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Warszawa, 12 kwietnia 2016 r. 

Opinia do ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym 

(druk nr 129) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 

seksualnym ma na celu wprowadzenie szeregu środków, które mają chronić obywateli, przed 

przestępczością skierowaną przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. 

Ustawa wprowadza system działań, który ma zabezpieczyć społeczeństwo przed 

sprawcami przestępstw dokonanych na tle seksualnym, w szczególności tych, których 

ofiarami są osoby nieporadne i małoletni. 

Szczególnymi środkami ochrony przewidzianymi w ustawie są: 

1) rejestry sprawców przestępstw na tle seksualnym (publiczny i z dostępem 

ograniczonym), 

2) obowiązki osób, których dane zostały umieszczone w rejestrach, 

3) obowiązki pracodawców i innych organizatorów w zakresie działalności związanej 

z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad 

nimi, 

4) stworzenie dostępnej publicznie policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle 

seksualnym. 

Art. 2 określa zakres pojęcia „przestępczości na tle seksualnym”. Należy przez to 

rozumieć przestępstwa przeciwko wolności seksualnej wymienione w rozdziale XXV 

Kodeksu karnego, z wyłączeniem przestępstw wskazanych w art. 2 w pkt 1–7. Katalog typów 

czynów zabronionych został zawężony do tych, które stanowią poważną ingerencję w sferę 

wolności seksualnej innej osoby, zwłaszcza osoby małoletniej. 
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Zgodnie z art. 6 ustawy dane osób, które popełniły wyżej wymienione przestępstwa 

i zostały: prawomocnie skazane, przeciwko którym postępowanie zostało warunkowo 

umorzone albo prawomocnie orzeczono środek zabezpieczający, a także dane nieletnich, 

wobec których, w sprawach o takie czyny prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, 

poprawcze lub wychowawczo-lecznicze zostają umieszczone w Rejestrze Sprawców 

Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. 

Rejestr z dostępem ograniczonym zawiera dane o tych osobach pobierane z Krajowego 

Rejestru Karnego, z Rejestru Dowodów Osobistych, z rejestru PESEL oraz od właściwych 

jednostek organizacyjnych Policji. Szczegółowy katalog gromadzonych danych zawiera 

art. 7ust. 1 i 2 ustawy. 

Prawo uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym mają podmioty 

wskazane w art. 12 pkt 1–8, przy czym uzyskane w ten sposób informacje mogą być 

wykorzystane wyłącznie do celów postępowania, w związku z którym się o nie zwrócono. 

Wyjątek stanowią przypadki określone w art. 13 ust. 2, który stanowi, że podmioty 

wskazane w art. 12 pkt 1–5 mogą wykorzystywać uzyskane dane także na potrzeby innych 

postępowań, w celu uniknięcia natychmiastowego i poważnego zagrożenia bezpieczeństwa 

publicznego albo życia lub zdrowia małoletniego. 

Drugim rodzajem rejestru jest rejestr publiczny. Jest on dostępny bez ograniczeń, 

a publikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 

Sprawiedliwości. 

W rejestrze publicznym umieszcza się dane o osobach prawomocnie skazanych albo 

przeciwko którym postępowanie zostało warunkowo umorzone albo prawomocnie orzeczono 

środek zabezpieczający, które dopuściły się zgwałcenia wobec małoletniego poniżej lat 15 

albo ze szczególnym okrucieństwem albo działały w warunkach powrotu do przestępstwa 

będąc uprzednio skazanymi na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej 

wykonania. 

W rejestrze tym nie zamieszcza się danych o nieletnich, o których mowa w art. 6 ust. 1 

pkt 4. 

Dodatkowe ograniczenia zakresu danych ujmowanych w rejestrze publicznym określa 

art. 7 ust. 3. Stanowi on, że w rejestrze publicznym nie będą ujawniane imiona rodziców, 

nazwisko rodowe matki, numer PESEL, miejsce zamieszkania, adres zameldowania, 
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faktyczny adres pobytu oraz informacje o innych, niż określone w art. 2 ustawy 

przestępstwach popełnionych przez osobę umieszczoną w rejestrze. 

Ustawa w art. 9 przewiduje sytuacje, w których możliwe będzie wyłączenie przez sąd 

obowiązku zamieszczenia danych w rejestrze.  

Na orzeczenie w sprawie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze przysługuje 

zażalenie. 

W art. 18 ustawy przewidziane są szczegółowe terminy w jakich dane o osobach usuwa 

się z Rejestru. 

Ustawa nakłada na osoby, których dane są zamieszczone w Rejestrze obowiązek 

zgłaszania miejsca każdorazowego, faktycznego miejsca pobytu oraz każdej jego zmiany we 

właściwej jednostce organizacyjnej Policji. 

Obowiązek przekazywania takich danych Policji spoczywać będzie także na osobach 

kierujących: aresztami śledczymi, zakładami karnymi, zakładami psychiatrycznymi, 

młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi i zakładami poprawczymi, gdy osoba ujęta 

w rejestrze opuszcza ich jednostkę i przekazuje im informację o planowanym miejscu 

faktycznego pobytu. 

Niewykonanie obowiązku zgłoszenia faktycznego adresu pobytu lub jego zmiany 

skutkować będzie odpowiedzialnością za wykroczenie, określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 

Innym, przewidzianym w ustawie obowiązkiem jest wskazany w art. 20 obowiązek 

pracodawców i innych organizatorów w zakresie działalności związanej z wychowaniem, 

edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi.  

Polegać on będzie na zasięganiu informacji z Rejestru o każdej osobie, z którą chcą oni 

nawiązać stosunek pracy lub dopuścić do innej działalności związanej z wychowaniem, 

edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi. 

Efektem niezasięgnięcia informacji lub zatrudnienia osoby, której dane są zamieszczone 

w Rejestrze jest odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy lub organizatora, określona 

w art. 22 ust. 2 ustawy. 

Ostatnim ze środków przewidzianych ustawą jest określenie miejsc szczególnego 

zagrożenia przestępczością na tle seksualnym. Komendant Główny Policji prowadzi policyjną 

mapę zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym zawierającą aktualne informacje 
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o miejscach szczególnego zagrożenia przestępstwami przeciwko wolności seksualnej, 

wymienionymi w rozdziale XXV Kodeksu karnego. Mapa tych zagrożeń jest udostępniana do 

wiadomości publicznej przez publikację na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Komendy Głównej Policji. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 31 marca 2016 r. 

w oparciu o projekt rządowy (druk sejmowy nr 189).  

Projekt ustawy był procedowany w odrębnym trybie, o którym mowa w art. 98 i 99 

uchwały Rady Ministrów (bez przeprowadzenia konsultacji). 

Po wniesieniu do Sejmu, został skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka, która w dniu 15 marca 2016 r. przedstawiła swoje sprawozdanie, uwzględniające 

kilkadziesiąt poprawek wniesionych w trakcie prac podkomisji wraz z załączonymi 

29 wnioskami mniejszości. 

Najważniejsze z wniesionych przez Komisję zmian dotyczyły zmiany katalogu czynów, 

których popełnienie skutkuje umieszczeniem sprawcy w Rejestrze, zmianę kręgu osób, 

których dane umieszczane są w rejestrze publicznym, zmianę przepisów dotyczących 

usuwania danych z Rejestru. 

W trakcie II czytania złożono cztery poprawki, z których najważniejsza miała na celu 

skreślenie retroaktywnie działających przepisów art. 27 ustawy. 

W III czytaniu, Sejm uchwalił ustawę, odrzucając zgłoszone w II czytaniu poprawki. 

 

III. Uwaga szczegółowa 

Wskazany w art. 27 obowiązek zamieszczenia w Rejestrze danych o osobach, 

w stosunku do których orzeczenie zapadło przed dniem wejścia w życie ustawy budzi 

poważne wątpliwości natury konstytucyjnej. 

Ujawnienie danych w obu rejestrach, a zwłaszcza w rejestrze publicznym, wywodzony 

z tego pośrednio zakaz określonego rodzaju pracy oraz obowiązek informowania 

o każdorazowej zmianie miejsca pobytu na czas dłuższy niż 3 dni stanowi zaostrzenie zasad 
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odpowiedzialności za popełnienie czynu zabronionego w stosunku do ustawy obowiązującej 

w chwili popełnienia czynu. 

Zamieszczenie danych w Rejestrze na zasadach retroaktywności, wobec sprawców 

czynów popełnionych przed dniem wejścia w życie ustawy może być uznane za sprzeczne 

z art. 42 ust. 1 Konstytucji.  

Zasada niedziałania prawa w wstecz jest najbardziej rygorystycznie stosowana właśnie 

w prawie karnym.  

Wywodzona z art. 2 Konstytucji zasada lex retro non agit pozostaje w ścisłej relacji do 

znajdującej oparcie w art. 42 ust. 1 Konstytucji zasady nullum crimen sine lege.  

U jej podstaw leży ustanowienie dla obywatela gwarancji, iż przepisy określające skutki 

prawne jego działania obowiązujące w momencie podejmowania tego działania, nie ulegną 

później zmianie – a jeżeli podjęte przez niego działania są karalne, to zabronione są 

obowiązującą ustawą i zagrożone dokładnie określoną karą.  

Jednocześnie art. 42 ust. 1 Konstytucji, mówi o czasie popełnienia czynu jako punkcie, 

w którym czyn jest zabroniony przez ustawę, aby powstała odpowiedzialność karna (wyrok 

TK sygn. akt P 4/80). 

Dokonywane w trakcie procesu ustawodawczego zmiany przepisów art. 27, choć 

dokonały zawężenia kręgu osób, których sytuacja prawna jest w nim regulowana, to jednak 

wydaje się, że nie doprowadziły do stanu zgodności z Konstytucją, do jakiego przekonywały 

w swych opiniach osoby i podmioty uczestniczące w tych pracach na etapie prac sejmowych 

(Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa, Biuro Analiz Sejmowych). 

 

Przedłożona ustawa nie zawiera innych uchybień o charakterze legislacyjnym. 

 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


