
Oświadczenie złożone 

przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką 

na 19. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 grudnia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Ostatnie tygodnie obfitowały w doniesienia medialne na temat tuszowania czynów pedofilskich,  

także przez najwyższych hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce. Przestępstwa wobec dzieci oraz ich 

ukrywanie przed opinią publiczną zasługują na największe potępienie. Społeczeństwo oczekuje zdecydowa-

nej reakcji państwa, a ofiary zasługują na wyjaśnienie tych spraw i oddanie im należnej sprawiedliwości. 

Państwo nie może być w takiej sytuacji bierne, powinno wziąć na siebie ciężar podjęcia niezbędnych działań. 

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, należy przeprowadzić postępowania wyjaśniające i ukarać zarówno 

sprawców czynów pedofilskich, jak i osoby ich kryjące. 

Instytucją przewidzianą do zajmowania się wspomnianymi sprawami jest Urząd Państwowej Komisji  

do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności 

wobec małoletniego poniżej lat 15. Instytucja ta została powołana ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r.  

o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności sek-

sualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (DzU 2019 poz. 1820). Pojawiają się tu jednak po-

ważne wątpliwości. Po spotkaniu inauguracyjnym padły zapowiedzi, że komisja rozpocznie prace w paź-

dzierniku, jednak nie wiadomo, czy ona dzisiaj de facto funkcjonuje. 

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czy/kiedy komisja ds. pedofilii zaczęła działać? Ile posiedzeń odbyło się do dnia dzisiejszego?  

Ilu członków wzięło w nich udział? Kim byli ci członkowie? Jak wiemy, w czasach pandemii można  

pracować zdalnie, więc sprawy lokalowe nie powinny ograniczać aktywności komisji. 

2. Co konkretnie komisja zrobiła od czasu jej powołania? Jakimi sprawami się zajęła? Na jakim etapie jest 

wyjaśnianie poszczególnych spraw? 

3. Jaki jest plan pracy komisji? Jakimi sprawami komisja planuje się zająć w ciągu najbliższych miesięcy? 

4. Czy komisja zajmie się głośnymi sprawami wysokiej rangi duchownych oskarżanych o ukrywanie  

i tuszowanie przypadków pedofilii? Jeśli tak, to którą z tych spraw komisja zajmie się jako pierwszą? 

5. Kiedy komisja będzie dysponować danymi teleadresowymi? Ofiary pedofilii obecnie nie mają możli-

wości, by się do niej zwrócić. 

6. Czy komisja planuje uruchomienie numeru telefonu, pod który ofiary pedofilii mogłyby zgłaszać się  

w pilnych przypadkach? 

7. Jeśli komisja nie podjęła jeszcze działań merytorycznych, to czy uposażenie jej członków wynosi  

obecnie 100%? 
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