
 

 

DSP.INT.4513.17.2021 

 

 

Pan 

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

odpowiadając, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, na oświadczenie Pani Senator  

Gabrieli Morawskiej - Staneckiej, złożone podczas 19. posiedzenia Senatu RP, w dniu 17 

grudnia 2020 r., w sprawie działalności Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków 

czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego 

poniżej lat 15, uprzejmie informuję, co następuje. 

Ustawą z dnia 30 września 2019 r., z mocą obowiązującą od dnia 26 września 2019 r., 

do życia została powołana Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności 

skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 

15 (dalej zwana „Komisją”). 

 Komisja, z uwagi na charakter swoich zadań, została ustanowiona jako instytucja 

niezależna od organów władzy publicznej, której podstawowym celem miało być wzmocnienie 

ochrony dzieci przed przestępcami seksualnymi, a także wsparcie organów ścigania oraz 

wymiaru sprawiedliwości przez fachowy i całkowicie niezależny podmiot zewnętrzny. 

Należy zauważyć, że projekt ustawy (druk nr 3663 Sejmu VIII kadencji) do laski 

marszałkowskiej wniosła Rada Ministrów. Przyjęcie takiego modelu procedowania tego 

projektu wynikało z podjęcia inicjatywy ustawodawczej przez Radę Ministrów, będącej 

odpowiedzią na oczekiwania społeczne. Celem działania Rządu w tym zakresie było 



 

doprowadzenie do skutecznego powołania niezależnego organu, którego ramy prawne 

funkcjonowania nie budziłyby żadnej wątpliwości.  

Niemniej jednak, trzeba podkreślić, że rolą Rady Ministrów, od samego początku 

podjęcia inicjatywy legislacyjnej, było przede wszystkim reprezentowanie projektu w trakcie 

prac parlamentarnych i zapewnienie eksperckiej pomocy podczas procedury ustawodawczej. 

Od momentu uchwalenia ustawy powołującej do życia Komisję wpływ Prezesa Rady 

Ministrów na sposób jej funkcjonowania został ograniczony do możliwości powołania jednego 

z siedmiu jej członków, co zostało wprost wskazane w przepisach. Pozostałych członków 

powołują Sejm (trzech), Senat (jednego), Prezydent (jednego) oraz Rzecznik Praw Dziecka 

(jednego).  

Na członków Komisji wybrani zostali Błażej Kmieciak, Justyna Kotowska, Elżbieta 

Malicka, Agnieszka Rękas, Hanna Elżanowska, Barbara Chrobak i Andrzej Nowarski. 

Uchwałą Sejmu RP z 24 lipca 2020 r., na przewodniczącego Komisji wybrano Pana Błażeja 

Kmieciaka.  

Zgodnie z komunikatem Komisji z 23 listopada br., każda osoba, która wie o przypadku 

pedofilii albo o jej ukrywaniu, może złożyć wniosek o zbadanie tej sprawy przez Komisję. 

Wnioski można składać osobiście, e-mailem lub pocztą. Komisja na stronie internetowej 

(https://www.gov.pl/web/pkdp) informuje o swoich aktywnościach oraz podaje swoje 

szczegółowe dane teleadresowe. 

Należy zauważyć, że Komisja jest organem niezależnym, dlatego pytania o liczbę 

wniosków czy harmonogram prac, należy kierować bezpośrednio do omawianej instytucji.  

 

 

     Z wyrazami szacunku 

                   Jarosław Wenderlich 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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