się do 100%). 

W strukturze próby badawczej N=306 znalazło się 51% dziewcząt 
oraz 49% chłopców. Wśród badanych 9% stanowią respondenci w wieku 13 lat, 45% – 
14 lat oraz 46% – 15 lat.

Badania zostały przeprowadzone w maju 2014 roku na terenie Publicznego 
Gimnazjum nr 5 w Białymstoku. Potencjalne trudności, przewidywane przez autorkę, 
związane były z uzyskaniem pozwolenia dyrekcji na ich realizację oraz dostarczeniem 
kwestionariusza wszystkim uczniom szkoły. Kierownictwo placówki oświatowej oka-
zało się być jednak na tyle pomocne, że udzielono zgodę nie tylko na przeprowadzenie 
badań, ale również na zaangażowanie wychowawców w ten proces. Dzięki pomocy 
sekretariatu szkoły, który ułatwił obieg kwestionariuszy pomiędzy wychowawcami 
a autorką badań oraz koordynację całego procesu, a także wychowawców klas, którzy 
odpowiadali za realizację badań bezpośrednio w swoich klasach, ich przeprowadzenie 
okazało się być o wiele prostsze i szybsze, niż początkowo przewidywano.

§2. Analiza wyników badań

Należy zaznaczyć, iż do realizacji badań oraz opracowania uzyskanych rezulta-
tów przystąpiono z pełną świadomością, że ich charakter, zakres, jak również przedsta-
wione ograniczenia badawcze nie pozwalają na jednoznaczne zweryfikowanie hipotez 
badawczych. Analiza wyników badań stanowi jedynie próbę odpowiedzi na postawione 
pytania badawcze. Wydaje się, że ze względu na charakter zasygnalizowanych trud-
ności nieścisłości mogą przybrać formę niedoszacowania wyników. W oparciu o dane 
empiryczne, pochodzące z wywiadu kwestionariuszowego, możliwe jest zatem jedy-
nie zarysowanie obrazu wiktymizacji dzieci przestępstwem groomingu w Polsce. Aby 
sformułować wnioski i twierdzenia w tym zakresie, poniżej przedstawiono zestawienie 
określonych procentowo odpowiedzi udzielanych przez respondentów na poszczególne 
pytania oraz dokonano ich analizy. 
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Wykres nr 1.  Czy w ramach korzystania z usług internetowych (portale społeczno-
ściowe, blogi, komunikatory i inne) udostępniasz swoje dane (np. płeć, 
wiek, miejsce zamieszkania, adres e-mail itp.) w taki sposób, że są one 
publicznie widoczne?
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Źródło: opracowanie własne  

Na pytanie o podejmowanie podstawowych zachowań ryzykowanych, po-
legających na upublicznianiu swoich danych w Internecie, prawie połowa badanych 
udzieliła odpowiedzi twierdzącej. Tylko 33% respondentów świadomie nie udostępnia 
swoich danych w sposób publicznie widoczny, natomiast 19% dzieci w ogóle nie wie, 
jak wygląda kwestia prywatności publikowanych przez nie danych w Internecie. Wśród 
osób upubliczniających swoje dane oraz niemających pewności co do warunków ich 
dostępności nieznacznie dominują dziewczęta.
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Wykres nr 2.  Czy uważasz, że zawieranie nowych znajomości przez Internet  
jest bezpieczne?

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
Tak Nie Nie wiem

Chłopcy (N=148)

Dziewczęta (N=148)

Łącznie (N=306)
41

% 43
%

24
%

31
%

28
%

42
%

35
%

26
%

30
%
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Pytanie drugie kwestionariusza dotyczyło oceny ryzyka zawierania nowych 
znajomości w Internecie. Miało ono na celu zbadanie podłoża podejmowania przez 
dzieci zachowań ryzykownych w sieci. Spośród trzech możliwości największa część 
ankietowanych (42%) wybrała odpowiedź świadczącą o tym, że dostrzega zagrożenia 
związane z nawiązywaniem kontaktów z nieznajomymi przez Internet. Niestety, liczba 
dzieci uważających, że zawieranie znajomości w Internecie jest bezpieczne, również 
stanowi istotną część próby (30%). Podobny odsetek badanych (28%) nie potrafi jed-
noznacznie określić, czy zachowanie takie uważa za groźne, czy też nie. Chociaż duża 
część dzieci ma świadomość zagrożeń, to jednak łączna liczba ankietowanych niedo-
strzegających ryzyka związanego z kontaktowaniem się przez Internet z osobami obcy-
mi oraz deklarujących niezdolność jego oceny stanowi większość (58%) próby. Jest to 
zjawisko niepokojące, bowiem to właśnie ta grupa młodych ludzi może być najbardziej 
narażona na wiktymizację przestępstwem groomingu.
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Wykres nr 3.   Czy kiedykolwiek otrzymałeś propozycję rozmowy przez Internet 
od osoby, której nie znasz w rzeczywistości?
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Kolejne pytanie dotyczyło już bezpośrednio doświadczeń dzieci w kontekście 
groomingu. Zdecydowana większość badanych (62%) otrzymała przynajmniej raz 
w życiu propozycję rozmowy przez Internet od nieznajomej osoby. Chociaż niemożliwe 
jest ustalenie tego faktu na podstawie dostępnych danych, zasadne wydaje się przypusz-
czenie, że część z dzieci mogła otrzymać taką propozycję więcej niż jeden raz. 

Wykres nr 4.  Czy zdarzyło Ci się odpowiedzieć na propozycję rozmowy i nawiązać 
kontakt z osobą nieznajomą w Internecie?
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W odpowiedzi na pytanie o reakcję na propozycję rozmowy i nawiązanie 
kontaktu z osobą nieznajomą zdania są podzielone niemalże pół na pół. Analiza tych 
danych w kontekście poprzednio zadanego pytania prowadzi jednak do wniosku, że 
zdecydowana większość osób, które otrzymały przez Internet propozycję rozmowy od 
nieznajomego (62% całej próby), odpowiedziała na nią twierdząco i nawiązała z obcą 
osobą kontakt (51% całej próby). Widać tu pewną niekonsekwencję, bowiem tyko 30% 
respondentów przyznało, że uważa zawieranie nowych znajomości przez Internet za 
bezpieczne, a mimo to na nawiązanie wirtualnego kontaktu z osobą obcą zdecydowa-
ło się aż 51% badanych. Z powyższego wynika, że 21% z nich stanowią osoby, które 
uważają kontaktowanie się z nieznajomymi w sieci za niebezpieczne lub nie mają na 
ten temat zdania. 

Wykres nr 5.  Czy zdarzyło Ci się podać swoje dane lub informacje na swój temat 
przez Internet osobie, której nie znasz w rzeczywistości?
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Do podjęcia dalej idącego zachowania ryzykownego, sprowadzającego się do 

podania danych lub informacji na swój temat nieznajomej osobie, przyznaje się już 
zdecydowanie mniej, bo 25% badanych. Niestety, zachowanie 48% respondentów udo-
stępniających swoje dane w sposób publicznie widoczny również rodzi ryzyko dostępu 
do nich osób niepowołanych i może mieć podobne skutki, jak bezpośrednie przesłanie 
ich obcej osobie, z czego dzieci najwyraźniej nie zdają sobie sprawy. 
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Wykres nr 6.  Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się odkryć, że osoba, którą poznałeś/
poznałaś w Internecie wprowadziła Cię w błąd co do swojej tożsamości  
(np. podała fałszywy wiek, imię, płeć itp.)?
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Analizie poddano również doświadczenia dzieci w zakresie kontaktowania się 
przez Internet z osobami, które zatajały swoją prawdziwą tożsamość bądź kreowały 
fałszywą. Aż 11% badanych odkryło, że nieznajomy wprowadzał je w błąd co do swojej 
tożsamości. 80% respondentów twierdzi, że nie przydarzyła się im taka sytuacja, nato-
miast 9% ma co do tego wątpliwości. Wydaje się jednak, że część dzieci, ze względu na 
swoje cechy, takie jak naiwność czy brak doświadczenia życiowego, mogła nie zauwa-
żyć, że jest poddawana manipulacji. 
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Wykres nr 7.  Czy kiedykolwiek otrzymałeś od osoby poznanej w Internecie propo-
zycję spotkania w świecie rzeczywistym?
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W kontekście doświadczeń wiktymizacyjnych, bezpośrednio związanych 
z przestępstwem groomingu, zapytano o fakt otrzymania przez Internet propozycji spo-
tkania w świecie realnym od osoby nieznajomej. Doświadczyło tego aż 36% badanych 
dzieci. Na podstawie uzyskanych danych niemożliwe jest jednak określenie, jaka część 
propozycji pochodziła od rówieśników, a jaka od osób dorosłych oraz jakie były inten-
cje tych osób. Niezależnie od odpowiedzi na te pytania, tak wysoki wskaźnik odpowie-
dzi twierdzących budzi niepokój. 
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Wykres nr 8.  Czy kiedykolwiek spotkałeś się w świecie rzeczywistym z osobą po-
znaną przez Internet?
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Źródło: opracowanie własne 

Jeszcze bardziej niepokojący jest odsetek osób, które zdecydowały się na 
spotkanie w świecie rzeczywistym z osobą poznaną przez Internet. W świetle liczby 
36% respondentów, którzy otrzymali propozycję spotkania, aż 30% całej próby badaw-
czej umówiło się na spotkanie z zupełnie obcą osobą. Skala podejmowania najbardziej 
ryzykownego z zachowań przez dzieci jest więc alarmująca. Mimo że nie sposób usta-
lić, kim w tych przypadkach okazała się być osoba poznana przez Internet i jakie były 
konsekwencje spotkania, należy uznać każde takie zachowanie za niezwykle niebez-
pieczne i narażające w sposób bezpośredni na wykorzystanie w celu przestępnym przez 
sprawcę groomingu.
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Wykres nr 9.  Czy kiedykolwiek osoba poznana przez Internet rozmawiała lub próbo-
wała rozmawiać z Tobą na tematy związane z seksem?
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Kolejne pytanie dotyczyło doświadczeń wiktymizacyjnych w zakresie zacho-
wań wyłącznie werbalnych, podejmowanych za pośrednictwem Internetu. 19% bada-
nych przyznało, że rozmawiano (lub próbowano rozmawiać) z nimi na tematy związane 
z seksem. Wydaje się, że w większości mogli oni paść ofiarą różnych form stadialnych 
groomingu, chociaż nie można wykluczyć, że pewien odsetek takich rozmów mogli 
prowadzić z nimi rówieśnicy lub osoby nieznacznie starsze.
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Wykres nr 10.  Czy kiedykolwiek otrzymałeś przez Internet od osoby, której nie spo-
tkałeś/aś w rzeczywistości, propozycję o charakterze seksualnym?
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Powyższe przypuszczenia potwierdza fakt, że aż 15% badanych doświadczy-
ło wiktymizacji poprzez otrzymanie przez Internet od nieznajomej osoby propozycji 
o charakterze seksualnym. Deklaratywny charakter badania nie pozwala na ustalenie, 
ile z tych propozycji wypełnia znamiona czynu z art. 200a § 2 kk. Z uwagi na nieskom-
plikowaną konstrukcję znamion, dla zrealizowania których wystarczy w uproszczeniu 
złożenie propozycji o charakterze seksualnym za pośrednictwem Internetu oraz zmie-
rzanie do jej realizacji, wydaje się, że duża część tych czynów może stanowić przestęp-
stwo groomingu. 

Na postawie analizy uzyskanych danych możliwe jest podjęcie próby weryfikacji 
postawionych intuicyjnie hipotez badawczych. 

1. Przeprowadzenie badań metodą sondażu diagnostycznego oraz sposób kon-
strukcji pytań kwestionariusza nie pozwalają na uzyskanie kompletnej odpo-
wiedzi na sformułowany w punkcie pierwszym problem badawczy. Udało się 
mianowicie uwiarygodnić twierdzenie, że dzieci doświadczają różnych form 
nagabywania seksualnego przez Internet, które mogą spełniać przesłanki prze-
stępstwa groomingu – od propozycji nawiązania kontaktu, składanych przez 
osoby nieznajome (które to propozycje niekoniecznie na tym etapie muszą być 
równoznaczne z nagabywaniem seksualnym, jednak wydaje się, że część z nich 
może stanowić pierwszy etap groomingu), po próby rozmów na tematy związa-
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ne z seksem czy wreszcie otrzymywanie propozycji o charakterze seksualnym. 
Na podstawie uzyskanych danych niemożliwe jest natomiast ustalenie, jaka 
część tych zdarzeń prowadzi do wiktymizacji przestępstwem groomingu. 

2. Intuicyjne założenie, że podejmowanie różnego rodzaju zachowań ryzykow-
nych w Internecie jest wśród dzieci powszechne, okazało się być trafne. Aż 48% 
badanych deklaruje, że świadomie udostępnia w Internecie dane na swój temat 
w sposób publicznie widoczny, a 19% nie wie, jak wygląda kwestia dostępu 
do nich przez osoby nieznajome. 51% respondentów twierdzi, że nawiązało 
w Internecie kontakt z nieznajomą osobą, 25% – że podało takiej osobie dane 
lub informacje na swój temat, natomiast 30% – że spotkało się z nią w świecie 
rzeczywistym. Liczby te są alarmujące. 

3. Hipoteza, że dzieci uważają, jakoby Internet był bezpiecznym miejscem, 
w związku z czym nie boją się nawiązywać kontaktów z nieznajomymi, nie 
znalazła pełnego potwierdzenia w wynikach przeprowadzonych badań. Duża 
część ankietowanych (42%) opowiedziała się za poglądem, że zawieranie zna-
jomości przez Internet jest ryzykowne. W odniesieniu do postawionej hipotezy 
badawczej należy jednak stwierdzić, że respondenci, którzy uważają nawiązy-
wanie kontaktów w sieci za bezpieczne, stanowią 30% próby badawczej, co 
prowadzi do wniosku, że przekonanie to nie jest wśród młodych ludzi domi-
nujące. Niepojąca natomiast jest łączna liczba dzieci nieświadomych zagro-
żeń czyhających na nie w Internecie, tj. takich, które nie dostrzegają ryzyka 
związanego z kontaktowaniem się przez Internet z osobami obcymi lub też nie 
potrafią dokonać jego oceny. Grupa ta stanowi zdecydowaną większość próby 
badawczej (58%).

4. Ciężko powiedzieć, czy dzieci w obliczu świadomości czyhających na nie 
zagrożeń są bardziej ostrożne i a contrario boją się nawiązywania kontak-
tów z nieznajomymi. Wydaje się, że związek między wiedzą o zagrożeniach 
a ostrożnością w podejmowaniu zachowań ryzykownych nie jest konieczny. 
Świadczyć o tym może wysoki odsetek dzieci, które nawiązały w Internecie 
kontakt z nieznajomą osobą, współwystępujący z dużą liczbą osób przekona-
nych, że takie kontakty nie są bezpieczne.
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Podsumowanie

Celem niniejszej pracy było stworzenie swego rodzaju kompendium wiedzy na 
temat groomingu w ujęciu prawnokarnym i kryminologicznym. Z uwagi na charakter 
pracy oraz jej ograniczony zakres zdecydowano się na możliwie wnikliwe, choć jed-
nocześnie syntetyczne omówienie jedynie wybranych aspektów tego zjawiska. Wydaje 
się, iż dobór zagadnień był na tyle trafny, że udało się w sposób niepowierzchowny za-
rysować obraz groomingu w Polsce. Jednocześnie należy podkreślić, że materia niniej-
szej pracy nie wyczerpuje w całości problematyki związanej z groomingiem i otwiera 
pole do dalszych badań w tym przedmiocie. 

Dokonane ustalenia terminologiczne pozwalają przyjąć, że najbardziej ade-
kwatnym i sumarycznym pojęciem na oznaczenie zarówno zjawiska nagabywania 
seksualnego dzieci za pośrednictwem Internetu na płaszczyźnie kryminologicznej, jak 
również przestępstwa z art. 200a kk, jest, zapożyczony z języka angielskiego, termin 
grooming. Należy podkreślić, że geneza omawianego fenomenu sięga zaledwie końca 
ubiegłego stulecia, w związku z czym wciąż brakuje wszechstronnej wiedzy na temat 
nie tylko jego przebiegu, ale również uwarunkowań, czynników ryzyka oraz charakte-
rystyk sprawców. 

Analiza regulacji prawnomiędzynarodowych dotyczących groomingu prowadzi 
do wniosku, że ta forma krzywdzenia dzieci na tle seksualnym była przez pewien czas 
bagatelizowana w ramach uniwersalnego oraz regionalnego systemu ochrony i promocji 
praw człowieka. Chociaż pośrednią ochronę przed tego typu czynami zapewniał art. 34 
Konwencji o Prawach Dziecka ONZ z 1989 r. oraz regulacje wielu innych aktów prawa 
międzynarodowego, zwalczające wykorzystywanie seksualne dzieci, wyraźnie brakowa-
ło instrumentu odnoszącego się wprost do zjawiska groomingu i nakazującego jego pe-
nalizację w ustawodawstwach krajowych. Lukę tę wypełniły dopiero Konwencja Rady 
Europy z 2007 r. o ochronie dzieci przed ich seksualnym wykorzystywaniem i niego-
dziwym traktowaniem w celach seksualnych oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/93/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania 
w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii.
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Mimo wyraźnych braków ilościowych (wystarczy porównać liczbę regulacji 
dotyczących groomingu z liczbą regulacji odnoszących się do pornografii dziecięcej, 
rozprzestrzeniającej się również głównie w cyberprzestrzeni), w kwestii jakościo-
wej prawo międzynarodowe w omawianym zakresie stoi na dość wysokim poziomie. 
Warto zwłaszcza podkreślić, że nie tylko penalizuje grooming, ale również normuje 
wiele środków i instytucji prawnych, niezbędnych dla zapewnienia odpowiedniej re-
akcji prawnokarnej oraz ochrony dzieci przed tym zjawiskiem, a także określa warunki 
współpracy w zakresie jego zwalczania i zapobiegania na szczeblu międzynarodowym 
oraz krajowym. 

Penalizacja groomingu w polskim prawie karnym jest wynikiem konieczności 
dostosowania rodzimych regulacji do zobowiązań międzynarodowych. Po dokonaniu 
analizy prawnoporównawczej należy skonstatować, że stypizowany w art. 200a kk 
nowy typ przestępstwa w pełni realizuje obowiązek kryminalizacji w zakresie okre-
ślonym w postanowieniach Konwencji z Lanzarote oraz Dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2011/93/UE, dotyczących groomingu. Analiza ustawowych znamion 
czynów z art. 200a § 1 oraz 2 kk prowadzi jednak do wniosku, że regulacja ta nie jest 
pozbawiona wad. Interpretacja znamion strony przedmiotowej nastręcza bowiem wielu 
trudności i jest przedmiotem licznych rozbieżności oraz sporów wśród przedstawicieli 
doktryny. Zasadny wydaje się postulat uproszczenia konstrukcji przepisu art. 200a kk 
w celu ułatwienia oraz ujednolicenia jego interpretacji. 

Wątpliwości w przedmiocie kryminalizacji groomingu budzić może również 
granica wieku ochrony małoletnich przed tym przestępstwem, która zgodnie z art. 200a 
kk wynosi 15 lat. Wskazane wydaje się przeprowadzenie w tym zakresie badań w celu 
ustalenia, czy wiktymizacji zjawiskiem groomingu doświadczają również małoletni po-
wyżej 15 lat, aby określić ewentualną potrzebę rozszerzenia zakresu penalizacji czynów 
z art. 200a kk. 

Zasadne i wysoce pożądane wydaje się także objęcie kryminalizacją czy-
nów polegających na nagabywaniu seksualnym małoletnich w sposób bezpośredni, 
w ich obecności lub pobliżu. Należy podkreślić, że postulat taki został wyrażony rów-
nież w preambule do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE. Cho-
ciaż najprostszym rozwiązaniem w tym zakresie wydaje się być usunięcie z art. 200a 
§ 1 oraz 2 kk znamienia określającego sposób nawiązania kontaktu sprawcy z dziec-
kiem (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej), 
to pożądany efekt może zostać odniesiony również poprzez wprowadzenie do Kodeksu 
karnego nowego typu przestępstwa, penalizującego grooming offline. 

Omawianie aspektów kryminologicznych zjawiska groomingu jest o tyle 
trudniejsze od rozważań w płaszczyźnie prawnokarnej, że nie odbywa się na postawie 
regulacji prawnych, które należy jedynie zinterpretować, ale konieczne jest odniesie-
nie się do wiedzy empirycznej. Tej zaś, jak już wskazywano, ciągle w przedmiocie 
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groomingu brakuje. Dostępne, w dużej mierze szczątkowe, dane nie pozwalają nawet 
na jednoznaczne ustalenie dominującego sposobu działania sprawców. Wiele źródeł 
wskazuje, że przebieg procesu groomingu ma charakter wieloetapowy, dzięki czemu 
sprawca za pośrednictwem Internetu stopniowo zaprzyjaźnia się z ofiarą, zdobywa jej 
zaufanie, następnie uzależnia ją od siebie, po czym próbuje doprowadzić do spotkania 
w celu jej wykorzystania seksualnego bądź też wykorzystać ją seksualnie online. Ist-
nieją również informacje na temat zupełnie odmiennego sposobu działania sprawców, 
którzy z pominięciem przedstawionych etapów wprost dążą do popełnienia na szkodę 
małoletniego przestępstw na tle seksualnym, nieraz nie ukrywając swych przestęp-
nych zamiarów. W związku z niewielką ilością danych, obrazujących modus operandi 
sprawców groomingu oraz istniejącymi w tym przedmiocie rozbieżnościami, zasadne 
wydaje się przeprowadzenie pogłębionych badań empirycznych na temat przebiegu 
omawianego procesu.

Równie niewiele jest rzetelnych informacji na temat uwarunkowań groomin-
gu. Dostępne opracowania pozwalają jednak ustalić, że kluczową rolę w przyczynach 
zjawiska odgrywają zachowania ryzykowne potencjalnych ofiar. Fakt ich przedsiębra-
nia przez dzieci korzystające z Internetu potwierdzają również wyniki badań własnych 
autorki niniejszej pracy. Uzyskane dane obrazują nadto skalę zjawiska, bowiem wy-
nika z nich, że zdecydowana większość małoletnich użytkowników Internetu podjęła 
w swoim życiu (a być może podejmuje stale, chociaż jest to zbyt daleko idący wniosek) 
chociaż jedną z form zachowań ryzykownych. 

Analiza uwarunkowań groomingu na tle wyników badań własnych prowadzi 
do konkluzji, że niezwykle istotne znaczenie w ochronie dzieci przed groomingiem 
mają działania profilaktyczne, skupiające się przede wszystkim na edukacji w zakresie 
zagrożeń. Zapobieżenie wiktymizacji jest możliwe zwłaszcza dzięki ustaleniu newral-
gicznego momentu, w którym niewłaściwe zachowanie dziecka może decydować 
o wiktymizacji przestępstwem groomingu. Wydaje się, że kluczowa jest chwila nawią-
zania znajomości w Internecie z osobą nieznajomą, która może się okazać potencjalnym 
sprawcą groomingu. To właśnie na prawidłowe zachowanie dzieci w tym momencie po-
winny być ukierunkowane działania profilaktyczne o charakterze edukacyjnym. Rów-
nie istotne jest zachowanie ostrożności w poruszaniu się po cyberprzestrzeni, zwłaszcza 
poprzez ograniczenie publicznej widoczności informacji na temat dziecka w Internecie, 
aby nie dopuścić do zainteresowania nim potencjalnego sprawcy.

Wskazane działania profilaktyczne w zakresie edukacji są w Polsce prowadzo-
ne przede wszystkim przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę / dawniej Fundację Dzie-
ci Niczyje, również w ramach współpracy na szczeblu unijnym. Należy jednocześnie 
skonstatować, że zdecydowana większość przedsięwzięć, mających na celu zwalczanie 
oraz zapobieganie zjawisku groomingu, realizowania jest przez organizacje pozarządo-
we, wśród których wiodącą rolę odgrywa FDDS. Jednak działania w tym przedmiocie 
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są podejmowane również w ramach działalności organów państwowych. Istotna jest 
zwłaszcza rola Rzecznika Praw Dziecka, bowiem ustawowe kompetencje tego organu 
pozwalają na podejmowanie różnego rodzaju kroków o charakterze zapobiegawczym, 
interwencyjnym czy doradczym w zakresie szeroko pojętych kwestii związanych z gro-
omingiem. 

Szczególe uprawnienia w zakresie zwalczania przestępstw z art. 200a kk ma 
policja. Sposób uregulowania kontroli operacyjnej w odniesieniu do groomingu bu-
dzi jednak wiele kontrowersji, a możliwość zastosowania tego środka do wykrywania 
tego typu przestępstw jest dyskusyjna. Omówione w tym zakresie wątpliwości znajdu-
ją swoje odbicie w statystykach policyjnych, ukazujących liczbę stwierdzonych prze-
stępstw z art. 200a § 1 oraz 2 kk, która jest zasadniczo niewielka. Celowy wydaje się 
więc postulat uregulowania kwestii kontroli operacyjnej w taki sposób, aby stworzyć 
faktyczną możliwość wykorzystania tego narzędzia przez organy ścigania w celu zwal-
czania przestępczości z art. 200a kk. 

Niewielka jest także (wręcz śladowa w obliczu liczby przestępstw stwierdzo-
nych w ramach czynności dochodzeniowych) liczba skazań za popełnienie omawianych 
typów przestępstw. Potencjalną przyczyną takiego stanu rzeczy może być nieudolność 
organów ścigania w dostarczaniu dowodów pozwalających na postawienie zarzutów 
osobom podejrzanym, a następnie ich skazanie w procesie karnym. Trudności w tym 
zakresie mogą wynikać również ze skomplikowanej i niejasnej konstrukcji ustawowych 
znamion czynu, zwłaszcza w przypadku art. 200a § 1 kk, co może utrudniać dowiedze-
nie przed sądem ich realizacji poprzez działanie oskarżonego. Hipotezę tę potwierdzać 
może o ponad połowę wyższa liczba skazań za czyny z art. 200a § 2 kk od liczby 
skazań za czyny z art. 200a § 1 kk. Niezależnie jednak od liczby prawomocnych wyro-
ków skazujących kontrowersje budzi fakt, że w każdym przypadku wymierzenia kary 
pozbawienia wolności zawieszono jednocześnie jej wykonanie na okres próby, często 
nawet bez orzeczenia dozoru. 

W obliczu przedstawionej analizy statystyk policyjnych oraz sądowych wysnu-
to hipotezę, że faktyczna skala zjawiska groomingu jest znacznie większa, niż wskazują 
oficjalne dane. To intuicyjne założenie okazało się znaleźć potwierdzenie w dostępnych 
w tym przedmiocie badaniach. Ich analiza pozwala na przyjęcie, że „ciemna liczba” 
przestępstw groomingu obejmuje w przybliżeniu 5-7% dzieci, które korzystają z Inter-
netu. Ustaleń tych dokonano w oparciu o wyniki dwóch badań, z których każde zostało 
przeprowadzone na próbie badawczej około 1000 osób. W jej skład wchodziły jednak 
również dzieci powyżej 15. roku życia, które ze względu na wiek nie mogą być przed-
miotem wykonawczym czynów z art. 200a kk. Należy zatem skonstatować, że istnieje 
potrzeba zrealizowania badań dotyczących wiktymizacji przestępstwem groomingu na 
szeroką skalę. W skład próby badawczej powinny wchodzić zarówno dzieci poniżej lat 
15, ja też, w związku z wysuniętym wcześniej postulatem, małoletni w przedziale wie-
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kowym od 15 do lat 18, z uwzględnieniem podziału badanych na grupy wiekowe przy 
opracowywaniu wyników badań. W ten sposób możliwe byłoby uzyskanie bardziej 
szczegółowych danych, przydatnych do oszacowania „ciemnej liczby” przestępstw 
z art. 200a kk oraz uzyskanie obrazu wiktymizacji czynami wypełniającymi znamiona 
tego przestępstwa w odniesieniu do małoletnich powyżej lat 15. 

Ogromna rozbieżność pomiędzy liczbą przestępstw stwierdzonych (nie wspo-
minając już o znikomej liczbie prawomocnych wyroków) a prawdopodobną „ciemną 
liczbą” przestępstw z art. 200a kk jest zatrważająca. W celu zmniejszenia istniejącego 
dysonansu konieczne jest usprawnienie pracy organów ścigania oraz być może usu-
nięcie wątpliwości interpretacyjnych poprzez uproszczenie konstrukcji znamion art. 
200a kk. Istotne jest nie tylko zwiększenie wykrywalności przestępstwa groomingu, ale 
również spotęgowanie nieuchronności kary, co skutkować powinno wzrostem liczby 
prawomocnych skazań za jego popełnienie. Kwestią kluczową jest jednak obniżenie 
„ciemniej liczby” przestępstw groomingu poprzez zapobieganie kolejnym przypadkom 
ich popełnienia. Prowadzone na szeroką skalę różnorodne działania profilaktyczne, 
omówione w treści pracy, są na to najlepszym sposobem. Aby były one efektywne, 
niezbędna jest jednak ich koordynacja nie tylko na szczeblu międzynarodowym, ale 
również krajowym. Do tego natomiast potrzebna jest nie tylko dobra wola osób decy-
zyjnych w ramach omawianych organów oraz podmiotów, ale również odpowiednie 
rozwiązania legislacyjne oraz środki z budżetu państwa. Zasadne wydaje się przepro-
wadzenie pogłębionej analizy przedstawionej problematyki, co mogłoby doprowadzić 
do opracowania konkretnych i skutecznych rozwiązań w tym zakresie. 

W celu pogłębienia zastanej wiedzy empirycznej na temat groomingu autorka 
niniejszej pracy zdecydowała się na przeprowadzenie badań w przedmiocie wiktymiza-
cji dzieci poniżej lat 15 przestępstwem groomingu w Polsce. Ze względu na skalę badań 
oraz wskazane ograniczenia badawcze ich wyniki nie stanowią podstawy do wysuwania 
jednoznacznych i niepodważalnych wniosków, a jedynie umożliwiają dokonanie próby 
odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Analiza uzyskanych danych pozwala jed-
nak na ustalenie, że podejmowanie przez dzieci zachowań ryzykownych jest powszech-
ne. Liczne są również przypadki doświadczania przez dzieci w Internecie zachowań 
mogących wypełniać znamiona przestępstwa groomingu lub jego usiłowania. Alarmu-
jąca jest zwłaszcza liczba małoletnich, którzy otrzymali od osób poznanych przez In-
ternet propozycję spotkania lub propozycję o charakterze seksualnym. Chociaż badania 
z pewnością nie wyczerpują tematu, to uzyskane w wyniku ich przeprowadzenia dane 
pozwalają stwierdzić, że zjawisko groomingu rzeczywiście funkcjonuje w Polsce, i to 
prawdopodobnie w skali bardziej zbliżonej do oszacowanej wcześniej „ciemnej liczby” 
przestępstw niż do tej ukazanej w oficjalnych statystykach. 

Chociaż celem niniejszej pracy było przedstawienie kompleksowej analizy naj-
ważniejszych aspektów groomingu, należy skonstatować, że zawarte w niej treści sta-
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nowią jedynie wycinek problematyki badawczej związanej z tym zjawiskiem. Wypada 
przyznać, że problematyka ta obejmuje znacznie więcej kwestii, niż początkowo przy-
puszczano. Warto jednocześnie podkreślić, że poruszone w niniejszej pracy aspekty 
groomingu zostały poddane szczegółowej i rzetelnej analizie w zakresie wyznaczonym 
przez jej ramy. Stanowi to o wartości merytorycznej pracy samej w sobie, jak również 
stwarza solidne podstawy do prowadzenia dalszych badań naukowych w przedmiocie 
omawianego zjawiska. 
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Aneks 
Wiktymizacja dzieci i młodzieży przestępstwem groomingu

Kwestionariusz ankiety

Wiek: 

  12 lat    13 lat    14 lat    15 lat    16 lat 

Płeć:

  kobieta    mężczyzna

1. Czy w ramach korzystania z usług internetowych (portale społecznościowe, 
blogi, komunikatory i inne), udostępniasz swoje dane (np. płeć, wiek, miejsce 
zamieszkania, adres e-mail itp.) w taki sposób, że są one publicznie widoczne? 
 

  tak     nie     nie jestem pewny/a, czy moje dane  
są publicznie widoczne

2. Czy uważasz, że zawieranie nowych znajomości przez Internet jest bezpieczne? 

  tak    nie     nie wiem

3. Czy kiedykolwiek otrzymałeś propozycję rozmowy przez Internet od osoby, 
której nie znasz w rzeczywistości? 

  tak     nie
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4. Czy zdarzyło Ci się odpowiedzieć na taką propozycję rozmowy i nawiązać 
kontakt z osobą nieznajomą w Internecie? 
 

   tak     nie

Czy zdarzyło Ci się podać swoje dane lub informacje na swój temat przez 
Internet osobie, której nie znasz w rzeczywistości? 
 

   tak     nie

5. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się odkryć, że osoba, którą poznałeś/aś w Inter-
necie wprowadziła Cię w błąd co do swojej tożsamości (np. podała fałszywy 
wiek, imię, płeć itp.)?
 

   tak     nie     nie jestem pewny/a

Czy kiedykolwiek otrzymałeś od osoby poznanej w Internecie propozycję 
spotkania w świecie rzeczywistym? 
 

   tak     nie

Czy kiedykolwiek spotkałeś się w świecie rzeczywistym z osobą poznaną 
przez Internet? 
 

   tak     nie

Czy kiedykolwiek osoba poznana przez Internet rozmawiała lub próbowała 
rozmawiać z Tobą na tematy związane z seksem?  
 

   tak     nie

6. Czy kiedykolwiek otrzymałeś przez Internet od osoby, której nie spotkałeś 
w rzeczywistości, propozycję o charakterze seksualnym?  
 

   tak     nie
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