
Nowelizacja art. 240 kodeksu karnego  

i obowiązek prawny zgłaszania do organów ścigania 

przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich. 

 

Od 13 lipca 2017 r. weszły w życie zmiany w polskim prawie karny. Nowelizacja art. 240 kodeksu 

karnego wprowadza prawny obowiązek zgłaszania do organów ścigania (Prokuratura lub 

Policja) przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich.  

Po nowelizacji kodeksu karnego, do art. 240 została dodana sankcja: „kto nie zawiadamia 

niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do 

lat 3”. 

Celem tych zmian jest większa ochrona osób małoletnich przed wykorzystaniem seksualnym. 

W dokumencie opracowanym przez Konferencję Episkopatu Polski określającym postępowanie 

kanoniczne w przypadku przestępstw przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą 

niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia, czytamy m.in.: 

 „(…) W nauczaniu Kościoła, w jego praktyce duszpasterskiej i wychowawczej oraz w jego 

rozstrzygnięciach dyscyplinarnych, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest jego szczególną troską 

oraz integralną częścią dobra wspólnego.  

(…) Nadużycia seksualne Kościół uznaje za ciężkie grzechy, domagające się jednoznacznych reakcji 

także o charakterze dyscyplinarnym wobec osób, którym udowodniono popełnienie takich czynów, 

podjęcia uzdrawiającego dzieła pokuty, zarówno przez sprawcę, jak i całą wspólnotę Kościoła, 

naprawienia wyrządzonych krzywd wobec ofiary i wspólnoty oraz dołożenia wszelkich starań, aby 

podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości. 

(…) Chodzi tu bowiem o czyn zakazany w porządku moralnym, naruszający nadto porządek 

dyscyplinarny Kościoła, a także stanowiący przestępstwo w prawie polskim.   

(…) W rozumieniu prawa polskiego przestępstwo stanowi m.in.  

obcowanie seksualne z osobą małoletnią poniżej lat piętnastu (art. 200 § 1 kk),  

udostępnianie treści pornograficznych małoletniemu poniżej lat piętnastu (art. 200 § 3–5 kk), 

zgwałcenie osoby poniżej lat piętnastu (art. 197 § 3 ust. 2 kk),  

wykorzystanie seksualne osoby upośledzonej umysłowo (art. 198 kk), 

wytwarzanie, rozpowszechnianie i posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego 

poniżej lat piętnastu (art. 202 § 3-4c kk),  

nawiązywanie przy pomocy sieci teleinformatycznych kontaktu z małoletnim poniżej lat piętnastu 

w celu wykorzystania seksualnego (art. 200a kk),  

a także nadużycie stosunku zależności lub zaufania wobec małoletniego albo w zamian za 

udzielenie lub obietnicę korzyści majątkowej lub osobistej wobec małoletniego w celu 

wykorzystania seksualnego (art. 199 kk).  

Przestępstwa tego typu ścigane są na wniosek osoby pokrzywdzonej bądź z urzędu i ulegają 

przedawnieniu nie wcześniej niż po ukończeniu przez ofiarę 30 roku życia”. 


