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Wykorzystanie seksualne

Celem takiej aktywności jest zaspokojenie potrzeb innej osoby

WHO, definicja kliniczna wykorzystania seksualnego

zaangażowanie dziecka w aktywność seksualną, której nie jest on lub ona w 
stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody, naruszająca prawo i 

obyczaje danego społeczeństwa

Z wykorzystaniem seksualnym mamy do czynienia wtedy, gdy występuje ono 
pomiędzy dzieckiem a dorosłym lub dzieckiem i innym dzieckiem, jeśli te osoby 

ze względu na wiek bądź stopień rozwoju pozostają w stosunku opieki, 
zależności, władzy



ROZDZIAŁ XXV KODEKSU KARNEGO
1. zgwałcenie małoletniego poniżej lat 15 (art. 197 § 3 pkt 2), 

2. obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczenie się wobec takiej 
osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzenie jej do poddania się takim 
czynnościom albo do ich wykonania (art. 200 § 1), 

3. prezentowanie małoletniemu poniżej lat 15 treści pornograficznych lub 
udostępnianie mu przedmiotów mających taki charakter albo rozpowszechnianie 
treści pornograficznych w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie 
się z nimi (art. 200 § 3), 

4. prezentowanie małoletniemu poniżej lat 15 wykonania czynności seksualnej w celu 
swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby (art. 
200 § 4),

5. prowadzenie reklamy lub działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści 
pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu 
poniżej lat 15 (art. 200 § 5), 

6. nawiązywanie kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej w celu popełnienia przestępstwa 
określonego w art. 197 § 3 pkt 2 kk lub art. 200 kk oraz produkowania lub utrwalania 
treści pornograficznych (art. 200a § 1), 



8. składanie za pomocą systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej 
propozycji obcowania płciowego małoletniemu poniżej lat 15, poddania się lub 
wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu 
treści pornograficznych i zmierzanie do realizacji tej propozycji (art. 200a § 2 
propagowanie lub pochwalanie zachowania o charakterze pedofilskim (art. 200b),

9. produkowanie, utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie, posiadanie, 
prezentowanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego w celu 
rozpowszechnienia (art. 202 § 3), 

10. utrwalanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego (art. 202 § 4),

11. przechowywanie, posiadanie, uzyskiwanie dostępu do treści pornograficznych z 
udziałem małoletniego (art. 202 § 4a), 

12. produkowanie, rozpowszechnianie, prezentowanie, przechowywanie lub 
posiadanie treści pornograficznych przedstawiających wytworzony albo 
przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej 
(art. 202 § 4b), 

13. uczestniczenie w celu zaspokojenia seksualnego w prezentacji treści 
pornograficznych z udziałem małoletniego (art. 202 § 4c), 

14. nakłanianie małoletniego do uprawiania prostytucji lub do jej ułatwiania w celu 
osiągnięcia własnej korzyści majątkowej lub czerpanie korzyści majątkowej z 
uprawiania prostytucji przez małoletniego (art. 204 § 3). 



REJESTRY SPRAWCÓW JAKO 
STRATEGIE ZAPOBIEGANIA 
PRZESTĘPSTWOM SEKSUALNYM 
WOBEC MAŁOLETNICH 



USTAWA
z dnia 13 maja 2016 r.

o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
(Dz.U. 2020 poz. 152 tj. )

Art. 2. W rozumieniu ustawy przestępczość na tle seksualnym obejmuje przestępstwa 
przeciwko wolności seksualnej wymienione w rozdziale XXV ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
- Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.), zwanej dalej 'Kodeksem karnym', z 
wyłączeniem przestępstw określonych w:

1) art. 201 Kodeksu karnego, chyba że zostały popełnione  na szkodę małoletniego;

2) art. 202 § 1 Kodeksu karnego;

3) art. 202 § 3 Kodeksu karnego polegających na prezentowaniu treści pornograficznych 
związanych z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem;

4) art. 202 § 4a Kodeksu karnego; 

5) art. 202 § 4b Kodeksu karnego polegających na przechowywaniu lub posiadaniu treści 
pornograficznych przedstawiających wytworzony albo przetworzony wizerunek 
małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej;

6) art. 202 § 4c Kodeksu karnego;

7) art. 204 § 1 i 2 Kodeksu karnego, chyba że zostały popełnione na szkodę małoletniego.



Art. 3. Szczególnymi środkami ochrony, o których 
mowa w art. 1, są : 

1) Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle 
Seksualnym; 

2) obowiązki pracodawców i innych organizatorów 
w zakresie działalności związanej z 
wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, 
leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi; 

3) określenie miejsc szczególnego zagrożenia 
przestępczością na tle seksualnym.



Art. 3. Szczególnymi środkami ochrony, o których 
mowa w art. 1, są : 

1) Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle 
Seksualnym; 

2) obowiązki pracodawców i innych organizatorów 
w zakresie działalności związanej z 
wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, 
leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi; 

3) określenie miejsc szczególnego zagrożenia 
przestępczością na tle seksualnym.



REJESTR SPRAWCÓW NA TLE SEKSUALNYM

Rejestr z dostępem ograniczonym

Rejestr publiczny 

Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do 
spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych 
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego 
poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze



REJESTR Z DOSTĘPEM OGRANICZONYM

Dane umieszczanie w Rejestrze z dostępem ograniczonym :

▪ nazwisko, imię, 

▪ nazwisko rodowe, 

▪ płeć, 

▪ data i miejsce urodzenia, 

▪ imiona rodziców, 

▪ obywatelstwo, 

▪ nazwisko rodowe matki, 

▪ miejsce zamieszkania, 

▪ PESEL, 

▪ wizerunek twarzy

▪ adres zameldowania



Art. 3. Szczególnymi środkami ochrony, o których mowa 
w art. 1, są : 

1) Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; 

2) obowiązki pracodawców i innych organizatorów 
w zakresie działalności związanej z 
wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, 
leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi; 

3) określenie miejsc szczególnego zagrożenia 
przestępczością na tle seksualnym.



Obowiązek pracodawców i innych organizatorów w zakresie działalności 
związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub 

z opieką nad nimi

PRZED PODJĘCIEM PRACY 

OBOWIĄZEK SPRAWDZENIA CZY DANA OSOBA NIE 

ZNAJDUJE SIĘ W REJESTRZE OGRANICZONYM 

związanej z 

WYCHOWANIEM, EDUKACJĄ, WYPOCZYNKIEM, 

LECZENIEM OPIEKĄ 

MAŁOLETNI



POLICYJNA MAPA ZAGROŻEŃ PRZESTĘPSTWAMI NA TLE SEKSUALNYM

https://policja.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=338ca7cf5e5043778c76b14f696c8eab



https://policja.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=338ca7cf5e5043778c76b14f696c8eab



Art. 201 kodeksu karnego [kazirodztwo]

Kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do 
wstępnego, zstępnego, przysposobionego, 

przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.



KAZIRODZTWO

PIONOWE POZIOME



KAZIRODZTWO PIONOWE

• OBCOWANIE PŁCIOWE POMIĘDZY MIĘDZY KREWNYMI W LINII PROSTEJ: 
WSTĘPNY – ZSTĘPNY (ZAZWYCZAJ ZSTĘPNY JEST MAŁOLETNI)

• CZĘŚCIEJ MĘŻCZYŹNI – ojciec – córka
ojciec – syn
dziadek – wnuczka

• Dorosły wykorzystuje przewagę nad dzieckiem. Przewaga wynika, nie tyle z samego 
wieku ale także z samej natury relacji rodzinnej łączącej rodzica z dzieckiem. 
Dziecko zostaje zmanipulowane przez dorosłego. 



Relacja kazirodcza z matką

• Związek kazirodczy wynika z zaborczej miłości matki. Zwykle jest to 
kobieta samotnie wychowująca syna jedynaka

• Związek kazirodczy ma podłoże „terapeutyczne” w której matka 
występuje w roli pocieszycielki po nieudanych związkach



KAZIRODZTWO 
POZIOME

CZYSTE MIESZANE



• KAZIRODZTWO POZIOME CZYSTE – relację seksualną nawiązują 
dobrowolnie dwie osoby dorosłe (lub gdy rodzeństwo jest małoletnie ale 
każde z nich ukończyło 15 rok życia) w pełni sprawne intelektualne lub 
obie upośledzone

• KAZIRODZTWO POZIOME MIESZANE – dwie osoby są pełnoletnie, ale
jedna z nich z uwagi na deficyt intelektu (upośledzenie umysłowe) nie ma
świadomości, że zachowanie które podejmuje jest niewłaściwe z punktu
widzenia ocen społecznych, a nawet stanowi czyn zabroniony.



SEKSTING
Seksting (ang. sexting = sex + texting) –przesyłanie lub wymiana wiadomości,
zdjęć, filmów o charakterze seksualnym (nago lub prawie nago) za
pośrednictwem telefonów komórkowych lub internetu



SEKSTING

KWALIFIKOWANY EKSPERYMENTALNY



SEKSTING

KWALIFIKOWANY

UDZIAŁ DOROSŁYCH TYLKO MŁODZIEŻ

INTENCJA 
SKRZYWDZENIA

NIEUMYŚLNE 
NADUŻYCIE

EKSPERYMENTALNY

ROMANTYCZNE

POSZUKIWANIE 
UWAGI



SEKSTING

O CHARAKTERZE 
KOMERCYJNYM

O CHARAKTERZE 
UCZUCIOWYM 



SEKSTING A PRAWO

• BRAK PRZESTĘPSTWA O NAZWIE SEKSTING

• ZE WZGLĘDU NA CECHY TEGO ZJAWISKA MOŻE ONO WYPEŁNIAĆ 
ZNAMIONA KILKU PRZESTĘPSTW m.in.

• ART.202 KK – PORNOGRAFIA

• ART. 191A KK – UTRWALANIE WIZERUNKU NAGIEJ OSOBY 



Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości 
Budapeszt 

23 listopada 2001 r.
Dz.U. z 2015 r. poz. 728

„pornografia dziecięca” obejmuje materiał pornograficzny, który w sposób 
widoczny przedstawia:

▪ osobę małoletnią, 

▪ osobę, która wydaje się małoletnią, 

▪ lub realistyczny obraz przedstawiający osobę małoletnią w trakcie czynności 
wyraźnie seksualnej (art. 9 ust. 2)



Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym 
wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach 

seksualnych
Lanzarote 25 października 2007

(Dz.U. z 2015 r. poz. 608)

„materiał, który wizualnie przedstawia dziecko uczestniczące w rzeczywistej 
lub udawanej czynności wyraźnie seksualnej lub jakiekolwiek przedstawianie 

narządów płciowych dziecka głównie w celach seksualnych” (art. 20 ust. 2)



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 
(Dz.U. UE. L. z 2011 r. Nr 335, str. 1 z późn. zm.)

„wszelkie materiały ukazujące dziecko uczestniczące w rzeczywistych lub 
symulowanych zachowaniach o wyraźnie seksualnym charakterze; wszelkie 
przedstawienia organów płciowych dziecka w celach głównie seksualnych; 

wszelkie materiały ukazujące osobę wyglądającą na dziecko uczestniczącą w 
rzeczywistych lub symulowanych zachowaniach o wyraźnie seksualnym 

charakterze oraz przedstawienia organów płciowych osób wyglądających jak 
dziecko, w celach głównie seksualnych; lub realistyczne obrazy dziecka 

uczestniczącego w zachowaniach o wyraźnie seksualnym charakterze lub 
realistyczne obrazy organów płciowych dziecka, w celach głównie 

seksualnych” (art. 2 pkt. c)



ART. 202 KODEKSU KARNEGO
[PORNOGRAFIA]

Art. 202. § 1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich
odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. (uchylony)

§ 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo
rozpowszechnia lub prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne
związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia
wolności od lat 2 do 12.

§ 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności od
roku do lat 10.

§ 4a. Kto przechowuje, posiada lub uzyskuje dostęp do treści pornograficznych z udziałem małoletniego,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 4b. Kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treści pornograficzne
przedstawiające wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności
seksualnej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4c. Karze określonej w § 4b podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego uczestniczy w prezentacji
treści pornograficznych z udziałem małoletniego.

§ 5. Sąd może orzec przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do 
popełnienia przestępstw określonych w § 1–4b, chociażby nie stanowiły własności sprawcy. 



„ EROTYKA DZIECIĘCA”

▪ Jakikolwiek materiał dotyczący dzieci, służący celom seksualnym dla danej 
osoby

▪ Strony z „dziecięcymi modelkami” – zawierają zdjęcia dziewczynek w 
strojach i pozach, które można uznać za wyzywające.



SKALA COPINE
• Poziom 1 – Indicative – zdjęcia lub filmy bez charakteru erotycznego i

seksualnego ukazujące dziecko ubrane w bieliznę, w stroju kąpielowym; zdjęcie
pochodzi ze źródeł komercyjnych lub albumów rodzinnych; zdjęcia dzieci w
normalnych sytuacjach,

• Poziom 2 Nudist – zdjęcia – nagich lub częściowo nagich dzieci w sytuacjach
charakterystycznych dla nudyzmu, zdjęcia pochodzące z legalnych źródeł

• Poziom 3 Erotic - zdjęcia zrobione ukradkiem na placach zabaw lub w innym
bezpiecznym środowisku ukazujące bieliznę lub nagość dziecka

• Poziom 4 – Posing - obrazy ukazujące celowe pozowanie ubranych, półnagich
lub nagich dzieci (kontekst i organizacja zdjęć sugeruje seksualne
zainteresowanie małoletnimi).

Taylor et al. 2001  



SKALA COPINE

• Poziom 5 - Erotic posing - obrazy ukazujące celowe pozowanie ubranych, półnagich
lub nagich dzieci w prowokujących/seksualnych pozach.

• Poziom 6 - Explicit erotic posing - obrazy podkreślające miejsca intymne ubranych,
półnagich lub nagich dzieci.

• Poziom 7 - Explicit sexual activity - obrazy ukazujące dotykanie się, wzajemną lub
samomasturbację, seks oralny lub stosunek dziecka, bez udziału dorosłego;

• Poziom 8 – Assault - obrazy ukazujące dzieci poddane seksualnemu molestowaniu
przez dorosłego.

• Poziom 9 - Gross assault - rażąco obsceniczne obrazy seksualnego wykorzystania 
dziecka, zawierające penetrację, masturbację lub seks oralny z udziałem dorosłego

• Poziom 10 - Sadistic/bestiality - obrazy ukazujące dziecko, które jest związane, 
uwiązane, bite, chłostane lub w inny sposób sprawia mu się ból; obrazy, w których 
zwierzę zaangażowane jest w czynności seksualne z dzieckiem 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


