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                  Szanowna Pani Minister,

w odpowiedzi na pismo z dnia 5 sierpnia 2022 r. (doręczone 10 sierpnia 2022 r. ) 

w przedmiocie wyrażenia opinii wobec przedstawionego przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej 

Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko 

wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz 

niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2528), uprzejmie informuję, iż 

Rzecznik Praw Obywatelskich nie zgłasza uwag do samego projektu 

ustawy, uznając ten projekt za potrzebny w celu zapewnienia Komisji 

instrumentów prawnych niezbędnych dla efektywnego działania.

Jednak, biorąc pod uwagę kompetencję zawartą w aktualnym i projektowanym 

brzmieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy stanowiącej przedmiot procesu 
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legislacyjnego, a polegającą na wydawaniu postanowień o wpisie osób w 

Rejestrze, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o 

przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym1, pragnę 

wskazać, iż Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie informował o 

problemach, jakie pojawiają się na tle utworzenia publicznego rejestru 

przestępców na tle seksualnym. Stąd też propozycja wprowadzenia zmian w 

ustawie odnoszących się funkcjonowania rejestru sprawców na tle seksualnym, 

w tym działania organu kompetentnego do wydawania postanowień o wpisie 

do rejestru, powinna zostać połączona z refleksją nad wprowadzeniem 

ewentualnych zmian rozwiązujących sygnalizowane w przeszłości przez 

Rzecznika problemy, takie jak ponowna wiktymizacja, zapewnienie ochrony 

członkom rodziny sprawcy przestępstwa, umieszczanie danych osobowych osób 

nieletnich.

Pragnę zatem uprzejmie przedłożyć, co następuje:

1. W dniu 24 lutego 2016 r. Rzecznik przygotował opinię, która przekazana 

została do Przewodniczącego Podkomisji Sejmowej zajmującej się projektem 

ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. 

W opinii Rzecznik podkreślał, że „pełna i jednoznaczna identyfikacja osoby 

objętej Rejestrem publicznym, wynikająca z faktu publikacji imienia i 

nazwiska, daty urodzenia, ale również fotografii sprawcy, może w efekcie 

prowadzić do identyfikacji ofiar sprawcy w przypadku, gdy 

pokrzywdzonym jest członek rodziny sprawcy, co może skutkować ich 

niedopuszczalną wiktymizacją”2.

2. W związku ze skargą obywatela, Rzecznik skierował wystąpienie do Ministra 

Sprawiedliwości w dniu 22 lutego 2018 r. wskazując, że w wyniku działań 

legislacyjnych naruszone zostały prawa Skarżącego oraz jego siostry. 

Rzecznik stwierdził, że mamy tu do czynienia z poważnym i złożonym 

problemem społecznym, którego skutkiem może być ponowna 

wiktymizacja wielu młodych osób, które w przeszłości padły ofiarą 

1 Dz. U. z 2020 r., poz. 152.
2 Tekst opinii: https://bip.brpo.gov.pl/sprawy-generalne/index.php?sprawa=10568. 

https://bip.brpo.gov.pl/sprawy-generalne/index.php?sprawa=10568
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poważnych przestępstw na tle seksualnym, a obecnie traumatyczna 

przeszłość może im zostać przypomniana przez ich najbliższe otoczenie: 

sąsiadów, pracodawców, wynajmujących, znajomych, rówieśników, nową 

rodzinę. Rzecznik Praw Obywatelskich postulował podjęcie działań 

legislacyjnych, które w konsekwencji zapewnią ochronę praw rodzin osób, 

których dane osobowe zostały zamieszczone w rejestrze sprawców 

przestępstw na tle seksualnym. Dotychczas Rzecznik nie otrzymał 

odpowiedzi 3.

3. 8 kwietnia 2019 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie do 

Prezesa Rady Ministrów w związku z kolejną skargą obywatela. Rzecznik 

zwracał uwagę na nieproporcjonalne ograniczenie prawa do prywatności 

osób nieletnich, których dane zostały umieszczone w rejestrze. 

Wskazywał, że w wypadku przepisów dotyczących zamieszczania danych w 

Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, wartością na rzecz 

której ograniczana jest prywatność ma być porządek publiczny. W ocenie 

Rzecznika, tego rodzaju ograniczenie może być dopuszczalne na gruncie art. 

31 ust. 3 Konstytucji RP, jednak w omawianym przypadku, w odniesieniu do 

osób nieletnich, jest ono sformułowane wadliwie. Wystąpienie to zostało 

przekazane wg właściwości do Ministerstwa Sprawiedliwości, pozostało 

jednak dotychczas bez reakcji 4.

 

                                                                              Z wyrazami szacunku

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

3 Tekst wystąpienia: https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/do%20Ministra%20Sprawiedliwosci%20-
%20ws%20rodzin%20przest%c4%99pstw%20na%20tle%20seksualnych.pdf. 
4 Tekst wystąpienia: https://bip.brpo.gov.pl/sprawy-generalne/index.php?sprawa=11866. Też ostatnie 
wystąpienie RPO: https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2021-
10/Do_PRM_rejestr_pedofilow_3.10.2021.pdf. 

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/do%20Ministra%20Sprawiedliwosci%20-%20ws%20rodzin%20przest%c4%99pstw%20na%20tle%20seksualnych.pdf
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/do%20Ministra%20Sprawiedliwosci%20-%20ws%20rodzin%20przest%c4%99pstw%20na%20tle%20seksualnych.pdf
https://bip.brpo.gov.pl/sprawy-generalne/index.php?sprawa=11866
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2021-10/Do_PRM_rejestr_pedofilow_3.10.2021.pdf
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2021-10/Do_PRM_rejestr_pedofilow_3.10.2021.pdf

