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Szanowna Pani Marszałek 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o 
ochronie dzieci przed seksualnym 
wykorzystywaniem i niegodziwym 
traktowaniem w celach seksualnych, 
sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 
października 2007 r. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister 
Sprawiedliwości i Minister Spraw Zagranicznych. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 

 
 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym 

wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej 

w Lanzarote w dniu 25 października 2007 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem 

i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 

25 października 2007 r. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Projekt 
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

 
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
podaje do powszechnej wiadomości: 

 
 

W dniu 25 października 2007 r. została sporządzona w Lanzarote Konwencja Rady 

Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem 

w celach seksualnych. 

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

oświadczam, że: 

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej 

zawartych, 

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, 

– będzie niezmiennie zachowywana, z uwzględnieniem oświadczenia do artykułu 25 ustęp 3 

oraz artykułu 37 ustęp 2 Konwencji.  

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

Dano w Warszawie dnia  

 

 

 
PREZYDENT 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

 
 

 
PREZES RADY MINISTRÓW 
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UZASADNIENIE 

I. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej umową międzynarodową 

Od wielu lat na świecie i w Polsce podejmowane są działania zmierzające do 

skuteczniejszego zapobiegania, ścigania i karania sprawców przestępstw popełnianych 

przeciwko dzieciom, w tym również przestępstw na tle seksualnym. Istotnym 

elementem tych działań jest między innymi wzmacnianie ram prawnych na szczeblu 

krajowym oraz międzynarodowym – stanowiących podstawę współpracy 

międzypaństwowej w zakresie zwalczania tych przestępstw. Polska była i pozostaje 

aktywnym uczestnikiem tego procesu na arenie międzynarodowej, z czym związane jest 

podjęcie zobowiązań o charakterze prawnym i politycznym. 

Polska jest m.in. stroną Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach 

Dziecka1), a także Protokołu Fakultatywnego do tej Konwencji w sprawie handlu 

dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii2). Polska podpisała w dniu 23 

listopada 2001 r. Konwencję Rady Europy o Cyberprzestępczości oraz ratyfikowała 

Konwencję Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi3).  

Polska zobowiązała się również do wdrożenia aktów prawa Unii Europejskiej 

dotyczących problematyki ochrony dzieci i młodzieży przed przestępstwami 

seksualnymi, w tym przede wszystkim dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania 

w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii 

dziecięcej, zastępującej decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW4) (dalej również 

„dyrektywa 2011/93/UE”), jak również dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie 

praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 

2001/220/WSiSW5) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE 

z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego 

procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW6). 

Wskazać jednak należy, iż żaden z ww. aktów prawnych nie stanowi 

kompleksowej regulacji zagadnienia ochrony dzieci przed wykorzystywaniem 
                                                 
1) Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526. 
2) Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2389. 
3) Dz. U. z 2009 r. Nr 20, poz. 107. 
4) Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2011 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 18 z 21.01.2012 r., str. 7. 
5) Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012 r., str. 57. 
6) Dz. Urz. UE L 101 z 15.04.2011 r. str. 1. 
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seksualnym. Niektóre z nich zawierają jedynie ogólne postanowienia nakazujące 

państwom podejmowanie działań w celu ochrony dzieci przed wykorzystaniem, 

zaniedbaniem i przemocą, inne odnoszą się wyłącznie do ściśle określonej kategorii 

czynów lub są ograniczone jedynie do państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem 

i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych (dalej również „Konwencja”) 

stanowi istotny krok w kierunku stworzenia efektywnego narzędzia międzynarodowej 

ochrony szczególnie wrażliwej grupy społecznej – dzieci i młodzieży – o zasięgu 

ponadregionalnym. Część zawartych w Konwencji rozwiązań jest już obecna we 

wskazanych powyżej instrumentach, w szczególności w dyrektywie 2011/93/UE, 

jednakże zawiera ona również szereg zupełnie nowych regulacji w zakresie prawa 

karnego materialnego i procesowego, jak też w zakresie dotyczącym zapobiegania 

przestępstwom o charakterze seksualnym oraz postępowania terapeutycznego ze 

sprawcami i potencjalnymi sprawcami tych przestępstw. Pokreślenia wymaga również, 

iż stronami Konwencji jest już 29 państw, a dalszych 17 państw, w tym Polska, 

podpisało Konwencję, ale nie dokonało jeszcze jej ratyfikacji. 

Ratyfikacja Konwencji przez Polskę przyczyni się do wzmocnienia już 

istniejących mechanizmów mających na celu szeroko rozumianą ochronę dzieci przed 

seksualnym wykorzystywaniem, a tym samym do zwiększenia skuteczności 

przeciwdziałania i zwalczania tego zjawiska. 

1. Geneza Konwencji 

Konwencja o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem 

i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych została przyjęta na posiedzeniu 

Komitetu Ministrów Rady Europy w dniu 12 lipca 2007 r. w Strasburgu i podpisana 

przez Polskę w dniu 25 października 2007 r. w Lanzarote. 

Konwencja wpisuje się w globalny nurt działań państw i organizacji 

międzynarodowych na rzecz promocji praw dzieci, ułatwienia wykonywania tych praw 

w różnych dziedzinach, ochrony dzieci przed wszelkimi formami wykorzystywania 

oraz zwalczania przestępstw seksualnych popełnianych przeciwko dzieciom. Na uwagę 

w tym zakresie zasługują obowiązujące akty prawa przyjęte na forach Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz samej Rady Europy, jak również 

deklaracje i plany działania przyjmowane w trakcie światowych kongresów 

poświęconych szeroko ujmowanej problematyce ochrony dzieci. Poza wymienionymi 
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na wstępie konwencjami do najistotniejszych instrumentów międzynarodowych w tym 

zakresie należą m.in.: Europejska Karta Społeczna z dnia 18 października 1961 r. oraz 

zrewidowana Europejska Karta Społeczna z dnia 3 maja 1996 r., Rekomendacja 

16/2001 Komitetu Ministrów Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym 

wykorzystywaniem, Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 

1307/2002 o seksualnym wykorzystywaniu dzieci – zero tolerancji z dnia 27 września 

2002 r. Należy również przywołać Deklarację Sztokholmską i Plan Działania przyjęte 

podczas światowego kongresu w Sztokholmie w 1996 r., Globalne Zobowiązanie 

przyjęte w trakcie światowego kongresu w Jokohamie w 2001 r. (Yokohama Global 

Commitment), Porozumienie Budapeszteńskie i Plan Działania przyjęte w Budapeszcie 

podczas kongresu w 2001 r., konkluzje z konferencji przeglądowej, która odbyła się 

w Ljubljanie w 2005 r. (Yokohama Review Conference).  

Przyjęta Konwencja jest również wyrazem roli Rady Europy, jako forum 

aktywnej współpracy międzynarodowej oraz podsumowaniem licznych zobowiązań 

politycznych państw członkowskich do podjęcia działań w zakresie zwalczania 

wykorzystywania seksualnego dzieci. Pierwsze takie zobowiązanie przyjęto w trakcie 

drugiego Szczytu Przedstawicieli Państw i Rządów w Strasburgu w listopadzie 1997 r. 

Plan działania wówczas uzgodniony wzywał państwa członkowskie do przeglądu prawa 

krajowego pod kątem wypracowania wspólnych standardów współpracy w zakresie 

ochrony dzieci cierpiących z powodu lub narażonych na nieludzkie traktowanie, 

w szczególności w celu zapobiegania wszelkim formom wykorzystania dzieci. 

Zobowiązanie to zostało potwierdzone podczas trzeciego Szczytu Przedstawicieli 

Państw i Rządów w Warszawie w maju 2005 r. Uznano wówczas ochronę dzieci przed 

przemocą za priorytet dalszych działań Rady Europy. Plan działania opracowany na 

tym szczycie zawierał sformułowanie o konieczności podjęcia środków, w tym 

o charakterze normatywnym, zmierzających do zwalczania seksualnego 

wykorzystywania dzieci. 

Ponadto, w celu realizacji konkluzji przyjętych na szczycie w Warszawie, 

Komitet Ministrów Rady Europy w marcu 2006 r. przyjął mandat (Terms of Reference) 

Komitetu Ekspertów ds. ochrony dzieci przed seksualnym wykorzystaniem. Komitet ten 

dokonał analizy obowiązujących instrumentów prawnych ustalając, iż istnieje potrzeba 

wypracowania nowej konwencji zawierającej kompleksową regulację w zakresie 
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ochrony dzieci przed seksualnym wykorzystaniem. Komitet zakończył prace nad 

konwencją, stanowiącą przedmiot niniejszego wniosku, w marcu 2007 r. 

Mechanizmy przeciwdziałania seksualnemu wykorzystywaniu dzieci są również 

obecne w dorobku prawnym Unii Europejskiej. Kluczowym w tym obszarze 

dokumentem jest – przyjęta podczas polskiej Prezydencji w Radzie UE – dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 

zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania 

seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępującej decyzję ramową Rady 

2004/68/WSiSW. 

2. Cel i zakres Konwencji 

Konwencja ma na celu zapobieganie, zwalczanie seksualnego wykorzystywania 

dzieci, ochronę praw dzieci będących ofiarami przestępstw na tle seksualnym, a także 

promowanie współpracy na poziomie krajowym i międzynarodowym w tym obszarze.  

Przepisy Konwencji można podzielić na postanowienia dotyczące: 

a) celu Konwencji i definicji użytych w niej sformułowań (art. 1–3), 

b) środków zapobiegających popełnianiu przestępstw (art. 4–9), 

c) środków służących ochronie dzieci (art. 11–14), 

d) programów interwencyjnych skierowanych do sprawców przestępstw 

(art. 15–17), 

e) czynów podlegających karze, jurysdykcji, warunków odpowiedzialności 

osób prawnych, kar i środków karnych oraz okoliczności obciążających 

(art. 18–29), 

f) zasad procesowych obowiązujących w postępowaniu karnym (art. 30–36), 

g) gromadzenia danych (art. 37),  

h) współpracy organów krajowych i współpracy międzynarodowej (art. 10, 

38), 

i) kwestii o charakterze technicznym (art. 39–50). 

Większość przepisów konwencyjnych odnosi się do dzieci pokrzywdzonych 

przestępstwami na tle seksualnym, które nie ukończyły 18. roku życia (art. 3). Nieliczne 

wyjątki – przypadki, w których postanowienia konwencji odnoszą się do dzieci, które 

nie osiągnęły „wieku przyzwolenia” (w Polsce 15 lat) – przewidziane zostały wprost 

w przepisach określających niektóre czyny podlegające karze: art. 18 ust. 1 lit. a w zw. 

z ust. 2 – współżycie seksualne, art. 22 – zmuszanie do oglądania czynności 
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seksualnych, art. 23 – „nagabywanie” dzieci dla celów seksualnych. Przepisy dotyczące 

procedury również mają na uwadze stosowanie określonych zasad w zależności od 

potrzeb uzasadnionych m.in. wiekiem pokrzywdzonego (Raport Wyjaśniający do 

Konwencji w zakresie art. 35 Konwencji). 

Należy przy tym podkreślić, iż postanowienia Konwencji nie określają „wieku 

przyzwolenia” – wieku, umożliwiającego wyrażenie zgody na podejmowanie czynności 

o charakterze seksualnym. Zgodnie z art. 18 ust. 2 Konwencji ustalenie granicy wieku 

dziecka, poniżej której istnieje zakaz uczestnictwa w czynnościach seksualnych z jego 

udziałem, dokonywane jest w porządkach prawnych poszczególnych państw – stron 

Konwencji. 

II. Wskazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem 

prawnym 

1. Akty prawa polskiego odpowiadające uregulowaniom Konwencji 

 Materia, której dotyczy Konwencja, na gruncie prawa polskiego regulowana jest 

przepisami ustaw: 

a) z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny7),  

b) z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego8),  

c) z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy9),  

d) z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy10),  

e) z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym11), 

f) z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary12),  

g) z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich13), 

h) z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji14),  

i) z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie15), 

j) z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty16), 

 

                                                 
7)  Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 
8)  Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm. 
9)  Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm. 
10)  Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. 
11)  Dz. U. Nr 50, poz. 580, z późn. zm. 
12)  Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm. 
13)  Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm. 
14)  Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 
15)  Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm. 
16)  Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 
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k) z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty17) 

oraz rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: 

a) z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania 

powszechnych jednostek prokuratury18), 

b) z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania 

przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a–185c Kodeksu 

postępowania karnego19). 

Przepisy prawa polskiego pozostają w zgodzie z ww. postanowieniami 

Konwencji, przy czym pełną zgodność krajowego porządku prawnego z wymogami 

Konwencji zapewniło wejście w życie rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 

4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw20), 

implementującej do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 

zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania 

seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępującej decyzję ramową Rady 

2004/68/WSiSW (dalej również „ustawa implementująca dyrektywę 2011/93/UE”). 

 

2. Zakres penalizacji przestępstw – uwagi ogólne 

Przepisy zawarte w rozdziale XXV Kodeksu karnego stanowią podstawę 

penalizacji większości czynów skierowanych przeciwko wolności seksualnej, 

rozwojowi małoletnich i obyczajności objętych postanowieniami Konwencji. Wynika to 

z m.in. faktu wcześniejszego dostosowania ustawodawstwa polskiego do decyzji 

ramowej Rady 2004/68/WSiSW z 22 grudnia 2003 r. o zwalczaniu seksualnego 

wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej21). W aktualnym stanie prawnym 

ogólną ochronę przed naruszeniami sfery wolności seksualnej zapewniają art. 197, 

art. 198, art. 199 § 1 i 2, art. 200 i art. 203 k.k. W odniesieniu do wskazanych powyżej 

przestępstw wiek ofiary nie stanowi znamienia przestępstwa w typie podstawowym, 

może mieć jednak wpływ na zaistnienie kwalifikowanej postaci przestępstwa lub na 

wysokość wymierzonej sprawcy kary. Z kolei ochrona obyczajności seksualnej 

i rozwoju psychoseksualnego małoletnich zapewniana jest przez art. 199 § 3, art. 200a, 

                                                 
17)  Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z późn. zm. 
18)  Dz. U. Nr 49, poz. 296, z późn. zm. 
19)  Dz. U. poz. 1642. 
20)  Dz. U. poz. 538. 
21)  Dz. Urz. UE L 13 z 20.01.2004 r., str. 44. 
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art. 200b, art. 201, art. 202 i art. 204. Również w odniesieniu do tej grupy przestępstw 

wiek ofiary, a w odniesieniu do czynów z zakresu pornografii – wiek uczestniczącego 

małoletniego, ma wpływ na karnoprawną ocenę czynu.  

Należy zauważyć, iż w obydwu wskazanych powyżej grupach przestępstw 

granica wieku nie została wyznaczona w sposób jednolity. Przyjęte rozwiązania statuują 

odmienne gwarancje w odniesieniu do małoletnich, a odmienne, dalej idące 

w odniesieniu do małoletnich poniżej 15 lat. Rozwiązanie takie należy uznać co do 

zasady za celowe. W wyniku wejścia w życie ustawy implementującej dyrektywę 

2011/93/UE poziom ochrony małoletnich wynikający z wymienionych powyżej 

rozwiązań krajowych został dostosowany do wymagań stawianych w Konwencji 

w szczególności nastąpiło podniesienie wieku osoby małoletniej, o której mowa 

w art. 202 § 4 i 4a k.k. – z 15 na 18 lat. 

Zgodnie z wymogami Konwencji do Kodeksu karnego wprowadzony został nowy 

typ czynu zabronionego, polegającego na uczestnictwie w przedstawieniu 

pornograficznym z udziałem małoletnich. 

3. Zakres penalizacji – rozwiązania szczegółowe 

W zgodzie z art. 18 ust. 1 lit. a i b Konwencji pozostają przepisy art. 200 § 1, 

art. 197 § 1 i 2, art. 198 oraz art. 199 k.k. 

Art. 19 ust. 1 lit. a i b Konwencji odpowiadają art. 203, art. 204 § 1–3 k.k., 

w których penalizowane są zachowania polegające na doprowadzaniu innej osoby do 

uprawiania prostytucji, nakłanianiu lub ułatwianiu jej uprawiania oraz czerpaniu 

korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inną osobę. 

Art. 19 ust. 1 lit. c Konwencji penalizuje sam udział w czynnościach seksualnych 

z dzieckiem, dotyczy więc klienta usług seksualnych. K.k. nie zawiera regulacji 

odnoszącej się wprost do tego zagadnienia. Częściowo znajduje ono odzwierciedlenie 

w art. 200 § 1 k.k., który penalizuje obcowanie płciowe lub dopuszczenie się innej 

czynności seksualnej z małoletnim poniżej lat 15 (bez względu na fakt wynagrodzenia 

lub innego świadczenia przewidzianych w definicji prostytucji, zawartej w art. 19 ust. 2 

Konwencji). W odniesieniu do czynów skierowanych przeciwko osobom w wieku od 

15 do 18 lat zastosowanie znajdują postanowienia art. 199 § 3 k.k., który po wejściu 

w życie ustawy implementującej dyrektywę 2011/93/UE penalizuje kontakty seksualne 

z małoletnim, jeżeli wiążą się one z nadużyciem zaufania lub udzieleniem korzyści 
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majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy, niezależnie czy doszło do nich z inicjatywy 

małoletniego, czy też sprawcy. 

Definicja pornografii dziecięcej określona w art. 20 Konwencji odpowiada 

znaczeniowo treściom pornograficznym, do których odwołują się przepisy Kodeksu 

karnego. Pod pojęciem tym mieszczą się bowiem również realistyczne wizerunki osób 

wytworzone lub przetworzone przy użyciu systemu komputerowego, o których mowa 

w art. 202 § 4b k.k. wprowadzonym przez nowelizacje Kodeksu karnego dokonaną 

w 2008 r.22) 

Art. 20 ust. 1 lit. a–e Konwencji odpowiadają art. 202 § 3–4b k.k. Należy przy 

tym zauważyć, że brzmienie tych przepisów odnosi się obecnie do utrwalania 

i posiadania treści pornograficznych z udziałem każdego małoletniego, a nie tylko, jak 

wcześniej, do treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej 15 lat. Tym 

samym usunięte zostały rozbieżności w zakresie wieku małoletnich objętych ochroną na 

podstawie przepisów krajowych i wymogów Konwencji. 

W art. 20 ust. 1 lit. f Konwencji przewidziany został nowy typ przestępstwa 

świadomego uzyskiwania dostępu (samo przeglądanie bez konieczności przenoszenia 

danych na jakikolwiek nośnik informacji) do dziecięcej pornografii za pomocą 

technologii komunikacyjnych i informatycznych. Ustawa implementująca dyrektywę 

2011/93/UE wprowadziła zmianę § 4a w art. 202 k.k. polegającą na zastąpieniu 

znamienia czasownikowego „sprowadza” określeniem „uzyskuje”, gdyż trafniej oddaje 

ono rodzaj czynności wykonywanych np. w ramach uzyskiwania dostępu do treści 

pornograficznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. W takich 

przypadkach często nie dochodzi bowiem do przeniesienia i utrwalenia na komputerze 

sprawcy treści pornograficznych z udziałem małoletniego, ale są one jedynie 

udostępniane sprawcy „do obejrzenia” na zasadzie transmisji obrazu i dźwięku. Zmiana 

powyższa, implementując postanowienia dyrektywy 2011/93/UE, zapewniła również 

zgodność prawa krajowego z regulacjami konwencyjnymi. 

Art. 21 ust. 1 lit. a i b Konwencji wprowadzają wymóg penalizacji różnych form 

doprowadzania do udziału dziecka w prezentacjach pornograficznych. Nalży przy tym 

zauważyć, że Konwencja nie wprowadza definicji prezentacji pornograficznych, 

pozostawiając w tym zakresie swobodę państwom członkowskim. Z uwagi jednak na 

                                                 
22)  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 214, poz. 1344). 
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szeroki zakres używanego w regulacjach krajowych pojęcia „doprowadzenia 

pokrzywdzonego do wykonania lub poddania się czynnościom seksualnym”, należy 

uznać, iż przepisowi temu odpowiada art. 200 § 1 k.k. 

Art. 21 ust. 1 lit. c Konwencji wprowadza nowy rodzaj przestępstwa polegającego 

na świadomym uczestnictwie w prezentacji pornograficznej z udziałem dziecka. 

Regulację taką wprowadziła ustawa implementująca dyrektywę 2011/93/UE. W wyniku 

wprowadzenia nowego § 4c w art. 202 k.k., karane jest obecnie bezpośrednie 

uczestnictwo w tego rodzaju widowiskach. Należy przy tym zauważyć, iż zakresem 

tego przepisu objęte są zarówno czyny polegające na biernym (przyglądanie się), jak 

i czynnym (prezentowanie) uczestnictwie w prezentacji. Znamię bezpośredniości 

udziału wyraża się osobistą obecnością na tego rodzaju widowisku. Poza zakresem 

penalizacji wyznaczonym przez proponowany przepis znajduje się samo wykonywanie 

czynności seksualnych z małoletnim, które kwalifikowane powinno być na podstawie 

art. 197, art. 198, art. 199 i art. 200 k.k.  

Art. 22 Konwencji odpowiada art. 200 § 4 i art. 200 § 3 k.k. (dodane przez ustawę 

implementującą dyrektywę 2011/93/UE). 

Art. 23 Konwencji odpowiadają postanowienia art. 200a k.k.  

Art. 24 Konwencji odpowiadają art. 13 § 2, art. 18 § 2 i 3 k.k. Przepisy k.k. 

dotyczące podżegania i pomocnictwa oraz usiłowania mają zastosowanie do każdego 

z przestępstw ujętych w k.k. 

4. Jurysdykcja 

Art. 25 Konwencji znajduje odzwierciedlenie w art. 5, art. 109, art. 110, art. 113 

k.k. Postanowienia polskiego Kodeksu karnego nie obejmują jedynie sytuacji wskazanej 

w art. 25 ust. 1 lit. e Konwencji – przewidującym jurysdykcję państw stron Konwencji 

wobec osób mających miejsce zwyczajowego pobytu na terytorium tych państw – oraz 

art. 25 ust. 2 Konwencji – w zakresie dotyczącym popełnienia przestępstwa (za granicą) 

przeciwko cudzoziemcowi mającemu zwyczajowe miejsce pobytu w danym państwie. 

Z tego względu konieczne jest złożenie przez Polskę deklaracji na podstawie art. 25 

ust. 3 Konwencji w poniższym brzmieniu: 

„Na podstawie art. 25 ust. 3 Konwencji Rzeczpospolita Polska oświadcza, iż nie 

będzie stosować w całości art. 25 ust. 1 lit. e Konwencji”. 

Jednocześnie, z uwagi na fakultatywny charakter wymagania zawartego w art. 25 

ust. 2 Konwencji, nie zachodzi konieczność wprowadzania zmian do prawa polskiego.  
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5. Sankcje 

Art. 27 ust. 3 lit. a Konwencji odpowiadają art. 44 i art. 45 k.k., a w zakresie 

art. 27 ust. 3 lit. b in fine Konwencji odpowiednikiem jest art. 39 pkt 2 i 2a k.k. Należy 

przy tym zwrócić uwagę, iż w art. 27 ust. 3 lit. b Konwencja przewiduje możliwość 

pozbawienia prawa prowadzenia działalności związanej z opieką nad dziećmi również 

w ramach wolontariatu. Obecny przepis art. 39 pkt 2a k.k. nie determinuje formy 

organizacyjnej działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją 

małoletnich lub opieki nad nimi. Oznacza to, że odnosi się on również do działalności 

sprawcy prowadzonej w ramach wolontariatu i w tym zakresie jest zgodny z wymogami 

Konwencji.  

6. Okoliczności wpływające na wymiar kary 

Niektóre z okoliczności wymienionych w art. 28 Konwencji stanowią na gruncie 

prawa karnego znamiona przestępstw seksualnych (np. art. 197, art. 198, art. 201 k.k.), 

bądź innych przestępstw (np. art. 160, art. 191, art. 258 k.k.) mogących pozostawać 

w kumulatywnym zbiegu z niektórymi przestępstwami na tle seksualnym, 

a w pozostałych przypadkach brane są pod uwagę przez sąd jako dyrektywy wymiaru 

kary (art. 53 k.k.). Takie ukształtowanie przepisów prawa polskiego pozostaje 

w zgodzie z Konwencją. 

7. Wszczęcie postępowania 

Art. 32 Konwencji wprowadza wymóg ścigania przestępstw określonych 

w Konwencji niezależnie od wniosku pokrzywdzonego lub jego przedstawiciela 

ustawowego. Obowiązujące w Polsce rozwiązania są zgodnie z tym wymogiem. Należy 

przy tym zauważyć, iż w wyniku nowelizacji k.k. dokonanej ustawą z dnia 13 czerwca 

2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania 

karnego23) uchylony został art. 205 k.k. przewidujący wnioskowy tryb ścigania 

niektórych przestępstw określonych w Rozdziale XXV k.k., w tym czynu z art. 198 

k.k., który mógł zostać popełniony na szkodę małoletniego.  

8. Przedawnienie 

Art. 33 Konwencji odpowiada art. 101 § 4 k.k. przewidujący wydłużony okres 

przedawnienia karalności niektórych przestępstw z Rozdziału XXV k.k., które nie może 

nastąpić przed ukończeniem przez pokrzywdzonego małoletniego 30 lat. 

                                                 
23) Dz. U. poz. 849. 



 11 

 

9. Zakaz rozpowszechniania materiałów 

Przewidziany w art. 8 ust. 2 Konwencji obowiązek wprowadzenia przepisów lub 

środków mających na celu zapobieganie lub zakaz rozpowszechniania materiałów 

reklamujących przestępstwa ustanowione w Konwencji nie przesądza charakteru tych 

przepisów ani odpowiedzialności za ich naruszenie. Na gruncie prawa polskiego 

zgodność z Konwencją zapewnia art. 255 § 3 k.k. 

10. Wymagania dotyczące postępowania przygotowawczego i sądowego 

Wymaganiom zawartym w art. 30, art. 31, art. 34–36, art. 38 ust. 2 Konwencji 

odpowiadają regulacje zawarte w Kodeksie postępowania karnego, a w zakresie 

wymagania określonego w art. 12 Konwencji również postanowienia poszczególnych 

pragmatyk zawodowych. 

Ogólne zasady postępowania określone w art. 30 Konwencji pokrywają się 

z zasadami wynikającymi z k.p.k. Ich realizację należy oceniać mając na uwadze 

całokształt obowiązujących przepisów k.p.k. 

Art. 31 ust. 1 lit. a i ust. 2 Konwencji znajduje swoje odzwierciedlenie na etapie 

postępowania przygotowawczego w § 167 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek 

prokuratury oraz art. 305 i art. 334 k.p.k., a na etapie postępowania przed sądem 

pokrzywdzony uzyskuje informacje, gdy występuje w charakterze strony (Dział III, 

Rozdziały 5–7 k.p.k.), art. 100, art. 177 k.p.k. Pokrzywdzony, nawet gdy nie pełni roli 

strony, powinien być informowany o terminach rozprawy. Może w niej uczestniczyć, 

o ile się stawi. W określonych przypadkach sąd jego obecność może uznać za konieczną 

(art. 384 k.p.k.).  

Art. 31 ust. 1 lit. b Konwencji odpowiadają art. 253 § 3 k.p.k., art. 168a k.k.w., 

które przewidują obowiązek powiadomienia pokrzywdzonego odpowiednio 

o zwolnieniu oskarżonego w wyniku zmiany postanowienia o tymczasowym 

aresztowaniu i o zwolnieniu skazanego z zakładu karnego. 

Art. 31 ust. 1 lit. c, d i ust. 3 Konwencji odpowiadają art. 9 § 2, art. 51 § 2, art. 87, 

art. 167, art. 171 § 1 i 4, art. 204 k.p.k. dotyczące przesłuchania, składania wniosków 

dowodowych, reprezentowania pokrzywdzonego w toku postępowania, udziału 

tłumacza.  
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Art. 31 ust. 1 lit. e i f Konwencji odpowiadają art. 184 k.p.k., art. 191 § 3, 

art. 360–364 k.p.k. dotyczące zachowania w tajemnicy okoliczności umożliwiających 

identyfikację świadka lub osób dla niego najbliższych, zastrzeżenia danych dotyczących 

miejsca zamieszkania świadka lub osoby najbliższej do wyłącznej wiadomości organu 

prowadzącego postępowanie, jawności rozprawy i możliwości jej wyłączenia. 

Art. 31 ust. 5 pozostawia państwom członkowskim swobodę w określeniu 

sposobu, w jaki pomoc i wsparcie ze strony organizacji społecznych, rządowych 

i pozarządowych może być udzielana pokrzywdzonym. Istotą tego przepisu jest, by 

pomoc taka była zapewniana w ciągu całego postępowania karnego. Obecnie w Polsce 

funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych, które udzielają pomocy osobom 

pokrzywdzonym przestępstwami, w tym przestępstwami o charakterze seksualnym. 

Udzielana przez nie pomoc obejmuje m.in. wsparcie psychologiczne i poradnictwo 

prawne.  

Wskazany cel realizują również postanowienia art. 43 Kodeksu karnego 

wykonawczego, stanowiące podstawę funkcjonowania Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, jak również przepisy regulujące 

współpracę organów publicznych z organizacjami pozarządowymi. Dodatkowo art. 90 

i art. 91 k.p.k. przewidują możliwość udziału przedstawiciela organizacji społecznej 

w postępowaniu przed sądem. Przedstawiciel taki może uczestniczyć w rozprawie, 

wypowiadać się i składać oświadczenia na piśmie. 

Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 34 ust. 1 Konwencji prowadzone są 

(przede wszystkim przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury) dla sędziów, 

prokuratorów i kuratorów sądowych specjalistyczne szkolenia, które obejmują 

problematykę przestępstw o charakterze seksualnym, których ofiarami są dzieci. Tylko 

w 2013 r. w szkoleniach tych wzięło udział ok. 550 prokuratorów oraz ponad 

500 kuratorów sądowych.  

Art. 34 ust. 2 Konwencji jest respektowany w prawie polskim, gdyż wiek 

pokrzywdzonego, jak również niepewność co do tej okoliczności, nie mają żadnego 

wpływu na wszczęcie postępowania karnego. Należy zauważyć, że art. 17 § 1 k.p.k., 

określający podstawy odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania karnego, nie 

wymienia w ogóle wieku pokrzywdzonego.  

Art. 35 odpowiadają art. 185a–185c k.p.k. w brzmieniu nadanym przez ustawę 

z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks 
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postępowania karnego24), przewidujące m.in. zasadę jednokrotnego przesłuchania 

pokrzywdzonego i świadka, warunki przeprowadzania takiego przesłuchania oraz jego 

utrwalania w postaci zapisu dźwięku i obrazu. Rozwiązania te zostały uszczegółowione 

w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym 

w art. 185a–185c Kodeksu postępowania karnego. Zgodność prawa krajowego 

z wymaganiami Konwencji zapewniają również art. 51 § 2 k.p.k. – dotyczący 

wykonywania praw małoletniego pokrzywdzonego przez przedstawiciela ustawowego 

lub osobę, pod której pieczą on pozostaje (mających możliwość udziału w czynnościach 

postępowania obok małoletniego pokrzywdzonego), art. 356 k.p.k. – umożliwiający 

innym osobom udział w rozprawie, jak również postanowienia rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych 

jednostek prokuratury (dotyczące m.in. niezwłocznego nadania biegu sprawie).  

Art. 36 § 2 lit. a i b Konwencji stanowi rozwinięcie zasad określonych w art. 31 

Konwencji. W zakresie lit. a odpowiada mu art. 360 k.p.k. dotyczący wyłączenia 

jawności rozprawy, a w zakresie lit. b, którego istotą jest przesłuchanie 

pokrzywdzonego pod nieobecność oskarżonego, art. 185a § 2 i art. 390 § 2 k.p.k. 

dotyczące obecności osób uprawnionych w trakcie przesłuchania pokrzywdzonego. 

Z uwagi na okoliczność, iż Polska jest stroną Europejskiej Konwencji o pomocy 

prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r. wraz z protokołami 

dodatkowymi z dnia 17 marca 1978 r. oraz z dnia 8 listopada 2001 r.25), Konwencji 

o pomocy prawnej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej z dnia 29 maja 

2000 r. wraz z protokołem z dnia 16 października 2001 r.26) – instrumentów 

stanowiących podstawę międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych, 

spełnione są wymagania zawarte w art. 38 ust. 1 Konwencji. 

Realizację wymagań art. 38 ust. 2 zapewniają postanowienia Kodeksu 

postępowania karnego, jak i innych aktów prawnych regulujących działanie organów 

postępowania karnego, które nie pozwalają na odmówienie możliwości złożenia 

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z tego względu, że zostało ono 

popełnione poza granicami Polski. W przypadku złożenia takiego zawiadomienia 

zastosowanie mogą mieć przepisy Działu XIII, Rozdziału 63 k.p.k. dotyczące przejęcia 

                                                 
24) Dz. U. poz. 849. 
25) Dz. U. z 1999 r. Nr 76, poz. 854 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 139, poz. 1476. 
26) Dz. U. z 2007 r. Nr 135, poz. 950. 
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i przekazania ścigania karnego, jak również postanowienia konwencji o pomocy 

prawnej, dotyczące spontanicznej wymiany informacji. 

11. Zgłaszanie podejrzenia wykorzystania seksualnego małoletniego 

Art. 12 Konwencji dotyczy zawiadamiania właściwych organów o zaistniałych 

lub podejrzewanych przypadkach popełnienia przestępstw określonych w Konwencji. 

Należy przy tym podkreślić, iż wymóg umożliwienia przekazania informacji 

o podejrzeniu seksualnego wykorzystywania dziecka odnosi się do osób wykonujących 

zawody związane z pracą z dziećmi – będą to zatem przede wszystkim: lekarze, 

nauczyciele, opiekunowie, pracownicy socjalni. Ponadto celem przekazania informacji 

nie ma być wszczęcie postępowania karnego, ale udzielenie pokrzywdzonemu dziecku 

pomocy i wsparcia. Zgodnie z art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych powzięły 

podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy wobec członków rodziny, 

powinny niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub prokuratora. Należy również 

zauważyć, iż w wyniku ratyfikacji Konwencji, stosownie do art. 91 ust. 2 Konstytucji 

RP, istniejące w niektórych pragmatykach zawodowych postanowienia nakazujące 

zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu, 

będą musiały być interpretowane zgodnie z postanowieniami Konwencji. 

W ograniczonym zakresie art. 12 Konwencji znajduje również odzwierciedlenie 

w art. 304 k.p.k. zawierającym społeczny obowiązek każdego, kto dowiedział się 

o popełnionym przestępstwie zawiadamiania o nim organów ścigania. Doznaje on 

jednak ograniczeń wynikających z art. 178–180 k.p.k. w zakresie dotyczącym 

dopuszczalności oraz trybu przesłuchania osób zobowiązanych do zachowania 

tajemnicy zawodowej, służbowej lub spowiedzi. Bezwzględny charakter ma przy tym 

jedynie zakaz przesłuchania obrońcy lub adwokata – co do faktów, o których 

dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę, oraz duchownego – co 

do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi. 

12. Inne środki stosowane wobec sprawców 

W zakresie regulacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pozostaje art. 14 ust. 3 

tiret drugie, art. 27 ust. 4 i art. 31 ust. 4 Konwencji. Art. 14 Konwencji wprowadza 

możliwość wyboru środków w przypadku, gdy w popełnienie przestępstwa seksualnego 

przeciwko dziecku zaangażowany był jego rodzic, tj. usunięcie ze środowiska 

rodzinnego albo sprawcy, albo ofiary takiego przestępstwa. Prawo polskie przewiduje 
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zarówno możliwość odizolowania sprawcy – środek zapobiegawczy w postaci nakazu 

opuszczenia przez sprawcę lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie 

z pokrzywdzonym (art. 275a k.p.k. oraz art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie), jak i pokrzywdzonego dziecka – co przewiduje art. 109 § 2 pkt 5 k.r.o. 

dotyczący umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo- 

-wychowawczej w sytuacji zagrożenia dobra dziecka. Przepisowi art. 31 ust. 4 

Konwencji odpowiada art. 99 k.r.o. dotyczący reprezentacji dziecka przez 

wyznaczonego przez sąd rodzinny kuratora w sytuacji, gdy rodzice nie mogą 

reprezentować jego praw w postępowaniu przed właściwym organem. Z kolei 

odzwierciedleniem art. 27 ust. 4 Konwencji jest przepis art. 111 § 1 k.r.o. określający 

możliwość pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej. Przepisy prawa polskiego 

w przedstawionym zakresie są zgodne z Konwencją. 

13. Odpowiedzialność osób prawnych  

W zakresie regulacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary pozostają przepisy art. 26 i częściowo art. 27 

Konwencji.  

Art. 27 Konwencji, w zakresie odnoszącym się do odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych, nie determinuje katalogu orzekanych sankcji, wskazując jedynie 

przykładowe ich rodzaje. W omawianym zakresie wymaganiom określonym 

w Konwencji odpowiadają art. 7–9 ustawy o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych.  

14. Gromadzenie i przetwarzanie danych o sprawcach 

Art. 37 Konwencji dotyczący gromadzenia i przechowywania danych będzie mógł 

być realizowany przy zastosowaniu przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym 

oraz ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. W KRK gromadzone są i przetwarzane 

dane osobowe dotyczące m.in. skazanych za przestępstwa seksualne (art. 1 ustawy o 

KRK). Dane te mogą być przekazywane w ramach pomocy prawnej organom państw 

obcych na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych lub na zasadzie 

wzajemności (art. 6 § 1 pkt 11 ustawy). W prowadzonej przez Komendanta Głównego 

Policji bazie danych DNA gromadzone są dane o wynikach analizy kwasu 

dezoksyrybonukleinowego m.in. osób podejrzanych i oskarżonych (art. 21a ustawy 

o Policji). Informacje zgromadzone w bazie danych DNA udzielane są organom 

prowadzącym postępowanie karne oraz organom policji prowadzącym czynności 
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identyfikacyjne (art. 21c ustawy o Policji). Tego typu dane mogą być przekazywane 

również na podstawie umów i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie 

w nich przewidzianym (art. 1 ustawy o Policji).  

Biorąc pod uwagę stanowisko wyrażone w memorandum wyjaśniającym do 

Konwencji, zgodnie z którym wskazany powyżej przepis Konwencji nie nakłada na 

Państwa-Strony obowiązku utworzenia jednej bazy obejmującej dane o tożsamości oraz 

profili DNA skazanych, Polska powinna złożyć oświadczenie o istnieniu dwóch 

organów prowadzących takie bazy danych (wskazując przy tym ich zakres właściwości) 

w brzmieniu:  

„Na podstawie art. 37 ust. 2 Konwencji Rzeczpospolita Polska oświadcza, iż 

organami właściwymi w zakresie gromadzenia i przechowywania danych o tożsamości 

i profilu DNA skazanych za przestępstwa ustanowione w Konwencji są: 

a) Komendant Główny Policji – w zakresie danych dotyczących profili DNA, 

b) Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru 

Karnego – w zakresie pozostałych danych.”. 

W zakresie regulacji ustawy o Policji pozostaje również art. 30 ust. 5 Konwencji. 

W wyniku nowelizacji art. 19 ustawy o Policji, dokonanej ustawą implementującą 

dyrektywę 2011/93/UE, umożliwione zostało stosowanie kontroli operacyjnej 

w odniesieniu do wszystkich przestępstw z Rozdziału XXV k.k. popełnionych na 

szkodę małoletnich. Tym samym zapewniona została zgodność prawa krajowego 

z wymaganiami Konwencji. 

15. Programy i środki pomocy dla sprawców i innych osób 

Art. 7 oraz art. 15–17 Konwencji zawierają wymóg zapewnienia dostępu do 

odpowiednich programów lub środków interwencyjnych dla podejrzanych i skazanych 

za przestępstwa o charakterze seksualnym skierowane wobec dzieci i młodzieży oraz 

osób, które podejrzewają, że mogą popełnić takie przestępstwo. W prawie polskim 

odpowiednie regulacje zawarte są w Kodeksie karnym wykonawczym – w zakresie 

dotyczącym świadczeń opieki zdrowotnej nad skazanymi odbywającymi karę 

pozbawienia wolności oraz odbywania kary pozbawienia wolności w systemie 

terapeutycznym przez osoby skazane za przestępstwa określone w art. 197–203 k.k. 

popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, oraz w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
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z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień27) – w zakresie dotyczącym 

dostępu świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych udzielanych 

przez poradnie seksuologiczne i patologii współżycia – obejmujące porady (lekarskie 

i psychologiczne) oraz sesje psychoterapii (indywidualnej, grupowej i rodzinnej) oraz 

sesje wsparcia psychospołecznego (dla bliskich). 

Przewidziane w art. 13 i art. 14 Konwencji działania na rzecz pomocy dzieciom 

pokrzywdzonym przestępstwami o charakterze seksualnym prowadzone są przede 

wszystkim w ramach działalności ogólnopolskiej sieci Ośrodków Pomocy dla Osób 

Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz Niebieskiej Linii – Ogólnopolskiego Pogotowia 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, jak również w ramach Dziecięcego Telefonu Zaufania 

Rzecznika Praw Dziecka oraz Młodzieżowego Telefonu Zaufania. Wskazane działania 

są prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi, co realizuje zalecenie 

zawarte w art. 14 ust. 2 Konwencji. 

Wskazać należy, iż Konwencja w art. 27 ust. 4 in fine przewiduje możliwość 

przyjęcia środków mających na celu monitoring i nadzór nad osobami skazanymi. 

Obejmuje to nie tylko osoby, które odbywają karę i zostały np. warunkowo zwolnione 

albo zawieszono wobec nich wykonanie kary, ale również te, które wyszły na wolność 

po odbyciu kary pozbawienia wolności. Konwencja nie wprowadza w tym zakresie 

szczegółowej regulacji. W prawie polskim działania te prowadzone będą zgodnie 

z postanowieniami ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z 

zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 

seksualnej innych osób28). 

III. Skutki społeczne, gospodarcze, finansowe, polityczne i prawne związane 

z wejściem w życie umowy międzynarodowej, wraz z określeniem źródeł 

finansowania 

1. Skutki finansowe 

Ratyfikacja Konwencji nie pociągnie za sobą dodatkowych skutków finansowych. 

Na dotychczasowych zasadach i w ramach posiadanych środków kontynuowane będą 

zadania polegające m.in. na organizacji szkoleń i kampanii informacyjnych mających 

na celu podnoszenie świadomości określonych grup zawodowych w zakresie zjawiska 

seksualnego wykorzystywania dzieci, w szczególności sposobów identyfikacji takich 

                                                 
27)  Dz. U. poz. 1386. 
28)  Dz. U. poz. 24. 
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przypadków i odpowiedniego postępowania w tych sytuacjach, jak również 

zapewnieniu dostępu do skutecznych programów lub środków skierowanych m.in. do 

sprawców przestępstw seksualnych. Działania te, jak dotychczas, obejmować będą 

szereg resortów, w tym: edukacji, zdrowia, pracy i polityki społecznej, spraw 

wewnętrznych oraz sprawiedliwości. 

Należy przyjąć, iż w realizację programów socjalnych i w tworzenie struktur 

mających na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia i pomocy dla ofiar przestępstw 

na tle seksualnym zaangażowane będą również organizacje pozarządowe. 

2. Skutki społeczne 

Wdrożenie przepisów Konwencji będzie skutkowało wzmocnieniem środków 

ochrony dzieci przed przestępczością na tle seksualnym. Należy przy tym zauważyć, że 

proponowane rozwiązania wymierzone są przede wszystkim w producentów 

i odbiorców pornografii dziecięcej oraz osoby korzystające z prostytucji dziecięcej. 

Skutkiem przyjętych rozwiązań będzie zatem ograniczenie popytu na taką pornografię, 

a w konsekwencji zmniejszenie jej ilości (podaży), a przede wszystkim zmniejszenie 

liczby małoletnich, którzy uczestniczą w jej wytwarzaniu. Zmniejszeniu powinna 

również ulec liczba prostytuujących się nieletnich, gdyż każdy przypadek obcowania 

płciowego z małoletnim (osobą poniżej 18 lat) w zamian za korzyść majątkową lub 

osobistą stanowić będzie przestępstwo.  

Ratyfikacja Konwencji przyczyni się również do wzrostu świadomości 

społeczeństwa o zjawisku seksualnego wykorzystywania dzieci i młodzieży, a także 

metod odpowiedniego reagowania na tego typu przypadki. Tym samym można 

oczekiwać spadku liczby dzieci pokrzywdzonych tego rodzaju przestępstwami oraz 

złagodzenia ich skutków, przez zmniejszenie stygmatyzacji na jaką nadal narażone są 

ofiary przestępstw o charakterze seksualnym. 

3. Skutki gospodarcze i polityczne 

Ratyfikacja do Konwencji nie spowoduje skutków gospodarczych. 

W sferze skutków politycznych ratyfikacja Konwencji przyczyni się do 

utrzymania wizerunku Polski, jako państwa zaangażowanego na arenie 

międzynarodowej w zwalczanie procederu wykorzystywania seksualnego dzieci. 

4. Skutki prawne 

Z uwagi na zgodność polskich regulacji prawnych z wymaganiami Konwencji 

ratyfikacja Konwencji nie będzie się wiązała z koniecznością dalszych zmian 
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o charakterze legislacyjnym. 

Konsekwencją wdrożenia Konwencji będzie natomiast wzmocnienie ochrony 

przed seksualnym wykorzystywaniem dzieci i młodzieży w wyniku rozszerzenia 

możliwości współpracy międzynarodowej w zwalczaniu przestępstw o charakterze 

seksualnym i objęcie jurysdykcją karną sprawców tych przestępstw niezależnie od ich 

karalności w miejscu popełnienia, zgodnie z art. 113 k.k. 

Sposób wdrożenia postanowień Konwencji do prawa krajowego, w tym zakres 

regulacji zawartych w ustawie implementującej dyrektywę 2011/93/UE, zostały 

szczegółowo przedstawione w części II niniejszego uzasadnienia. 

IV. Tryb związania Rzeczypospolitej Polskiej umową międzynarodową 

Niniejsza Konwencja zawiera postanowienia dotyczące bezpośrednio wolności, 

praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji – przede wszystkim 

w zakresie penalizacji określonych w niej czynów, oraz innych spraw uregulowanych 

w ustawie – w tym kwestii środków ochrony i pomocy ofiarom przestępstw, 

oddziaływań na sprawców przestępstw, czy też zbierania i przechowywania danych 

o sprawcach przestępstw. Z tych względów, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 

Konstytucji RP, Konwencja podlega ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną 

w ustawie. 
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