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Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do rządowego projektu ustawy 

o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (druk nr 189) 

 

W związku z podjętymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi wprowadzenia do polskiego 

porządku prawnego nowych mechanizmów mających służyć przeciwdziałaniu zagrożeniom 

przestępczością na tle seksualnym, Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC) pragnie 

przedstawić uwagi do przedłożonych propozycji. Przedmiotem niniejszej opinii jest rządowy 

projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (druk 

sejmowy 189). 

 

1. Uwagi ogólne 

 

Ochrona praw dzieci przed ich seksualnym wykorzystaniem, jak i kierowaną przeciwko nim 

przemocą seksualną, jest niezmiernie istotnym elementem w systemie ochrony praw 

człowieka. Wśród międzynarodowych aktów odnoszących się do tego zagadnienia należy 

wyróżnić przede wszystkim Konwencję o prawach dziecka przyjętą przez Zgromadzenie 

Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r.1 Polska ratyfikowała także Konwencję 

Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym 

traktowaniem w celach seksualnych2. Jej głównym celem jest zapobieganie i zwalczanie 

seksualnego wykorzystania i niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych, ochrona 

praw dzieci będących ofiarami oraz promowanie krajowej i międzynarodowej współpracy 

przeciwko tym zjawiskom. Polski ustawodawca poczynił już pewne kroki w celu 

dostosowania przepisów prawa karnego do wymogów Konwencji, jednak nadal nie zostały 

ustanowione aktywne środki ochrony służące zapobieganiu przestępczości na tle seksualnym, 

a istniejące mechanizmy prawne nie są należycie wykorzystywane. Należy zauważyć, że inne 

Państwa-Strony tej Konwencji (a wśród nich również te, których ustawodawstwo przewiduje 

funkcjonowanie rejestrów sprawców przestępstw na tle seksualnym) wdrożyły już do swoich 

                                                 
1 Dz. U. z 1991 r., nr 120, poz. 526, por. w szczególności art. 34 i art. 39. 
2 Dz.U. z 2015 r. poz. 608. 
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porządków prawnych rekomendowane na mocy tego dokumentu odpowiednie środki 

prewencyjne, a także systemy wsparcia zarówno dla ofiar, jak i sprawców.  

 

HFPC nie podważa zasadności koncepcji wprowadzenia do polskiego porządku prawnego 

mechanizmu, którego celem byłoby rejestrowanie sprawców przestępstw na tle seksualnym. 

Należy jednak jednoznacznie oddzielić środki, jakimi są: rejestr publiczny i rejestr z dostępem 

ograniczonym. Gromadzenie danych sprawców przestępstw na tle seksualnym powinno 

odbywać się wyłącznie w formie rejestru z dostępem ograniczonym. Rejestr publiczny nie 

stanowi efektywnego środka, który służy zwalczaniu przestępstw na tle seksualnym. Łączy 

się za to z wieloma negatywnymi i zbędnymi konsekwencjami przede wszystkim dla rodzin 

sprawców, wśród których często znajdują się ofiary tych przestępstw. 

 

2. Przedmiot i cel projektu 

 

Przedmiotem projektu ustawy jest wprowadzenie nowych, dotychczas nieistniejących, 

środków mających służyć ochronie społeczeństwa przed przestępczością seksualną. Projekt 

ustawy zakłada przede wszystkim wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowego 

instrumentu, którym miałby być „Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym” (dalej: 

rejestr). 

 

W rozumieniu art. 2 projektowanej ustawy „przestępczość na tle seksualnym” obejmuje 

przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wymienione w Rozdziale XXV 

Kodeksu karnego3 (dalej: k.k.) z wyłączeniem przestępstw określonych w art. 202 § 1 i w art. 

204 § 1 i 2 Kodeksu karnego, chyba że zostały popełnione na szkodę małoletniego.  

 

Odrębny od Krajowego Rejestru Karnego (KRK) „Rejestr sprawców przestępstw na tle 

seksualnym” będzie się składał z dwóch oddzielnych baz danych, zwanych „Rejestrem 

z dostępem ograniczonym” i „Rejestrem publicznym”. 

 

Rejestr publiczny będzie obejmował sprawców czynów zabronionych określonych w art. 2 

ustawy, którzy dopuścili się przestępstwa zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem na 

szkodę małoletniego poniżej 15 lat, lub którzy dopuścili się przestępstw określonych w art. 2 

w warunkach recydywy. Rejestr ten będzie dostępny powszechnie i bez ograniczeń. Jego 

publikacja nastąpi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. 

 

Natomiast w rejestrze z dostępem ograniczonym będą gromadzone dane osób:  

1) prawomocnie skazanych za popełnienie przestępstw, o których mowa w art. 2, 

2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach 

o przestępstwa, o których mowa w art. 2, 

3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach 

o przestępstwa, o których mowa w art. 2, na podstawie amnestii, 

4) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach 

o przestępstwa, o których mowa w art. 2, 

5) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub 

wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 94 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382 oraz 

z 2015 r. poz. 1418 i 1707), w sprawach o przestępstwa, o których mowa w art. 2. 

 

Umieszczenie danych tych osób pobieranych z KRK będzie następowało z urzędu, jako 

następstwo prawomocnych rozstrzygnięć w ich sprawach. Ponadto, zgodnie z art. 8 

                                                 
3 Dz.U. z 1997 nr 88 poz. 553 ze zm. 
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projektowanej ustawy, dane o skazanym zgromadzone w Rejestrze nie mogą być z niego 

usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 projektu ustawy osoby, których dane będą umieszczone 

w rejestrach, będą zobowiązane do zgłaszania Policji każdorazowej zmiany faktycznego 

adresu pobytu, najpóźniej w jego trzecim dniu. Naruszenie tego obowiązku będzie stanowić 

wykroczenie. 

 

Dążeniem projektodawcy jest rozbudowa aktywnych środków ochrony służących 

zapobieganiu przestępczości seksualnej już na etapie przed popełnieniem czynu 

zabronionego. W związku z tym, proponuje się ustanowienie obowiązku dla pracodawców 

i innych organizatorów w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, 

leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, uzyskiwania informacji o osobach przed 

nawiązaniem z nimi stosunku pracy lub dopuszczeniem ich do tego rodzaju działalności. 

Planowane jest także utworzenie policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym, 

za pomocą której byłyby określane miejsca szczególnego zagrożenia. 

 

Projektodawca motywuje wprowadzenie proponowanych rozwiązań m.in. poglądem, zgodnie 

z którym przestępczość dokonywana z pobudek seksualnych jest problemem narastającym. 

Tymczasem statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości pokazują4, że w ciągu ostatnich lat 

liczba osób prawomocnie skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej 

i obyczajności systematycznie maleje. W 2004 r. liczba ta wynosiła 2538 prawomocnych 

wyroków, a w 2014 r. – 1700. 

 

3. Uwzględnienie obowiązujących przepisów prawa karnego 

 

W uzasadnieniu projektu ustawy stwierdza się, że „w obowiązującym stanie prawnym brak 

jest wystarczających środków umożliwiających realną kontrolę sprawców przestępstw na tle 

seksualnym, czego skutkiem niejednokrotnie staje się popełnienie przez te osoby kolejnych 

przestępstw podobnych. Brak jest również mechanizmów uniemożliwiających skuteczne 

zapobieżenie w szczególności sprawcom przestępstw na tle seksualnym kontaktu z dziećmi. 

W związku z powyższym niezbędne stało się wprowadzenie regulacji proponowanej niniejszą 

ustawą.” 

 

Projektodawca nie przedstawia jednak dogłębnej analizy obowiązującego prawa. Nie zbadano 

skuteczności podejmowanych środków w celu zwalczania przestępczości na tle seksualnym 

posiadanych obecnie przez organy władzy publicznej. Wskazanym byłoby rozpatrzenie, 

z jaką częstotliwością orzeka się kary z warunkowym zawieszeniem ich wykonania wobec 

sprawców przestępstw na tle seksualnym, czy orzeka się kary pozbawienia wolności, które 

miałyby być wykonywane w systemie terapeutycznym, a także czy modele pracy klinicznej 

kładące nacisk na terapię sprawców zarówno w czasie odbywania przez nich kary, jak i po 

wyjściu na wolność odnoszą zamierzone skutki. Dlatego też można uznać, że projektodawca 

nie dążył do znalezienia przyczyny braku efektywności obecnie obowiązujących rozwiązań 

prawnych, lecz zdecydował się na utworzenie zupełnie nowego mechanizmu. 

 

W odniesieniu do zjawiska seksualnego wykorzystywania dzieci warto wskazać, że liczba 

postępowań w zgłaszanych na policję przypadkach kontaktów seksualnych z małoletnimi do 

15. roku życia utrzymuje się w ostatniej dekadzie na względnie stałym poziomie 2 tysięcy 

                                                 
4  Opracowanie Ministerstwa Sprawiedliwości: Skazania prawomocne - dorośli - w latach 2001-2014, 

https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/. 



4 

 

postępowań wszczętych rocznie5. Znaczna większość sprawców wykorzystywania 

seksualnego dzieci, którzy utrzymywali z nimi bezpośrednie kontakty seksualne, skazana 

została na karę pozbawienia wolności. Średnio w połowie przypadków orzekano 

o warunkowym zawieszeniu wykonania tej kary. Ponadto podstawowa sankcja przewidziana 

za przestępstwo z art. 200 k.k. to kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Praktyka 

orzecznicza pokazuje jednak, że większość wyroków za to przestępstwo to kara pozbawienia 

wolności poniżej 2 lat6. 

 

Projektodawca uznał wprowadzenie regulacji proponowanej przedmiotową ustawą za 

niezbędne ze względu na brak wystarczających środków umożliwiających realną kontrolę 

sprawców przestępstw na tle seksualnym w obowiązującym stanie prawnym. Wydaje się, że 

projektodawca pomija tym samym zmiany w przepisach karnych, które miały miejsce 

w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Dotyczyły one m.in. nowelizacji przepisów 

regulujących sposób wykonywania orzeczeń związanych z przestępstwami popełnionymi 

z pobudek seksualnych7, zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii 

dziecięcej8, wprowadzenia dwóch nowych typów przestępstw seksualnych, związanych 

z ochroną małoletnich9, zniesienia wnioskowego trybu ścigania niektórych przestępstw 

seksualnych10, wprowadzenia rozwiązań przewidujących terapię, w warunkach izolacji, 

sprawców przestępstw, którzy z powodu zaburzonej psychiki mogą ponownie popełnić 

groźne przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu lub wolności 

seksualnej11, a także wydłużenia terminu przedawnienia karalności przestępstw seksualnych 

popełnionych na szkodę małoletniego, zaostrzenia odpowiedzialności za przestępstwa 

związane z dziecięcą pornografią oraz wprowadzenia nowych typów przestępstw 

penalizujących czynności związane z dziecięcą pornografią12. 

 

4. Rejestr z dostępem ograniczonym 

 

Rejestry sprawców przestępstw na tle seksualnym z dostępem ograniczonym występują 

w większości państw, które zdecydowały się na gromadzenie takich danych w specjalnych 

rejestrach. Wśród tych państw wymienić można Kanadę, Australię, Francję, Wielką Brytanię. 

 

Uwagi na tle rozwiązań zawartych w projekcie  

 

Rejestr z dostępem ograniczonym przewidziany w projekcie ustawy może stanowić 

efektywny element w systemie zwalczania przestępczości na tle seksualnym. Należałoby 

jednak udoskonalić zaproponowany przez projektodawcę model. 

 

                                                 
5 M. Sajkowska, “Wykorzystywanie seksualne dzieci” [w:] Dzieci się liczą. Informacje o stanie zagrożenia 

bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce., Fundacja Dzieci Niczyje, Nr 3 (36) 2011, s. 150. 
6 Ibidem, s. 151. 
7 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy- Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego 

i ustawy- Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. Nr 163, poz. 1363, z późn. zm. 
8 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 

Nr 214, poz. 1344. 
9 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 ustaw, Dz. 

U. Nr 206, poz. 1589, z późn. zm. 
10 Ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania 

karnego, Dz. U. 2013 r. poz. 849. 
11 Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 

zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, Dz.U. 2014 r. poz. 24. 
12 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 

2014 r. poz. 538. 
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a) Użyte przez projektodawcę pojęcie „przestępstwa na tle seksualnym” powinno 

być określone w sposób bardziej precyzyjny. Rozdział XXV k.k. zawiera w sobie katalog 

różnych przestępstw, spośród których niektóre trudno uznać za wyrządzone na tle 

seksualnym. Przykładowo, art. 200 § 5 k.k. stanowi, że „karze określonej w § 3 podlega, kto 

prowadzi reklamę lub promocję działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści 

pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 

15.” Jakkolwiek zachowanie takie należy uznać za karygodne, to jednak nie zawsze jego 

sprawca kieruje się pobudkami seksualnymi, lecz np. chęcią uzyskania korzyści finansowych 

z tego tytułu. 

 

b) Pozyskiwanie i gromadzenie danych o sprawcach przestępstw na tle seksualnym w 

rejestrach z dostępem ograniczonym należy uznać za umotywowane. Projektodawca 

przewidział katalog podmiotów, które będą miały dostęp do takiego rejestru. Jednak samo 

ograniczenie dostępu do niektórych podmiotów nie rozstrzyga jeszcze o jego zasadności czy 

zgodności z zasadą ochrony prywatności. W ocenie HFPC, określenie przesłanki, na 

podstawie której różne instytucje czy organy mogą sięgać po informacje zawarte 

w rejestrze („w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania nałożonych na nie zadań 

określonych w ustawie”), nie jest odpowiednio precyzyjne. Nie jest jednoznaczne czy 

zadania te mają być związane np. z szeroko pojętą edukacją, wychowywaniem, opieką lub 

rekreacją, jak to jest w przypadku sięgania po informacje z rejestru przez pracodawców, czy 

jednak może dotyczyć innych działań. Tym samym istnieje prawdopodobieństwo 

uzyskiwania przez te podmioty informacji w sprawach, których przedmiot nie jest zbieżny 

z celami, które projektodawca chce osiągnąć, czyli ochroną społeczeństwa, a w szczególności 

małoletnich przed ponownym popełnieniem przestępstw na tle seksualnym.  

 

c) Baza danych gromadzonych w rejestrach będzie obejmować informacje dotyczące 

nie tylko tych sprawców, którzy popełnią określonego rodzaju przestępstwa po wejściu w 

życie projektowanej ustawy, lecz zostanie ona uzupełniona o dane skazanych sprawców 

przestępstw na tle seksualnym, którzy dopuścili się ich jeszcze przed wejściem w życie 

ustawy. W związku z tym będzie na nich ciążyć także obowiązek zgłaszania każdorazowej 

zmiany faktycznego adresu pobytu. Uwzględnienie w projektowanym rejestrze także 

sprawców przestępstw na tle seksualnym popełnionych przed dniem wejścia w życie 

ustawy budzi wątpliwości co do zgodności takiego rozwiązania z zakazem działania 

prawa wstecz wyrażonym w art. 42 Konstytucji. 

 

Projektodawca argumentuje odstępstwo od zasady lex retro non agit tym, że „sytuacja 

prawna tej kategorii sprawców nie powinna różnić się od sytuacji skazanych za przestępstwa 

z art. 2 ustawy na podstawie wyroków wydanych po wejściu niniejszej ustawy w życie, 

albowiem stanowiłoby to naruszenie konstytucyjnej zasady równości wobec prawa”. 

Niewątpliwie wprowadzenie nowego środka, którym ma być umieszczenie w rejestrze, 

stanowi pogorszenie sytuacji prawnej sprawcy. Nakłada na niego obowiązki, do których 

wykonywania nie był wcześniej zobowiązany, a także naraża na społeczne wykluczenie 

i stygmatyzację. Tymczasem zasada lex retro non agit łączy się z zakazem stanowienia norm 

prawnych, które nakazywałyby stosować nowo ustanowione normy prawne do zdarzeń, które 

miały miejsce przed ich wejściem w życie i z którymi prawo nie wiązało dotąd skutków 

prawnych. Można od niej odstąpić, jednak wyjątkowo, m.in. wtedy gdy nowe normy nie 

powodują ograniczenia praw lub zwiększenia zobowiązań adresatów norm prawnych, 

a przeciwnie – poprawiają sytuację prawną niektórych adresatów danej normy prawnej. 

 

d) Projektodawca uznał, że rejestr z jednej strony będzie spełniać funkcje 

ostrzegawcze wobec społeczeństwa, z drugiej zaś ma stanowić dodatkową dolegliwość dla 

skazanych. W rozumieniu projektodawcy rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym jest 

rozwiązaniem o charakterze administracyjnym. W ocenie HFPC należałoby jednak uznać 
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represyjny charakter tego środka. Przemawia za tym fakt, że umieszczenie danych 

w rejestrze jest reakcją na popełnienie niektórych przestępstw przewidzianych w Kodeksie 

karnym. Istotą sankcji w tych wypadkach jest właśnie wymierzenie sprawcy celowej 

dolegliwości. Dodatkowo umieszczenie danych w rejestrze łączy się z uciążliwym 

obowiązkiem zgłaszania policji każdorazowej zmiany faktycznego adresu pobytu, najpóźniej 

w trzecim dniu tego pobytu. Ponadto sąd orzekając o odpowiedzialności za popełnienie czynu 

zabronionego określonego w art. 2, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może orzec 

o wyłączeniu zamieszczenia danych o skazanym w rejestrze ze względu na ochronę życia 

prywatnego lub inny ważny interes prywatny pokrzywdzonego lub jego osób najbliższych, 

a zwłaszcza dobro małoletniego pokrzywdzonego, lub gdy zamieszczenie danych 

spowodowałoby niewspółmiernie surowe skutki dla skazanego13. Ustanowienie klauzuli 

„niewspółmiernie surowych skutków dla skazanego”, która stanowić będzie okoliczność 

wykluczającą możliwość wpisu danych do rejestru, tym bardziej wskazuje na represyjny 

charakter projektowanego środka. 

 

Uznając administracyjny charakter rejestru projektodawca usiłuje zdjąć z podmiotów 

wykonujących ustawę obowiązek stosowania zasad wymiaru kary i środków karnych. 

Automatyzm przekazywania danych z KRK nie pozwala na ustalenie, czy umieszczenie 

danych w rejestrze jest zasadne, tzn. czy będzie służyło zapobiegnięciu ponownego 

popełnienia przestępstwa przez sprawcę, a także społecznej readaptacji sprawcy. Nie 

dokonuje się indywidualizacji tego środka, nie bierze się pod uwagę motywacji i sposobu 

zachowania się sprawcy, jego cech osobowościowych, a także zachowania się 

pokrzywdzonego. Ponadto nie ma miejsca na rozważenie współmierności zastosowania 

środka do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu, a także na prognozę przyszłej reakcji 

sprawcy na zastosowany środek. Należy też wziąć pod uwagę cel rejestru – projektodawca 

chce ograniczyć popełnianie przestępstw na tle seksualnym. Dąży do tego, aby umieszczenie 

danych sprawcy w rejestrze stanowiło przestrogę przed ponownym popełnieniem takiego 

przestępstwa, a także aby wiązało się ze społeczną dezaprobatą wobec tych czynów. 

 

5. Rejestry publiczne 

 

a) Publiczny rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym występuje jedynie 

w Stanach Zjednoczonych i Nowej Zelandii.14 W USA obowiązek utworzenia rejestrów 

sprawców przestępstw seksualnych został nałożony na wszystkie stany na mocy uchwalonego 

w 1994 r. przez Kongres Prawa Jacoba Wetterlinga15. Prawo to nie precyzowało, kto i w jaki 

sposób powinien być informowany w zakresie danych dotyczących sprawców przemocy 

seksualnej, dlatego też w różnych stanach upowszechniły się różne systemy zawiadamiania 

społeczności lokalnej: od zapewniających w miarę dużą anonimowość sprawcom (Alabama, 

Luizjana) do silnie stygmatyzujących (Oregon Waszyngton)16. Obowiązkowi rejestracji 

podlegają wszyscy sprawcy niezależnie od oceny stopnia ryzyka recydywy i niezależnie od 

wieku. Rejestruje się dane takie jak: nazwisko, adres faktycznego pobytu sprawcy, numer 

ubezpieczenia, nazwisko pracodawcy i adres miejsca pracy, numery rejestracyjne pojazdów, 

którymi porusza się sprawca, w przypadku, gdy sprawca jeszcze się uczy – adres i nazwa 

szkoły. Ponadto w rejestrze znajduje się: opis wyglądu sprawcy, historia kryminalna (data 

aresztowania, data wyjścia z więzienia, status prawny: oskarżony, skazany, zwolnienie 

warunkowe itp.), aktualna fotografia, odciski palców i dłoni, kopia ważnego prawa jazdy lub 

                                                 
13 Art. 9 ust. 2 projektu ustawy. 
14 Amerykański rejestr dostępny jest na stronie: https://www.fbi.gov/scams-safety/registry. 
15 Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent Offender Registration Act. Title XVII of the 

Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994. 
16 K. Lewandowska, „Karać czy leczyć- strategie postępowania ze sprawcami przestępstw seksualnych wobec 

dzieci na przykładzie wybranych krajów” [w:] Dziecko krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka. Kwartalnik 

Fundacji Dzieci Niczyje, Nr 1(18) 2007, s. 8. 
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dowodu pozwalającego ustalić tożsamość oraz próbka DNA. 27 stanów stosuje prawo, które 

precyzyjnie określa strefy miast/stanów, w których sprawcy przestępstw seksualnych nie 

mogą przebywać.  

 

b) Z perspektywy czasu zauważono jednak, że publiczny rejestr sprawców przestępstw 

na tle seksualnym nie wydaje się już stanowić efektywnego środka, za to jego 

funkcjonowanie łączy się z licznymi negatywnymi konsekwencjami. Warto zwrócić uwagę na 

główną tezę raportu amerykańskiej organizacji Council of State Governments, zgodnie z którą 

istnieje niewiele empirycznych dowodów wskazujących na to, że publiczne rejestry 

sprawców przestępstw na tle seksualnym przyczyniają się do zwiększenia poczucia 

bezpieczeństwa w społeczeństwie17. Co więcej, publiczny rejestr jest przez wielu 

postrzegany jako rozwiązanie utrudniające prace nad innymi metodami redukowania recydyw 

przestępstw seksualnych.18 

 

c) Na podstawie wyników badań amerykańskich ośrodków badawczych i organizacji 

pozarządowych należy stwierdzić, że wskazane jest podejmowanie środków, które skutecznie 

zatrzymają popełnienie przestępstwa na tle seksualnym nim ono się wydarzy. W związku 

z tym szczególną wagę należy przykładać do działań prewencyjnych19. 

 

d) Wyniki amerykańskich analiz20 pokazują, że strategie postępowania ze sprawcami 

przestępstw seksualnych są skuteczne wtedy, gdy uwzględniają różnorodne zachowania i typy 

osobowości sprawców, a także biorą pod uwagę różne poziomy ryzyka, które sprawcy 

stanowią wobec społeczności. Prawidłowe stosowanie narzędzi ocen bazujących na poziomie 

ryzyka przyczynia się do skuteczniejszego przewidywania prawdopodobieństwa popełnienia 

przez sprawcę kolejnego przestępstwa na tle seksualnym. Ponadto prowadzenie rejestru 

może mieć sens tylko wtedy, gdy związane jest z podejmowaniem działań 

terapeutycznych wobec sprawcy, a nie ogranicza się jedynie do skutku represyjnego. 

 

e) W uzasadnieniu projektu ustawy wyrażono pogląd, zgodnie z którym „w sytuacji 

sprawców, których działania są w zdecydowanej większości motywowane zaburzonym 

popędem seksualnym, ryzyko ich powrotu do przestępstwa i wiktymizacji kolejnych ofiar jest 

wysokie”. Jakkolwiek trzeba się zgodzić z takim stwierdzeniem, to należy mieć na uwadze, że 

badania amerykańskie wskazują, iż ryzyko recydywy u sprawców przestępstw na tle 

seksualnym jest jednak niższe niż u sprawców niepopełniających przestępstw na tle 

seksualnym21.  

 

f) Ponadto rozważając efektywność publicznego rejestru sprawców przestępstw na tle 

seksualnym należy pamiętać, że większość tych przestępstw jest popełnianych przez 

kogoś, kogo ofiara zna – tylko około 27% przestępców to osoby nieznane ofierze. 

W przypadku małoletnich ofiar przestępstw, biuro statystyk amerykańskiego wymiaru 

                                                 
17 Raport dostępny jest na stronie:  

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/jurisprudence/2014/08/sex_offender_registries_the_best_id

eas_for_reforming_the_law.html. 
18 Ibidem, s. 11. 
19 P. Wetterling, “The harm in sex-offender laws”, 2007, artykuł dostępny na stronie:  

http://web.archive.org/web/20071014073510/http://sacbee.com/110/story/377462.html. 
20 Opracowanie organizacji ATSA, “The Registration and Community Notification of Adult Sexual Offenders”, 

2010, dostępne na stronie: http://www.atsa.com/registration-and-community-notification-adult-sexual-

offenders. 
21 W 2003 r. badania nad wskaźnikiem powrotu do przestępstw seksualnych, biuro statystyk amerykańskiego 

wymiaru sprawiedliwości wykazały, że 43 % przestępców na tle seksualnym (wobec 68 % pozostałych 

przestępców) zostało ponownie aresztowanych za nowe przestępstwo w ciągu 3 lat od wyjścia z więzienia. 

http://www.csg.org/policy/documents/SOMFinalReport-FINAL.pdf, s. 2. 

http://www.csg.org/policy/documents/SOMFinalReport-FINAL.pdf
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sprawiedliwości wskazuje, że 93% z nich zna sprawcę22. Znaczna większość przestępstw na 

tle seksualnym jest popełniona przez zaufanych dorosłych członków rodziny, przyjaciół, 

pracowników placówek oświatowo–wychowawczych czy duchowieństwo. Oprócz tego, ze 

względu na delikatność przedmiotowej materii, wiele przypadków wykorzystywania 

seksualnego dzieci nigdy nie wychodzi na jaw. Dlatego należy mieć na uwadze, że ujawnione 

przypadki, co do których podjęto jakąś interwencję prawną, stanowią tylko pewien odsetek 

ogólnej liczby dokonanych przestępstw tego rodzaju. 

 

g) Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że prowadzenie publicznego rejestru 

będzie miało negatywny wpływ na rodzinę sprawcy. Upublicznienie jego danych może się 

wiązać z niepożądanymi reakcjami lokalnej społeczności pod adresem jego rodziny, 

stygmatyzacją i wykluczeniem. Ponadto ze względu na to, że duża liczba ofiar przestępstw na 

tle seksualnym należy do rodziny sprawcy, zamieszczenie danych sprawcy 

w ogólnodostępnym rejestrze może prowadzić do nieumyślnej identyfikacji tych ofiar. Te 

możliwe konsekwencje mogą zniechęcić ofiary do zgłaszania nadużyć seksualnych 

dokonanych przez członków rodziny lub osoby znajome. Pojawienie się publicznego rejestru 

może negatywnie oddziaływać na rodziny sprawców niezależnie od tego, czy sprawca będzie 

mieszkał z rodziną czy nie. 

 

Co więcej, doświadczenia amerykańskie wskazują23, że osoby, których dane figurują 

w rejestrze są narażone na utratę pracy, mieszkania, grozi się im śmiercią, są nękane przez 

sąsiadów (doświadczyła tego 1/3 do 1/2 dorosłych sprawców). Niektórym osobom spalono 

domy lub zostały one pobite w aktach samosądu. Radzenie sobie z tego rodzaju stresem przez 

sprawców przestępstw na tle seksualnym, których dane udostępnione są w publicznym 

rejestrze, jest niezmiernie trudne i bez systemów wsparcia próby powrotu do społeczeństwa 

podejmowane przez większość z tych sprawców są z góry skazane na niepowodzenie, 

a ponowne popełnienie przez nich przestępstwa staje się bardziej prawdopodobne.  

 

h) Publiczny dostęp do danych zawartych w rejestrze może wywołać negatywne 

konsekwencje także w stosunku do osób w nim ujętych. Nie można wykluczyć sytuacji, 

w której podczas umieszczania danych dojdzie do pomyłki, w efekcie której wpis będzie 

wskazywał inną osobę niż właściwy sprawca. Może też dojść do ułaskawienia sprawcy czy 

wznowienia i zmiany wyniku postępowania, na mocy którego umieszczono jego dane 

w rejestrze. Raz ujawnione informacje pozostaną w świadomości ich odbiorców. Rodzi to 

ryzyko ogromnej krzywdy, której będą musiały doświadczyć podmioty wpisu w publicznym 

rejestrze, zarówno emocjonalnej, jak i w postaci konieczności zetknięcia się z potencjalnymi 

reakcjami osób, które powzięły wiadomość o takim wpisie. 

 

i) Argumenty przeciwko tworzeniu publicznego rejestru sprawców przestępstw na tle 

seksualnym przedstawiło także Polskie Towarzystwo Seksuologiczne24. W stanowisku 

Towarzystwa podkreślono, że ogólnodostępny rejestr nie stanowi skutecznego środka 

mającego przyczynić się do zmniejszania zagrożenia przestępczością seksualną. Wskazano, 

że istnienie takiego rejestru w znaczny sposób zmniejsza możliwości prowadzenia terapii 

przestępców seksualnych, ze względu na brak perspektywy powrotu tych sprawców do 

społeczeństwa. To z kolei znacząco ograniczy możliwości ich terapii i resocjalizacji. Oznacza 

to, że istnienie rejestrów publicznych wręcz utrudnia przeciwdziałanie przestępczości 

seksualnej. 

                                                 
22 L.A. Greenfeld, “An Analysis of Data on Rape and Sexual Assault.” Bureau of Justice Statistics. February 

1997 r., http://bjs.gov/content/pub/pdf/SOO.PDF 
23 D. Jacobs, “Why Sex Offender Laws Do More Harm Than Good”, https://www.aclu-

nj.org/theissues/criminaljustice/whysexoffenderlawsdomoreha/. 
24 Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 22.01.2016 r. dostępna na 

stronie: http://pts-seksuologia.pl/sites/strona/50/uchwala-zarzadu-glownegopts-z-dnia-22-01-2016. 
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6. Policyjna mapa zagrożeń 

 

Negatywnie należy się także odnieść do publicznego charakteru innego środka 

przewidzianego w projekcie ustawy, tj. policyjnej mapy zagrożeń. Będzie ona zawierała 

aktualne informacje o miejscach szczególnego zagrożenia przestępstwami przeciwko 

wolności seksualnej i obyczajności. W sytuacji, gdy projektowany środek nie łączy się 

z żadnymi dodatkowymi działaniami o charakterze profilaktycznym, należy podać 

w wątpliwość celowość jego wprowadzenia. Świadomość, że w pobliżu miejsca zamieszkania 

danej osoby popełniono przestępstwo na tle seksualnym może wywołać tylko niepotrzebny 

niepokój i zakłopotanie. Ponadto wydaje się, że środek ten nie będzie stanowił skutecznej 

przestrogi dla potencjalnych sprawców przed popełnieniem przestępstwa. Trzeba mieć także 

na uwadze, że mapa ta (mimo ograniczenia zamieszczonych na niej danych do wskazania 

nazw ulic, a w przypadku ich braku – do nazw miejscowości) może pośrednio wskazywać 

ofiary przestępstw na tle seksualnym. Dlatego też zasadne jest rozważenie zaniechania 

upubliczniania przedmiotowej mapy w celu uniknięcia negatywnych skutków dla tych ofiar. 

 

7. Prowadzenie procesu legislacyjnego z pominięciem zasięgnięcia opinii 

ekspertów 

 

Wydaje się, że z uwagi na konieczność podjęcia kompleksowych działań w celu zwalczania 

przestępczości na tle seksualnym, niezmiernie istotne byłoby skonsultowanie 

przedmiotowego projektu ustawy z gronem specjalistów. Kluczowymi ekspertami powinni 

być lekarze zajmujący się terapią sprawców przestępstw na tle seksualnym.  

 

Konieczność przeprowadzenia konsultacji z gronem eksperckim potęguje fakt, że Polskie 

Towarzystwo Seksuologiczne we wspomnianej opinii negatywnie odniosło się do 

przedłożonego projektu, w szczególności do propozycji utworzenia publicznego rejestru 

sprawców przestępstw na tle seksualnym.  

 

Niezależne opinie pozwoliłyby projektodawcy na wieloaspektowe rozpatrzenie materii 

i skonfrontowanie swoich przekonań o zasadności projektowanych regulacji 

z doświadczeniem ekspertów w tym zakresie. Z pewnością miałoby to wpływ na jakość 

wprowadzanych środków, tym bardziej, że będą one stanowiły novum w polskim porządku 

prawnym.  

 

8. Konkluzje 

 

HFPC popiera wszelkie działania mające na celu ochronę ofiar sprawców przestępstw na tle 

seksualnym. Wyrażamy jednak przekonanie, że należy szukać i wdrażać tylko skuteczne 

i przemyślane rozwiązania, które mają na uwadze przede wszystkim interes osób 

pokrzywdzonych tymi przestępstwami. 

Dlatego HFPC stoi na stanowisku, że należy wycofać się z pomysłu wprowadzenia 

publicznego rejestru danych sprawców przestępstw na tle seksualnym. Jego ogólnodostępny 

charakter przyczyni się do zwiększenia obaw społecznych oraz będzie się wiązał z licznymi 

negatywnymi konsekwencjami dla rodzin sprawców, w tym również ofiar. Rejestr publiczny 

nie wydaje się być efektywnym instrumentem służącym przeciwdziałaniu zagrożeniom 

przestępczością na tle seksualnym. 

 

HFPC nie znajduje także uzasadnienia dla istnienia policyjnej mapy zagrożeń w kształcie 

zaproponowanym przez projektodawcę. Świadomość, że w pobliżu miejsca zamieszkania 

danej osoby popełniono przestępstwo na tle seksualnym wywoła u niej tylko zbędny niepokój. 
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Dlatego wdrożenie tego środka bez wprowadzenia żadnych dodatkowych działań 

zapobiegawczych należy uznać za niezasadne i szkodliwe. 

 

Natomiast wdrożenie regulacji odnoszących się do rejestru z dostępem ograniczonym, po 

spełnieniu określonych warunków, znajduje swoje uzasadnienie. Powinno być jednak 

połączone z organizacją szerokiego spektrum środków prewencyjnych skonsultowanych 

uprzednio z ekspertami specjalizującymi się w tematyce przestępstw na tle seksualnym. 

 

W ocenie HFPC konieczne jest przedsięwzięcie bardziej kompleksowych działań 

uwzględniających zaangażowanie władz publicznych w skuteczniejszą organizację 

readaptacji skazanych za przestępstwa na tle seksualnym, a także szeroką edukację 

społeczeństwa, w szczególności małoletnich. Należy położyć akcent na rozbudowywanie 

programów dotyczących profilaktyki wykorzystywania seksualnego oraz terapii sprawców. 

 

Ponadto projektodawca powinien uwzględnić istniejące obecnie w polskim porządku 

prawnym instrumenty zwalczania przestępstw na tle seksualnym. Wskazane jest podjęcie 

inicjatyw mających na celu poprawę efektywności funkcjonujących mechanizmów 

i wyeliminowanie przyczyn ich nieskuteczności. 

 

 

 

 

 

W imieniu Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, 

 


