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„Kończy się raj dla pedofi lów!”1. 
Populizm penalny na przykładzie ustawy 
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością 
na tle seksualnym

Choć termin „populizm penalny” pojawił się w naukowym dyskursie 
stosunkowo niedawno, badacze nauk społecznych od dziesięcioleci 
podejmują temat medialnych i politycznych oddziaływań na polity-
kę kryminalną (w tym na zmiany w prawie karnym). Już w latach 70. 
XX w. Stanley Cohen pisał:

Społeczeństwa od czasu do czasu doświadczają wybuchów moralnej paniki. 
Pewien stan, wydarzenie, osobę lub grupę osób zaczyna się de iniować jako 
zagrożenie dla społecznych wartości i interesów; media przedstawiają je, 
stosując określoną stylistykę i stereotypy; […] społecznie uznani eksperci 
ogłaszają swe diagnozy i remedia; rozwijane są lub (znacznie częściej) sto-
sowane różne sposoby radzenia sobie z problemem; w rezultacie przyczyna 
paniki zanika, zostaje uśpiona lub zyskuje na sile, stając się jeszcze bardziej 
widoczna2.

1 Fragment wystąpienia Patryka Jakiego po przegłosowaniu omawianego w ni-
niejszym artykule projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom prze-
stępczością na tle seksualnym, zob. „Kończy się raj dla pedo ilów”. Powstanie 
rejestr sprawców przestępstw, TVP Info, http://www.tvp.info/24687125/
konczy-sie-raj-dla-pedo ilow-powstanie-rejestr-sprawcow-przestepstw [do-
stęp: 13.09.2016].

2 S. Cohen, Folk Devils and Moral Panics, London–New York 2011, s. 9 [tłum. 
M.S.].
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Zwracał on w swych rozważaniach szczególną uwagę na proces 
społecznej stygmatyzacji określonych grup, które w procesie tzw. 
wzmacniania dewiacyjności3 zyskiwały – zwykle dość raptownie 
– status społecznie niebezpiecznych. Te, jak je określał, „diabły lu-
dowe”, często związane są ze zjawiskami nowymi (np. subkultura, 
sekta), w których upatruje się zagrożenia dla powszechnie apro-
bowanych wzorców zachowań czy wartości. Bywają jednak także 
„dyżurne diabły ludowe” – grupy wiązane ze znanymi i nieustannie 
występującymi zagrożeniami, które nagle zyskują wzmożone zain-
teresowanie opinii publicznej4. Do tych ostatnich z całą pewnością 
można w Polsce (i nie tylko) zaliczyć pedo ilów oraz innych spraw-
ców przestępstw na tle seksualnym. Oni również, i przestępstwa im 
przypisywane, są jednym z głównych stymulatorów aktywności po-
pulistów penalnych.

Kilka lat temu pojawiła się swoista naukowa moda na populizm 
penalny, o zasięgu międzynarodowym. Okazuje się jednak, że temat – 
mimo jego ciągłej obecności w debatach akademickich i publicystycz-
nych – nie doczekał się w zasadzie w Polsce wszechstronnej re leksji 
teoretycznej5. Próżno szukać zatem w polskiej literaturze z zakresu 

3 Y. Jewkes, Media i przestępczość, tłum. E. Magiera, Kraków 2010, s. 5.
4 S. Cohen, op. cit.
5 Dotychczas wydano na ten temat dwie publikacje pokonferencyjne (Popu-

lizm penalny i jego przejawy w Polsce. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu 
Katedr Prawa Karnego, red. Z. Sienkiewicz, R. Kokot, Wrocław 2009; Poli-
tyczność przestępstwa. Prawo karne jako instrument marketingu politycz-
nego, red. P. Zieliński, Warszawa 2011), jedną monogra ię (M. Szafrańska, 
Penalny populizm a media, Kraków 2015), jedną publikację zbiorową (Pe-
nalny populizm. Perspektywa polityczna i społeczna, red. J. Czapska, M. Sza-
frańska, D. Wójcik, Kraków 2016) oraz kilkanaście artykułów (M. Bocheński, 
Populizm penalny w polskim wydaniu – rzecz o kryminologicznej problema-
tyce ustawy o postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie, „e-Cza-
sopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2014, nr 2, http://www.czpk.
pl/2014/03/12/m-bochenski-populizm-penalny-w-polskim-wydaniu-rzecz-
o-kryminologicznej-problematyce-ustawy-o-postepowaniu wobecosobstwa-
rzajacychzagrozenie/ [dostęp: 13.09.2016]; P. Chlebowicz, Przejawy popu-
lizmu penalnego w polskiej polityce kryminalnej, „Studia Prawnoustrojowe” 
2009, nr 9, s. 497–505; J. Czapska, S. Waltoś, O polskim populizmie penalnym, 
w związku z książką J. Pratta „Penal populism”, uwag kilka, [w:] Nauki penalne 
wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 
70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, red. K. Krajewski, Warsza-
wa 2007, s. 397–412; P. Jabłoński, Populizm penalny w świetle myśli Ericha 
Fromma i Zygmunta Baumana, [w:] Współczesne tendencje w rozwoju proce-
su karnego. Z perspektywy dogmatyki oraz teorii i ilozo ii prawa, red. J. Sko-



55„Kończy się raj dla pedofi lów!”. Populizm penalny na przykładzie ustawy...

nauk prawnych i społecznych licznych analiz empirycznych zjawiska, 
i to zarówno w jego wymiarze społecznym, jak i politycznym. Zwykle 
przyjmuje się założenie, że jest to fenomen powszechnie znany, o in-
tuicyjnie rozpoznawalnych właściwościach. Wydaje się, że wyzna-
czenie ram teoretycznych prowadzonych na ten temat rozważań nie 
tylko sprzyja większej przejrzystości naukowej dyskusji, ale pozwa-
la też poddać intersubiektywnej kontroli trafność wyprowadzanych 
wniosków i procedury badawczej. Wobec powyższego na potrzeby 
niniejszego artykułu przyjmuję, że populizm penalny jest taktyką 
polityczną zorientowaną na represyjną politykę karną. Polega ona 
na odwoływaniu się do powszechnie akceptowanych – w sposób rze-
czywisty lub domniemany – przekonań społecznych na temat prze-
stępczości i polityki kryminalnej, a także na proponowaniu odpo-
wiadających tym przekonaniom rozwiązań prawnych, politycznych 
i organizacyjnych. Do cech charakterystycznych tej taktyki zaliczyć 
można specy iczny styl komunikacji (perswazyjny, prosty, emocjonal-
ny, symboliczny) oraz ograniczenie roli ekspertów w kształtowaniu 
polityki karnej. Ponadto bazuje ona na symbiotycznej relacji pomię-
dzy polityką, mediami i obywatelami6. 

Innymi słowy, populizm penalny traktowany jest tu jako sposób 
politycznego działania oraz styl politycznej komunikacji zmierzające 
– w największym uproszczeniu – do zdobycia lub podtrzymania wła-
dzy poprzez zaostrzenie reakcji karnej na przestępczość7. Specy ika 
penalnopopulistycznych działań polega na manifestowaniu (w więk-
szym lub mniejszym zakresie) trojakiego rodzaju tendencji:

rupka, I. Haÿduk-Hawrylak, Warszawa 2011, s. 253–264; J. Karaźniewicz, 
M. Kotowska, Media jako główny czynnik kształtujący populizm penalny, [w:] 
Media a opinie i postawy społeczne, red. Z. Pucek, J. Bierówka, Kraków 2011, 
s. 49–65; J. Siemiatycka, Populizm penalny jako pośrednie źródło kryminaliza-
cji irracjonalnej, „Wiedza Prawnicza” 2012, nr 6, s. 58–72). 

6 Więcej na temat tak rozumianego populizmu penalnego w: M. Szafrańska, Pe-
nalny…, s. 39–71.

7 Społeczny populizm penalny może być natomiast rozumiany jako zespół prze-
konań na temat polityki kryminalnej i prawa karnego, wśród których można 
wymienić m.in. bezwzględny stosunek wobec przestępczości i jej sprawców, 
prymat społecznego poczucia sprawiedliwości nad opinią ekspertów, prze-
konanie o potrzebie zwiększenia udziału obywateli w kreowaniu polityki 
karnej czy też gotowość do akceptacji samosądów. Por. A. Prowotorow-Pryka, 
Penalny populizm jako zespół społecznych przekonań, [w:] Penalny populizm. 
Perspektywa polityczna i społeczna, red. J. Czapska, M. Szafrańska, D. Wójcik, 
Kraków 2016, s. 31–44.
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1) proponowaniu natychmiastowych, prostych rozwiązań proble-
mów związanych z przestępczością (głównie na płaszczyźnie sta-
nowienia prawa);

2) promowaniu tych rozwiązań (oraz zasadniczej postawy wobec 
przestępczości i jej sprawców) w środkach masowego przekazu;

3) lekceważeniu wiedzy eksperckiej – co może dotyczyć:
• diagnozy problemu – brak jest kryminalnopolitycznych prze-

słanek dla zastosowania forsowanego rozwiązania, tj. kontekst 
społeczny towarzyszący wprowadzanej zmianie nie wskazuje 
na potrzebę jej dokonania (np. odnotowuje się systematyczny 
spadek w częstotliwości popełniania czynów danego rodzaju);

• remedium – efektywność proponowanych rozwiązań budzi 
wątpliwości z punktu widzenia aktualnej wiedzy naukowej.

Populizm penalny najbardziej wyraziście przejawia się na pozio-
mie użycia języka. Chodzi przede wszystkim o ponadprzeciętne nagro-
madzenie środków stylistycznych i zabiegów retorycznych służących 
celom perswazyjnym, a także wykorzystanie argumentów typowych 
dla populizmu in genere lub specy icznych dla populizmu penalnego. 
Można je pogrupować w osiem strategii komunikacyjnych, których 
wykorzystanie – przy ponadprzeciętnym nagromadzeniu oraz sile 
wspomnianych środków wyrazu – może świadczyć o mniej lub bar-
dziej ostentacyjnym posługiwaniu się penalnopopulistyczną taktyką:
1) pochwała mądrości ludu – odwoływanie się do mądrości zwykłych 

ludzi lub zdrowego rozsądku jako decydującego wyznacznika kie-
runków polityki kryminalnej;

2) budowa antynomii społecznej – kreowanie podziałów społecz-
nych; dychotomia „my” kontra „oni” wykorzystywana jest zwykle 
dwojako: w celu podkreślenia niedających się pogodzić różnic 
dzielących zapatrywania ludu i elit na problem przestępczości i ka-
rania jej sprawców; w celu zaakcentowania odmienności i „niena-
prawialności” sprawców przestępstw, czyhających na bezpieczeń-
stwo praworządnych obywateli;

3) kreowanie szczególnej więzi z ludem – sugerowanie, że mówiący 
jest „jednym z was” (identy ikuje się z adresatami komunikatu) lub 
przynajmniej „dla was” (występuje w imieniu ludu i na jego rzecz); 
budowaniu więzi służy też posługiwanie się w procesie komunika-
cji stylem potocznym (bogatym w kolokwializmy, frazeologię czy 
wręcz wulgaryzmy);

4) dychotomizacja publicznej debaty na temat przestępczości i polity-
ki kryminalnej – narzucanie uproszczonej, czarno-białej wizji rze-
czywistości społecznej; wymuszanie na przeciwnikach politycz-
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nych wyboru pomiędzy skrajnymi, wykluczającymi się opcjami, 
które prezentowane są jako jedyne możliwe (tzw. pozorne dylema-
ty), podczas gdy w rzeczywistości istnieje szereg innych;

5) dyskredytowanie przeciwników politycznych oraz przedstawicie-
li instytucji „lekceważących wolę ludu” – dążenie do konfrontacji 
i atakowanie przeciwników penalnopopulistycznej wizji polityki 
kryminalnej; ponadprzeciętna polemiczność i agresywność; skłon-
ność do sięgania po argumenty ad hominem;

6) deprecjonowanie lub lekceważenie ekspertów i wiedzy eksperc-
kiej – umniejszanie roli ekspertów w kształtowaniu polityki kry-
minalnej oraz podważanie znaczenia lub wiarygodności wyników 
badań naukowych; nawiązywanie do „faktów, o których wszyscy 
wiemy“ (stosowanie tzw. pozornych oczywistości); przytaczanie 
rzekomych twierdzeń ekspertów, danych statystycznych, wyników 
badań bez wskazania ich źródeł (np. „zgodnie z wynikami badań”, 
„jak twierdzą eksperci” itp.);

7) wzbudzanie silnych emocji lub odwoływanie się do społecznych 
afektów i resentymentów – silne nacechowanie emocjonalne wy-
powiedzi dotyczących bezpieczeństwa lub poczucia bezpieczeń-
stwa obywateli (np. odwoływanie się do społecznego strachu, 
gniewu, niezadowolenia); przywoływanie konkretnych wzbudza-
jących negatywne emocje zdarzeń kryminalnych; odwoływanie się 
do cierpienia o iar przestępstw (ich bliskich) lub potrzeby zadość-
uczynienia albo zemsty;

8) a irmacja represyjnej polityki karnej – wykorzystywanie w wypo-
wiedziach stałych motywów, nawiązujących do upodobania popu-
listów penalnych do skrajnie represyjnych metod kontroli prze-
stępczości (np. podważanie sensowności resocjalizacji, podkreśla-
nie retrybutywnej funkcji kary oraz negatywnych aspektów funkcji 
zapobiegawczej, nawoływanie do ograniczenia praw osadzonych, 
deklarowanie potrzeby przywrócenia kary śmierci, wyrażanie po-
parcia dla kar cielesnych lub zawstydzających)8.
Orężem populistów penalnych jest przede wszystkim inicjatywa 

ustawodawcza. Oczywiście ich aktywność może przejawiać się także 
w sferze stosowania prawa, jednak wydaje się, że to właśnie działal-
ność legislacyjna pozwala najłatwiej osiągnąć cele omawianej taktyki. 
Służy ona bowiem zapewnieniu obywateli o współodczuwaniu lęku 

8 Obszerne omówienie wszystkich strategii komunikacyjnych wraz ze wska-
zaniem najbardziej typowych dla nich środków stylistycznych i argumentów 
znaleźć można w: M. Szafrańska, Penalny…, s. 47–64. 
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i oburzenia wobec określonego czynu (typu czynów) oraz o podjęciu 
bezzwłocznych działań zmierzających do surowego ukarania spraw-
ców i zapobieżenia tragediom w przyszłości. Efekt ten najłatwiej osią-
gnąć w czasie, gdy zainteresowanie opinii publicznej danym czynem 
(typem czynów) jest wciąż podsycane, a emocje z nim związane – bar-
dzo intensywne. W dobie na bieżąco aktualizowanych portali inter-
netowych oraz żądnych nowości 24-godzinnych kanałów informacyj-
nych jest to okres wyjątkowo krótki. Zwykle można zatem zauważyć 
wyraźną zbieżność czasową pomiędzy próbą forsowania zmiany 
w prawie (np. zgłoszeniem lub przyspieszeniem prac nad projektem 
nowelizacji) a nagłośnieniem medialnym czynu (czynów), którego 
rozwiązanie to dotyczy. Oczywiście składane w takich warunkach pro-
jekty ustaw są zwykle bardzo niedopracowane: wątpliwe merytorycz-
nie, wadliwe z punktu widzenia standardów techniki prawodawczej, 
pobieżnie uzasadniane. Przeważnie budzą wątpliwości co do zgodno-
ści z Konstytucją oraz kryminalnopolitycznej i ekonomicznej zasadno-
ści proponowanych zmian. Do realizacji bieżących interesów politycz-
nych są jednak zupełnie wystarczające. Nie chodzi wszak o rozwiąza-
nie problemu, a jedynie o sprawienie wrażenia jego rozwiązania przy 
uwzględnieniu społecznych nastrojów i oczekiwań. 

Nie chodzi zarazem o działania realne, a jedynie o wywołanie 
wśród opinii publicznej przeświadczenia o zaangażowaniu w spra-
wę oraz o bezkompromisowej postawie polityka wobec przestępców 
i ich aktywności. Zaproponowanie fasadowych rozwiązań zde inio-
wanego wcześniej problemu musi zatem zyskać odpowiedni rozgłos 
w środkach masowego przekazu. Te ostatnie – preferując nagłaśnia-
nie zdarzeń niepospolitych i sensacyjnych – współuczestniczą w de-
iniowaniu zagrożeń, a coraz częściej również wprost domagają się 

wprowadzenia mniej lub bardziej skonkretyzowanych rozwiązań 
prawnych, służących zapewnieniu obywatelom lepszej ochrony. 
Populiści penalni nie poprzestają jednak na ogół na korzystaniu z wy-
wołanej przez media atmosfery paniki. W coraz większym stopniu 
proaktywnie domagają się medialnej uwagi, „inspirują […] wydarze-
nia medialne, wprowadzając do publicznego dyskursu różnorodne 
kwestie, by rozpocząć proces formowania opinii”9. Szumne ogła-
szanie propozycji zmian w prawie na konferencjach prasowych, spo-
tkania z o iarami lub ich rodzinami w świetle re lektorów, publiczne 
piętnowanie przeciwników politycznych lub przedstawicieli wymiaru 
9 B. Ociepka, Populism as „Good Communication with People”. The Polish Case 

during the Referendum Campaign, [w:] Populism and Media Democracy, red. 
B. Ociepka, Wrocław 2005, s. 210 [tłum. M.S.].
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sprawiedliwości za nadmierną pobłażliwość wobec przestępczości 
stały się trwałymi elementami medialnego dyskursu na temat polityki 
kryminalnej. Coraz częściej można też zaobserwować osobiste an-
gażowanie się polityków w nagłośnione medialnie sprawy krymi-
nalne, a także publiczne ogłaszanie dymisji osób, którym przypisu-
je się odpowiedzialność za owe zdarzenia. Wszystko po to, by w sto-
sownym momencie, np. kampanii wyborczej, móc przypomnieć 
obywatelom o wykazanej wcześniej wrażliwości na ich potrzeby, 
o umiejętności szybkiej reakcji na grożące im niebezpieczeństwa 
oraz o gotowości natychmiastowego napiętnowania tych, którzy 
zawiedli społeczne zaufanie.

Wreszcie populizm penalny przejawiać się może poprzez ogra-
niczanie udziału ekspertów w procesie tworzenia prawa. Naukow-
cy lub praktycy – zwolennicy racjonalnej polityki kryminalnej – coraz 
częściej wykluczani są z udziału w debacie na temat zmian w prawie 
karnym. W rezultacie decydujący wpływ na treść i jakość noweliza-
cji ma (domniemana) wola obywateli, ta zaś współkształtowana jest 
przez interesownych polityków oraz niedostatecznie poinformowa-
nych lub stronniczych dziennikarzy. Nie znaczy to, że populiści pe-
nalni są jednoznacznie wrogo nastawieni do wiedzy eksperckiej 
i wyników badań naukowych, ale raczej, że korzystają z nich w spo-
sób wybiórczy lub instrumentalny. Może się to odbywać poprzez 
odpowiednie wyznaczanie dostępu ekspertom do udziału w pro-
cesie ustawodawczym lub tendencyjne wykorzystanie i interpreta-
cję dostarczonych przez nich danych. W praktyce przejawia się to 
między innymi przez zaniechanie powołania komisji kody ikacyjnej 
do przygotowywania treści aktów prawnych czy też rezygnację z za-
sięgania opinii ekspertów na temat proponowanych zmian, względnie 
dobór podmiotów opiniujących w taki sposób, aby uzyskać jedynie 
poparcie dla kontrowersyjnych pomysłów. Wreszcie nawet opinie naj-
wybitniejszych ekspertów mogą zostać po prostu przemilczane lub 
uwzględnione jedynie w takim zakresie, w jakim nie niweczą zasad-
niczych zamierzeń projektodawców. Ponadto za przejaw co najmniej 
ambiwalentnej postawy populistów penalnych wobec wiedzy specja-
listycznej można uznać pomijanie w uzasadnieniach projektów nowe-
lizacji danych naukowych, które dowodziłyby potrzeby wprowadze-
nia proponowanych rozwiązań lub stanowiły argument za ich wy-
borem (w tym m.in. poglądów doktryny, wyników badań empirycz-
nych czy danych statystycznych dotyczących np. tendencji w obrębie 
zjawiska, którego dotyczy regulacja, lub skuteczności proponowanych 
metod jego ograniczania itp.).
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Aby wykorzystanie penalnopopulistycznej taktyki przyniosło wy-
mierny efekt, konieczne jest zidenty ikowanie przez polityków spraw 
kryminalnych lub typów czynów zdolnych wywołać silne społeczne 
emocje. Nie dziwi zatem – obserwowana również w polskiej rzeczy-
wistości społeczno-politycznej – gotowość do demonizacji sprawców 
przestępstw na tle seksualnym, szczególnie tych popełniających czyny 
na szkodę małoletniego. Jedynie przykładowo można tu wymienić kil-
ka wprowadzonych w XXI w. zmian w prawie karnym wzbudzających 
jednoznaczne skojarzenia z populizmem penalnym, a zarazem ukie-
runkowanych właśnie na ochronę wolności seksualnej i obyczajności. 
Przy czym, warto zauważyć, wraz z upływem czasu charakter tych no-
welizacji (powiązany zresztą ze stopniem dolegliwości dla sprawcy) 
ulega istotnym zmianom. Penalnopopulistyczne potęgowanie represji 
nie ogranicza się już do bezzasadnego zaostrzania kar, lecz w coraz 
większym stopniu zmierza do prewencyjnej izolacji osób uznanych 
za niebezpieczne oraz przedłużania społecznych konsekwencji skaza-
nia. Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r.10 o zmianie ustawy – Kodeks kar-
ny, ustawy – Kodeks postępowania karnego i ustawy – Kodeks karny 
wykonawczy przeprowadzono obszerną nowelizację prawa karnego, 
prowadzącą m.in. do istotnych zmian w zakresie środków karnych, 
probacyjnych i zabezpieczających stosowanych wobec sprawców 
przestępstw seksualnych na szkodę małoletniego11. Tą samą ustawą 
zaostrzono kary za liczne przestępstwa przeciwko wolności seksual-
nej i obyczajności, a także wprowadzono niezwykle kontrowersyjny 
art. 106a k.k. uniemożliwiający zatarcie skazania za przestępstwo 
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony 
tym przestępstwem był małoletnim poniżej lat 15, zaś sprawca został 
skazany na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawiesze-
nia jej wykonania. Trudno znaleźć również bazujące na dowodach 
naukowych uzasadnienie wprowadzenia środka zabezpieczającego 
w postaci skierowania sprawcy przestępstwa popełnionego w związ-
ku z zaburzeniem preferencji seksualnych na leczenie ambulatoryj-
ne, do zakładu zamkniętego lub na innego typu terapię (art. 95a k.k. 
zmieniony ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Ko-
deks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks 

10 Dz.U. z 2005 r., nr 163, poz. 1363.
11 Zmianie uległy następujące artykuły Kodeksu karnego: art. 39 pkt 2a i 2b; 

art. 41 § 1a i § 1b; art. 41a; art. 43 § 1 i § 2; art. 50; art. 63 § 2; art. 71 § 1; 
art. 73 § 2; art. 84 § 2; art. 84a; art. 90 § 2; art. 95a; art. 99; art. 106a; art. 148 
§ 2; art. 178 § 2; art. 178a § 3; art. 197; art. 199; art. 200; art. 202 § 3 i § 4; 
art. 202 § 4a; art. 205; art. 244.
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karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych 
innych ustaw12). Zdecydowanie łatwiej natomiast o uzasadnienie po-
lityczne, wprowadzona bowiem w drodze ustawy „chemiczna kastra-
cja” była odpowiedzią na medialne nagłośnienie sprawy tzw. polskie-
go Fritzla i dawała szansę na wzmocnienie społecznego poparcia dla 
obozu rządzącego. Podobnym celom służyła zapewne ustawa z dnia 
22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 
psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 
seksualnej innych osób13 (tzw. „ustawa o bestiach”, „lex Trynkiewicz”), 
której uchwalaniu towarzyszył jeden z najsilniejszych wybuchów pa-
niki moralnej we współczesnej historii Polski. Ustawodawca wyod-
rębnił kategorię „osób stwarzających zagrożenie”, wobec których – już 
po odbyciu kary – można było zastosować jeden z dwóch przewidzia-
nych przez ustawę środków: nadzór prewencyjny lub bezterminową 
izolację w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjal-
nym14. Wszystkie przywołane nowelizacje zostały ocenione przez eks-
pertów bardzo krytycznie. Co więcej, dane statystyczne jednoznacznie 
pokazują, że liczba przestępstw stwierdzonych wykorzystania seksu-
alnego małoletniego (art. 200 k.k.) od 2007 r. konsekwentnie spada, 
wcześniej zaś utrzymywała się na dość stabilnym poziomie (tabela 1).

Tabela 1. Liczba przestępstw z art. 200 k.k. stwierdzonych 
w latach 2004–2014
Rok Liczba przestępstw stwierdzonych
2014 1104
2013 1454
2012 1344
2011 1533
2010 1532
2009 1657
2008 1683
2007 1882
2006 1687
2005 1697
2004 1904
Źródło: Statystyki Komendy Głównej Policji, http://statystyka.policja.pl/st/
kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-6/63501,Seksualne-wykorzystanie-
maloletniego-art-200.html [dostęp: 13.09.2016].

12 Dz.U. z 2009 r., nr 206, poz. 1589.
13 Dz.U. z 2014 r., poz. 24.
14 Szczególne kontrowersje budziło objęcie zakresem działania ustawy tych 

sprawców, którzy w czasie jej uchwalania byli już w trakcie odbywania kary. 
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Dane te nie przekonały najwyraźniej również ministra sprawie-
dliwości Zbigniewa Ziobry, który niebawem po objęciu stanowiska 
po wyborach parlamentarnych w 2015 r. zapowiedział kolejne dzia-
łania zmierzające do wzmocnienia reakcji karnej na przestępczość 
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Już niespełna miesiąc 
po zaprzysiężeniu rządu, na konferencji prasowej z udziałem premier 
Beaty Szydło – zapewne w celu podniesienia rangi wydarzenia – mi-
nister Ziobro ogłosił plan stworzenia rejestru sprawców przestępstw 
na tle seksualnym jako jeden z pierwszych, a zarazem najważniejszych 
projektów rządu w sferze wymiaru sprawiedliwości:

Naszym obowiązkiem jest chronić dzieci, chronić osoby najmłodsze. Dlatego 
na polecenie premier przygotowałem, jako jeden z pierwszych, ten projekt, 
który ma na celu uniemożliwić groźnym pedo ilom, którzy wychodzą na wol-
ność, łatwy dostęp do dzieci15 

W obwieszczeniu dotyczącym przyjęcia projektu zamieszczonym 
na stronie internetowej, Prezes Rady Ministrów w następujący sposób 
uzasadniała potrzebę wprowadzenia zmian:

W obecnym stanie prawnym brakuje wystarczających środków, które umoż-
liwiają realną kontrolę sprawców przestępstw na tle seksualnym. Chodzi 
przede wszystkim o możliwość wykorzystywania mechanizmów skutecz-
nie zapobiegających kontaktowaniu się sprawców tego rodzaju przestępstw 
z dziećmi. Najbardziej rozpowszechnionym środkiem kontroli jest tworzenie 
wyodrębnionych rejestrów sprawców i udostępnianie ich danych16.

Ten lakoniczny komentarz zdradza wyraźną gotowość strony rzą-
dowej do forsowania projektu, choćby za cenę ignorowania faktów 
(por. niżej). Tempo dalszych działań legislacyjnych pogłębiało jedynie 
wrażenie naglącej potrzeby powstrzymania nabrzmiewającego pro-
blemu. Niecałe trzy tygodnie po wspomnianej konferencji (29 grud-
nia 2015 r.) rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom 
przestępczością na tle seksualnym został przyjęty przez Radę Mini-
strów, zaś 13 stycznia 2016 r. projekt złożono w Sejmie17. 
15 Z. Ziobro, wypowiedź podczas konferencji prasowej 9 grudnia 2015 r., [cyt. za:] 

Ziobro: będzie rejestr pedo ilów, Polsat News, http://www.polsatnews.pl/wia-
domosc/2015-12-09/ziobro-bedzie-rejestr-pedo ilow/ [dostęp: 13.09.2016].

16 Projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksual-
nym, Premier.gov.pl, https://www.premier.gov.pl/mobile/wydarzenia/decyzje-
rzadu/projekt-ustawy-o-przeciwdzialaniu-zagrozeniom-przestepczoscia-na-
tle.html [dostęp: 13.09.2016].

17 Projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle sek-
sualnym, druk nr 189, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/055744120 
464461FC1257F3A0050EAFB/%24File/189.pdf [dostęp: 13.09.2016].
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Proponowane przepisy – niebawem obwołane przez media „usta-
wą o rejestrze pedo ilów” – przewidywały stworzenie dwóch oddziel-
nych baz danych: rejestru z dostępem ograniczonym oraz rejestru 
publicznego. W pierwszym, do którego dostęp uzyskać miały jedynie 
enumeratywnie wskazane podmioty18, zamierzano gromadzić dane 
sprawców prawomocnie skazanych za przestępstwa przeciwko wol-
ności seksualnej i obyczajności wymienione w rozdziale XXV k.k., 
z wyłączeniem przestępstw określonych w art. 202 § 1 i w art. 204 § 1 
lub 2 k.k., chyba że zostały popełnione na szkodę małoletniego. Doty-
czyło to także osób, wobec których zastosowano warunkowe umorze-
nie postępowania na podstawie amnestii oraz wobec których prawo-
mocnie orzeczono środki zabezpieczające, a także nieletnich spraw-
ców wyżej wymienionych przestępstw. Z kolei rejestr publiczny miał 
być powszechnie dostępny – zamieszczony na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Miał 
on dotyczyć wyłącznie skazanych, którzy dopuścili się zgwałcenia ze 
szczególnym okrucieństwem małoletniego poniżej lat 15 (art. 197 
§ 4 k.k.) lub którzy dopuścili się przestępstwa przeciwko wolności 
seksualnej i obyczajności w warunkach recydywy. W obu rejestrach 
w założeniu gromadzone miały być bardzo szczegółowe informacje na 
temat osoby skazanego, jego miejsca pobytu oraz popełnionego czy-
nu19. Skazany, którego dane znalazły się w rejestrze, zobowiązany miał 
18 Art. 12 projektu ustawy przewidywał dostęp do tego rejestru dla: 1) sądów; 

2) prokuratury, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia po-
stępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz czynności spraw-
dzających w sprawach o wykroczenia; 3) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Służby Celnej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 4) organów wykonują-
cych orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach o wykroczenia oraz 
w sprawach nieletnich; 5) organów administracji rządowej, organów samo-
rządu terytorialnego oraz innych organów wykonujących zadania publiczne, 
w przypadkach, kiedy jest to uzasadnione potrzebą wykonania nałożonych 
na nie zadań, określonych w ustawie; 6) pracodawców przed nawiązaniem 
z osobą stosunku pracy związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem ma-
łoletnich lub z opieką nad nimi; 7) innych organizatorów przed dopuszcze-
niem osoby do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem 
małoletnich lub z opieką nad nimi; 8) każdej osoby w zakresie uzyskania in-
formacji, czy jej dane są zgromadzone w rejestrze.

19 Zgodnie z art. 7 projektu ustawy w rejestrze z dostępem ograniczonym miały 
się znaleźć następujące dane: 1) dane identy ikujące osobę – nazwisko, w tym 
także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, płeć, data i miejsce urodzenia, 
państwo urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo lub obywatelstwa, na-
zwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania; 2) oznaczenie organu, który 
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być ponadto do każdorazowego zgłaszania odpowiedniej jednostce 
Policji zmiany miejsca pobytu (najpóźniej w trzecim dniu). Oprócz 
tego projekt przewidywał nałożenie na pracodawców oraz organiza-
torów działalności związanej z wychowaniem, edukacją czy leczeniem 
małoletnich obowiązku sprawdzenia, czy dane osoby, która ubiega się 
o pracę w tego typu placówce, nie igurują w rejestrze. Zaplanowano 
też stworzenie mapy zagrożeń, udostępnianej na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji i zawierają-
cej informacje o „miejscach szczególnego zagrożenia”20.

Aby ustalić, czy działania zmierzające do uchwalenia konkretnej re-
gulacji noszą znamiona populizmu penalnego, w pierwszej kolejności 
należy sprawdzić, czy zachodziła zbieżność czasowa pomiędzy próbą 
forsowania zmiany a nagłośnieniem medialnym czynu, z którym pro-
ponowane przepisy mogły być powiązane. Okazuje się, że w odniesie-
niu do omawianego projektu ustawy trudno o zidenty ikowanie kon-
kretnych wydarzeń przestępczych, na które odpowiedzią miałaby być 
ustawa. Zgłoszony projekt nie daje się zatem łatwo wpasować w trady-
cyjnie ujmowany cykl paniki moralnej, w ramach którego aktywność 
legislacyjna jest odpowiedzią na gwałtownie rozprzestrzeniające się 

wydał orzeczenie, oraz sygnatura akt sprawy; 3) data wydania oraz upra-
womocnienia się orzeczenia; 4) data i miejsce popełnienia czynu zabronio-
nego, będącego przedmiotem postępowania; 5) kwali ikacja prawna czynu 
zabronionego przyjętą w orzeczeniu; 6) informacja, że pokrzywdzonym był 
małoletni poniżej lat 15 – w przypadku skazania za przestępstwo przeciwko 
wolności seksualnej i obyczajności na karę pozbawienia wolności bez warun-
kowego zawieszenia jej wykonania; 7) informacja o orzeczonych karach, wa-
runkowym umorzeniu postępowania, środkach karnych, zabezpieczających, 
wychowawczych, poprawczych, wychowawczo-leczniczych, okresie próby, 
dozorze kuratora i nałożonych obowiązkach oraz podstawa prawną ich orze-
czenia; 8) informacja o rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania 
kar: pozbawienia wolności, aresztu wojskowego i aresztu; 9) informacja o od-
roczeniu i przerwie wykonania kary pozbawienia wolności; 10) informacja 
o warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia; 11) numer PE-
SEL; 12) fotogra ia; 13) aktualne adresy zameldowania skazanego na pobyt 
stały lub czasowy; 14) faktyczny adres pobytu skazanego uzyskany od właści-
wej jednostki organizacyjnej Policji. W rejestrze publicznym natomiast mia-
ły znaleźć się wszystkie wskazane wyżej dane z wyjątkiem imion rodziców, 
nazwiska rodowego matki oraz miejsca zamieszkania, adresu zameldowania 
na pobyt stały lub czasowy oraz faktycznego adresu pobytu skazanego (w ich 
miejsce miano zamieszczać jedynie nazwę miejscowości, w której skazany 
przebywa).

20 Funkcjonowanie mapy zagrożeń uregulowane zostało w art. 21o ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U. z 2015 r., poz. 355, z późn. zm.
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lęki społeczne, wywołane obwieszczonym medialnie zagrożeniem21. 
Wydaje się, że tym razem impuls do wzniecenia społecznych niepo-
kojów dali wnioskodawcy, którzy wiedząc o ciągłym zapotrzebowa-
niu mediów na tematy o dużym potencjale do skandalizacji, przejęli 
inicjatywę i ogłosili dyskusyjny projekt. Zgodnie z przewidywaniami 
media zainteresowały się tematem, a tym samym informacja o bez-
kompromisowych działaniach rządu na rzecz bezpieczeństwa obywa-
teli (zwłaszcza tych najmłodszych) miała szanse utrwalić się w świa-
domości opinii publicznej.

Warto ponadto zwrócić uwagę na dwie inne kwestie. Po pierwsze, 
opisane wyżej starania wnioskodawców nie były pierwszą próbą for-
sowania projektu. Pod koniec 2013 r. na fali społecznego oburzenia 
związanego z wyjściem na wolność pedo ila Mariusza Trynkiewicza, 
a także ujawnieniem w mediach licznych przypadków wykorzysta-
nia seksualnego dzieci przez księży, Z. Ziobro (wówczas przewodni-
czący opozycyjnej partii Solidarna Polska) wyraził potrzebę uchwa-
lenia przepisów w zasadzie identycznych z tu omawianymi. Podczas 
konferencji prasowej „Przełom w walce z pedo ilią – składamy pro-
jekt ustawy o publicznym rejestrze pedo ilów” uzasadniał ją krótko 
i dobitnie: „Z pedo ilami trzeba twardo i konsekwentnie, tu nie może 
być półśrodków”22. Podkreślał też, że: „chodzi o stworzenie całościo-
wego systemu regularnej kontroli wobec pedo ilów, a szczególnie re-
cydywistów”23, jednak wspomniany system rozumiał dość osobliwie. 
Rejestr miał bowiem stanowić element programu „Zero tolerancji 
dla pedo ilów”, którego częścią miało być ponadto wprowadzenie do 
prawa polskiego „transplantu” amerykańskiej instytucji three strikes 
and you’re out pod hasłem „Dwa razy i po pedo ilu”24. Nawiązanie do 
dwóch sztandarowych i znanych na całym świecie haseł penalnopo-
pulistycznych krucjat wydaje się zdradzać inklinacje wnioskodawców.

Po drugie, trudno oprzeć się wrażeniu, że prezentowany projekt 
był niczym innym, jak tylko jedną z zasłon dymnych służących od-
wróceniu uwagi obywateli od przeprowadzanych w tym czasie inten-
sywnie przez partię rządzącą zmian ustrojowych i kontrowersyjnych 

21 E. Goode, N. Ben-Yehuda, Moral Panics. The Social Construction Of Deviance, 
Chichester 2009, s. 37–43.

22 Z. Ziobro, wypowiedź podczas konferencji prasowej 12 października 2013 r., 
[cyt. za:] SP za rejestrem skazanych pedo ilów, TVP Info, https://www.tvp.
info/12683869/sp-za-rejestrem-skazanych-pedo ilow [dostęp: 13.09.2016].

23 Ibidem.
24 B. Kempa, SP wydaje wojnę pedo ilom!, Beata Kempa. Poseł na Sejm RP, http://

www.beatakempa.pl/news-321 [dostęp: 13.09.2016].



66 Michalina Szafrańska

reform, a także problemów z realizacją obietnic dotyczących popra-
wy stanu gospodarki i wsparcia socjalnego. Nie od dziś wiadomo, że 
populizm (w tym również penalny) bywa incydentalnie wykorzysty-
wany w celu wywołania tzw. efektu bomby, służącego kreowaniu po-
zytywnego wizerunku czy podtrzymaniu nadwyrężonego autorytetu 
władzy. Chodzi mianowicie o upublicznienie budzących społeczne 
emocje faktów lub obietnic (np. wyjątkowo korzystnych lub kontro-
wersyjnych) w celu odwrócenia uwagi opinii publicznej od realnych 
problemów społecznych, względnie innych kontrowersyjnych faktów 
lub działań25. Jak trafnie – przynamniej w ówczesnych realiach – pod-
sumowała dziennikarka Ewa Siedlecka:

PiS nie ma, jak dotąd, dla ludzi chleba (500 zł na dziecko, darmowe leki dla 
seniorów, obniżka wieku emerytalnego, pomoc dla zadłużonych we frankach, 
podniesienie kwoty wolnej od podatku), więc daje im igrzyska. „Chronimy 
społeczeństwo przed zboczeńcami!” – to się spodoba, a nic nie kosztuje26.

Wnioskodawcy podjęli liczne starania, aby przypominać obywa-
telom o podjętych na ich rzecz wysiłkach rządu. Obserwując zasięg 
i charakter podejmowanych działań, trudno odmówić wnioskodaw-
com biegłości w opanowaniu zasad zmediatyzowanej komunikacji 
politycznej. Dbano o informowanie opinii publicznej o kolejnych eta-
pach pracy nad projektem, zwołując konferencje prasowe i brie ingi 
o nośnych tytułach, przygotowując notki prasowe dla dziennikarzy 
oraz aktualizując w tym zakresie stronę internetową ministerstwa 
i partii politycznych popierających projekt. Już przy pierwszych sta-
raniach o jego uchwalenie w serwisie YouTube umieszczono specjalny 
ilm instruktażowy, który wyjaśniał zasady funkcjonowania rejestru27. 

Komunikaty na temat stanu prac nad projektem pojawiały się rów-
nież w mediach społecznościowych. Generalnie widoczne było konse-
kwentne wykorzystanie prostej, symbolicznej, perswazyjnej komuni-
kacji: posługiwanie się sloganami i obrazami, stosowanie etykiet języ-
kowych oraz stylu charakterystycznego dla codziennych wypowiedzi 
w języku naturalnym. Przygotowane w ten sposób materiały nie tylko 
znakomicie nadawały się do publikacji w – z założenia wymagających 
syntetyczności i wyrazistości – nowych mediach, ale były również wy-

25 U. Eco, Rakiem. Gorąca wojna i populizm mediów, tłum. J. Ugniewska, K. Żabo-
klicki, A. Wasilewska, Warszawa 2007, s. 155.

26 E. Siedlecka, Rejestr pedo ilów niczego nie załatwi, Wyborcza.pl, http://wy-
borcza.pl/1,75968,19351476,rejestr-pedo ilow-niczego-nie-zalatwi.html 
[dostęp: 13.09.2016].

27 Solidarna Polska, Jak będzie działał krajowy rejestr pedo ilów, YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=KsGPn9MeLTI [dostęp: 13.09.2016].
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starczająco interesujące, by przykuć uwagę selekcjonerów informacji 
w mediach tradycyjnych.

Podobne właściwości przypisać można komunikatom wygłasza-
nym w parlamencie podczas prac legislacyjnych. Jest to zresztą zupeł-
nie zrozumiałe, biorąc pod uwagę okoliczność, iż współczesne techniki 
walki o władzę sprowadzają się w dużej mierze do kreowania społecz-
nie pożądanego image’u polityka/partii. Wizerunek „sprawiedliwego”, 
występującego w imieniu i na rzecz zlęknionych obywateli, może nie-
wątpliwie przysporzyć poparcia elektoratu. Co więcej, dyskurs populi-
styczny jest częściowo wymuszoną reakcją na sprawowaną przez me-
dia kontrolę dostępu do sfery publicznej. Populizm penalny, ze swą bu-
dzącą emocję tematyką i histeryczną stylistyką, znakomicie wpasowu-
je się w niepisane, lecz skrupulatnie przestrzegane kryteria wartości 
informacyjnej newsów. „Język polityki stał się językiem reklamy, public 
relations i popkultury, innymi słowy – językiem mediów”28. Dotyczy to 
zarówno komunikatów wygłaszanych lub pisanych z przeznaczeniem 
do publikacji, jak również tych, których pojawienie się w środkach ma-
sowego przekazu jest jedynie potencjalne. Badacze stwierdzili bowiem 
występowanie tzw. efektu antycypacji, zgodnie z którym już nie tylko 
rzeczywista, ale także wyobrażona obecność mediów współkształtu-
je język polityki29. Innymi słowy – mając świadomość lub nadzieję na 
to, że fragment debaty parlamentarnej może zostać rozpowszechnio-
ny w mediach masowych, politycy dopasowują formę wypowiedzi do 
dziennikarskich oczekiwań. 

Opisana powyżej penalnopopulistyczna retoryka zdaje się te ocze-
kiwania spełniać z naddatkiem. Przyjęcie perspektywy „zwykłego 
człowieka”, formułowanie prostych i obrazowych komunikatów, ofe-
rowanie czarno-białej wizji rzeczywistości, tworzenie podziałów, opo-
wiadanie historii z wyrazistymi bohaterami, a wreszcie dosadne roz-
prawianie się z tymi, którzy nie doceniają znaczenia „ludowej mądro-
ści” – wszystko to czyni penalnopopulistyczny dyskurs atrakcyjnym 
dla mediów. Ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na szcze-
gółową analizę języka używanego w dyskusjach nad uchwaleniem 
omawianego projektu. W tabeli 2 zawarto zatem jedynie przykłady 
wypowiedzi świadczące o tym, że w trakcie debat parlamentarnych 
wykorzystano bogatą gamę argumentów i zabiegów retorycznych ty-
powych dla populizmu penalnego.
28 Ł. Wojtkowski, Mediatyzacja polityki. Amerykańska kampania prezydencka 

2008, Toruń 2012, s. 48.
29 R. Surette, Media, Crime, and Criminal Justice. Images, Realities, and Policies, 

Belmont 2011, s. 194–195.
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Tabela 2. Przykłady wykorzystania argumentów i zabiegów 
retorycznych charakterystycznych dla penalnopopulistycznych 
strategii komunikacyjnych

Strategia 
komunikacyjna Przykład zastosowania*

Strategia 
pochwały 
mądrości ludu

Zasada „odwróconego egalitaryzmu” – wykazywanie wyższości 
społecznych przekonań lub ocen nad dowodami naukowymi czy 
racjonalną argumentacją.
Argument ze zdrowego rozsądku i społecznego poczucia spra-
wiedliwości – odwoływanie się do społecznych oczekiwań, mą-
drości zwykłych ludzi, zdrowego rozsądku jako kluczowych wy-
znaczników kierunku polityki kryminalnej.
„Najwyższy czas na twarde i stanowcze działanie, a nie na gadanie. 
Mówimy o bezpieczeństwie najmłodszych. Rodzice mają prawo 
czuć się bezpiecznie i mają prawo do wiedzy” (Stenogram 1, s. 91).
Argumentum ad populum – powoływanie się na tradycję, utarte 
lub rozpowszechnione sposoby postępowania, co ma być dowo-
dem ich skuteczności.
„Skoro rodzice w wielu państwach, m.in. w Wielkiej Brytanii, we 
Francji, mają prawo do takiej wiedzy, w Stanach Zjednoczonych, 
w Kanadzie, dlaczego polscy rodzice takiego prawa nie mieli, nie 
mieli prawa do tej wiedzy? W taki sposób są przecież w stanie sku-
teczniej bronić własne dzieci” (Stenogram 1, s. 91).

Strategia 
budowy 
antynomii 
społecznej

Antynomia społeczeństwo versus elity – podkreślanie różnic 
pomiędzy oczekiwaniami społecznymi a propozycjami (decyzja-
mi) elit; akcentowanie niezrozumienia, lekceważenia, wrogości 
elit wobec postulatów „zwykłych ludzi”.
Negatywne etykietowanie sprawców lub elit – stosowanie 
etykiet językowych poprzez tworzenie lub zapożyczanie z języka 
potocznego nazw ekspresywnych, które budzą negatywne skoja-
rzenia.
„Zbyt często było w tej Izbie, bo nie pierwszy raz składamy ten 
projekt, zbyt często w Wysokiej Izbie słyszeliśmy w tamtych ka-
dencjach informację, że biedni pedo ile będą skazani na lincz, jak 
stworzymy taki rejestr. A co z ochroną danych intymnych, co z ge-
neralną inspekcją ochrony danych osobowych? Nie, dość takiego 
myślenia, Wysoka Izbo. Najwyższy czas, aby w Wysokiej Izbie zwy-
ciężył prymat bezpieczeństwa dziecka nad prymatem bezpieczeń-
stwa zwyrodnialca czy gwałciciela” (Stenogram 1, s. 91).
„Czas, by ta Izba wykazywała więcej asertywności wobec lobbingu 
sprzyjającego przestępcom. Czas, by ta Izba tworzyła prawo, które 
ma służyć obywatelom, prawo, które ma chronić o iary” (Steno-
gram 2, s. 178).
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Strategia 
kreowania 
szczególnej 
więzi z ludem

Jestem „dla was” – przemawianie w imieniu ludu; odwołania do 
uciśnionych, zapomnianych, pełnych obaw obywateli, reprezento-
wanie ich.
„Tak jak obiecaliśmy, dzisiaj przygotowujemy taki rejestr i jedno-
cześnie oznajmiamy: polskie państwo przestaje działać teoretycz-
nie” (Stenogram 1, s. 91).

Strategia 
dychotomizacji 
publicznej 
debaty 
na temat 
przestępczości 
i polityki 
kryminalnej

Pozorny dylemat – wezwania do opowiedzenia się „za” lub „prze-
ciw” o iarom przestępstw (przy czym bycie „za” jest równoznacz-
ne z bezwzględnością wobec sprawcy); przedstawianie intere-
sów tych dwóch grup podmiotów jako gry o sumie zerowej (zysk 
sprawcy oznacza stratę dla o iary).
Czarno-biała wizja rzeczywistości – dążenie do upraszczania 
złożonych problemów społecznych; prezentowanie zagadnień 
z zakresu polityki kryminalnej w kategoriach batalii dobra ze złem.
„Wspominacie o tym, że z tym projektem trzeba spokojnie, anali-
tycznie, że generalnie zły jest ten rejestr publiczny i co się stanie, 
jeżeli dojdzie do linczu przestępców. A zatem generalnie do czego 
to się sprowadza? No, biedni przestępcy, musimy zadbać o bied-
nych przestępców” (Stenogram 1, s. 101).
„Kogo bronicie? W czasie prac w komisji bardzo często pojawiało 
się pytanie, a co z tymi pedo ilami, którzy zakończyli już odbywa-
nie kary. Wysoki Sejmie, kończy się czas zadawania pytań dotyczą-
cych biednych pedo ili. Nie, dzisiaj trzeba zadać pytanie: A biedne 
dzieci?” (Stenogram 3, s. 226).

Strategia 
dyskredytowania 
przeciwników 
politycznych 
oraz przedsta-
wicieli instytucji 
„lekceważących 
wolę ludu”

Krytykowanie przeciwników politycznych – ataki na oponen-
tów politycznych niechętnych represyjnej polityce karnej.
„Nie byłoby dużym ryzykiem stwierdzenie, że rząd Platformy Oby-
watelskiej, jeśli podejmował już jakieś działania w sferze szeroko 
rozumianego prawa karnego, to stosował rozwiązania rozbudo-
wujące gwarancje dla osób popadających w kon likt z prawem. 
Wspomnieć tu można przepisy przewidujące skrócenie okresów 
przedawnienia, będące w istocie wielkim ukłonem w stronę świa-
ta przestępczego […]” (Stenogram 1, s. 101).

Strategia 
deprecjonowa-
nia lub 
lekceważenia 
ekspertów 
i wiedzy 
eksperckiej lub 
tendencyjnego 
jej przedstawia-
nia

Dyskredytowanie ekspertów i podważanie znaczenia danych 
naukowych.
„Ja już nie wspominam o tym, co stało się 25 lat temu, gdy uchwa-
lono lex Trynkiewicz, znosząc karę śmierci, a nie wprowadzając 
kary dożywotniego pozbawienia wolności. Robiono to rękami pro-
fesorów, którzy dziś mienią się autorytetami. Nikt spośród nich nie 
poniósł dotąd odpowiedzialności, nawet moralnej” (Stenogram 1, 
s. 94).
Nawiązywanie do „faktów, o których wszyscy wiemy”, z pomi-
nięciem naukowych dowodów dotyczących stanu bezpieczeństwa.
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„Wysoka Izbo, jednocześnie, razem z tym rejestrem, proponujemy 
stworzenie policyjnej mapy zagrożeń, która bez wątpienia popra-
wi bezpieczeństwo naszych dzieci” (Stenogram 1, s. 91).

Strategia 
wzbudzania 
silnych emocji 
lub 
odwoływania się 
do społecznych 
afektów 
i resentymentów

Konkretne wydarzenia – odwoływanie się do konkretnych wzbu-
dzających strach, gniew lub oburzenie wydarzeń (w szczególności 
dotyczących przestępczości na tle seksualnym, przestępczości nie-
letnich, przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu o wyjątkowo dra-
stycznym przebiegu).
„Rodzice 2-letniej dziewczynki pytają, kierują pytania do państwa, 
dlaczego nie mieli wiedzy, że w pobliżu nich zamieszkał pedo il 
skazany za przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem” (Steno-
gram 1, s. 101).
Odwoływanie się do emocji o iar – odwoływanie się do cierpie-
nia o iar przestępstw (ich bliskich) lub potrzeby zadośćuczynienia 
albo zemsty.
„W ocenie polskiego rządu nie ma żadnej wątpliwości, że jednak 
ważniejsza jest o iara, a ja czasem mam wrażenie, że boimy się 
o tego sprawcę, zapominając, że gigantyczną tragedię przeżywa 
właśnie o iara. I taki jest też cel, i taka jest intencja przedmiotowe-
go projektu” (Stenogram 2, s. 183).

Strategia 
a irmacji 
represyjnej 
polityki karnej

Podważanie skuteczności lub sensowności resocjalizacji.
„To jest szczególna kategoria przestępców. Dlatego jeżeli w tym 
kontekście wymienia się słowo „resocjalizacja”, to moim zdaniem 
niekoniecznie jest to dobry trop, mówiąc bardzo eufemistycznie” 
(Stenogram 2, s. 183).
Wyrażanie poparcia dla kar surowych oraz potrzeby bezwzględ-
nego traktowania przestępców.
„Najwyższy czas na twarde i stanowcze działanie, a nie na gadanie” 
(Stenogram 2, s. 183).

* Przytoczone w tabeli przykłady to wypowiedzi posłów z debat sejmowych 
w trakcie pierwszego (Stenogram 1), drugiego (Stenogram 2) i trzeciego (Steno-
gram 3) czytania projektu. Zapisy stenogra iczne debat znaleźć można odpowied-
nio pod adresami: Sprawozdanie stenogra iczne z 9. posiedzenia Sejmu w dniu 27 
stycznia 2016 r., s. 91–103, http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/D876A-
F088A6BCF80C1257F470066B99C/%24File/09_a_ksiazka_bis.pdf; Sprawozdanie 
stenogra iczne z 14. posiedzenia Sejmu w dniu 17 marca 2016 r., s. 174–184, http://
orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/F096068642E4EF81C1257F790059CE-
10/%24File/14_b_ksiazka_bis.pdf; Sprawozdanie stenogra iczne z 15. posiedzenia 
Sejmu w dniu 31 marca 2016 r., s. 223–227, http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.
nsf/0/2BBC46F2F1F930D1C1257F870051F710/%24File/15_b_ksiazka_bis.pdf 
[dostęp: 13.09.2016].

Źródło: opracowanie własne.
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Jak już wyżej wzmiankowano, penalni populiści rzadko są jedno-
znacznie krytycznie usposobieni do wiedzy eksperckiej i z reguły nie 
umniejszają wartości nauki jako takiej. Poszukują jednakże w danych 
naukowych nie wery ikacji własnych założeń, a jedynie ich potwier-
dzenia. Stąd też skłonność do tendencyjnej prezentacji danych oraz 
bardzo wybiórczego uwzględniania wniosków zawartych w eksper-
tyzach. Gdy dane nie dostarczają uzasadnienia dla zamierzeń wnio-
skodawców, są po prostu ignorowane – zwyczajnie przemilcza się je 
lub jawnie im zaprzecza. Nie inaczej było w omawianym przypadku. 
Wnioskodawcy rozpoczęli uzasadnienie projektu od zdania: „Prze-
stępczość dokonywana z pobudek seksualnych jest problemem nara-
stającym”30, a w dołączonej do projektu ocenie skutków regulacji za-
warli dane, które jednoznacznie tej tezie przeczą. Przestępczość na tle 
seksualnym w Polsce (w tym również ta dotycząca małoletnich – co 
wyżej ukazano) pozostaje od dłuższego czasu na stabilnym poziomie, 
a w ostatnich latach wykazuje wręcz tendencję spadkową. Jak potwier-
dzają przytoczone przez samych wnioskodawców dane statystyczne, 
dotyczy to zarówno liczby osób skazywanych za te przestępstwa (sta-
tystyki sądowe), jak i liczby przestępstw stwierdzonych (statystyki 
policyjne). Notabene jakość i kompleksowość tych danych również 
pozostawia wiele do życzenia. Zarówno uzasadnienie projektu, jak 
i dokument zawierający ocenę skutków regulacji dalece odbiegają od 
standardów zawartych w „Zasadach techniki prawodawczej”31 czy od 
zasad przygotowywania rządowych projektów ustaw unormowanych 
w regulaminie pracy Rady Ministrów32. Ten ostatni przewiduje, że 
uzasadnienie projektu ustawy powinno m.in. wyjaśniać potrzebę i cel 
wydania aktu oraz przedstawiać rzeczywisty stan w dziedzinie, która 
ma być unormowana (art. 27 § 3). Trudno uznać ogólnikowe i kontr-

30 Uzasadnienie projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczo-
ścią na tle seksualnym, druk nr 189, s. 1, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.
nsf/0/055744120464461FC1257F3A0050EAFB/%24File/189.pdf [dostęp: 
13.09.2016]. W dalszej części uzasadnienia wnioskodawcy pisali z kolei: 
„W zatomizowanych społecznościach, w których ucieczka w prywatność za-
stępuje model życia we wspólnocie, popełnianie przestępstw staje się łatwiej-
sze, a tym samym – wzrasta ryzyko bycia o iarą przestępstwa. Ryzyko to jawi 
się jako bardzo wysokie, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci, przy czym pod-
kreślić należy, że wyrządzone im szkody są często nieodwracalne”. Ibidem.

31 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 
„Zasad techniki prawodawczej”, Dz.U. nr 100, poz. 908 z późn. zm.

32 Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin 
pracy Rady Ministrów, M.P. poz. 979 z późn. zm.



72 Michalina Szafrańska

faktyczne dywagacje wnioskodawców za spełnienie tych wymagań. 
Równie niestarannie i pobieżnie przygotowana została ocena skut-
ków regulacji w części dotyczącej diagnozy problemu – zawarte w niej 
dane są wybiórcze oraz częściowo nieaktualne33. Jak jednak wykazał 
przedstawiciel wnioskodawców podczas pierwszego czytania projek-
tu w Sejmie, wyżej niż dane statystyczne cenili oni inne źródła wiedzy:

Diagnoza problemu. Pozwoliłem sobie, Wysoka Izbo, przynieść tylko kilka ar-
tykułów prasowych z ostatniego czasu, które w swoim tytule, w swojej treści 
pokazują, z jak poważną materią społeczną mamy do czynienia. Wysoka Izbo, 
oto kilka: „Pedo il recydywista molestował dzieci”, „Gwałcił dzieci”, „Gwał-
ciciel wyszedł z więzienia i znów zaatakował”, „Skazany za pedo ilię wciąż 
pracuje z dziećmi”, „Wyszedł z więzienia na operację, zgwałcił. Sprawa pod 
lupą ministerstwa”, „Wieloletni pedo il ponownie zatrzymany”, „Pedo il recy-
dywista spędził 3 miesiące w areszcie w Grudziądzu, wyszedł i znów zgwał-
cił”, „Podejrzany o gwałt na jedenastolatce w areszcie. Recydywa”, „Wyszedł 
z więzienia, zgwałcił 2-letnią córkę. Tej tragedii można było uniknąć”, „Pedo il 
wyszedł z więzienia i zgwałcił chłopca”. Wysoka Izbo, takich informacji mamy 
aż nadto34.

Oczywiście ustawodawca ma prawo wzmocnić represję karną nie 
tylko w przypadku statystycznie dowiedzionego wzrostu przestęp-
czości danego rodzaju, ale również w sytuacji istotnej zmiany wartości 
leżących u podstaw regulacji. Powinien jednak wówczas jasno wyarty-
kułować podobne założenia aksjologiczne. 

Co więcej, zobowiązany jest też do wykazania, że proponowana 
nowelizacja pozostaje w zgodzie z konstytucyjną zasadą proporcjo-
nalności35. Zgodnie z § 12 „Zasad techniki prawodawczej” projekto-
dawca powinien w uzasadnieniu projektu przedstawić możliwości 
podjęcia alternatywnych w stosunku do uchwalenia projektowanej 
ustawy środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu, ze 
wskazaniem, czy środki te zostały podjęte, a w przypadku ich podję-
cia – przedstawienie osiągniętych wyników. Również regulamin pra-
cy Rady Ministrów nakłada na projektodawcę obowiązek wykazania 
33 Przywołane dane statystyczne dotyczą okresu do roku 2012. Najprawdopo-

dobniej wnioskodawcy zamieścili je tam, przygotowując projekt w 2013 r., 
i nie zadali sobie trudu ich aktualizacji przy jego powtórnym składaniu. Por. 
Ocena skutków regulacji do projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom 
przestępczością na tle seksualnym, http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/1228
0253/12329562/12329563/dokument202651.pdf [dostęp: 13.09.2016].

34 P. Jaki, [cyt. za:] Sprawozdanie stenogra iczne z 9. posiedzenia Sejmu w dniu 
27 stycznia 2016 r., s. 91.

35 K. Wojtyczek, Zasada proporcjonalności jako granica prawa karania, „Czasopi-
smo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 1999, nr 2, s. 49.
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różnicy między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 
(art. 27 § 3), a zatem wykazania, że postawionych przez wnioskodaw-
cę celów nie można osiągnąć za pomocą mniej inwazyjnych bądź ist-
niejących już w systemie prawnym środków ochrony (zasada koniecz-
ności). W uzasadnieniu omawianego projektu trudno doszukać się 
choćby próby realizacji tego obowiązku. Wnioskodawcy ograniczyli 
się do zdawkowego stwierdzenia:

W obowiązującym stanie prawnym brak jest wystarczających środków umoż-
liwiających realną kontrolę sprawców przestępstw na tle seksualnym, czego 
skutkiem niejednokrotnie staje się popełnienie przez te osoby kolejnych 
przestępstw podobnych. Brak jest również mechanizmów skutecznie unie-
możliwiających zapobieżenie [sic!] w szczególności sprawcom przestępstw 
na tle seksualnym kontaktu z dziećmi. Z związku z powyższym niezbędne sta-
ło się wprowadzenie regulacji proponowanej niniejszą ustawą36.

Starano się stworzyć wrażenie, jakoby w obecnym stanie praw-
nym w zasadzie nie istniały instrumenty służące przeciwdziałaniu 
i ściganiu przestępstw popełnionych na tle seksualnym. Przemilczano 
wobec tego fakt przeprowadzenia w ostatnich latach kilkunastu no-
welizacji Kodeksu karnego, w wyniku których m.in. zaostrzono kary 
za te przestępstwa, wprowadzono nowe środki karne i zabezpiecza-
jące, przedłużono okres przedawnienia i zatarcia skazania czy prze-
widziano możliwość podania wyroku do publicznej wiadomości37. Jak 
stwierdził Andrzej Sakowicz:

[…] w obowiązującym stanie prawnym istnieje szereg rozwiązań normatyw-
nych umożliwiających realizację skutecznej polityki karnej wobec sprawców 
przestępstw seksualnych. Mają one na celu nie tylko realizację funkcji spra-
wiedliwości, czy prewencyjnej prawa karnego, lecz także ukierunkowane są 
na osiągnięcie funkcji pro ilaktyczno-zabezpieczającej, która sprowadza się 
do ochrony stosunków społecznych poprzez eliminowanie z życia społecz-
nego sprawców czynów zabronionych (w drodze kar izolacyjnych lub za po-
mocą środków zabezpieczających) oraz pozbawiania ich pełnienia pewnych 
funkcji, wykonywania określonych zawodów, itd.38.

36 Uzasadnienie projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczo-
ścią na tle seksualnym, s. 2.

37 Szersze omówienie tych zmian znaleźć można w opinii prawnej Biura Analiz 
Sejmowych: A. Sakowicz, Opinia prawna na temat projektu ustawy o przeciw-
działaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i o zmianie niektó-
rych innych ustaw, s. 4–8, http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk8.nsf/Opdodr?O-
penPage&nr=189 [dostęp: 13.09.2016].

38 Ibidem, s. 4.
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Trudno również uznać proponowane rozwiązania za takie, które 
w możliwie najmniejszym stopniu ograniczają prawa i wolności adre-
satów oraz dają dodatni bilans ewentualnych zysków i potencjalnych 
strat (zasada proporcjonalności sensu stricto). Wbrew twierdzeniom 
wnioskodawców procedura rejestracji sprawców przestępstw nie 
jest „najbardziej rozpowszechnionym środkiem kontroli”39 stosowa-
nym na świecie. Została ona wprowadzona w stosunkowo niewielu 
krajach (głównie anglosaskich40), które prowadzą politykę krymi-
nalną określaną jako model ochrony społeczności lokalnej. W innych 
krajach natomiast dominuje tzw. model pracy klinicznej, kładący na-
cisk na terapię sprawców zarówno w czasie odbywania przez nich 
kary, jak i po jej zakończeniu41. Rejestry nie są zatem niezbędnym 
elementem polityki kryminalnej w zakresie przestępczości przeciw-
ko wolności seksualnej, jak utrzymywali autorzy projektu. O opor-
tunistycznej postawie wnioskodawców wobec danych naukowych 
świadczyć może okoliczność, iż zawarli oni w ocenie skutków regu-
lacji wyłącznie dane na temat pierwszego z tych modeli. Co więcej, 
nie przytaczając jakichkolwiek danych na poparcie swych twierdzeń, 
przekonywali, że:

39 Uzasadnienie projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczo-
ścią na tle seksualnym, s. 2.

40 Procedura rejestracji sprawców niektórych typów czynów zabronionych po-
jawiła się w USA już w latach 40. XX w. (w Kalifornii rejestrację przestępców 
seksualnych rozpoczęto w 1944 r., w Arizonie natomiast w 1951 r.), jednak 
dopiero zapadłe w latach 80. orzeczenia sądowe, które nie uznały tej praktyki 
za sprzeczną z Ósmą Poprawką do Konstytucji, utorowały drogę obowiązkowi 
powszechnej rejestracji. W 1994 r. na podstawie Crime Against Children and 
Sexually Violent Offender Registration Act – The Jacob Wetterling Act zobo-
wiązano wszystkie stany do prowadzenia rejestrów sprawców przestępstw 
seksualnych. Ta, jak i kolejne regulacje związane z tą instytucją, nazywane 
były imionami o iar zabójstw na tle seksualnym, co również nasuwać może 
skojarzenia z populizmem penalnym (np. Magan’s Law, 1996; Adam Walsh 
Child Protection and Safety Act, 2006). Następnie instytucja rejestracji – z re-
guły w mniej restrykcyjnej wersji – zaadaptowana została w innych krajach 
anglosaskich (m.in. Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Pół-
nocnej, Australii, Kanadzie, Irlandii). Zob. L. Barron, Irish Sex Offender Laws 
and The Right to Privacy, „New Journal of European Criminal Law” 2001, 
vol. 2, nr 4, s. 441–449.

41 K. Lewandowska, Karać czy leczyć? – strategie postępowania ze sprawca-
mi przestępstw seksualnych wobec dzieci na przykładzie wybranych krajów, 
„Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka” 2013, vol. 6, nr 1, s. 2, http://
www.law.uj.edu.pl/users/kryminol/wp-content/uploads/2013/10/K.LE-
WANDOWSKA-Kara%C4%87-czy-leczy%C4%87-....pdf [dostęp: 13.09.2016].
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Projektowana ustawa z uwagi na to, że powinna w znaczącym stopniu przy-
czynić się do zwiększenia efektywności zwalczania przestępstw na tle seksu-
alnym oraz ochrony obywateli przed płynącymi z tej przestępczości zagroże-
niami, będzie miała bardzo szerokie i pozytywne skutki społeczne42.

Tymczasem metaanalizy zagranicznych badań poświęconych 
funkcjonowaniu różnych programów prewencyjnych w zakresie prze-
stępczości na tle seksualnym nie potwierdzają efektywności systemu 
opartego na rejestrach43. Generalnie ich rola w zapobieganiu prze-
stępczości przeciwko małoletnim jest marginalna, ponieważ dane 
zawarte w bazach rejestrów są szczątkowe w stosunku do ogólnej 
liczby sprawców. Przyczyniają się one natomiast do podtrzymywania 
tzw. mitu stranger danger, zgodnie z którym do przestępstw tego typu 
dochodzi głównie w przestrzeni publicznej, zaś sprawcami są czają-
cy się w ciemnych zakamarkach groźni nieznajomi44. Tymczasem, jak 
dowodzą wyniki licznych badań, znacząca większość podobnych prze-
stępstw popełniana jest przez osoby z najbliższego otoczenia o iary45. 
W związku z tym rejestr stwarza raczej fałszywe poczucie bezpieczeń-
stwa, a nie realną ochronę. Brak również dowodów empirycznych na 
pozytywny wpływ rejestrów na poziom powrotności do przestępstwa. 
Ujawniono natomiast liczne przypadki reperkusji, które dotknęły oso-
by zarejestrowane – począwszy od społecznej stygmatyzacji i izolacji, 
przez problemy zawodowe (a co za tym idzie również bytowe), aż po 
groźby, niszczenie mienia czy izyczne ataki46. Nie sposób zatem dopa-
trzyć się pozytywnego wpływu rejestrów także na społeczną readap-
tację skazanych. Jest to kolejny argument na rzecz tezy, że autorzy 

42 Uzasadnienie projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczo-
ścią na tle seksualnym, s. 10.

43 K. Kasparek, J.K. Gierowski, Nowe regulacje dotyczące postępowania ze spraw-
cami tzw. przestępstw seksualnych na tle aktualnego stanu wiedzy w zakresie 
redukcji recydywy seksualnej, „Psychiatria i Psychologia Sądowa” 2011, nr 4, 
s. 4–17.

44 C.A. Franklin, T.W. Franklin, Predicting Fear of Crime: Considering Differences 
Across Gender, „Feminist Criminology” 2009, vol. 4, nr 1, s. 99; zob. też H. Scott, 
Stranger Danger: Explaining Women‘s Fear of Crime, „Western Criminology 
Review” 2003, vol. 4, nr 3, s. 203–214.

45 R. Pain, Place, Social Relations and the Fear of Crime: A Review, „Progress in 
Human Geography” 2000, vol. 24, nr 3, s. 373.

46 Szerzej na ten temat zob.: A. Bulandra, Wybrane problemy reglamentacji ak-
tywności seksualnej nieletnich oraz utrwalania jej obrazów w ujęciu kompara-
tywnym jako przejawy populizmu penalnego, [w:] Penalny populizm. Perspek-
tywa polityczna i społeczna, s. 181–201 oraz przywoływana tam literatura.
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nie kierowali się tym, aby wybrać środki pozwalające na skuteczną 
realizację założonego celu (zasada przydatności), ale raczej dążeniem 
do zdobycia medialnej uwagi i społecznego poklasku.

Mimo licznych uwag zgłoszonych przez przedstawicieli partii opo-
zycyjnych w debacie sejmowej, a także wątpliwości – również tych 
natury konstytucyjnej – przedstawionych przez naukowców i prakty-
ków w trakcie konsultacji publicznych47, projekt uchwalono w wersji 
niemal niezmienionej w stosunku do pierwowzoru. Wypracowane 
w trakcie prac komisyjnych poprawki, istotnie ograniczające zamie-
rzenia wnioskodawców (w szczególności w zakresie rezygnacji z po-
wszechnego dostępu do rejestru), zostały przez rządzącą większość 
odrzucone. Ustawa została przegłosowana stosunkiem głosów: „za” 
– 275, „przeciw” – 2, „wstrzymujących się” – 166. Nawet zatem posło-
wie tych partii, które wyraziły poważne zastrzeżenia wobec projektu, 
nie odważyli się zagłosować przeciwko ustawie48 – na wszelki wypa-
dek starając się uniknąć etykiety „obrońcy pedo ilów”. Senat zapro-
ponował jedynie kilka nieznacznych poprawek, a w ciągu niespełna 
pięciu miesięcy od złożenia projektu ustawy, została ona podpisana 
przez prezydenta (30 maja 2016 r.). 

Przytoczone wyżej argumenty zdają się potwierdzać, że stało się to 
za sprawą wykorzystania taktyki populizmu penalnego. Choć ogłosze-
nie założeń projektu (przynajmniej to powtórne, z 2015 r.) nie wiązało 
się z konkretną, nagłośnioną medialnie sprawą kryminalną, bez wąt-
pienia wnioskodawcy dbali o medialną promocję projektu, począw-
szy od emocjonalnych konferencji prasowych, przez wywiady praso-
we, radiowe i telewizyjne, aż po aktywność w nowych mediach. Choć 
zasięgnięto opinii ekspertów i praktyków wymiaru sprawiedliwości, 
a także reprezentantów organizacji pozarządowych, ich sugestie zo-
stały w zasadniczej mierze zignorowane, względnie zinterpretowane 

47 Opinie do projektu przedłożyli: Prokurator Generalny, Sąd Najwyższy, Rzecz-
nik Praw Dziecka, Krajowa Rada Sądownictwa oraz Generalny Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych. Można je pobrać ze strony: Rządowy projekt 
ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, 
Sejm.gov.pl, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=189 [dostęp: 
13.09.2016]. 

48  Dwaj posłowie, którzy zagłosowali przeciw uchwaleniu ustawy, wywodzili się 
nie z opozycji, lecz z partii rządzącej. Wyniki głosowania: Głosowanie nr 124 
na 15. posiedzeniu Sejmu dnia 31-03-2016 r. o godz. 21:35:56, http://www.
sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=8&nrposi
edzenia=15&nrglosowania=124 [dostęp: 13.09.2016]. 
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tak, by dostarczały usprawiedliwienia dla kontrowersyjnych poczy-
nań wnioskodawców. Wreszcie wypowiedzi autorów projektu na 
forum parlamentarnym ob itowały w penalnopopulistyczne zabiegi 
retoryczne i argumenty. W efekcie zaprezentowanych działań wpro-
wadzono na gruncie polskim, co z dumą podkreślali projektodawcy, 
„najdalej idące rozwiązania w Europie”49 wśród państw wdrażających 
elementy modelu ochrony społeczności lokalnej50.

49 P. Jaki, [cyt. za:] Jawny rejestr pedo ilów. Rząd przyjął projekt ustawy, TVN24, 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/rzad-zajal-sie-rejestrem-
pedo ilow,606547.html [dostęp: 13.09.2016].

50 Minister sprawiedliwości uznał jednak, że nie są to zmiany wystarczające, 
i jeszcze w trakcie trwania prac parlamentarnych nad omawianą tu regula-
cją przedstawił kolejną propozycję nowelizacji, pod hasłem „Zero tolerancji 
dla przestępstw na tle seksualnym”. Tym razem obejmowała ona zaostrze-
nie odpowiedzialności karnej za zgwałcenie. Przewidziano sankcję od 8 do 
25 lat pozbawienia wolności za zgwałcenie zbiorowe oraz od 10 do 30 lat 
za zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem. Por. „Zero tolerancji dla prze-
stępstw na tle seksualnym”, TVP Info, http://www.tvp.info/25602688/zero-
tolerancji-dla-przestepstw-na-tle-seksualnym-ziobro-chce-zaostrzenie-kar 
[dostęp: 13.09.2016]. Znając od lat manifestowane upodobanie przedstawi-
cieli obecnie rządzących partii do politycznej instrumentalizacji społecznych 
lęków związanych z przestępczością, można z dużym prawdopodobieństwem 
założyć, że nie była to propozycja ostatnia.




