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Wstęp 

 

Problem nagości jest problemem społecznym znanym od wieków. Człowiek, który 

dba o własną intymność, był przez całe stulecia oczywistością. Obecnie postępuje 

seksualizacja społeczeństwa, co jest zrozumiałe tylko dla niektórych, negowane przez 

innych, ale w pluralistycznym społeczeństwie musi być co najmniej tolerowane, choć w 

pewnych granicach. To co przez wieki  okalała intymność, obecnie staje się wystawione na 

pokaz. Można wskazać choćby wiele programów, gdzie pod okiem kamery ludzie wyznają 

sobie miłość, wybaczają urazy, kąpią się, a nawet uprawiają seks. Zmiany dotykają także 

strojów, dzięki którym te elementy naszych ciał, które dawniej pozostawały szczelnie 

zakryte aktualnie udostępniane są na widok publiczny. Nasze podejście do nagości jest coraz 

bardziej liberalne, choć jedynie w niektórych obszarach naszego życia i nie dotyczy to 

wszystkich członków społeczeństwa albo przynajmniej dotyczy nie w jednakowym zakresie. 

Musi to budzić zainteresowanie także z perspektywy prawnej i to z wielu powodów. 

Mianowicie jedynie do części aspektów naszej nagości prawo jakkolwiek się odnosi, czy to 

wprost, a częściej pośrednio. Inne sfery nagości zaś nie doczekały się, póki co jakiejkolwiek 

reakcji ustawodawcy, także dlatego, że są one bardzo nowe, a na pewno wcześniej zupełnie 

nieznane. Nadto jest tak, że w odniesieniach prawa do nagości  ścierają się dwa 

przeciwstawne obszary, którymi są „prawo do nagości” i „prawo od nagości”, gdzie 

pierwsze rozumieć trzeba jako prawo do częściowego a nawet całkowitego bycia nagim, co 

może być dostrzegalne przez inne osoby, a drugie jako prawo do niebycia odbiorcą 

niechcianej nagości (częściowej lub całkowitej) innej osoby. Wiele z tych obszarów ma 

charakter kontrowersyjny splatając w sobie oba te wymiary, co tym bardziej potęguje 

potrzebę dociekań prawniczych im poświęconych. Prócz kwestii niejako oczywistych, a 

przynajmniej bardziej znanych, zwracać trzeba więc uwagę na zachowania, których 

przedmiotem jest nagość człowieka, a uszczerbku może doznać bezpośrednio godność 

pokrzywdzonego rozumiana jako przestrzeń podmiotowego traktowania człowieka, 

wynikająca z przyrodzonych i niezbywalnych jego właściwości, w dalszej kolejności 

dobrostan człowieka wynikający z jego „wolności do”, „wolności od”, prawa do 

prywatności i decydowania o swoim życiu. 

Prima facie nagość nie do końca może poddawać się eksploracjom badawczym w 

zakresie prawa, w szczególności prawa karnego. Temat może się wydawać wręcz frywolny, 

„niepoważny”, a może nawet zbyt odważny. Jednak już nawet nieco bliższa analiza 
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problemu pozwala przyjąć zasadność wzięcia na naukowy warsztat nagości, a potwierdzać 

to może zakres przedmiotowy takich rozważań, który udało się ustalić na potrzeby niniejszej 

dysertacji. Dostrzeżenie obszarów badawczych dotyczących nagości, zakreślenie ich 

przedmiotu nie było wcale prostszym zadaniem aniżeli ich opisanie, przy założeniu, że 

aspiracją autorki jest możliwie najbardziej kompleksowy namysł nad nagością w prawie 

polskim, w szczególności polskim prawie karnym. Namysłem objęto więc wiele 

skomplikowanych i dość odległych od siebie zagadnień, dla których iunctim jest właśnie 

nagość w jej odniesieniach prawnych. 

Celem pracy jest zatem ukazanie nagości człowieka będącej jego dobrem osobistym 

w kontekście przepisów prawa, w szczególności polskiego prawa karnego poprzez analizę 

aktualnych, ale też w niezbędnym zakresie obowiązujących wcześniej, przepisów prawnych, 

które wprost albo pośrednio dotyczą tej sfery życia ludzi. Nadto celem opracowania jest 

poznanie, na ile przepisy te w wystarczającym zakresie chronią prawo „do” nagości jednych 

a z drugiej strony poręczają ochronę „od” nagości drugich. Prócz tego aspiracją pracy jest 

ustalenie czy obowiązujące przepisy prawne dotyczące nagości tworzą w miarę spójny 

konglomerat, czy też są one na tyle rozproszone, że ich poznanie i praktyczne 

wykorzystywanie wiązać się musi z pewnymi, czasami  poważnymi, trudnościami. 

Pracę podzielono na pięć rozdziałów. W ich ramach wyodrębniono odpowiednią 

liczbę podrozdziałów nie wprowadzając dalszych jednostek redakcyjnych tekstu.    

W rozdziale pierwszym mającym charakter wprowadzający wyjaśniono czym jest 

nagość i jakie są jej rodzaje. Zakreślono  rys historyczny nagości, odniesiono się także do 

tego jak wygląda nagość w wybranych kulturach współczesnych oraz wskazano, jaki status 

ma nagość będąca jednym z dóbr osobistych człowieka. Rozważania te poczyniono na 

potrzeby oczyszczenia przedpola dalszych rozważań, traktując je jako wstępne i koniecznie, 

ograniczone, jednakże  objętościowo w stosunku do reszty opracowania.  

Rozdział drugi zawiera analizy regulacji prawnych i odniesień do nich doktryny oraz 

orzecznictwa co do takich kwestii, jak utrwalanie i rozpowszechnianie nagiego wizerunku 

drugiej osoby, co jest przestępstwem, a nadto do nagości w kontekście treści 

pornograficznych, nagości jako wykroczenia nieobyczajnego wybryku, ekshibicjonizmu, 

podglądactwa, a także nagości będącej elementem innych czynów zabronionych. Wszystkie 

te aspekty tworzą perspektywę karalności ekspozycji i utrwalania nagości, gdyż łączą się z 

pokrzywdzeniem albo przynajmniej jego ryzykiem innych osób, które nie życzą sobie takich 

nadużyć ani też bycia odbiorcami nagości. Jest to jeden z rozdziałów, które są zasadnicze 

dla całości badań nad nagością w jej aspektach prawnych, w szczególności prawnokarnych. 
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Prawne odniesienia do dobrowolnego prezentowania oraz oglądania nagości i jej 

odbioru przez inne osoby stały się przedmiotem rozdziału trzeciego. To w nim omówiono 

topless, naturyzm, korzystanie z saun, karmienie piersią, nagość dzieci i wobec dzieci, 

utrwalanie i przekazywanie własnego nagiego wizerunku drugiej osobie oraz zamieszczanie 

go w przestrzeni internetowej, jak też oglądanie pornografii oraz nagość w sztuce. Są to 

bowiem obszary bardzo ważne z perspektywy prawnej i wcale nieoczywiste w ocenach. 

Rozdział czwarty poświęcono na odniesienia do prawnych ocen nagości przy 

czynnościach leczniczych, estetycznych oraz orzeczniczych. To tu omówiono nagość 

podczas badań lekarskich oraz w czasie zabiegów medycznych i estetycznych, jak też nagość 

przed komisjami orzeczniczymi. Jest to bowiem zagadnienie, które  na pewno nie mogło  

umknąć uwadze.    

W rozdziale piątym odniesiono się do nagości w postępowaniu karnym, zwłaszcza 

podczas oględzin i przeszukania, jak też do nagości w warunkach penitencjarnych. Wówczas 

jest ona tyleż przymusowa, co nadal krepująca, a przepisy prawa nie do końca się do niej 

jednoznacznie odnoszą. 

Wydaje się, że tak zakreślony przedmiot badań umożliwia udzielenie odpowiedzi na 

wiele pytań badawczych, w szczególności: czym jest nagość, jak należy ją rozumieć?; jak 

zmieniało się podejście społeczeństwa do nagości na przestrzeni kolejnych epok?; jakie jest 

współcześnie podejście do nagości?; jakie zachowania, których przedmiotem jest 

ekspozycja nagości są de lege lata karalne?; w jaki sposób należy oceniać dobrowolne 

prezentowanie oraz oglądanie nagości, w tym naturyzm, topless, oglądanie pornografii i 

inne?; jak uregulowana jest nagość przy okazji poddawania się czynnościom leczniczym i 

estetycznym, jak też orzeczniczym?; jakie jest podejście do nagości w trakcie realizacji 

czynności w postępowaniu karnym i karnym wykonawczym?; jak daleko idące są 

uprawnienia rodziców wobec dzieci do eksponowania i utrwalania ich nagości?; czy 

karmienie piersią w miejscach publicznych winno być zakazane czy przeciwnie?; czy 

artystom prezentującym nagość wolno więcej niż przeciętnemu obywatelowi i jak zatem 

należy oceniać ich zachowania?; na ile konieczne są nowe regulacje prawne dotyczące 

nagości, a jeśli tak, to w jaką stronę powinny one zmierzać przy ewentualnym wniosku, że 

aktualne rozwiązania prawne dotyczące nagości są niewystarczające lub nieodpowiadające 

zmieniającym się oczekiwaniom społecznym dotyczącym nagości?  

Jako główne hipotezy przyjęto, że nagość jest pewnym stanem człowieka, na którego 

istnienie wpływ ma zarówno subiektywne odczucie osoby, a więc pewna jej wrażliwość na 

stopień odsłonięcia jej ciała, jak i ocena obiektywna, tj. dokonana w oparciu o zwyczajowo 
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przyjęte w danym środowisku zasady i oceny poczucia nagości, jak też wynikające z nich 

uczucia wstydu, zażenowania i inne. Nadto założono, że wyróżnić można nagość naturalną 

- np. w czasie zmiany ubrania czy w czasie porodu, jak też nagość dobrowolną - np. podczas 

brania prysznica czy w czasie dobrowolnego pobytu na plaży naturystycznej, nadto nagość 

przymusową, która może wynikać z działań bezprawnych bądź legalnych - np. rozebranie 

pacjenta w celu wykonania zabiegu leczniczego lub wykonywanie koniecznych czynności 

pielęgnacyjnych nad dzieckiem albo chorą osobą dorosłą, a takie rozróżnienia muszą 

implikować różne odniesienia prawne do poszczególnych z nich. Po trzecie założono, że 

można zauważyć zwiększone natężenie zachowań związanych z ekspozycją nagości w życiu 

społecznym, wynikające nie tylko z osłabienia reguł przyzwoitości w tym względzie, ale 

także z rozwoju techniki, która umożliwia choćby utrwalenie nagiego wizerunku niewielkim 

kosztem i jego natychmiastowe rozpowszechnienie. Wymaga to ocen prawnych, a być może 

także nowych przepisów doń się odnoszących. Po czwarte dostrzeżono, że nagość człowieka 

wywołuje kontrowersje w zakresie zasadności prawnokarnej ochrony wolności jednostki a 

zachowania gwarancyjnej funkcji prawa karnego oraz jednak formuły in dubio pro libertate, 

zwłaszcza w tych wszystkich przypadkach, gdy do ekspozycji nagości dochodzi zupełnie 

dobrowolnie a innym osobom to nie przeszkadza, jak i wówczas, gdy ktoś zapoznaje się z 

czyjąś nagością dobrowolnie, jak choćby oglądając treści pornograficzne. Prócz tego 

przyjęto, że zachodzi potrzeba dookreślenia standardów doprowadzania do nagości w 

sytuacjach leczniczych i zachowań przymusowych, w tym w ramach postępowania karnego 

oraz postępowania karnego wykonawczego. Jako hipotezę przyjęto także, że władza 

rodzicielska jakkolwiek oparta na szerokiej formule autonomii musi podlegać koniecznym i 

rozsądnym ograniczeniom odnośnie utrwalania i ekspozycji nagości dzieci. W końcu 

założono, że kontrowersyjne ostatnio publiczne karmienie piersią jest kwestią obyczajową i 

nie powinno być regulowane przez przepisy prawa. 

Jako hipotezę przyjęto również, że przepisy prawne dotyczące nagości jako stanu 

człowieka w różnych jej wymiarach i sytuacjach istnieją, jednak często jedynie pośrednio 

odnoszą się do tego zagadnienia, gdyż ocenę prawną, w tym prawnokarną można zaledwie 

z nich wyinterpretować. W konsekwencji potrzeba być może innowacyjnych, precyzyjnych 

regulacji w tym zakresie, czego wzorem może być nowy typ czynu zabronionego, jakim jest 

utrwalanie i rozpowszechnianie nagiego wizerunku osoby. Jest to przykład starań 

ustawodawcy w kierunku nadążania za rzeczywistością, której elementem jest zmiana 

podejścia do nagości, w tym niestety nierzadko niezgodnego z wolą jej dysponentów.  
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Powyższe założenia odnoszą się do problematyki badawczej i zdają się być 

najważniejsze dla kompleksowego ukazania nagości w jej aspektach prawnych, w tym 

prawnokarnych. Aspiracją autorki było, aby żaden istotny aspekt nagości w jej perspektywie 

prawnej nie umknął eksploracjom badawczym. 

Rozprawa dotyczy przede wszystkim zagadnień, które mieszczą się w szeroko 

pojętym prawie karnym, w tym w prawie wykroczeń. Zawiera ona jednak rozważania także 

z innych dziedzin prawa, w szczególności sygnalnie z prawa cywilnego, prawa rodzinnego 

oraz prawa medycznego, których nie sposób było pominąć przy założeniu kompleksowości 

rozważań nad nagością w jej odniesieniach prawnych, a i bez nich praca byłaby po prostu 

niepotrzebnie zubożona. Jednak jest to praca z zakresu prawa karnego właśnie, choć z 

koniecznymi elementami innych dziedzin prawa, co czyni także zadość założeniu, że praca 

doktorska powinna mieścić się, a przynajmniej tak jest najlepiej, w jednej z dziedzin prawa, 

przy pełnym zrozumieniu dla prac przekrojowych czy nawet interdyscyplinarnych, które 

potwierdzają swoistą integrację w ramach prawoznawstwa. 

Biorąc to pod uwagę, jak też uwzględniając zasadę, że tytuł rozprawy powinien być 

czytelny, sformułowano go w taki sposób, że na pierwszym miejscu stawia on nagość, po 

czym następuje dookreślenie, że chodzi o studium, a więc rozprawę drobiazgowo 

analizującą dane zagadnienie z dalszym doprecyzowaniem, iż zasadniczą perspektywę 

badawczą tworzą regulacje w zakresie prawa karnego. Wskazano w nim także - zgodnie ze 

stanem faktycznym - że chodzi zwłaszcza o polskie prawo karne, gdyż jedynie ono stało się 

przedmiotem naukowych dociekań na łamach niniejszej pracy, albowiem nawet próba badań 

komparatystycznych powodowałaby rozrost pracy ponad przeciętne rozmiary dysertacji 

doktorskich, gdy brać pod uwagę liczbę stron niniejszej pracy. Być może w tym aspekcie 

stanie się ona inspiracją do dalszych badań nad odniesieniami prawa do nagości w ujęciu 

porównawczym. Tytuł nie jest krótki, ale taki być nie mógł, gdy uwzględnić wszystkie jego 

elementy składowe sprawiające jego adekwatność z treścią pracy. 

W celu przygotowania pracy, w szczególności weryfikacji postawionych hipotez 

wykorzystano metodę analizy aktów prawnych. Posłużono się także metodą analizy 

piśmiennictwa z zakresu prawa, w szczególności prawa karnego oraz judykatury. W 

niezbędnym zakresie, acz jedynie sygnalnie, wykorzystana została także metoda 

prawnohistoryczna. W dość szerokim zakresie posłużono się także metodą analizy zasobów 

internetowych dotyczących różnych aspektów nagości, co jest o tyle istotne, że 

problematyka ta ma przymiot nowatorstwa i to właśnie w tych zasobach, a nie w źródłach 
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drukowanych, odnaleźć można wiele wartościowych informacji ważnych dla tej 

problematyki badawczej.  

W pracy wykorzystano obowiązujące oraz historyczne akty prawne, jak też 

encyklopedie, leksykony i słowniki, liczne publikacje naukowe z zakresu prawa, zwłaszcza 

prawa karnego, w postaci monografii, komentarzy oraz rozdziałów w monografiach i 

komentarzach, jak też orzeczenia i strony internetowe. Wszystkich źródeł wiedzy 

spożytkowano ponad 700, co zdaje się czynić zadość standardom rozpraw doktorskich z 

zakresu prawa, przy czym około 400 z nich to publikacje naukowe będące monografiami, 

komentarzami, rozdziałami w pierwszych i w drugich oraz artykułami w czasopismach i 

glosami, około 200 to strony internetowe, a pozostałe to akty prawe, orzeczenia i pozostałe 

źródła. Wykorzystanie wiedzy udokumentowano przypisami do tekstu, których łączna 

liczba wydaje się być całkiem spora, przy czym zastosowano jedynie przypisy 

bibliograficzne z łączną ich numeracją w całej pracy. 

Wydaje się przy tym, że niniejsza dysertacja korzysta z przywileju nowatorstwa, 

gdyż w polskim dorobku prawa, w szczególności prawa karnego, nie było dotychczas 

opracowania monograficznego poświęconego nagości człowieka, a poświęcone jej artykuły 

naukowe oraz rozdziały w monografiach dotyczą jedynie wybranych wąskich jej wątków. 

Lukę tę może częściowo przynajmniej wypełniać przedmiotowa rozprawa starając się 

wnieść wkład w rozwój nauki prawa karnego, porządkując wiedzę w tym zakresie, jak też 

formułując wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda. W wymiarze praktycznym może 

ona okazać się użyteczna dla osób zaangażowanych w sprawy karne w różnych rolach - 

sędziów, oskarżycieli i obrońców w sprawach karnych. Być może okaże się ona także po 

prostu interesująca i wartościowa poznawczo dla szerszego grona odbiorców - także osób 

niezwiązanych czy to naukowo, czy praktycznie z prawem. Sama bowiem problematyka 

nagości i jej styku z prawem jest ważna, ciekawa, mogącą dawać asumpt do zainteresowania 

się nią jako czymś budzącym zaciekawienie czy też nawet zdziwienie, że można nagością 

zajmować się na niwie naukowej i to w zakresie prawa. 
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Rozdział pierwszy 

Nagość jako stan człowieka 

 

1. Pojęcie i rodzaje nagości 

 

W procesie poznawczym zasadniczą rolę odgrywa przyswajanie sobie przez człowieka 

obowiązujących w społeczeństwie norm, które wraz z upływem czasu i ciągłych zmian 

społecznych odpowiednio się modyfikują. Celem tak rozumianego „zbierania” wiedzy o 

otoczeniu jest stworzenie odpowiednich warunków do harmonijnego współżycia 

międzyludzkiego oraz zachowanie przez jednostkę autonomii opartej na normach 

obowiązujących w społeczeństwie. Normy te w różnych społecznościach w różnym stopniu 

ograniczają aktywność człowieka, a więc równocześnie wyznaczają większe lub mniejsze 

obszary swobody indywidualnej. Zbiorowość ludzi ustanawia pewien porządek życiowy na 

podstawie norm, które członek tej zbiorowości odczuwa jako obowiązujące, a przynajmniej 

tak chcieliby inni członkowie tej zbiorowości. Naruszenie tych norm wzbudza oburzenie ze 

strony świadków czy obserwatorów. Cechą wspólną dla różnych zbiorowości jest to, że 

istotą działania człowieka w sferze kształtowania norm jest dążenie do zatajenia sfery 

intymnej i związanych z nią czynności oraz potrzeba rzucenia zasłony na pewne funkcje 

człowieka. Jednym z naruszeń sprzecznych z szeroko rozumianą obyczajnością jest 

nadmierna ekspozycja nagości człowieka i zachowania temu towarzyszące. 

Dla dalszych rozważań konieczne jest więc zdefiniowanie pojęcia nagości zarówno w 

sensie dosłownym, symbolicznym, jak i na gruncie przepisów prawa karnego materialnego. 

Zgodnie przyjętym rozumieniem „nagi” to niemający na sobie ubrania, obnażony, 

goły. Stosownie do tego przez „osobę nagą” należy rozumieć osobę fizyczną, która jest 

całkowicie lub przynajmniej częściowo, a szczególnie w miejscach intymnych, pozbawiona 

ubrania, odzieży, okrycia. Ciekawe rozróżnienie zachodzi w języku angielskim, gdzie słowo 

„nakedness” nawiązuje do bycia gołym, ma germańskie, anglosaskie korzenie, natomiast 

„nagość” - „nudity” ma pochodzenie normandzkie, francuskie. Obydwa te słowa, zarówno 

„nudity”, jak i „nakedness” są na język polski tłumaczone są jako „nagość”. Konsekwentnie 

„nude” i „naked” oznaczają „nagi”, „goły”. Rozgraniczenie to daje do rozumienia, że jeśli 

ktoś jest nagi, to jest pozbawiony ubrania i ma świadomość tego, iż jest obserwowany, 

natomiast bycie gołym odnosi się do niewinnego stanu bycia bez ubrania. Nagość (nudity) 

spotykamy w sztuce, goliznę zaś (nakedness) w prywatnej łazience. Golizna reprezentuje 
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coś surowego, nagość zaś ideał. Rozróżnianie tych dwóch określeń na gruncie języka 

polskiego jest jednak kwestią wyboru. Gdy będziemy stać nago w sklepie czy nawet we 

własnym ogródku, nikt nie będzie się zastanawiał, czy jesteśmy nadzy czy goli1. W życiu 

codziennym raczej nie rozgraniczamy znaczeń tych słów, aczkolwiek to raczej nagość 

kojarzymy ze sztuką, o nagości mówimy na gruncie prawa, natomiast słowo „goły” 

towarzyszy raczej codzienności, jest w tym słowie pewne uproszczenie czy nawet pewna 

pogarda dla nagości. 

Zgodnie ze znaczeniem słownikowym „nagi” oznacza: 1) niemający na sobie żadnego 

okrycia; goły, 2) pozbawiony naturalnego pokrycia, niemający włosów, sierści, 3) niemający 

ozdób, upiększeń, nieprzystrojony, pozbawiony sprzętów, wyposażenia, 4) sprowadzony do 

najistotniejszych treści, będący kwintesencją czegoś, pozbawiony upiększeń, uzupełnień2. 

Według innej definicji „nagi” to człowiek nieubrany, goły, także człowiek biedny, nie 

mający żadnego majątku. „Nagość” zaś to bycie nagim, brak ubrania na ciele, nagie ciało, 

golizna, brak właściwego pokrycia, przybrania, zapełnienia czymś, np. brak włosów, 

występowanie bez obsłonek, brak dodatków3. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego 

PWN „nagi” to niemający na sobie ubrania, nieosłonięty ubraniem, nieubrany, obnażony, 

goły, także niemający naturalnego porycia (włosów, sierści, piór), też pozbawiony ozdób, 

ogołocony z czegoś, niczym nie pokryty, nie przybrany, goły, pusty. „Nagość” słownik ten 

definiuje w ten sam sposób4. 

Słownik polszczyzny XVI wieku słowo „nagi” definiuje jako niemający na sobie 

ubrania, obnażony, bez upiększeń, bez osłonek, prosty, zwyczajny, nieowłosiony, nie 

mający zbroi, nędzny, ubogi. „Nagość” natomiast opisuje jako brak lub niedostatek ubrania, 

gołe ciało5. Wielki słownik języka polskiego stanowi, że „nagi” to bez ubrania, obnażony, 

goły, o zwierzętach, roślinach - pozbawiony naturalnego pokrycia, sierści, o terenie, podłożu 

- pusty, niczym niepokryty i również pozbawiony ozdób, wyposażenia, sprowadzony do 

najistotniejszej treści, bez dodatków, uzupełnień6. Nie zapominając o małym słowniku 

języka polskiego wskazać trzeba, że „nagi” to nie mający na sobie ubrania, nie osłonięty 

ubraniem, obnażony, goły, nie mający naturalnego pokrycia, nie owłosiony, nie opierzony, 

bezlistny, nie zalesiony, pustynny, pozbawiony ozdób, ogołocony z czegoś, niczym nie 

 
1 P. Carr-Gomm, Historia nagości, Warszawa 2010, s. 9-10. 
2 B. Dunaj, Współczesny słownik języka polskiego, Warszawa 2007, s. 904, 905. 
3 W. Doroszewski, Słownik języka polskiego, Warszawa 1967, s. 1050, 1057. 
4 M. Szymczak, Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1995, s. 244. 
5 M. Mayenowa (red.), F. Pepłowski, Słownik polszczyzny XVI wieku, Wrocław 1984, s. 517-518, 527. 
6 E. Polański (red.), E. Dereń Wielki słownik języka polskiego, Kraków 2008, s. 486. 
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okryty, nie przybrany, zawierający najistotniejszą treść czego, występujący bez dodatków, 

bez uzupełnień, bez upiększeń7. 

Definicje powyższe obrazują związek pojęciowy między „nagim”, „nagością” a 

„brakiem ubrań”. Warto więc w tym miejscu zwrócić uwagę, iż zgodnie z definicją „ubranie 

się” oznacza wszystko to, co służy do okrycia ludzkiego ciała: odzież, ozdoba, przybranie, 

upiększenie8. Zgodnie z inną definicją ubranie to wszystko to, co służy do okrycia ludzkiego 

ciała - odzież, bielizna, obuwie9. 

K. Imieliński pod hasłem „nagość” odsyła do hasła „wstyd seksualny”. Tam autor 

podaje, że w kulturze zachodniej poczucie wstydu jest ściśle związane z ciałem i jego 

czynnościami a zwłaszcza seksualnością. Istotą wstydu seksualnego jest dążenie do zatajenia 

sfery seksualnej i związanych z nią czynności oraz potrzeba rzucenia zasłony na pewne 

funkcje, które upodabniają człowieka do zwierzęcia. Inni istotę wstydu tłumaczą także jako 

następstwo łamania norm społecznych. Wstyd budzi się w związku z naruszeniem normy 

społecznej, a jego treścią jest świadomość, że w ten sposób dało się świadectwo swej małej 

wartości, co spowodowało potępienie ze strony gromady. Dzieci nie odczuwają wstydu 

seksualnego, dopóki nie rozwinie się u nich świadomość płci i seksualności. Uczucie wstydu 

seksualnego występuje tylko u człowieka, a ponadto wywodzi się ze stosunku do własnego 

ciała i funkcji seksualnych. Treść i zakres wstydu są uwarunkowane kulturowo, tj. różne 

czynności seksualne w różnych kulturach były oceniane w różnym stopniu jako mniej lub 

bardziej wstydliwe. Odzież, włącznie z ozdobami lub osłonami narządów płciowych 

stosowanych w celach ochronnych, odegrała istotną rolę w rozwoju uczucia wstydu. Jednak 

to nie uczucie wstydu powołało odzież do życia, lecz warunki klimatyczne i ochrona przed 

zimnem, a wprowadzenie okrycia ciała zostało podniesione do rangi obyczaju i wszelkie 

indywidualne odchylenia od niego są uznawane za obrazę moralności, na którą społeczność 

reaguje pogardą, a ta wzbudza wstyd. Nagość jest stanem naturalnym, pierwotnie nie 

budzącym uczucia wstydu10. 

M. Mozgawa rozróżnia nagość całkowitą lub częściową. „Nagość całkowita” zachodzi 

wówczas, gdy ktoś zupełnie jest pozbawiony odzieży, przy czym posiadanie biżuterii, 

nakrycia głowy czy też rysunków na ciele - body painting, nie powoduje zanegowania stanu 

nagości całkowitej. Z kolei „nagość częściowa” występuje wtedy, gdy człowiek pozbawiony 

 
7 E. Sobol, Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1996, s. 469-470. 
8 Tamże, s. 968. 
9 Słownik języka…, s. 428. 
10 K. Imieliński, Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, Warszawa 1985, s. 409-410. 

13:6547383889



14 
 

jest części odzieży osłaniających zwłaszcza narządy płciowe, pośladki oraz piersi u kobiet. 

Nie można mówić o nagości, nawet częściowej, wtedy, gdy ktoś np. zostaje przyłapany bez 

peruki, choć może to być dla niego krępujące, czy bez spodni, ale w slipach. Wyróżnić 

również można „nagość naturalną”, np. w czasie zmiany ubrania czy w czasie porodu, 

„nagość dobrowolną”, np. podczas brania prysznica czy w czasie dobrowolnego pobytu na 

plaży naturystycznej, „nagość przymusową”, która może wynikać z działań bezprawnych, 

np. przymusowe rozebranie kogoś, bądź legalnych, np. rozebranie pacjenta w celu 

wykonania na nim zabiegu leczniczego lub wykonywanie koniecznych czynności 

pielęgnacyjnych nad dzieckiem albo chorą osobą dorosłą11. 

S. Hypś definiuje „nagość” jako pewien stan człowieka, na którego istnienie wpływ 

ma zarówno subiektywne odczucie osoby (pewna jej wrażliwość na stopień odsłonięcia jej 

ciała), jak i ocena obiektywna, tj. dokonana w oparciu o zwyczajowo przyjęte w danym 

środowisku zasady oceny poczucia nagości. Ujrzenie więc osoby bez peruki, nawet gdy jest 

to dla niej krępujące, nie powoduje przyjęcia obiektywnego istnienia stanu nagości12. 

Podobnie J. Kosonoga podnosi, że w sensie dosłownym osobę ubraną np. jedynie w 

skarpetki, nie sposób więc uznać za nagą13. Jednak w takiej sytuacji w rozumieniu 

potocznym, czy po prostu ludzkim, osobę taką powinno uznawać się za nagą, gdyż same 

skarpetki nie chronią przecież przed ukazaniem intymnych części ciała. 

Jeżeli chodzi o symbolikę tego pojęcia, to w nauczaniu Jana Pawła II odnajdujemy 

dwa podstawowe, narzucające się znaczenia nagości. Po pierwsze „człowiek nagi” to 

człowiek wydany na srogość warunków klimatycznych. Nagi nie ma ubrania, które nie tylko 

chroni przed zimnem, ale dookreśla człowieka, uniformizuje go. Nie można uchwycić 

społecznego znaczenia człowieka nagiego, bo jest taki jak wszyscy. Nagość jest znakiem 

zagubienia, jest znakiem bezradności człowieka, to stan braku. Drugi sens nagości wyznacza 

doświadczenie obnażenia. Nagość jest do „zobaczenia”. Nagi, inaczej nieosłonięty, jest 

odkryty. Jest kimś wystawionym na spojrzenia. Te spojrzenia widzą wszystko, co można u 

człowieka zobaczyć. Nagi nie może niczego ukryć. Ten wgląd nie polega tylko na widzeniu 

 
11 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko wolności (w:) System prawa karnego. Przestępstwa przeciwko 

dobrom indywidualnym, red. L. K. Paprzycki, A. Marek, Warszawa 2016, s. 524-525. 
12 S. Hypś, Przestępstwa przeciwko wolności (w:) Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, 

Warszawa 2015, s. 960. 
13 J. Kosonoga, Przestępstwa przeciwko wolności (w:) Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, 

Warszawa 2015, s. 1143. 
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cielesności, ale przede wszystkim na widzeniu cech drugiego człowieka, cech psychicznych, 

moralnych, na odkryciu sfery głęboko wewnętrznej14.  

Słowo „nagi” na gruncie Kodeksu karnego z 1997 r. pojawia się w przepisie art. 191a, 

który mówi o „wizerunku nagiej osoby”. Należy zadać pytanie czy chodzi tu o całkowity 

brak ubrania i obraz całej postaci, czy też o obrazy obejmujące strefy intymne (organy 

płciowe, pośladki, piersi), choćby pozostała cześć ciała była zakryta lub niewidoczna? W 

doktrynie proponuje się, aby przez kategorię „osoby nagiej” rozumieć nie tylko taki obraz 

człowieka, który wprost dokumentuje w pełni fakt braku jakiejkolwiek zasłony ciała 

pokrzywdzonego, ale także taki, w którym ukazana jest istotna część nagiego ciała 

pokrzywdzonego, ale umożliwiająca jego identyfikację. Użycie drobnych przedmiotów, 

skrawków materiału lub rozwiązań technicznych zakrywających lub rozmywających drobne 

części wizerunku nagiej osoby nie zmienia kwalifikacji czynu15. Również M. Mozgawa 

przyjmuje, że na gruncie art. 191a k.k.  w grę wchodzi zarówno nagość całkowita, jak i 

częściowa w różnych wersjach - zarówno naturalna, przymusowa, jak i dobrowolna16. Inni 

przedstawiciele nauki prawa wskazują, że ujęcie takie nie jest wystarczająco precyzyjne. 

Założenie bowiem, że wizerunek osoby nagiej to taki obraz, na którym ukazana jest istotna 

część nagiego ciała oznacza, że znaczenie ma to jaka powierzchnia ciała jest odsłonięta, 

podczas gdy istotne pozostaje to, która część ciała jest widoczna. Na równo z utrwaleniem 

wizerunku nagiej osoby potraktowano wizerunek osoby w trakcie czynności seksualnej, co 

winno prowadzić do wniosku, że chodzi jedynie o intymne części ciała. Te natomiast należy 

rozumieć jako części ciała, które ze względów obyczajności i z uwagi na konotację 

seksualną są zakrywane przed osobami trzecimi. Będą to zatem zewnętrzne narządy płciowe 

oraz pośladki, a w przypadku kobiet także piersi. Z wizerunkiem nagiej osoby mamy zatem 

do czynienia wówczas, gdy intymne części ciała pozostaną widoczne w taki sposób, aby 

można było zidentyfikować daną część ciała17. 

B. Filek wywodzi, że nie jest uprawnione rozszerzanie zakresu znaczeniowego 

wyrażenia „wizerunek nagiej osoby” obejmującego również osobę częściowo nagą, której 

wizerunek nie ukazuje w ogóle jednej z intymnych części ciała. Skoro bowiem osoba naga 

to osoba bez żadnego ubrania, więc jej wizerunek powinien ukazywać jej postać w całości 

 
14 M. Grabowski, Symbol „nagości” w historii upadku. Fragment „antropologii adekwatnej” (w:) Wstyd i 

nagość, red. M. Grabowski, Toruń 2003, s. 228-229.  
15 M. Królikowski, A. Sakowicz, Przestępstwa przeciwko wolności (w:) Kodeks karny. Część szczególna. 

Komentarz. Art. 117-221, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2013, s. 556. 
16 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko…, s. 525. 
17 J. Kosonoga, Przestępstwa przeciwko…, s. 1143-1144. 

15:2269023586



16 
 

albo ukazywać choć jedną z części intymnych ciała pokrzywdzonego18. Interesujący jest w 

tym zakresie pogląd M. Filara, według którego z wizerunkiem nagiej osoby będziemy mieli 

do czynienia wówczas, gdy można na nim będzie wyraźnie wyróżnić części płciowe, nawet 

gdyby nie były one specjalnie eksponowane. Autor podkreśla, że decyduje tu nie tyle 

rozległość nagości, ile jej seksualna topografia i kontekst19. 

Trudno jest wskazać, dlaczego zdaniem większości komentatorów nagość musi być 

utożsamiana z prezentowaniem „części płciowych”. Zgodnie z językową definicją nagość 

może być całkowita albo częściowa, a zatem wymóg eksponowania owych części wydaje 

się być czymś nienaturalnym. Niezwykle ważkim argumentem w dyskusji jest fakt, że 

ustawodawca, decydując się wprowadzić nową kategorię czynu zabronionego miał na celu 

objąć ochroną obraz intymny pokrzywdzonego w większym stopniu niżby to wynikało z 

ukazywania sfer intymnych ludzkiego ciała w kontekście pobudzenia seksualnego. Zakaz 

karny obejmuje wszystkie formy i cele dokumentacji wizerunku pokrzywdzonego jako 

osoby nagiej zarówno dla jego ośmieszenia, ukazania szpetności, jak i samego pozbawienia 

go sfery prywatności20. Czy nie jest nagą osoba całkowicie pozbawiona ubrania, która stoi 

tyłem albo przodem, ale zakrywa sobie rękami organy płciowe? Czy nie ma prawa do 

ochrony osoba niepełnosprawna bez rąk, której wizerunek utrwalono w postaci zdjęcia 

ukazującego sylwetkę nagą, ale od pasa w górę albo osoba znana i rozpoznawana, której 

wizerunek topless rozpowszechniono? Konieczne wydaje się zatem odwołanie się do ratio 

legis art. 191a k.k. i objęcie pojęciem nagiego wizerunku również nagości częściowej, nie 

ograniczając jej wprost jedynie do narządów płciowych. 

Nagość ma więc swoje znaczenie, jest rozumiana w sposób umożliwiający jej 

identyfikację także na potrzeby spojrzenia na nią z perspektywy prawnej. Wyróżnia się kilka 

jej rodzajów, a podział ten ma znaczenie dla rozważań prawniczych nad nagością jako 

szczególnym stanem człowieka. 

 

2. Rys historyczny nagości 

 

Nagość ma swoją historię. Podejście do nagości, jej obecność w rzeczywistości, w 

sferze wyobraźni, w życiu codziennym na jego wszystkich płaszczyznach zmieniało się we 

 
18 B. Filek, Wizerunek nagiej osoby jako znamię przestępstwa z art. 191a §1 k.k., Prokuratura i Prawo 2012, 

nr 7-8, s. 71-75. 
19 M. Filar, Przestępstwa przeciwko wolności (w:) Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2014,  

s. 1115. 
20 M. Królikowski, A. Sakowicz, Przestępstwa przeciwko…, s. 556. 
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wszystkich społeczeństwach w ich rozwoju historycznym. Choćby między gimnastyką i 

sportem w starożytności grecko-rzymskiej a monastycznym ascetyzmem oraz duchem 

rycerskim średniowiecza zaszły potężne zmiany. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu fotografia 

przedstawiająca nagi biust kobiecy uchodziła za pornograficzną, a dalej sięgające fotografie 

budziły zgrozę i były nie tylko potępiane, ale i karane. Dziś w wielu czasopismach, 

reklamach, filmach obejrzeć można nagie wizerunki modelek nierzadko wraz ze 

wskazaniem ich imion i nazwisk, które za rzecz zupełnie normalną uważają ukazywanie 

swojej urody bez najmniejszej nawet osłony. Zdarza się również, iż sesje zdjęciowe w 

niektórych czasopismach, nawet przez znane modelki czy aktorki, traktowane są wręcz jako 

powód do dumy i stanowią istotny punkt na liście ich dokonań zawodowych. Zmiana w 

obyczajowości w tym zakresie jest więc ogromna. 

Celem dalszych rozważań jest jednak jedynie zarysowanie historii nagości, gdyż 

opisanie jej w całości wykraczałoby poza ramy niniejszego opracowania, a nawet bliższe 

przyjrzenie się jej części byłoby nieproporcjonalne w relacji do jego istoty skupiającej się 

na aktualnych kwestiach prawnych. Stąd chodzi tu może jedynie o rys historyczny nagości 

ważny dla dalszych eksploracji badawczych. 

Wykopaliska nie dają odpowiedzi, kiedy dokładnie pierwsi człekokształtni stali się 

nadzy. Jedynym czego można być pewnym to to, że doszło do tego po opuszczeniu przez 

naszych przodków leśnych siedzib. Specjaliści próbujący wyjaśnić to zjawisko wysuwali 

wiele bardziej lub mniej prawdopodobnych teorii. Jedno z wyjaśnień wywodzi się ze 

stwierdzenia, że kiedy małpa drapieżna zerwała z koczowniczym trybem życia i zamieszkała 

w stałych siedzibach - jej legowiska zaroiły się od pasożytów skórnych. Zrzucając z siebie 

swą sierść, mieszkaniec takiego legowiska był w stanie lepiej radzić sobie z tym problemem. 

Inne, podobne wyjaśnienie głosi, że małpa drapieżna miała tak niechlujny sposób jedzenia, 

że jej sierść była aż lepka od brudu, co także wiązało się z większą podatnością na choroby. 

Wysunięto również przypuszczenie, że do utraty przez osobniki człekokształtne sierści 

doprowadził wynalazek ognia, albowiem drapieżna małpa ogrzewając się przy ognisku 

mogła obyć się bez swego futra w nocy, a i dzięki temu łatwiej znosiła żar w ciągu dnia. 

Inna z kolei teoria mówi o tym, że pierwotna małpa po opuszczeniu lasów przeszła stadium 

wodne i w toku tego procesu, podobnie jak inne ssaki, straciła włosy. Jedynie wystająca 

ponad wodę głowa zachowała włosy dla ochrony przed żarem słonecznym. Bardziej 

rozpowszechnioną jest jednak interpretacja, że brak owłosienia miał sprzyjać chłodzeniu 

ciała. Opuściwszy cieniste lasy drapieżna małpa wystawiona była na działanie o wiele 

wyższych temperatur, toteż zrzuciła swą gęstą sierść, aby zapobiec przegrzewaniu ciała. 
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Przez pozbycie się ciężkiego futra i zwiększenie liczby gruczołów potowych na całej 

powierzchni ciała można było osiągnąć poważne ochłodzenie, co było ważne nie tylko w 

życiu codziennym, ale przede wszystkim przy łowach. Inna koncepcja przedstawia utratę 

owłosienia jako jeden z elementów systemu sygnalizacji seksualnej21. 

Przy okazji tej teorii dowodzi się, że wpierw u ardipiteków nastąpił zanik obrzęków 

genitalnych samic, a w to miejsce jako substytut obrzmienia utworzyło się poletko nagiej 

skóry. Można jedynie przypuszczać, że cecha ta została skojarzona z atrakcyjnością 

seksualną samic, zaczęła wzbudzać zrozumiałą ekscytację u samców i zapewniała 

powodzenie tym samicom, które prezentowały szczególnie okazały płat nagiej skóry wokół 

miejsc intymnych. „Panie” zaczęły wówczas rywalizować o uzyskanie najbardziej okazałej 

golizny, to one rodziły najwięcej potomstwa i w ten sposób upowszechniły nową cechę w 

populacji. W naturalny sposób okolica nagości stale się więc poszerzała  

i w końcu objęła całe ciało poza czubkiem głowy, a zjawisko tzw. doboru płciowego, 

zauważył i nadał mu nazwę już Karol Darwin. Proces ten zaczął się w czasach ardipiteków  

i ewoluował u australopiteków. Owłosienie skóry naszych przodków, a ściślej 

australopiteków - żyjących 3,3 mln lat temu - było już skąpe na tyle, że zniknęło 

bezpośrednie połączenie pomiędzy strefą owłosienia głowy, a strefą owłosienia w dolnej 

części ciała. Istnieje teoria, która głosi, że owłosienie australopiteków zanikło całkowicie w 

obszarze całej skóry za wyjątkiem głowy, a owłosienie łonowe i pachowe pojawiło się w 

późniejszym czasie jako owłosienie nowego typu, o wtórnym charakterze. Mając na uwadze 

rozszerzenia nagości okolic genitalnej samic, powstała hipoteza, iż nagość pełniła funkcję 

sygnału seksualnego. Z czasem nagość ciała przestała pełnić funkcję cechy płciowej kobiety 

i przyjęła się jako ogólna cecha gatunkowa22. 

Pierwsze społeczności ludzkie były na pewno grupami wędrownymi, nieustannie 

poszukującymi nowych źródeł pożywienia. Początków intymności należy poszukiwać 

najpierw w wynalezieniu domostw23. Fakt ten oddziaływał na całą strukturę seksualną, 

rodzinną i społeczną24. Potem intymność zaznaczyła się wyraźniej z chwilą wynalezienia 

ubioru. Szacuje się, że ubiór jako część naszego wyposażenia kulturowego pojawił się około 

42-72 tys. lat temu. Mowa tu o pełnym ubiorze ze skór. Wyrazem zobrazowania jednego z 

pierwszych ubiorów u prehistorycznych są żurnale skalne ze wschodniej Hiszpanii, 

 
21 D. Morris, Naga małpa, Warszawa 1997, s. 58-65. 
22 J. A. Kowalski, Homo eroticus, Opole 2011, s. 60-66. 
23 Tamże, s. 130. 
24 D. Morris, Naga małpa…, s. 39. 
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przedstawiające strój damski - z jaskini Cogul oraz męski - z jaskini del Secans25. Nie można 

wykluczyć, że pewne skromne elementy ubioru jak przepaski biodrowe czy spódniczki z 

liści lub traw, nie pojawiły się wcześniej. W tropikalnej Afryce, ojczyźnie ludzkości, ubiór 

nie pełnił raczej funkcji ocieplającej, a bardziej funkcje zdobnicze lub maskujące genitalia26. 

Zanim jednak człowiek zakrył po raz pierwszy strefę genitalną nie miała ona w 

najmniejszym stopniu charakteru intymnego, wstydliwego. Wręcz przeciwnie - całkowite 

usunięcia oznak owulacji (wydatne obrzmienie, mocny zapach) uczyniło genitalia organem 

ciała neutralnym seksualnie, takim samym jak inne części organizmu. Pozostała jednak 

pewna fizjologiczna cecha u kobiet, która nakazywała cyklicznie zamaskować część ciała 

kobiety przed wzrokiem współplemieńców. Do dzisiaj okres miesiączkowania jest 

traktowany przez społeczności tradycyjne w bardzo szczególny sposób jako okres swoistej 

nieczystości kobiet, magicznego zagrożenia dla grupy, a u niektórych ludów kobiety 

miesiączkujące muszą przebywać w odosobnieniu. Początkowo więc pojawiały się 

przepaski biodrowe, które miały za zadanie tylko zamaskować menstruację, ukryć jej detale 

a stały się pierwowzorem ubioru jako takiego. Ludzie późnego paleolitu ubierali się, 

jednakże przy sprzyjającej pogodzie nieraz wracali do dawnej nagości, nie budziła ona 

wówczas żadnej sensacji i skojarzeń z seksualnością. Płodność, nagość oraz seks były dla 

ówczesnych całkowicie różnymi i oddzielnymi pojęciami27. 

Skromne przepaski lub spódniczki w warunkach ciepłego klimatu spełniały więc 

funkcję maskującą, a zatem całkiem inną aniżeli ubiór chroniący ludzi przed zimnem  

w chłodniejszym klimacie. Przyjmuje się, że miejscem, gdzie zaczęto używać ubioru 

ochronnego jest starożytny Wschód – szerokość geograficzna Palestyny i Mezopotamii 

(strefa przejściowa między strefą tropikalną i umiarkowaną, charakteryzująca się nagłymi 

zmianami temperatur). Uznaje się bowiem, że osiągnięcia techniki i kultury Sumerów były 

najbardziej znaczące dla rozwoju cywilizacji i legły u podnóża późniejszej kultury 

Mezopotamii i Środziemnomorza, a jeszcze później i kultury europejskiej. W państwie 

Sumerów najprawdopodobniej panowała stosunkowa duża swoboda obyczajowa. W okresie 

babilońskim nastąpiło umiarkowane zaostrzenie rygorów a ostatecznie powstało surowe i 

wojskowe imperium Asyryjczyków. Jednak na wczesnym etapie swojego rozwoju państwo 

nie ingerowało zbytnio w sferę życia seksualnego ludzi. Sumerowie jako pierwsi wynaleźli 

 
25 S. Manturzewski, Twarda szkoła (w:) Ostatni milion lat na ziemiach polskich, red. B. Halicki, Warszawa 

1955, s. 282. 
26 J. A. Kowalski, Homo eroticus…, s. 130-132. 
27 Tamże, s. 133-134, 158. 
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pismo i prawo, toteż niepisane normy obyczajowe przekuwali na prawne, lecz poza 

nielicznymi przepisami regulującymi sprawy małżeńskie, życie intymne pozostawało 

sprawą prywatną, regulowaną przez przyjęte normy obyczajowe. Normy te odznaczały się 

podejściem otwartym, przyzwalającym, wyrozumiałym - w istocie seks był uznawany za 

zjawisko zupełnie naturalne, nieodzowne, wolne od wstydu i skrępowania. Można nawet 

powiedzieć, że seks był w Sumerze wartością wysoko stawianą i cenioną. To tutaj więc 

zaczęto używać ubioru ochronnego, co zostało utrwalone w piśmiennictwie28. 

W starożytności precyzyjne reguły rządzące seksualnością, wzajemnymi relacjami 

małżonków oraz sposobem odżywiania się były dobierane pod kątem estetycznym, tak aby 

nadać życiu wzniosłą i szlachetną formę. Różne społeczeństwa kulturowe wykształcały 

odrębne zasady zachowania również w zakresie stosunku do nagości. Dla starożytnych 

Egipcjan, Greków i Rzymian ciało stanowiło wręcz obiekt uwielbienia, idealizowano je i 

bez skrępowania pokazywano z detalami29. 

W Egipcie nagość nie stanowiła bynajmniej tematu tabu. Kobiety, symbolizując 

płodność, mogły się obnażać na polu, czym sprawiały, że zbiory były obfitsze i szkodniki 

mniej dokuczliwe30. Kobiety nie pozostawały w tym jednak osamotnione, albowiem również 

i rolnicy pracowali w polu nago. Warto jednak podkreślić, iż dla obu płci pracowanie w polu 

nago nie było zasadą nie do złamania, gdyż popularne w użytku były także tuniki z 

przezroczystego materiału, które choć niewątpliwie pozostawały częścią okrycia, tak 

jedynie w niskim stopniu zmniejszały eksponowanie pełnej nagości ciała31. W życiu 

codziennym- niewykluczone, że ze względu na klimat i liczne potomstwo karmione piersią, 

ubogie Egipcjanki chodziły z odkrytym biustem, co nikogo nie bulwersowało ani nie 

szokowało32. Biedny Egipcjanin nosił krótki lniany fartuszek, w chłodniejsze dni zarzucał 

na ramiona kawałek cieplejszej tkaniny. Niezamożne kobiety nosiły spódnice lub suknie, 

których krój raczej się nie zmieniał. Dzieci biegały zazwyczaj całkiem nago, przepasane 

jedynie rzemieniem. Strój dla bogatego Egipcjanina nie był jedynie okryciem chroniącym 

przed zimnem i upałem. Określał pozycję społeczną, stanowił magiczną ochronę przed złem 

i ważny element rytuału. Literatura miłosna i sztuka dowodzą, że Egipcjanie doceniali 

piękno ciała. Bogacze lubili patrzeć na szczupłe, prawie nagie dziewczęta, które im 

 
28 Tamże, s. 274-283. 
29 https://www.polityka.pl/archiwumpolityki/1806682,1,papirusowa-pornografia.read - dostęp z dnia 08. 05. 

2020 r. 
30 M. Bieńko, Intymne i prywatne praktyki codzienności. Studium socjologiczne, Warszawa 2013, s. 71. 
31 https://www.polskieradio.pl/7/179/Artykul/507516,Historia-stroju-i-nagosci - dostęp z dnia 05. 05. 2020 r. 
32 A. Krzemińska, Miłość w starożytnym Egipcie, Warszawa 2004, s. 86. 
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usługiwały, grały na instrumentach czy tańczyły. Całkowite pozbycie się owłosienia czyniło 

młodą kobietę jeszcze bardziej atrakcyjną i godną pożądania. Bez wątpienia nagość dla 

Egipcjan była erotycznym stymulatorem łączącym przyjemność z płodnością33. Przykładem 

tego rodzaju połączenia pozostają tzw. „seksualne kapłanki”, które uczestniczyły w 

świątynnych haremach, chociażby przy miejscach kultu Izydy i Amona. Pielgrzym 

odwiedzający te miejsca mógł oddać cześć swemu bóstwu i skorzystać z usług „seksualnych 

kapłanek”. Można stwierdzić, że kobiety te były poważane w starożytnym Egipcie. 

Charakteryzowały je pomalowane na czerwono usta, tatuaże na piersiach oraz udach i 

częstokroć brak sukienek. Zdarzało się, iż nakładały błękitne tuniki34. Z egipskimi 

wierzeniami związana jest również legenda powszechnie czczonej i obdarzanej wielkim 

szacunkiem bogini radości i miłości - Hathor. Otóż była ona córką królującego nad innymi 

egipskimi bogami - boga Re. Gdy ten znajdował się bez sił na łożu śmierci młoda, piękna i 

przykładna córka uwolniła ojca od trwogi i przytłaczającego ciężaru świata poprzez 

podciągnięcie ubrania i ukazanie ojcu własnego sromu. Tym samym ocaliła go od śmierci, 

przekazując siłę i żywotność. Z powodu swojego pełnego poświęcenia uczynku, stała się 

uosobieniem Wielkiej Macierzy, a dzięki tej legendzie uzyskała ona wśród wyznawców 

wielki szacunek i tytuł „pani sromu”. Jej desperackie obnażenie się kojarzone jest z 

wyzwoleniem kobiecego pierwiastka, uruchamiającego męską energię życiową35. 

Najwięcej wiadomości o zwyczajach starożytnych Greków pochodzi z Aten i Sparty, 

a więc najważniejszych polis helleńskich. Istnieje pogląd, iż inne państwa - miasta 

naśladowały zwyczaje tam panujące. Co do zasady Grecy wyróżniali się na tle wszystkich 

innych narodów swoim uwielbieniem dla nagości. Według nich nagości nie towarzyszyło 

poczucie wstydu, ośmieszenia się lub dyshonoru. Nagość miała raczej paradygmatyczne 

znaczenie obejmujące jasność widzenia z atletycznej perspektywy36. Bogowie olimpijscy 

byli nadzy a przy tym z zasady perfekcyjnie piękni. Ciała ich były symbolem estetycznej 

doskonałości, nie musieli się niczym zakrywać. Starożytność helleńska wolna była więc od 

kompleksu nagości i poczucia wstydu. Ciało ludzkie powinno być piękne a szata osłaniać 

ma brzydotę lub po prostu chronić przed chłodem. Gdy na przyjęciach czy też festynach 

helleńskich pojawiała się kibistetera - tancerka akrobatyczna wykonująca ćwiczenia trudne, 

wymagające wyjątkowej sprawności i giętkości ciała, dawała pokaz swej sztuki bez żadnego 

 
33 Tamże, s. 87, 108, 134-135. 
34 https://ciekawostkihistoryczne.pl/2014/03/16/seks-w-cieniu-piramid-prostytucja-w-starozytnym-egipcie-

18/ - dostęp z dnia 06. 05. 2020 r. 
35 D. Ducret, Zakazane ciało. Historia męskich obsesji, Kraków 2016, s. 12-13. 
36 P. Carr-Gomm, Historia nagości…, s. 11. 
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okrycia. Widzowie oczekiwali oprócz pokazu techniki tańca również wrażeń estetycznych 

związanych z nieskazitelną figurą nagiej artystki.  Festyny ludowe, dionisia, anthesphoria 

(podobnie rzymskie lupercalia czy floralia) wiązały się z obyczajem zabawy w większości 

nago. Na scenach i arenach pojawiały się nagie mimulae, frywolni mimi czy obnażeni 

całkowicie gladiatores37. Zresztą nie tylko przy okazji festynów i zabaw, ale także w życiu 

codziennym antycznej Grecji ciało otaczano kultem, gdzie trening i estetyzacja wykraczały 

daleko poza kulturę fizyczną38. 

Grecy traktowali nagie męskie ciało jako symbol naturalności. Utożsamiali je ze 

szczerością i prawdą a przy tym wynosili ludzkie ciała na piedestał. W takim stanie rzeczy 

nagie posągi przywódców, bohaterów, mężów stanu miały ukazywać ich podobieństwo do 

bogów. Dla starożytnego Ateńczyka nagość potwierdzała, że jest się godnym miana 

obywatela. Jednak istniały i pewne ograniczenia w stosunku do ludzkiej nagości, zapewne 

trudne do zrozumienia z perspektywy naszej współczesności. Przykładowo niebywały wstyd 

przynosiło nagiemu mężczyźnie obsunięcie się napletka, stąd też często na końcu penisa 

wiązany był rzemyk, by temu zapobiec39. Dla kobiet z kolei problemu nie stanowiła nagość 

sama w sobie a jej ekspozycja w sposób niewłaściwy, niezgodny z przyjętą etykietą. Tak 

więc problemem nie była nagość i jej ukazanie, ani „jakość kobiecych wdzięków” a jedynie 

kontekst jej prezentacji, wstyd związany z ukazywaniem się bez ubrania w nieodpowiednich 

okolicznościach, nie zaś sam fakt bycia nagą. Można to zobrazować choćby przekonaniem 

starożytnych Ateńczyków odnośnie roli kobiety, jaką miała ona spełniać w życiu 

codziennym. Otóż polegała ona na podporządkowaniu całkowicie mężowi, ojcu czy też 

innemu opiekunowi. Samo jej pojawienie się na ulicy bez towarzystwa opiekuna mogło być 

gorszące i nasuwać skojarzenia z nieobyczajnością. Najczęściej samotnie spacerowały 

jedynie kurtyzany bądź hetery. Zdarzało się to także starszym albo ubogim, zmuszonym do 

podejmowania zatrudnienia kobietom. Nagość wobec niewolników była obojętna40, co 

zapewne jest konsekwencją traktowania ich jako rzeczy. Taki stosunek nie wymagał więc 

przestrzegania konwenansów. Niewolnicy obojga płci nieustannie towarzyszyli ateńskiej 

arystokracji w czynnościach życia codziennego nago, co nie wywoływało większego 

skrępowania ani zgorszenia.  

 
37 J. Łojek, Nagość ciała w obyczajowości i kulturze Europy, Teksty 1977, nr 3, s.89-90. 
38 J. Le Goff, N. Truong, Historia ciała w średniowieczu, Warszawa 2018, s. 34. 
39 https://www.dwutygodnik.com/artykul/5295-golasy-krotka-historia-plywania-na-golasa.html - dostęp dnia 

08. 05. 2020 r. 
40 M. Bieńko, Intymne i prywatne …, s. 70. 
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Życie codzienne Spartan znacznie różniło się od ateńskiego w wielu aspektach, co 

związane było z „wojskową” organizacją miasta a przez to i inną rolą kobiety  

w społeczeństwie. Nie miało to jednak wpływu na większą wstydliwość czy też mniej 

liberalny stosunek do nagości. Spartanie zajmując się sprawami obronności i kształceniem 

hartu ducha i ciała, znaczną swobodą obdarzali kobiety, które korzystały z większej 

samodzielności. Uważane były one za śmiałe, harde i niezwykle wyzwolone. Mogły 

rozwijać swoje zdolności intelektualne, ale także dbały o formę fizyczną uprawiając sport 

samodzielnie, ale też i w towarzystwie chłopców, przysługiwały im bardziej rozległe 

przywileje w różnych sferach życia a przy tym dysponowały swobodą w życiu codziennym, 

czym gorszyły współczesnych. Na kwestię tę, a przy tym na stosunek starożytnych Greków 

do nagości, zwraca uwagę autorka badań dotyczących obyczajowości Sparty -  

A. Kruszyńska. Rzuca na tę problematykę odmienne spojrzenie. Podkreśla, iż nagość jest o 

tyle ciekawym tematem, że rozgrzewała do czerwoności już autorów starożytnych. 

Zauważa, iż o Spartankach poeci czy tragedio i komediopisarze pisali bowiem jako o tych 

ukazujących uda. Kobiety uprawiające sport nie były jednak raczej zupełnie nagie, choć fakt 

odkrywania ud przez Spartanki w tamtych czasach był bardzo nietypowy. Figurki biegaczek 

przedstawiają kobiety odziane w chiton, który może odkrywać pierś, ma również specjalne 

rozcięcia, mające ułatwiać biegi i uprawianie innych sportów. Chiton biegaczki był po prostu 

inaczej ścięty niż w innych greckich polis, zatem dziś mówilibyśmy bardziej o półnagości41. 

Z perspektywy dnia dzisiejszego pewnie niezwykle trudno rozstrzygnąć czy 

wspomniane zgorszenie było następstwem samej nagości czy też związane było bardziej z 

oryginalną obyczajowością Spartan i swobodą zachowań płci pięknej - to jest czy powodem 

do oburzenia i komentarzy był brak ubioru podczas uprawiania sportu czy sam fakt jego 

uprawiania? Niemniej panuje powszechnie przekonanie o tym, iż Sparta była  

w tym zakresie wyjątkiem i w przeciwieństwie do innych polis dozwalała na sportową 

rywalizację nago42, zaś sami Spartanie mieli dość liberalny stosunek do nagości. Wskazuje 

na to wiele przesłanek, w tym funkcjonujące normy obyczajowe. Nawet Kodeks Likurga 

zezwalał na publiczne obnażanie narządów płciowych43. Jest to o tyle istotne, iż Likurg 

uważany jest za twórcę ustroju Sparty i niekwestionowany autorytet. Nie jest jasne czy był 

on postacią rzeczywistą czy wyłącznie mityczną, ale bezwzględnie niezwykle istotną dla 

 
41 http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C415010%2Cspartanki-nie-biegaly-nago.html - dostęp dnia 

06. 05. 2020 r. 
42 https://pl.qwe.wiki/wiki/History_of_nudity#Ancient_Greece  - dostęp z dnia 06. 05. 2020 r. 
43 Z. Lew-Starowicz, Seksuologia sądowa, Warszawa 2013, s. 404. 
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całej tamtejszej społeczności - pisali o nim wybitni greccy historycy tacy jak Herodot, 

Ksenofont czy Plutarch44. Likurg ustanowił wspólny kodeks dla praw, dla obyczajów i dla 

zwyczajów, a zawarte w nim regulacje odcisnęły istotne piętno na kształcie życia 

publicznego starożytnej Sparty45. Zawarcie więc tego typu zapisów w prawodawstwie tak 

wysokiej rangi z jednej strony musi wskazywać, iż tematyka nagości była istotna dla 

społeczeństwa Spartan, zaś z drugiej buduje wyobrażenie o ich swobodnym stosunku do 

nagości. Tezę tę zdaje się potwierdzać przebieg niektórych uroczystości religijnych, 

chociażby tych ku czci Apollona, odbywających się w Sparcie w środku lata. Obejmowały 

one popisy przedstawicieli płci męskiej, zarówno tych w starszym wieku, jak i młodszych 

chłopców. W czasie święta chłopcy ci wykonywali nago specjalny taniec, zwany 

gymnopaidike46. 

Nagi taniec chłopców w czasie święta nie był bynajmniej jedynym przejawem 

publicznej manifestacji nagości w starożytnej Sparcie. Spartańskim władzom, w ramach 

zachęcania obywateli do małżeństwa i zniechęcania do starokawalerstwa, przypisuje się 

przykładowo legendę o urządzaniu procesji i zapasów nagich dziewcząt, co w chłopcach 

miało wzbudzać pociąg do płci przeciwnej47. Jeżeli zaś chodzi o starych kawalerów, to 

obarczani oni byli najróżniejszymi karami, wśród których wymienić można zakaz oglądania 

występów nagich chłopców właśnie w czasie święta gymnopediów czy też nakaz 

maszerowania w zimę nago naokoło agoiy i jednoczesne śpiewanie, że cierpią oni słusznie 

za okazane prawom nieposłuszeństwo48. 

W starożytnym Rzymie nagość także nie była przedmiotem tabu. Przejawiała się w 

dużej mierze w łaźniach, które otwarte były dla wszystkich i w żaden sposób nie 

funkcjonowały na zasadzie rozdzielności płciowej. Były miejscami, w których rozwijało się 

ówczesne życie towarzyskie, stąd też zawsze znajdowało się w nich wiele osób i panował 

gwar49. Tak więc podkreślić należy, że Rzymian nie bulwersowało wręcz powszechne 

epatowanie w tychże miejscach nagością, ani nawet kwitnąca prostytucja, lecz jedynie 

uboczne dla przedmiotowego opracowania, zuchwałe uczestniczenie kobiet w męskich 

zabawach towarzyskich. Jak więc widać dopatrzyć się w tym można pewnych podobieństw 

 
44 W. Sochacki, Starożytność, Warszawa 2016, s. 58. 
45 C. Montesquieu, O duchu praw, Kraków 2016, s. 156. 
46 R. Kulesza, Starożytna Sparta, Poznań 2003, s. 115. 
47 A. Głodowska, Obraz Lacedemonu i jego mieszkańców w Dialogach Platona, Collectanea Philologica 2018, 

t. XXI, s. 97. 
48 R. Kulesza, Starożytna Sparta…, s. 86. 
49 https://ciekawostkihistoryczne.pl/2016/07/09/miejsce-uciech-i-rozkoszy-to-tam-starozytni-rzymianie-

spedzali-najprzyjemniejsze-chwile/ - dostęp dnia 06. 05. 2020 r. 
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rzymskich standardów do tych wypracowanych przez Greków. Zresztą nagość w miejscach 

oddających przecież stan ducha Rzymian i stanowiących symbol ich imperium, nie była 

przedmiotem krytyki nawet tej pochodzącej ze strony dbających o standardy 

moralizatorów50. Nadto warto nadmienić, za brytyjskim badaczem B. J. Fordem, że dla 

Rzymian także seks był piekielnie dobrą zabawą51. Krytyce natomiast poddawano w okresie 

republiki cudzołóstwo, które było penalizowane. Karanie cudzołożnych żon było trojakiego 

rodzaju: mogły one zostać postawione nago pod pręgierzem, ewentualnie wydane na pastwę 

rozjuszonego tłumu, któremu musiały być posłuszne lub posadzane nago na osła i obwożone 

po mieście w celu uczynienia z nich pośmiewiska52. Zdarzało się i tak, że kobiety te 

zmuszano do odbycia stosunku z osłem, co z uwagi na charakter tego aktu seksualnego oraz 

fakt, że osioł był symbolem hańby - niewątpliwie było poniżające53. Epatowanie nagością 

było w takich przypadkach przymusowe, stanowiąc element kary za niemoralne 

prowadzenie się, ale dla widzów takich ekspozycji mogło być dość atrakcyjne. 

W Indiach z kolei zdecydowaną uwagę przykuwa tematyka położonego w stanie 

Madhya nad rzeką Khudar - Khajuraho. Ta słynąca z zespołu hinduistycznych świątyń 

miejscowość doskonale obrazuje specyfikę lokalnego hinduizmu w zakresie omawianej 

materii54. Zewnętrzne ściany świątyń zawierają w sobie bowiem obfite rzeźby o 

dekoracyjnym charakterze, które w postaci układów wręcz splątanych razem postaci 

emanują nagością oraz erotyką, w przeważającej mierze w sposób niezwykle bezpośredni55. 

Jedynie około dziesiąta część budowli ozdobiona jest rzeźbami o niezwykle odważnej, 

seksualnej wymowie i właśnie dokładnie ta część architektury zyskała dla miejsca 

międzynarodowy rozgłos i wymowne miano „wioski seksu”. Na temat przyczyn pojawienia 

się tego typu ozdób na budowlach powstało wiele hipotez, które nie są jednoznaczne, a 

zagadka nadal pozostaje bez rozwiązania. Przykładowo przywołać można koncepcję, wedle 

której nie bez wpływu pozostawało na tematykę rzeźb popieranie przez miejscowych 

władców skrajnych sekt i kultów, które w swych obrządkach nie stroniły od rytuałów 

orgiastycznych, mających być wyrazem zawieszenia wyznawanych norm moralnych, gdzie 

anulowano wszelkiego rodzaje tabu, dozwolone było nawet kazirodztwo. To co było 

 
50 https://www.miesiecznik.znak.com.pl/6322008michal-bardelhadrian-w-kapieli-czyli-tylez-o-higienie-co-o-

zyciu-towarzyskim-rzymian/ - dostęp dnia 06. 05. 2020 r. 
51 A. Węgłowski, Wieki bezwstydu, Kraków 2018, s. 10. 
52 B. Sygit, Cudzołóstwo i kara, Toruń 1992, s. 130. 
53 R. Krajewski, Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań, 

Warszawa 2009, s. 52. 
54 https://wizjalokalna.wordpress.com/2010/02/12/seks-w-swiatyni-erotyczny-splendor-kadzuraho/ - dostęp 

dnia 06. 05. 2020 r. 
55 E. Kosiba,  Ilustrowana księga świata. Skarby świata. Azja, Bielsko Biała 2002, s. 30-31. 

25:1008160390



26 
 

grzechem dla osobnika niewtajemniczonego, stawało się cnotą dopuszczonego do 

tajemnicy, biorącego udział w religijnym, oczyszczającym rytuale. Wedle innej teorii sceny 

te przedstawiają zaślubiny boga Siwy z Parvati56.  

Warto również skierować zainteresowanie i poświęcić nieco uwagi indyjskiemu 

traktatowi w sanskrycie na temat seksualności i miłości, zwanym czasem „Aforyzmami o 

miłości” lub wcale nie rzadziej „Kamasutrą”57. Choć traktat ten pochodzi z czasów znacznie, 

bo kilkaset lat, wcześniejszych niż wzniesienie kompleksu świątynnego Khajuraho (jego 

powstanie datuje się między I a VI w. naszej ery), tak i tenże traktat porusza kwestię nagości 

oraz seksualności w starożytnych Indiach. Mimo swojego filozoficznego charakteru, w 

dużej mierze stanowi zbiór pozycji seksualnych, klasyfikując jednocześnie ludzkie 

zachowania w zestawieniu z naturą, a tym samym ukazując nagość. W połączeniu ze 

wspomnianymi już rzeźbami dekoracyjnymi na ścianach świątyń w „wiosce seksu”, 

przybliża nieskrępowany w owym czasie stosunek starożytnych z tego obszaru do kwestii 

nagości. 

Nową obyczajowość, nową kulturowość a przy tym zupełnie inny stosunek do 

nagości niosło za sobą chrześcijaństwo. Kształtowało się przecież w starożytności a jednak 

tak bardzo zmieniło stosunek człowieka do otoczenia. Z biegiem czasu wytworzyły się 

nieznane wcześniej przeciwstawne pojęcia będące procesem opartym na psychologicznym 

mechanizmie kontrastu w spostrzeganiu: ciała nagiego i ciała ubranego, strefy intymnej i 

strefy publicznie dostępnej, poczucia przyzwoitości oraz poczucia nieprzyzwoitości, czyli 

wstydu58.  Za sprawą chrześcijaństwa stosunek ówczesnej cywilizacji do nagości zaczął się 

diametralnie i dynamicznie zmieniać. Do tej pory nagość była symbolem harmonii, czystości 

i zaufania, dopiero grzech zburzył ten stan rzeczy, nadając jej zupełnie inny kontekst. 

Interpretację historii symboliki nagości wspomaga ciekawa wykładnia jakże doniosłego dla 

chrześcijaństwa biblijnego tekstu wyjaśniającego początki ludzkości. Autor demonstruje 

smak owocu z drzewa poznania dobra i zła na przykładzie nagości. Przed spożyciem owocu 

ludzie „Oboje, mężczyzna i niewiasta, byli nadzy, ale nie odczuwali z tego powodu wstydu” 

- mówi drugi rozdział wers 25 Księgi Rodzaju. Nie znaczy to, że nie posiadali oni 

świadomości własnej nagości, ale że nieobecny był trud doświadczeń związanych z nagością 

i jej świadomością. Nagość im nie dokuczała. Po złamaniu zakazu zmienia się świadomość 

nagości, nagość zaczyna ciążyć, dolegać. Jej ciężar ujawnia się poprzez przeżycie wstydu, 

 
56 https://archeologia.com.pl/2019/04/28/khajuraho-seks-na-scianach-swiatyn/ - dostęp dnia 05 05.2020 r. 
57 R. Tokarczyk, Prawa narodzin, życia i śmierci, Kraków 2000, s. 115. 
58 J. A. Kowalski, Homo eroticus…, s. 133-134. 

26:8791770202



27 
 

który symbolizuje to, co dochodzi do głosu po upadku - ciężar świadomości własnej 

niepełności, niedoskonałości59. Bogactwo znaczenia tego krótkiego wersetu można by 

streścić w następujący sposób: pierwsi rodzice, zanim jeszcze dopuścili się grzechu, 

egzystowali w zupełnej wolności i osobowej otwartości na Boga, na siebie nawzajem oraz 

na resztę stworzenia. Okrycie nie było wówczas potrzebne. Po cóż zasłaniać swoje nagie 

ciała, kiedy życie płynie w rzeczywistości nieskażonej relacji i czystego serca. Istniała 

między nimi równowaga pomiędzy ciałem i duchem, nazwana przez teologię mianem 

czystości. Uniemożliwiała ona jakiekolwiek doświadczenie wstydu60.  

„Wtedy obojgu otworzyły się oczy i poznali, że są nadzy. Zerwali więc liście z 

drzewa figowego i zrobili sobie przepaski” (rozdział 3 wers 7). Po upadku Adama i Ewy, 

dla ludzi Biblii wstyd jest przede wszystkim uczuciem towarzyszącym człowiekowi jako 

jedno z najdotkliwszych upokorzeń. Adam i Ewa ucieleśniają dwuznaczność ludzkiej 

nagości w średniowieczu. Z jednej strony przedstawiani są jako usiłujący ukryć swą nagość, 

karę za grzech pierworodny, ale z drugiej strony ich ciała przypominają o pierwotnej 

niewinności, są okazją do demonstrowania piękna, jakim Bóg obdarzył mężczyznę i kobietę. 

Grzech popełniony w raju przez pierwszych rodziców opisany jest jako zaznanie wstydu 

własnym ciałem, właśnie nagością, choć jest jednoczesnym rezultatem grzechu, a nie jego 

przyczyną, którą jest złamanie bożego zakazu61. Według E. Durkheima Adam i Ewa przez 

swój czyn zdobyli wiedzę co dobre i złe, a tym samym jako pierwsi osiągnęli pewien 

szczebel samowiedzy - co można, a co nie i jakie się wiążą z tym konsekwencje62. Ogólnie 

jednak nagość kojarzy się z zagrożeniem, jeśli nie ze złem. Ma związek z dzikością i 

szaleństwem. Nagość należy do głównych oznak moralnego zagrożenia ze strony bezwstydu 

i erotyzmu63. 

Średniowiecze to także ruch ludzi ubogich, przytłoczonych nędzą, wykazujący 

pogardę dla rozkoszy doczesnych a chwytający się idei szczęścia pozaziemskiego. 

Cywilizacja, która żyła kultem piękna zmysłowego, estetyki ciała, rozkoszy doczesnej była 

przecież cywilizacją uprzywilejowaną. Chrześcijaństwo zwróciło się więc przeciwko 

ciału64. Ciało jest wzgardzone, potępione, upokorzone. Papież Grzegorz Wielki nazywa 

 
59 M. Grabowski, Symbol „nagości” …, s. 231. 
60 M. Gołębiowski, Okryć się nagością. Ku wczesnochrześcijańskiemu rozumieniu rajskiej niewinności (w:) 

Nagość w kulturze, red. Ł. Wróblewski, J. Siwiec, M. Gołębiowski, Kraków 2017, s. 43. 
61 U. Mazurczak, Z kręgu wyobrażeń motywu wstydu w sztuce. Wybrane zagadnienia w sztuce średniowiecznej 

europejskiej i polskiej, Studia Theologica Varsaviensia 2016, nr 1, s. 136-137. 
62 B. Sygit, Historia prawa kryminalnego, Toruń 2007, s. 58. 
63 J. Le Goff, N. Truong, Historia ciała…, s. 154-155.  
64 J. Łojek, Nagość ciała…, s. 89-90. 
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ciało „wstrętnym ubiorem duszy”. Powściągliwość i wstrzemięźliwość zaliczają się do 

największych cnót. Mężczyzna i kobieta muszą przykrywać nagość swoich ciał. Z drugiej 

jednak strony w średniowiecznym chrześcijaństwie ciało jest wyniesione do chwały. Dla św. 

Tomasza rozkosz cielesna jest dobrem nieodzownym, którym musi rządzić rozum ze 

względu na wyższe rozkosze ducha, jako że przyjemności zmysłowe zwiększają dynamikę 

duchowych wzlotów. Szczególnie frapujący jest przypadek św. Franciszka z Asyżu, który 

swe nawrócenie i zaangażowanie się w apostolat demonstruje dwoma publicznymi aktami 

obnażenia się. Pierwszy ma pokazać jego uroczyste wyrzeczenie się dóbr, społecznej pozycji 

i wszelkich bogactw i polega na stanięciu nago wobec biskupa, własnego ojca i ludności 

Asyżu. Drugim jest wygłaszanie kazania nago z katedralnej ambony. W ten sposób św. 

Franciszek literalnie wypełnia hasło głoszone na przełomie XII i XIII w. przez żarliwych 

orędowników samowyrzeczenia i ubóstwa: „iść nago za nagim Chrystusem”65. 

Około 1259 r. na drogach i traktach Europy zaczęły włóczyć się gromady nagich 

pokutników, którzy dla bożej chwały i zbawienia duszy zdzierali z siebie okrycia  

i okładali swe ciała biczami. W czasach Wielkiej Zarazy, około 1348 r., w samej Francji 

wędrowało nago po drogach podobno około 800 tys. flagellantów, ludzi wszelkich stanów, 

plebejów, szlachty, w ten sposób starających się o boże przebaczenie66. 

Średniowiecze to ciągłe napięcia między wyparciem a wychwaleniem ciała. Właśnie 

wówczas jesteśmy świadkami załamania się praktyk cielesnych oraz likwidacji lub 

degradacji miejsc związanych z ciałem w starożytności. Kościół, nie mogąc poddać ciała 

pełnej kontroli, usilnie starał się je kodyfikować, reglamentować, ujmować w karby. Sprawy 

urody, miłości, nagości, wszystkie angażujące ciało dziedziny życia społecznego były 

cywilizowane wdrażaniem systemu dobrych manier67.  

Wbrew jednak utartej opinii ludzie średniowiecza nie nienawidzili nagości. Kościół 

potępiał ją, to fakt. Chrystianizm wyraźnie zerwał z praktykami starożytnymi, zwłaszcza 

gimnastycznymi, uprawianymi przez atletów zupełnie rozebranych. Z obrzydzeniem 

pierwszy opat klasztoru w Fuldzie wypowiadał się na temat Słowian, którzy według niego 

zachowywali się niczym dzikie bestie, gdyż biegali nago po zaroślach, zbierali się w stada i 

wydzielali nieprzyjemną woń68. Ponoć na ten widok przeraził się nie tylko wspomniany 

Sturmiusz z Fuldy, lecz również i jego osioł, który z tego powodu zaczął nagle ryczeć nie 

 
65 J. Le Goff, N. Truong, Historia ciała…, s. 155. 
66 J. Łojek, Nagość ciała…, s. 92-93. 
67 J. Le Goff, N. Truong, Historia ciała …, s. 9-12, 34, 145. 
68 https://wielkahistoria.pl/sredniowieczni-niemcy-uwazali-slowian-za-psy-i-podludzi-twierdzili-ze-maja-

swiete-prawo-ich-mordowac/ - dostęp dnia 06. 05. 2020 r. 
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do powstrzymania69. W rzeczywistości jednak pierwsi mieszkańcy ziem polskich od zarania 

dziejów historycznych żyli z lasu i wody, zajmując się myślistwem i rybołówstwem. Skóry 

zwierząt dostarczały odzienia, z ości ryb oraz kości sporządzano narzędzia do wyrabiania 

sprzętów. Wykonywano także kapelusze z łyka drzew oraz obuwie ze skór70. 

W średniowieczu jednak mężczyźni i kobiety ani w łaźni, ani w łóżku nie odrzucali 

nagości. Parom małżeńskim zezwalano spać nago, przy czym pozostaje to sytuacją 

niebezpieczną i tylko kontekst pozwala rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z 

rozwiązłością czy z poddaniem się prawom małżeństwa i prokreacji. Kąpiele i łaźnie nie 

odzyskują statusu i wagi z epoki starożytnej, ale są na swój sposób okazjami do 

cywilizowania ciała71. Publiczna kąpiel nago nadal pozostawała zwyczajem dość 

powszechnym. Zdarzało się nierzadko w średniowiecznej Europie, że członkowie rodzin 

biegali po ulicach miasta nago do łaźni, które wróciły do łask za sprawą Krzyżowców 

powracających z wypraw do krajów o kulturze arabskiej, stojącej wówczas na wyższym 

poziomie72. Powrót łaźni za sprawą akurat Krzyżowców nie może szczególnie dziwić, o ile 

weźmie się pod rozwagę dosłowne brzmienie słów św. Bernarda, który stwierdził, iż rycerz 

chrystusowy - Krzyżowiec - to człowiek prowadzący walkę podwójną, po pierwsze z 

mocami piekielnymi, po drugie natomiast z krwią i właśnie z własnym ciałem73, a 

wiadomym jest przecież, że w gronie Krzyżowców znajdowali się również i Polacy74.  

W Krakowie tamtego okresu powszechną praktyką było nawet nagie rodzinne 

podróżowanie do łaźni. Nierzadkim bywał widok ojca, w samej jedynie bieliźnie, 

biegnącego wąskimi uliczkami do łaźni, wraz ze swoją nagą żoną i nagimi dziećmi. W 

podobny sposób do łaźni udawały się panny, które były zupełnie obnażone lub okryte 

jedynie ręcznikiem osłaniającym je od przodu. Miało to wymiar praktyczny, gdyż tym 

samym chroniono się przed kradzieżą odzienia. Do takich kradzieży wbrew pozorom 

rzeczywiście dochodziło, o czym przekonał się jeden z krakowskich księży, imieniem 

Marek, który udał się do łaźni ubrany, a następnie zmuszony był do złożenia skargi do rady 

miejskiej, ponieważ ubranie, które osobiście powierzył żonie łaziebnika Tomasza, zostało 

ukradzione, choć zapłacił za opiekę nad nim 1 grosz75. 

 
69 https://sourcebooks.fordham.edu/basis/sturm.asp - dostęp dnia 06. 05. 2020 r. 
70 A. Lewicki, Zarys historji Polski, Warszawa 1917, s. 14. 
71 J. Le Goff, N. Truong, Historia ciała…, s. 153-154. 
72 http://www.racjonalista.pl/index.php/s,38/t,40325 - dostęp dnia 06. 05. 2020 r. 
73 R. Pernoud, Templariusze, Gdańsk 1995, s. 14. 
74 Z. Kossak, Krzyżowcy. Jerozolima wyzwolona, Warszawa 1969, s. 422. 
75 https://astrahistoria.pl/sodoma-i-gomora-co-sredniowieczni-krakowianie-robili-w-lazniach/ - dostęp z dnia 

06. 05. 2020 r. 
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Kąpiel zażywana w przeddzień lub następnego dnia, towarzyszyła najważniejszym 

momentom życia prywatnego i publicznego wszystkich warstw społecznych: narodzinom, 

pasowaniu na rycerza, małżeństwu, wstaniu z połogu. Bogacze mieli prywatne łaźnie, dla 

wszystkich śmiertelników istniały w miastach łaźnie miejskie - miejsca użyteczności 

publicznej. Dostępne w nich były liczne usługi: poza kąpielą, masaże, strzyżenie, golenie, 

usługi medyczne. W łaźni również pito gorzałkę, a przy tym zabawiano się niekiedy  

z prostytutkami. Powszechne w średniowieczu kąpiele nie miały charakteru higienicznego. 

Był to zwyczaj o charakterze ludycznym, mający na celu głównie dostarczenie 

przyjemności. Łaźnie były wspólne dla kobiet i mężczyzn, aż do zakazu wydanego w XV 

w. przez władze kościelne76. Warto jednak nadmienić, że w uchwalonych na koncylium 

wrocławskim, pod prezydencją legata papieskiego kardynała Gwidona, statuach z 1267 r. 

postanowiono i rozkazano, aby w myśl rozporządzeń soboru powszechnego Żydom 

zabronione było uczęszczanie do łaźni chrześcijańskich77. 

Z tematyką łaźni i nagości związane są również niezwykle interesujące ciekawostki 

historyczne pochodzące z polskiego średniowiecza, a dotyczące naszych rodzimych 

władców. Warto im poświęcić nieco uwagi. Jesienią 1227 r. zadziały się wydarzenia tzw. 

zbrodni gąsawskiej, nazywanej także krwawą łaźnią w Gąsawie. Doborowy oddział 

rycerstwa, zgromadzony przez Władysława Odonica pod Nakłem, znalazł się aż pod 

Gąsawą. Jednym z celów zamachu był Leszek Biały, powołany do władzy zwierzchniej po 

śmierci Mieszka Starego78. W zjeździe wzięli udział najważniejsi w owym czasie Piastowie 

tj. Leszek Biały, Henryk Brodaty, Konrad Mazowiecki oraz towarzyszący im biskupi i 

przedstawiciele różnych innych rodów. Zamierzali oni doprowadzić do podporządkowania 

Pomorza, pozostającego we władztwie urzędnika książęcego ustanowionego na Pomorzu 

Gdańskim - Świętopełka, władzy seniora. Wczesnym rankiem 12 października 1227 r. 

Leszek Biały zażywał kąpieli wraz z towarzyszami. W przekonaniu części badaczy 

historycznych odświeżał się po nocnej libacji, nie zdając sobie sprawy z nadciągającego i 

realizującego się już wobec innych osób zamachu. Z błogostanu został wyrwany przez nagły 

hałas, w konsekwencji czego wypadł z łaźni zupełnie nagi w ziąb, popędził w kierunku 

rżenia koni i dosiadł jednego. Chwyciwszy uzdę gnał ku Gnieznu, słysząc za sobą grupę 

jeźdźców pędzących jego śladem79. Dwa kilometry od Gąsawy, we wsi Marcinkowo, 

 
76 M. Bieńko, Intymne i prywatne…, s. 120. 
77 A. Marylski, Dzieje sprawy żydowskiej w Polsce, Warszawa 1912, s. 70. 
78 O. Balzer, Walka o tron krakowski w latach 1202 i 1210, Kraków 1894, s. 19. 
79 M. Szymaniak, Polskie zamachy, Kraków 2019, s. 37-38. 
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zamachowcy dopadli księcia, którego zziębniętego i mdlejącego dobito bez litości ciosami 

włóczni i mieczy80. W materii tzw. krwawej łaźni w Gąsawie istnieje wiele różniących się 

od siebie wersji, głównie w zakresie daty wydarzeń, w szczegółach zamachu na Leszka 

Białego oraz tego, czy w łaźni znajdował się wyłącznie nagi Leszek czy także Henryk 

Brodaty. Przykładowo bowiem, według innego źródła, powołującego się na zapiski Jana 

Długosza, Leszek Biały w chwili napadu przebywał w łaźni wraz z innymi książętami, w 

tym z Henrykiem Brodatym i stamtąd rozpoczął swoją ostatnią w życiu ucieczkę81. 

Z kolei kilkadziesiąt lat później, to jest 11 listopada 1293 r. miał miejsce inny 

zamach, tym razem na Henryka V zwanego Brzuchatym bądź Grubym. Tym razem Lewko, 

realizując zemstę na rodzie księcia - wraz z grupą zbrojnych, wtargnął do łaźni zamku 

wrocławskiego. Wówczas to zażywał w niej kąpieli Henryk V Brzuchaty wraz z grupą 

dworzan. Wszyscy byli zaskoczeni niezwykle śmiałym atakiem i nie stawiali oporu. Wyjątek 

stanowił jeden z przyjaciół księcia, który wpadł na niego i osłonił własnym ciałem. W 

wyniku tego poświęcenia sam poniósł śmierć, zaś nagiego władcę wywleczono na zewnątrz 

i wsadzono na konia, okrywając jedynie cienkim płaszczem. Porywacze ruszyli wraz z 

Lewkiem w stronę Sądowla, gdzie czekał na nich Henryk Głogowski - zleceniodawca 

porwania. Brzuchaty trafił do sporządzonej na rozkaz Henryka Głogowskiego specjalnej 

drewniano-żelaznej skrzyni, wielkości trumny, która miała dwa zakratowane otwory, przy 

czym jeden znajdował się na wysokości ust i służył do karmienia, a drugi na wysokości 

odbytu i służył do wypróżniania się. Spędził tak ponad trzy miesiące82. Następnie po odbyciu 

tak skonstruowanej, kilkumiesięcznej kary, zmiękczony Henryk Brzuchaty został 

wypuszczony z diabelskiej skrzyni oraz przystał na wszystkie ustępstwa, aczkolwiek 

niewiele ponad 2 lata później zmarł83. Znamienne jest, iż oba te przejawy anarchii zadziały 

się w okresie rozbicia dzielnicowego, a więc w czasie nieustannego osłabienia i 

wycieńczenia władzy książęcej84. 

Pewnie nie przez przypadek zamachów tych dokonywano w dość intymnych 

okolicznościach a w przekazach akcentowano nagość podmiotów zamachu. Powodem 

dokonania tych napadów akurat w łaźni mogła być z jednej strony sposobność do działania 

niespodziewanego poprzez zaskoczenie, ale z drugiej także chęć upodlenia ofiary, okazania 

 
80 J. Szujski, Dzieje Polski. Piastowie, Lwów 1862, s. 138. 
81 J. Umiński, Śmierć Leszka Białego, Kraków 1947, s. 22. 
82 https://www.polskieradio.pl/9/6087/Artykul/2457482,Historia-Henryka-V-Brzuchatego-i-skrzyni-

odchudzajacej - dostęp dnia 06. 05. 2020 r. 
83 M. Szymaniak, Polskie zamachy…, s. 79. 
84 J. Szujski, Dzieje Polski…, s. 178 
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jej wzgardy i największego poniżenia. Charakterystycznym dla tego okresu dziejów jest 

także to, że gdy chciano kogoś poniżyć, rozbierano go do naga albo demonstrowano jego 

nagość. Przepaski, które Adam i Ewa sobie zrobili, chroniły ich nie przed nimi samymi, ale 

ukrywały ich wstyd wobec Boga85. Publiczne odsłonięcie intymnych części ciała stosowano 

więc jako dotkliwą karę. Zdarzało się, że jeńców lub przestępców włóczono po ulicach, 

chwyciwszy ich za narządy płciowe. W średniowiecznej Europie ladacznice skazywano na 

przemierzenie miasta całkiem nago na ośle, z twarzą obróconą w stronę oślego ogona. 

Publicznie wymierzano również karę cudzołożnikom: kobieta idąc przez wieś lub miasto, 

trzymała w ręce powróz, na którym prowadziła przywiązanego za narząd płciowy 

mężczyznę, z którym zdradziła męża86. Co ciekawe, interesujące w tej mierze postanowienia 

zawierał gdański kodeks prawa lubeckiego z 1263 r., stanowiący, iż „jeśli mąż przyłapie 

kogoś ze swą ślubną małżonką, to jest prawem męża wyprowadzić kochanka, wiodąc go 

ulicami w górę i dół miasta, trzymając go za jego męskość87. W polskim prawie, jak donosiły 

ówczesne kroniki, „jeśli kto spośród ludu ośmieli się uwieść cudzą żonę albo uprawiać 

rozpustę, spotyka go następująca kara: prowadzą go na most targowy i przymocowują doń, 

wbijając gwoźdź przez mosznę z jądrami. Następnie umieszcza się obok nóż i pozostawia 

mu trudny wybór albo tam umrzeć, albo odciąć ową część ciała. A jeśli znaleziono 

nierządnicę jakową, odcinano jej srom, a następnie zaś wieszano ów wstydliwy okrawek nad 

drzwiami jej domu, by uderzając w oczy każdego wchodzącego, do opamiętania na 

przyszłość przywiódł oraz ostrożności”88. 

Warto nadmienić, że w polskim prawie ziemskim nigdy nie doszło do oficjalnego 

wprowadzenia tortur89, co nie oznacza, że tortur nie stosowano. Wręcz przeciwnie, 

prześcigano się w wymyślaniu najróżniejszych sposobów zadawania bólu fizycznego w 

połączeniu z poniżeniem, odarciem z odzieży oraz godności. Jako przykład można wskazać 

tzw. krzesło czarownic, zwane też tronem dziewiczym lub krzesłem inkwizytorskim. 

Krzesła te wyposażone były w metalowe lub drewniane kolce i uchwyty służące 

unieruchomieniu kończyn i głowy ofiary. Dla uzyskania pożądanego efektu, tj. przyznania 

się do winy, ofiary sadzano na takim krześle nago, a kolce wbijały się w ciało ofiary. 

 
85 A. Draguła, O nagości grzesznika (w:) Nagość w kulturze, red. Ł. Wróblewskiego, J. Siwiec,  

M. Gołębiowski, Kraków 2017, s. 61. 
86 M. Bieńko, Intymne i prywatne…, s. 74. 
87 R. Krajewski, Karalność cudzołóstwa na przestrzeni wieków (w:) Wybrane problemy kary i karalności,  

red. A. Wedeł-Domaradzka, A. Purat, Bydgoszcz 2016, s. 87. 
88 L. Korczak, Wieki średnie (w:) Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. 

Chwalba, Warszawa 2004, s. 40. 
89 M. Mikołajczyk, Kilka uwag o torturach w prawie ziemskim w Polsce (w:) Z dziejów sądów i prawa,  

red. A. Lityński, Katowice 1992, s. 55. 
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Jednocześnie nagie ciało ofiary poddawane było dodatkowym torturom, tj. szarpaniu 

kleszczami, przypalaniu czy chłoście. Przyznanie się do winy uzyskiwano w ten sposób w 

przedziale czasowym od kilkunastu minut do kilkunastu dni90. Zważyć należy, iż 

winowajców obojga płci rozbierano do naga niezależnie od formy tortur, osłaniając jedynie 

miejsca wstydliwe. Dzięki temu zabiegowi, gdy przykładowo winowajca podwieszony był 

ku górze na linie, widać mu było wszystkie ścięgna, żebra czy też kości, co zdecydowanie 

ułatwiało zadawanie bólu i kierowanie go właśnie w te miejsca nagiego ciała91. Tego rodzaju 

podwieszanie było częstą praktyką, stosowaną w czasie torturowania czarownic. Gdy jednak 

przyznania nie uzyskano, „winowajczynie” płonęły na stosie, a nierzadko ich córki 

poddawano publicznej chłoście, odsłaniając tym samym ich nagie ciała92. 

O wiele łagodniejsze kary przewidziane były dla wystrojonych przesadnie służących, 

albowiem blichtr uwodzi wielu nie dość roztropnych i oględnych93. W Lukce w myśl praw 

z 1337 r. otrzymywały one publiczną chłostę. Podobnie postępowano we Florencji, z tym 

zastrzeżeniem, że winowajczynie oprowadzano przy tym nago po mieście. W Genui 

natomiast wystawiano je dodatkowo nago na widok publiczny - w dybach i z papierową 

mitrą na głowie94.  

Publiczne widowiska - egzekucje, na których ciało było rozrywane na strzępy, 

wywoływały zarówno przerażenie, jak i podniecenie widowni. Publiczne flagellacje, 

procesje rozebranych kobiet i mężczyzn, biczujących się do utraty tchu, w religijnym szale 

zalewały Europę do XVI w. Na licznych kościołach i zamkach z epoki średniowiecza 

umieszczone były wizerunki kobiet obnażających swoje genitalia. Nie wiadomo czy są to 

symbole płodności, czy też bronić miały przez złymi mocami, z całą pewnością natomiast 

obce były dzisiejszemu pojmowaniu wstydu. Również we wspólnotach wiejskich, jak i 

miejskich, ciało stanowiło zasób znaków, które w określonych celach mogły podlegać 

ceremonialnemu demonstrowaniu. W czasie pogańskich obrzędów młoda dziewczyna lub 

kobieta całkowicie się rozbierały, aby przez ten akt zapewnić żyzność pól, wywołać deszcz. 

Demonstracja nagich pośladków przez frontowe drzwi, by odstraszyć złe siły i zabezpieczyć 

się przed nagłą śmiercią podczas gwałtownej burzy, nie była uważana za wulgarną lub 

rozwiązłą. W Wenecji u progu czasów nowożytnych dekolty były tak głębokie, że istniał 

 
90 J. Warylewski, Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007, s. 250-251. 
91 B. Baranowski, W. Lewandowski, Nietolerancja i zabobon w Polsce w wieku XVII i XVIII, Warszawa 1950, 

s. 101. 
92 W. Kalwat, Afery, skandale i procesy w dawnej Polsce, Warszawa 2015, s. 143-144. 
93 W. Zaborski, Darwinizm wobec rozumu i nauki, Kraków 1886, s. 1. 
94 https://tytus.edu.pl/2018/05/06/czy-sluzaca-mogla-nosic-zloto-i-jedwabie-dress-code-w-spoleczenstwie-

stanowym/ - dostęp dnia 07. 05. 2020 r. 
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zwyczaj szminkowania sutków. W tym samym mieście na Ponte delle Tette rezydowały 

obnażone do pasa prostytutki, które zgodnie z obowiązującym wówczas prawem malowały 

piersi jaskrawymi farbami, żeby klienci mogli ocenić ich walory cielesne95.   

Średniowieczna teologia moralna rozróżniała rozmaite symboliczne znaczenia 

nagości. Była ona bowiem stanem pierwotnej niewinności zniszczonej przez grzech 

pierworodny, stygmatem poniżenia i cielesnego cierpienia. Rozróżniano nuditas naturalis - 

cielesną, nagą naturę człowieka, nuditas virtualis - cnotliwą nagość pokutującego i 

umartwiającego się ciała, nuditas temporalis pustelników i ascetów oraz nuditas criminalis 

- występną i grzeszną, budzącą zmysłowe żądze. Wyrazem tego pozostaje rozpoczęcie 

karania nagości w sztuce i zaostrzenie przepisów prawnych dotyczących obyczajowości 

seksualnej, datujące się od czasów Soboru Trydenckiego96. Kontrast postaci nagiej i ubranej, 

na przykładzie nagiej Ewy i ubranej Marii, był zobrazowanym przeciwstawieniem 

wartości97. 

Chcąc ukazać zupełnie inny stosunek średniowiecznego człowieka do nagości, warto 

przywołać związaną z tym samym okresem historycznym popularną legendę i postać Lady 

Godivy, której publiczna nagość przedstawiana jest w jakże innym kontekście, niż wyżej 

opisany. Nagość w tym wypadku utożsamiana jest z najwyższym stopniem poświęcenia dla 

dobra ogółu i jest przejawem wielkiej szlachetności i filantropii. Sam czyn nie był 

bezwstydem, nie budził zgorszenia a wręcz przeciwnie - poświęcenie było przyczynkiem 

bardziej do dumy i uwielbienia niż do wstydu. Być może Lady Godiva zasłużyła na 

dozgonny szacunek z uwagi na rozmiar poświęconego dobra i upokorzenia się w tak dużym 

stopniu dla dobra ogółu. Dla przypomnienia - związana z nią legenda swe źródło znalazła w 

wydarzeniach z XI w. i przekształcała się na przestrzeni dziejów i to dość znacznie. 

Bohaterka tej historii była żoną saksońskiego hrabiego Mercji i lorda Coventry - Leofrica 

III98, który na wieść o prośbie Godivy, dotyczącej zmniejszenia ciężarów pieniężnych 

mieszkańcom Coventry, postawił Godivie oryginalny warunek. Mianowicie miał on 

przystać na prośbę poddanych i małżonki o ile Godiva przejedzie przez miasto na koniu, 

będąc jednocześnie zupełnie naga. Prośba w swej oryginalności nie pozostała jednak 

wyłącznie w zamyśle lorda, albowiem Godiva - w obecnej postaci legendy - doprowadziła 

do tego, by na czas jej przejazdu wszyscy mieszkańcy zamknęli się w domach wraz z 

 
95 M. Bieńko, Intymne i prywatne…, s. 73. 
96 Z. Lew-Starowicz, Seksuologia sądowa…, s. 405. 
97 M. Bieńko, Intymne i prywatne…, s. 74. 
98 http://www.dobresobie.pl/historia/503/lady-godiva-poznajcie-historie-nagiej-kobiety-na-bialym-koniu  - 

dostęp dnia 06. 05. 2020 r. 
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zasłoniętymi oknami. Zrealizowała postawiony przez Leofrica warunek przejeżdżając 

okryta jedynie własnymi włosami przez ulice miasta. Podejrzał ją jedynie mężczyzna, 

nazywany z przekładu angielskiej wersji legendy Tomem Podglądaczem. W konsekwencji 

został on ukarany ślepotą, a lord Coventry - dotrzymując danego słowa i doceniając 

poświęcenie żony - obniżył podatki. Na marginesie jedynie spostrzec należy, że wersja 

legendy, uznawana za najstarszą, tj. wywodząca się z XIII w., wspomina o przejeździe 

Godivy przez rynek pełen ludzi w asyście dwóch, ubranych i towarzyszących jej kobiet, 

natomiast wersja siedemnastowieczna nie porusza wątku Toma Podglądacza99. Niektóre ze 

źródeł wskazują, jakoby do osławionej przejażdżki w ogóle nie doszło. Argumentem 

świadczącym za tak wysuniętą tezą ma być ballada Tennysona, pochodząca z 1842 r., dzięki 

której trzynastowieczna legenda miała rozpocząć swą prawdziwą karierę100. Niemniej sam 

fakt podawania dalej opowieści dotyczącej bohaterskiej przejażdżki kobiety nago przez 

miasto stanowi cenny wkład w dorobek kultury na przestrzeni dziejów, albowiem historia ta 

od XIII w. cały czas żyła w ludzkiej świadomości, kojarząc nagość nie ze złem czy 

grzechem, lecz ze szlachetnością i uwielbieniem. Czarowi tej opowieści ulegano przez całe 

wieki, a Godiva stała się uosobieniem odwagi, czystości i poświęcenia, ale przy tym również 

inspiracją artystyczną dla wielu twórców form plastycznych oraz muzyków. 

Renesans to czas kształtowania się podmiotowości i samoświadomości, życie 

prywatne zaczyna być odgradzane, podzielone na kategorie, chronione, zabezpieczane i 

ukrywane przed krytycznym okiem opinii publicznej. Rodzina staje się ostoją życia 

prywatnego, a dom miejscem, gdzie rozwija się prywatność. W domach arystokracji 

zwiększa się liczba izb, następuje specjalizacja przestrzeni: gabinet, alkowa, garderoba dla 

każdego z małżonków. Dom zaczyna być utożsamiany wyłącznie z życiem rodzinnym, co 

znajduje odzwierciedlenie w malarstwie i grafice flamandzkich, holenderskich i francuskich 

twórców, uwieczniających na obrazach intymne chwile życia domowego. Następuje 

rozprężenie skostniałej obyczajowości, która przejawia się w wielu płaszczyznach życia - 

nie tylko w kulturze i sztuce, ale także w życiu codziennym.  Świadczyć o tym mogą 

najróżniejsze, często zadziwiające przedmioty użytku codziennego pochodzące z epoki a 

wskazujące na zmianę zainteresowań człowieka renesansu widoczną na tle obyczajowości 

średniowiecznej. Dla lepszego zobrazowania tej diametralnej przemiany przykładowo 

wskazać można na fakt odkrycia w Elblągu, podczas wykopalisk archeologicznych na 

 
99 https://www.history.com/news/who-was-lady-godiva dostęp z dnia 06.05.2020 - dostęp dnia 06. 05.2020 r. 
100 http://kobietyihistoria.blogspot.com/2012/12/cztery-kobiety-znane-z-tego-czego-nie.html - dostęp dnia 06. 

05.2020 r. 

35:8023420658



36 
 

terenie mieszczańskiej parceli przy ulicy Rzeźniczej, szklanego naczynia o specyficznym 

kształcie fallusa podczas eksploracji dawnej latryny. Naczynie to pochodzi prawdopodobnie 

z przełomu XV i XVI w., a rodzimi archeologowie nie zajmują jednoznacznego stanowiska 

w kwestii użyteczności tegoż przedmiotu. Mogło być naczyniem zawierającym eliksir 

wspomagający potencję lub po prostu zabawnym przedmiotem służącym rozrywce. 

Wykonano go najprawdopodobniej w jednym z nadreńskich, czeskich lub niderlandzkich 

warsztatów, specjalizujących się w wytwarzaniu szkła101. Nie jest to jedyny tego typu 

przedmiot odnaleziony w Polsce. Wskazać należy, że podobne naczynia, wykonane 

przykładowo z gliny, znane są ze stanowisk archeologicznych w Zachodniej Europie. 

Obecnie kielich znajduje się w zbiorach Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu 

razem z innymi pamiątkami erotycznymi102. 

Z drugiej strony, szczególny stosunek ówczesnego polskiego społeczeństwa do 

kwestii nagości oddają pamiętniki marszałka Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, który w 

latach 1582-1584 odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej103. W czasie owej pielgrzymki 

napotkał on w Damaszku jednego z ludzi, którzy, jak pisał, „się za nabożne udawają, tak w 

zimie jak i lecie nagucko bez wszego zgoła okrycia chodzą, głowę i brodę ogoliwszy”. 

Marszałkowi powiedziano, że „to człek święty i żywota niewinnego, który światem i 

doczesnym szczęściem pogardziwszy, na ziemi anielski żywot prowadzi”. Takiż właśnie 

opis „tureckiego świętego”, z uwagi na niebywałą popularność, które uzyskały pamiętniki 

Marszałka, wszedł do powszechnego użycia i stał się zwrotem języka codziennego, 

przejawiającym się w powiedzeniu „goły jak święty turecki”104. Niemniej zauważyć należy, 

iż autor pamiętników jako przedstawiciel polskiej społeczności oddaje swój 

charakterystyczny stosunek do nagości i traktuje zaobserwowane zjawisko jako oryginalną 

egzotykę, zdecydowanie wartą odnotowania jako zjawisko niezwykłe, ale już nie jako 

grzeszne czy bulwersujące. 

Wspomnieć także należy, że w okresie renesansu nago chodzili także niektórzy 

Europejczycy. Przykładem mogą być anabaptyści, urzeczywistniający w ten sposób swoją 

nagą, pierwotną i boską naturę. W Amsterdamie, po wezwaniu anabaptysty imieniem 

Richard, grupa wyznawców tegoż nurtu rozebrała się do naga i wybiegła na ulicę, 

 
101 http://staremiastoelblag-mah.blogspot.com/2015/02/o-miosci-i-innych-demonach.html - dostęp z dnia 06. 

05. 2020 r. 
102 http://www.elblag.net/artykuly/gdanski-penis-podbil-internet-tymczasem-elblaski-s,17843.htm - dostęp z 

dnia 06. 05. 2020 r. 
103 J. A. Szczepański, Polskie wyprawy egzotyczne (w:) W skałach i lodach świata. Polskie wyprawy górskie i 

polarne, red. K. Saysse-Tobiczyk, Warszawa 1961, s. 15. 
104 https://innaturcja.blogspot.com/2017/04/goy-jak-swiety-turecki.html - dostęp dnia 06. 05. 2020 r. 
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wykrzykując o gniewie bożym. Pojmani na procesie odmówili ubrania się, co uzasadniali, 

iż są oni „nagą prawdą”105. 

Co istotne dla tej epoki - nagie ciało ludzkie, tak jak wspomniałam, stało się 

przedmiotem zainteresowania sztuki. Płótna wypełniają nagie kobiety, ale także np. 

dziewczyna nalewająca mleko, kobieta karmiąca niemowlę, które są momentami 

potwierdzeniem zwyczajności. Co prawda, w renesansie odrodzona zostaje nagość w sztuce, 

jednak używana jest tu jako umowna konwencja. W faktycznych praktykach społecznych 

pozostaje ona gdzieś na marginesie życia publicznego106. Pierwszą rzeźbą nagiego 

mężczyzny, która pojawiła się w Europie w nowożytności był brązowy posąg autorstwa 

Donatella, przedstawiający Dawida niemal całkiem nagiego - ma on na sobie jedynie obuwie 

i nakrycie głowy. Rzeźba wywołała sensację, gdy odsłonięto ją w połowie XV w. i 

ustawiono na dziedzińcu Pałacu Medyceuszy we Florencji, gdzie miała głosić przesłanie o 

zwycięstwie i nieustraszoności. Na początku XVI w. Michał Anioł stworzył własną rzeźbę 

Dawida, tym razem zupełnie nagiego i większego od naturalnych rozmiarów. Posąg 

ustawiono na Piazza della Signoria we Florencji. Była to pierwsza rzeźba przedstawiająca 

nagiego mężczyznę wystawiona na widok publiczny po upadku świata klasycznego107. 

Kolejne tego typu rzeźby, aż tak nie bulwersowały. 

Co ciekawe pomimo wzrostu zainteresowania człowiekiem i jego ciałem i wbrew 

hasłom takim jak terencjuszowskie „człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce” 

coraz surowiej jednak przestrzegane były zakazy kontaktów fizycznych, stykania się ciał. 

Każdy z małżonków spał wówczas w swoim łóżku108. 

Od XVI w. do XVIII w. kształtuje się nowa postawa wobec własnego ciała i ciała 

drugiego człowieka, a także nowa wstydliwość. Poradniki dobrego wychowania nauczały, 

że człowiek dobrze wychowany nie powinien obnażać się nigdy, natomiast gdy zmusi go do 

tego konieczność winien czynić to ze skromnością, nawet gdy nie ma osób trzecich, 

albowiem aniołowie są zawsze obecni109. Wydaje się jednak, że aż do XVIII w. spano 

zazwyczaj nago. Jedna z bohaterek „Pociesznych wykwintniś” Moliera mówi „małżeństwo 

wydaje mi się rzeczą na wskroś nieprzyzwoitą. Nie pojmuję po prostu, jak można znieść 

myśl sypiania z mężczyzną zupełnie obnażonym”. Podobny dylemat nie funkcjonował 

 
105 J. Sieradzan, Ruch proroka Ilji na tle innych ruchów milenarystycznych (w:) W kręgu sacrum i pogranicza,  

red. E. Matuszczyk, M. Krzywosz, Białystok 2004, s. 101. 
106 https://www.dwutygodnik.com/artykul/5295-golasy-krotka-historia-plywania-na-golasa.html - dostęp dnia 

08. 05. 2020 r. 
107 P. Car-Gomm, Historia nagości…, s. 14-15. 
108 M. Bieńko, Intymne i prywatne…, s. 75. 
109 Tamże, s. 111. 
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zapewne w warstwie chłopskiej. Ze względu na powszechne w owych czaszach 

uciemiężanie chłopów, ubogi chłop wraz z żoną i dziećmi nie miał nawet czego jeść, więc 

jak podaje bezimienny autor dzieła „Votum szlachcica polskiego” nagość nie była mu obca. 

Uwydatniała ona jego wątłą posturę ze względu na niedożywienie110. Sytuacja ta nie ulegała 

zbytnio zmianie na przestrzeni kolejnych wieków, gdyż jeszcze na początku XIX stulecia 

ucisk chłopów był na porządku dziennym111. 

Kąpiel zaś stała się czynnością indywidualną i osobistą, aczkolwiek łazienki domowe 

nie były jeszcze znane. Do zachowania higieny służyły dalej, aczkolwiek rzadziej, łaźnie 

publiczne, ale też duża miednica i konewka, jak też zmywanie w łóżku tj. pocieranie ciała 

mokrym ręcznikiem. W Polsce masowe zamykanie łaźni publicznych przypadło właśnie na 

czas XVIII w.112, co zapewne było następstwem postępujących w Europie Zachodniej od 

XVI w. procesów zamykania łaźni z uwagi na rozpowszechnianie informacji o rzekomej ich 

szkodliwości dla zdrowia. Często wykwintną kąpiel łączono z ekskluzywnymi kurtyzanami, 

a także aktorkami i tancerkami. Pomysł, by porządna kobieta zanurzała się naga w ciepłej 

wodzie był czymś nieprzyzwoitym113. Kościół pouczał wówczas i piętnował kąpiele 

publiczne, które jego zdaniem były nieprzyzwoite i nieskromne. Instruowano, aby kąpać się 

z dala od ludzkich oczu, a nawet w miejscach osłoniętych kąpać się samotnie albo z 

wyjątkowo przyzwoitą osobą tej samej płci, należało pozostawać całkowicie zanurzonym w 

wodzie, nie pozbywać się bielizny114. 

Jak podnosi A. Lisiak, podejście naszych przodków żyjących w XVI-XVIII w. do 

spraw erotyki było zdecydowanie bardziej otwarte niż jest obecnie, pomijając oficjalne i w 

praktyce mało przestrzegane nakazy Kościoła. Jednakowoż nie można zapominać, że 

tradycyjne formy kościelne niedługo mogły wystarczyć zmieniającym się sposobom 

myślenia115, zważywszy przecież, iż niejednokrotnie nawet na najwyższych szczeblach 

hierarchii kościelnej dochodziło do zgorszeń116. Przodkowie zaś delektowali się obrazami  

i rysunkami o treści erotycznej, których współcześnie nikt nie odważyłby się powiesić na 

ścianie, by nie zostać posądzonym o brak dobrego smaku117. 

 
110https://pl.wikisource.org/wiki/Historja_ch%C5%82op%C3%B3w_polskich_w_zarysie/Tom_I/ca%C5%82

o%C5%9B%C4%87 - dostęp z dnia 07. 05. 2020 r. 
111 M. Handelsman, Żywot chłopa polskiego na początku XIX stulecia, Warszawa 1907, s. 61-63. 
112 http://www.racjonalista.pl/index.php/s,38/t,40325 - dostęp dnia 06. 05. 2020 r. 
113 M. Bieńko, Intymne i prywatne…, s. 121. 
114 N. Pellegrin, Ciało pospólstwa, pospolite zwyczaje ciała (w:) Historia ciała. Od renesansu do oświecenia,  

red. G. Vigarello, Gdańsk 2011, s. 132. 
115 K. Kautsky, Z dziejów Kościoła Katolickiego, Warszawa 1950, s. 39. 
116 A. Nowicki, Kłopoty rodzinne papieży, Warszawa 1950, s. 28. 
117 A. Lisiak, Miłość staropolska, Warszawa 2007, s. 160-161. 
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W XVIII w., zwanym wiekiem oświecenia, małżonkowie w czasie stosunku 

seksualnego nie pokazywali się już sobie nago. Wymyślono koszule małżeńskie. U kobiet  

w okolicy narządów płciowych znajdowała się tzw. „dziurka szczęścia”, otoczona 

dyskretnymi haftami, w ubiorze nocnym męża na wysokości pasa znajdował się rodzaj 

zwodzonego mostu, tj. klapka zapinana na guzik118. 

Zdarcie z siebie szat w XVIII w. mogło mieć wydźwięk symboliczny. W polskiej 

historii tego okresu zapisał się Tadeusz Rejtan odkrywający nagą pierś z krzyżem ze 

szlachetnych i patriotycznych pobudek. W dniu 20 kwietnia 1773 r., w celu 

przeciwstawienia się skonfederowaniu Sejmu Rozbiorowego, stanął w drzwiach, 

rozkrzyżowawszy ręce, rozwierając koszulę na swej piersi. Następnie, zaklinając na miłość 

Boga i Ojczyzny, padł on na ziemię wołając, by inni deptali jego ciało. Tym samym ta 

dramatyczna próba ostatniego, pozytywnego zastosowania liberum veto zdecydowanie 

wzbogacona została o kontekst nagości119, który stał się intrygującym tematem późniejszych 

opracowań historycznych, literackich oraz w późniejszej sztuce. Tymczasem do malarstwa 

i rzeźby tamtego okresu przeniknęły motywy klasyczne, a więc z dominującą rolą i pozycją 

aktów, czego przykładem jest chociażby „Źródło” Jeana-Augusta Dominique’a czy „Paulina 

Borghese” Canovy120. 

W epoce nowożytnej nagość związana bywa także z karaniem. Spotykamy się z karą 

napiętnowania, a więc wypaleniem znaku żelaznego z obrazem szubienicy na rozmaitych 

częściach ciała skazańca. W tych warunkach oczywiście wypalenie szubienicy na częściach 

ukrytych pod sukniami było w ujęciu swym łagodniejsze od wypalenia na częściach ciała 

nieskrywanych sukniami121. Taką właśnie karę ponieść musiała słynna aferzystka, żyjąca w 

końcówce XVIII w., Maria Teresa Dogrumowa - jedna z cudzoziemskich awanturnic, od 

których wówczas roiła się Warszawa122. Oprócz wymierzonej jej kary dożywotniego 

więzienia, sąd kazał naznaczyć ją piętnem szubienicy, wypalonej na łopatce jako osobie „na 

żadną cześć i wiarę niezasługującej”. Ceremonia publicznego piętnowania Dogrumowej 

odbyła się 22 kwietnia 1785 r. na Rynku Starego Miasta w Warszawie pod wystawionym 

tam pręgierzem. Kara w takiej formie miała za zadanie upokorzyć skazaną w najbardziej 

możliwy sposób, czemu miało służyć wypalenie piętna, ale też i jej obnażenie. Naznaczenie 

piętnem największej intrygantki czasów stanisławowskich było, według „Estetyki miasta 

 
118 M. Bieńko, Intymne i prywatne…, s. 111. 
119 J. Szujski, Tadeusz Rejtan na Sejmie 1773 roku, Kraków 1925, s. 3, 30. 
120 Z. Libera, Oświecenie, Warszawa 1967, s. 64-65. 
121 J. Rafacz, Dawne polskie prawo karne: część ogólna, Warszawa 1932, s. 124. 
122 J. Szujski, Dzieje Polski…, s. 582. 
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stołecznego Warszawy” A. Magiera, ostatnią taką egzekucją w tym miejscu, wkrótce 

bowiem pręgierz ten rozebrano123. 

Kary na ciele, zwane cielesnymi, stosowano szeroko, jak zaznaczyłam, już w 

średniowiecznym prawie. Należało do nich tak pozbawienie członków ciała, w tym kończyn, 

jak i wspomnianych genitaliów. Stosowano także chłostę, która była najważniejszą karą 

cielesną. Orzekano ją za wszystkie najdrobniejsze przestępstwa124. Początkowo była karą 

dla włóczęgów i złodziei drobniejszego kalibru. Przykładowo artykuły marszałkowskie z 

1678 r. stanowiły, że dla hultaja, tułacza, bieguna, kostera, który się trudni grą, 

kradziejstwem, szalbierstwem, pijaństwem i innymi nieprzystojnymi postępkami ma być po 

pojmaniu u pręgierza sieczony125. Na przestrzeni lat nie zaprzestano stosowania tego typu 

sankcji, ale kara częściej była powiązana z odpowiednim rodzajem przestępstwa - co czyniło 

z niej w pewien sposób karę symboliczną. Wskazać można choćby na casus Piotra Rollego 

skazanego za fałszerstwo weksli. Wymierzając mu karę dożywotniego pozbawienia 

wolności, sąd marszałkowski dodatkowo połączył ją z chłostą 50 plag na wejściu do 

więzienia i dożywotnio, corocznie po 50 plag w każdy Wielki Piątek126. Jeżeli nawet 

biczowanie rozpoczynano w przyodziewku, to zapewne po kilku plagach pozostawały z 

niego jedynie strzępy. Zdarzało się wyjątkowo, że stosowano także karę chłosty wobec 

hultajów, których pozbawiano przy tym pewnej części odzienia127.  

Wkraczając w XIX w. warto zahaczyć i o taki historyczny kontekst związany  

z istotną z punktu widzenia osobą Cesarza Napoleona. Na początku XIX w. wenecki 

rzeźbiarz Antonio Canova otrzymał od Napoleona zlecenie wykucia jego nagiego posągu. 

Po klęsce Cesarza posąg trafił do Wellingtona. Od tego dnia książę Wellington codziennie 

widywał Napoleona nago. Zresztą osoba Napoleona, tak po śmierci, jak i za życia, nie 

przestawała być przedmiotem namiętnej nienawiści jednych i gorącego umiłowania 

drugich128. Nie może to zaskakiwać, gdy weźmie się pod uwagę twierdzenie Handelsmana, 

iż całe dzieje Bonapartego były „pojedynkiem z bóstwem bez trzewi”129. Wspomniany 

posąg, aż po dziś dzień stoi przy kręconych schodach w No. 1 London, w znajdującym się 

przy Hyde Parku domu generała. Rzeczą nie do pomyślenia byłoby umieszczenie pod koniec 

II wojny światowej rzeźby przedstawiającej nagiego Hitlera w domu Churchilla, a jednak 

 
123 S. Milewski, Niezwykli klienci Temidy, Warszawa 2013, s. 17. 
124 T. Maciejewski, Historia prawa sądowego Polski, Koszalin 1998, s. 101. 
125 J. Makarewicz, Polskie prawo karne, Lwów 1919, s. 284. 
126 J. Rafacz, Więzienie marszałkowskie w latach 1767-1795, Lwów 1933, s. 31, 33. 
127 S. Kutrzeba, Dawne polskie prawo sądowe w zarysie, Lwów 1921, s. 40. 
128 M. Handelsman, Napoleon a Polska, Warszawa 1914, s. 152. 
129 M. Handelsman, Rozwój narodowości nowoczesnej, Warszawa 1923, s. 257. 
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Wellington jak najbardziej nie widział nic zdrożnego w ustawieniu nagiego posągu swojego 

przeciwnika w swoim domu w Londynie130. 

Wracając do początku XIX w. oraz tematyki higieny osobistej i stosunku 

współczesnych do sfery intymnej człowieka stwierdzić należy, iż rzadkie są jeszcze miejsca 

do kąpieli w mieszkaniach. Powszechnym zwyczajem jest wciąż mycie tylko niektórych 

części ciała. Wszelkie zabiegi miejscowe, takie jak płukanie ust, pielęgnowanie stóp 

oznaczają samo sedno czystości. To one zapewniają świeżość, nieskazitelność wraz ze 

swymi konsekwencjami zdrowotnymi i estetycznymi. Wzrost wymagań sanitarnych można 

zauważyć około połowy XIX w.131. Wciąż jednak wiele dziewcząt kąpało się w koszulach i 

halkach. Aż do schyłku XIX stulecia zasadą było, że kobieta myła się pod osłoną płóciennej 

koszuli, która chroniła jej ciało przed spojrzeniem innych i przed jej własnym wzrokiem. 

Kształtują się początki mycia intymnego, ludzie myli się w zamykanej skrupulatnie łazience. 

Z czasem dopiero w łazienkach pojawiły się lustra132.  

W tym samym czasie zupełnie inaczej nagość w warunkach penitencjarnych 

traktowali więźniowie. Przebywanie ze sobą większej grupy mężczyzn przez dłuższy czas 

doprowadza do „poluźnienia” krępacji, a nawet liczenia się z nią w zupełnie niewielkim 

stopniu. Jako przykład posłużyć może sprzedawanie przez osadzonych swoich ubrań, a 

następnie pozostawanie nago i twierdzenie, że ubranie zostało skradzione. W konsekwencji 

zarząd więzienny musiał dostarczyć więźniom nowe ubrania133.  

Teatr i wszelkie formy prezentacji ciała ludzkiego dla szerszej publiczności w okresie 

baroku i oświecenia zdarzały się z udziałem nagich aktorek, aktorów i tancerzy, zwłaszcza 

we Francji, która w dziedzinie zwanej przez moralistów „nieprzystojnością” zawsze 

przodowała. To także we Francji zaczęła się sama właściwa epoka nagości na scenie w 1892 

r. Wtedy to liczna gromada malarzy, rzeźbiarzy i wszelkiego rodzaju twórców 

zorganizowała imprezę, która zszokowała opinię publiczną. Był to tzw. w Paryżu - Bal des 

Quart’z Arts, na którym to balu wspomniani artyści pojawili się w towarzystwie swoich 

nagich modelek. Skandal był ogromny, a skutkował także procesami sądowymi i 

prześladowaniami uczestników imprezy. Trend ten, mimo licznych sprzeciwów, nie dał się 

odwrócić. Konsekwencje były takie, że już od 1907 r. nagie tancerki na scenie stały się 

 
130 P. Carr-Gomm, Historia nagości…, s. 16. 
131 G. Vigarello, Higiena ciała i wypracowane wyglądu (w:) Historia ciała. Od Rewolucji do I Wojny 

Światowej, red. A. Corbina, Gdańsk 2013, s. 280-281. 
132 M. Bieńko, Intymne i prywatne…, s. 122. 
133 E. Kaczyńska, Ludzie ukarani. Więzienia i system kar w Królestwie Polskim 1815-1914, Warszawa 1989, 

s. 445. 
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stałym elementem francuskiej obyczajności teatralnej. Lata 20-te XIX w. to rozwój 

przedstawień z udziałem tzw. nagistek. Nazywano tak tancerki, które występowały 

publicznie z odsłoniętym biustem. Przedstawienia z ich udziałem cieszyły się dużym 

zainteresowaniem i nie ominęły nawet Polski. W Ameryce znowuż popularnością cieszyła 

się tzw. burleska. W tych przedstawieniach typu rewirowego niektóre aktorki lub tancerki 

ośmielały się zdejmować pod koniec występu fragmenty swojej garderoby, ukazując nagie 

piersi, nagie biodra i pośladki. W ten sposób narodził się strip-tease. „Strip” znaczy po 

angielsku obnażać się, „tease” - drażnić kogoś, niepokoić lub trząść się. Właśnie o to 

chodziło - kobiety obnażały się, aby kogoś podniecić. Z biegiem lat świat przestał się tym 

gorszyć, a dziś miejsca takie są szeroko dostępne i stały się jedną z dostępnych form 

rozrywki, a burleska formą subtelnej sztuki. 

Warto wspomnieć w tym miejscu jeszcze o dwóch wydarzeniach, które dały 

rzeczywisty początek tańcu wykonywanym przez tancerki, ale i także baletnice nago. Były 

to dwa przedstawienia „Hair i Oh” oraz „Calcutta”. „Hair” zyskało swą popularność jako 

protest przeciwko gwałtowi, wojnie i niesprawiedliwości. Najbardziej widowiskowym 

efektem było rozebranie się zupełnie do naga wszystkich artystów w półfinale jako protest 

przeciwko wojnie wietnamskiej i innym niegodziwościom świata134. Musical dokonał 

przełomu w odniesieniu do nagości, mimo że naga scena trwała krótko, a aktorzy stojąc nago 

byli oświetlani obrazami kwiatowych wzorów. Naga scena z filmu „Hair” wykreowała 

morze zmian w postawie wobec nagości na scenie w latach 60-tych i później. Rok po 

premierze „Hair” na deski Broadwayu trafiła rewia komediowa zatytułowana „Oh! 

Calcutta!” Słowa i przesłanie było takie same jak w przypadku „Hair”, a różnica była taka, 

że obsada składająca się z dziesięciu osób rozebrała się i pozostała naga przez większą część 

spektaklu. Producenci i reżyserzy szybko zrozumieli, że nagość oznacza sprzedaż biletów i 

pojawił się trend na epizodyczne rozbierane sceny, najlepiej z udziałem sławnych 

aktorów135.  Niemniej ekspozycja nagości w prezentowanych repertuarach zawsze była i 

pewnie będzie z jednej strony ograniczana rodzajem sztuki, charakterem osoby decydującej 

o repertuarze i doborze wykonawców, z drugiej zaś inspirowana chęcią odniesienia 

komercyjnego sukcesu. 

W XIX w. i w początkach XX w., popularność i rangę wydarzeń towarzyskich 

zyskały seanse spirytystyczne. W ramach ciekawostki, w aspekcie nagości, należy poruszyć 

również kwestię medium, stanowiących centrum takich spotkań. Nie zagłębiając się w 

 
134 J. Łojek, Nagość ciała…, s. 102-105. 
135 P. Carr-Gomm, Historia nagości…, s. 225. 
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związane z samymi seansami metafizyczne przeżycia, acz ukazując praktykę tychże 

seansów, należy zauważyć, że niejednokrotnie były one związane z nagością. Prawdziwa 

popularność seansów spirytystycznych i mediów kontaktujących się z duchami zmarłych 

przypadła na drugą połowę XIX w.136 Nieco później jednak, gdyż w 1913 r., a konkretnie 

23 lutego, jedno ze spirytystycznych posiedzeń, przynoszące jakoby zjawę całkowitej 

postaci mężczyzny, odbywane było przez medium właśnie nago. Znany jest także i 

przypadek, gdy na nagim brzuchu medium umieściła się „dziwna materia teleplastyczna”, 

przypominająca błony wnętrzności137. Wydaje się, iż ekspozycja nagości samego medium 

miała służyć uwiarygodnieniu rzetelności i autentyczności seansu i zapewne wpływać na 

jego atrakcyjność. Ciało kobiety stanowiło też płaszczyznę dla samej projekcji zjawy. 

Wspomnieć także należy, iż w Europie wraz z rozwojem fotografii i filmu 

zapoczątkowano rozwój erotyki i pornografii. Dotyczy to także pornografii dziecięcej – 

można ją było nabyć już z całą pewnością w 1862 r. Jednym z najbardziej cenionych 

fotografów zajmujących się uwiecznieniem rozebranych dziewczynek był Ch. L. Dodgson, 

znany bardziej jako L. Caroll, autor „Alicji w Krainie Czarów”. Niewiele z wykonanych 

przez niego fotografii zachowało się do dziś. Te które można nadal oglądać nie mogą być 

uznane za obsceniczne w myśl współczesnych standardów, jednak w epoce wiktoriańskiej 

musiałby uchodzić za skandaliczne i szokujące. W 1880 r. Ch. Dodgon zaprzestał 

fotografowania dzieci, uczynił tak prawdopodobnie chcąc uniknąć skandalu. Po jego 

śmierci, siostrzeniec nie chcąc kalać pamięci zmarłego, usunął część jego pamiętników138. 

Zresztą tej nietuzinkowej postaci po jej śmierci przypisywano znacznie gorsze przypadłości. 

Stwierdzić jednak wypada, że nie istnieją dowody na poparcie tezy, by był pedofilem, choć 

z całą pewnością był ekscentrykiem. 

Wracając do samej pornografii, to na przełomie wieków sprzedawano już -w 

największym sekrecie - pocztówki ukazujące nagie modelki upozowane w miarę 

perwersyjnie na określonym tle. Następnie, po I wojnie światowej, wizerunek nagiego ciała 

wszedł na łamy prasy ilustrowanej w formie już nie rysunków czy reprodukcji malarstwa, 

ale przede wszystkim fotografii z natury. W międzywojennej Polsce nierzadko dało się 

napotkać na ulicy sprzedawców pornografii, oferujących zdjęcia nagich kobiet po 70 groszy 

za sztukę. Handel tego rodzaju prowadzili oni na ulicy, a więc publicznie, ponieważ starali 

 
136 https://polter.pl/ksiazki/Juliusz-Slowacki-latajace-stoly-i-ektoplazma-pod-krynolina-c27082 - dostęp z dnia 

07. 05. 2020 r. 
137 L. Szczepański, Krakowskie doświadczenia medyumiczne z Janem Guzikiem, Kraków 1921, s. 65, 80. 
138 A. Krawulska-Ptaszyńska, A. Smelkowska-Zdziabek, Pornografia dziecięca - charakterystyka 

zjawiska, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1997, nr 3, s. 165. 
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się pozyskać klienta wcześniej niż zrobi to konkurencja z lokalów w postaci kelnerów, 

portierów, odźwiernych i fordanserek - również handlujących golizną. Co ciekawe, w latach 

trzydziestych jednym z większych dostarczycieli pornografii w stolicy była wdowa po 

kolejarzu z ulicy Poznańskiej, która urządziła fotograficzne atelier w swoim własnym, 

skromnym mieszkaniu139. 

W latach trzydziestych XX w. pojawili się w Polsce również pierwsi naturyści, choć 

data ich pierwszego pojawienia się i zaistnienia w świadomości społecznej bywa 

przedmiotem sporów. Nudyści spotykali się na plażach Pojezierza Wileńskiego i nad 

Bałtykiem. Zażywano też nagich kąpieli słonecznych na łachach piachu na Wiśle w 

Kazimierzu Dolnym140. Wojna lat 1939-1945, co oczywiste, zahamowała naturalny tok 

ewolucji obyczajowej, ale pornografia żyła nadal. Dalej były to pocztówki ukazujące 

roznegliżowane dziewczęta, z reguły jednak twarze modelek zakryte były czarną maseczką. 

Potem, w latach 50-tych i jeszcze 60-tych, były to zeszyty fotografii pornograficznych 

ukazujące nagie dziewczęta, jednak okolice seksu były retuszowane. Nie trwało to jednak 

długo, już bowiem lata 60-te i 70-te XX w. to rewolucja seksualna. Zmienia się diametralnie 

stosunek do sprawy życia seksualnego, nagości ciała, płci. Zapewne było to związane z 

zachodzącymi przemianami społecznymi w ogóle. Wobec wzrastającego zapotrzebowania 

na pracę biurową, a więc umysłową, do której zatrudniano właśnie kobiety, wzrastała ich 

ogólnie rozumiana swoboda141. Pojawiał się nowy typ prasy ilustrowanej. Dał mu początek 

znany powszechnie „Playboy”, który publikował nie tyko fotografie aktów kobiecych, ale 

także artykuły historyczne, polityczne, socjologiczne. Dziś tego typu gazety są szeroko 

dostępne, znajdziemy je w każdym kiosku, obok codziennej prasy. Erotyką i seksualnością 

nasycone są także wszechobecne w przestrzeni publicznej reklamy142. To co kilkadziesiąt 

lat temu zakrywano, tuszowano, w chwili obecnej jest prezentowane z pełną otwartością. 

Twarz modelki jest równie atrakcyjna jak jej inne części ciała, w tym również intymne143. 

Zachodni ruch naturystyczny, rosnący w siłę, na dobre trafił do Polski w latach 70. za sprawą 

Sylwestra Marczaka, legendy polskiego naturyzmu i twórcy Polskiej Partii Erotycznej. 

Sylwester Marczak był również aktywnym działaczem Polskiej Federacji Ekologicznej. 

Zauważyć należy, że ruchowi naturystycznemu przyświecały idee bliskie nie tylko ciału, 

 
139 M. Piątkowska, Życie przestępcze w przedwojennej Polsce, Warszawa 2012, s. 281. 
140 https://www.wprost.pl/460660/nagoscia-w-ciemnogrod-naturysci-prl-u.html - dostęp dnia 08. 05. 2020 r. 
141 K. Kakarenko, Kazirodztwo a zmiany społeczno-kulturalne rodziny (w:) Kazirodztwo, red. M. Mozgawa, 

Warszawa 2016, s. 232. 
142 A. Chałupnik, Wychowanie seksualn (w:) Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach, red. M. 

Szpakowska, Warszawa 2008, s. 428. 
143 J. Łojek, Nagość ciała…, s. 95-98. 
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naturze, ale i samej ochronie środowiska. Pierwszym na szeroką skalę, zorganizowanym 

przez niego wydarzeniem był ogólnokrajowy zlot naturystów144. Ruch ten rozwinął się w 

latach 80. XX w., zrzeszając aż 30 tys. osób. Nudystów uwiarygodniały takie postacie jak 

poetka Agnieszka Osiecka, malarz Franciszek Starowieyski, rysownik Edward Lutczyn czy 

aktorka Anna Chodakowska, a z Francji patronowała im Brigitte Bardot145.  

Okres rewolucji seksualnej to także początek filmów pornograficznych, znów strip-

tease, zupełnie lekkiego i niczym nieskrępowanego podejścia do czynności seksualnych, już 

nie tylko wśród małżonków. Pod koniec XX w. ciało jest już pokazywane dość często, przez 

prawie każdego, wszechobecne w przestrzeni wizualnej, jest przedmiotem powszechnego 

zainteresowania, również handlu i medycyny. Obnażone ciało stało się częścią codzienności 

z powodu postępującego zanikania wstydu. Wyzbywanie się wstydu jest z kolei związane z 

wymogiem uwodzenia, narzuconym przez wszechobecne media. Mężczyźni i kobiety sami 

poszukują sobie partnerów wykorzystując przy tym osobiste atuty, a zwłaszcza pierwszy 

wśród nich wygląd fizyczny146. 

Lata 90. to czas rosnącej popularności konkursów piękności, w tym sukcesów Polek 

w tej dziedzinie. Pod koniec 1989 r. tytuł Miss Świata zdobyła Aneta Kręglicka. Na fali 

popularności tego typu konkursów zaczęto organizować konkursy na dziewczynę miesiąca, 

dziewczynę roku, najpiękniejszą mężatkę, królową balu. Ważnym elementem tego typu 

konkurencji stanowił oczywiście strój. Gale konkursowe były okazją do zaprezentowania 

się nie tylko w sukni wieczorowej, ale także w kostiumie kąpielowym. Do dziś kobiety z 

dumą prezentują swoje ciała na konkursach piękności, które są znane i powszechne147. 

Nie we wszystkich jednak strefach klimatycznych strój był i jest oczywistością. Opis 

kultury społeczeństwa zupełnie odrębnej od kultury zachodu przedstawia  

B. Malinowski w książce „Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji. 

Miłość, małżeństwo i życie rodzinne u krajowców z Wysp Trobrianda Brytyjskiej Nowej 

Gwinei”. Nagość w tych warunkach była konieczna i ani nie raziła ani nie wywoływała 

nieprzyzwoitych żartów. Uważana była za coś naturalnego a brak ubioru nie wywoływał 

jakiejkolwiek wstydliwości czy ukrytego podrażnienia zmysłowego148. Skromność wśród 

 
144 https://wiadomosci.onet.pl/kiosk/naga-partia-w-polsce-smutne-losy-golasow/5f76n - dostęp dnia 08. 05. 

2020 r. 
145 https://www.wprost.pl/zycie/63824/nuda-nudyzmu.html - dostęp dnia 08. 05. 2020 r. 
146 A. M. Sohn, Ciało płciowe (w:) Historia ciała. Różne spojrzenia. Wiek XX, red. J. Courtine, Gdańsk 2014, 

s. 85. 
147 K. Żebrowska, Polskie Piękno. Sto lat mody i stylu, Kraków 2018, s. 266. 
148 B. Malinowski, Zwyczaj i zbrodnia w społeczności dzikich. Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej 

Melanezji. Miłość, małżeństwo i życie rodzinne u krajowców z Wysp Trobrianda Brytyjskiej Nowej Gwinei, 

Warszawa 1984, s. 383-384. 
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Trobriandczyków wymaga tyle, ażeby genitalia i mała część przyległa do nich były okryte. 

Jest źle, bezwstydnie i poniżająco śmiesznie nie ukryć starannie i w odpowiedni sposób tych 

części ludzkiego ciała, które powinny być okryte przez ubranie. Kobiety manipulują 

spódniczkami z rafii, ilekroć obawiają się, że ubiór ten nie spełnia swego zadania bądź pod 

działaniem wiatru bądź wskutek szybkiego ruchu. Kiedy jednak względy praktyczne 

wymagają od mężczyzny usunięcia przepaski biodrowej, jak na przykład w czasie połowu 

ryb lub nurkowania, dokonuje się tego bez fałszywego wstydu i bez najsłabszego objawu 

niewłaściwego zainteresowania. Tubylcy wyrażają jasno, że nagość nie przynosi wstydu, 

kiedy jest konieczna, jest jednak bezwstydna, jeżeli wynika z niedbalstwa lub z lubieżności. 

Dzieci samoańskie wiedzą wszystko o ludzkim ciele i jego funkcjach dzięki temu, że 

zwyczajowo chodzą nago, dorośli ubierają się bardzo skąpo, zażywają wspólnych kąpieli w 

morzu, używają plaży jak latryny i nie korzystają z odosobnionych miejsc, jeżeli chodzi o 

życie seksualne. Ani chłopcy, ani dziewczynki nie mają na sobie nic poza maleńkimi 

bransoletkami, obrączkami na kostkach nóg, naszyjnikami z psich zębów i pasów 

wyszywanych paciorkami. Dorośli są ubrani i bardzo uważają, żeby się nie odsłonić. Małe 

dziewczynki nie muszą nosić spódniczek z trawy, dopóki nie ukończą siedmiu lub ośmiu lat. 

Poczucie wstydu z powodu nagości wyrabia się dopiero u dwunasto-trzynastolatek149.  

Jeżeli zgłębiamy historię odsłaniania ludzkiego ciała w ciągu ostatniego stulecia to 

wspomnieć należy także o historii damskiego stroju kąpielowego. Aż do końca I wojny 

światowej kobieta mogła pojawić się na plaży tylko w stroju stworzonym z dziesiątek 

metrów tkaniny, otulającej jej ciało od szyi aż po kolana. Po 1918 r. pojawiły się kostiumy 

bardziej obcisłe, zakrywające nadal wszystkie kształty ciała. Ale już przed 1939 r. pojawiły 

się kostiumy dwuczęściowe. Były tak skonstruowane, że ujawniały nagie ciało kobiety w 

okolicach pępka. Jest faktem paradoksalnym, że rozwój broni masowej zagłady dał nazwę 

nowemu strojowi kobiecemu, który po dziś dzień opanował wszystkie plaże świata. Na atolu 

Bikini dokonano bowiem w 1954 r. eksplozji bomby wodorowej150. Wkrótce potem stroje 

kąpielowe bikini pojawiły się w powszechnym użytku. Podstawą stroju plażowego był 

wełniany kostium jedno lub dwuczęściowy. Jednoczęściowy faworyzowany był przez 

pływaczki i osoby, które chciały coś ukryć. Dodatkowo niektóre kostiumy zaopatrzone były 

w króciutkie spódniczki151. Z czasem strój zaczął się również coraz bardziej kurczyć. Około 

1970 r. pojawiły się znowu kostiumy jednoczęściowe, ale już zupełnie innego typu. Znikł 

 
149 M. Mead, Dorastanie na Nowej Gwinei (w:) Trzy studia, red. M. Mead, Warszawa 1986, s. 118, 355. 
150 J. Łojek, Nagość ciała…, s. 99. 
151 K. Żebrowska, Polskie piękno…, s. 155. 
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bowiem stanik osłaniający kobiece piersi a na plażach, początkowo głównie Francji, 

pojawiły się kobiety ubrane w charakterystyczny trójkąt osłaniający narządy płciowe 

kobiety. Amerykanie nadali temu nazwę string, zapewne od gumek czy sznurków 

podtrzymujących trójkątny kawałek materiału. String wszedł w powszechnie użycie, 

podobnie jak bikini, dając tym samym początek opalania topless152. Przemiany dotyczące 

kobiet w zakresie obyczajowości i podejścia do ubioru doskonale obrazuje Robert Górski, 

odgrywając rolę ojca ze wsi odwiedzającego syna, w skeczu Kabaretu Moralnego Niepokoju 

pt. „Tata ze wsi”. Dzieli się on spostrzeżeniami z synem, zauważając, że „kiedyś proszę 

ciebie to dziewczyny nosiły takie majtki, że żeby tam kawałek tyłka zobaczyć to naprawdę 

trzeba było te majtki odchylić. A teraz, żeby majtki zobaczyć to trzeba tam się... Żeby to 

były majtki. A to taki sznurek”. Jest to trafne spostrzeżenie oddające doskonale rewolucję 

obyczajową w dziedzinie skąpości bielizny i strojów kąpielowych oraz związanej z nimi 

obyczajowości. 

Naturalność jest historycznie zmienna. Wszystko co dziś uważamy za naturalne  

i oczywiste to tylko aktualny stan historycznie zmiennych norm. Funkcje cielesne, zwane 

naturalnymi, są w istocie kulturowe, tzn. historyczne, podlegają społecznej kodyfikacji. 

Kultura wstydu oparta jest na odrzuceniu cielesności. Przejście od renesansu do czasów 

współczesnych oznacza przejście od ciała otwartego powiązanego ze sferą publiczną, 

swobodnego w ekspresji, poprzez rytuały i karnawał do ciała zamkniętego, wpisanego w 

sferę prywatną zindywidualizowanego społeczeństwa konsumpcyjnego. Nagie ciało, emocje 

i instynkty zostały w trakcie procesu cywilizacyjnego wyparte ze sfery publicznej przez 

wprowadzenie granicy, którą jest kulturowe pojęcie wstydu. Wcześniej specyficznie 

rozumiana prywatność, mimo że nie była wyparta z wizualności, także była w cenie. Jako 

zaszczyt odbierano dopuszczenie do prywatności ważnych osób w przypadku narodzin, 

śmierci, kąpieli, a nawet defekacji. Gdy stały się one rodzajem społecznego tabu, cenne stały 

się ich zakazane przedstawienia153. 

Historycznie nagość ma więc wiele imion. Przez wieki była symbolem niewinności, 

jedności z naturą a jednocześnie rozpasania i szaleństwa. Nagość bardzo często stanowiła 

oręż dla przywódców i narzędzie dla artystów.  

 

 

 
152 J. Łojek, Nagość ciała…, s. 99. 
153 M. Bieńko, Intymne i prywatne…, s. 128. 
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3. Nagość w kulturach współczesnych 

 

Podejmując refleksję na temat nagości w kulturze współczesnej nie ma żadnego 

problemu z przywołaniem rozmaitych prezentacji nagości zaczerpniętych z najbliższego 

otoczenia. Wszechobecne są nagie ciała ludzi prezentowane w telewizji czy na okładkach 

kolorowych pism. Sprawia to wrażenie, że nagość to zjawisko oswojone i powszechnie 

akceptowane we współczesnej kulturze Zachodu. O tym jak bardzo mylne jest to 

twierdzenie, przekonują nas zjawiska społeczne czy artystyczne, które w widoczny sposób 

naruszają granice dopuszczalnej konwencji prezentowania nagości. Nieosłonięte ciało 

pokazywane w niewłaściwym miejscu i czasie może nie tylko wywołać powszechne 

społeczne oburzenie, ale także wzbudzać sprzeciw ze strony rozmaitych środowisk. Nagość 

to zarówno wielki biznes, jak i przyziemna cielesność, podstawa branży pornograficznej, jak 

i przeszkoda podczas lekcji wychowania fizycznego. Wśród postaw społecznych, zasad i 

konwenansów dotyczących nagości roi się od sprzeczności, zawiłości i zaprzeczeń.  

W latach 90. XX w. łazienka stała się pomieszczeniem dziennym, zbliżonym 

powierzchniowo do sypialni. W XXI w. łazienki stały się rodzajem świętego przybytku - 

miejscem, w którym spotykają się hedonizm, narcyzm, rozpasany luksus i higieniczna 

pedanteria. Łazienka, bardziej niż jakiekolwiek inne pomieszczenie typowego 

współczesnego mieszkania, tak jak i ludzkie ciało, staje się przedmiotem wystawianym na 

pokaz, jest swoistym portretem gospodarza. W nowoczesnych zachodnich wnętrzach XXI 

w. modne stały się łazienki - sypialnie pozbawione ścianek działowych. Preferuje się 

zmysłowe połączenie przestrzeni sypialnianej, kąpielowej i toalety. Do dziś jednak dla 

mieszkańców Zachodu mycie ciała wymaga odosobnienia w przeciwieństwie do 

współczesnych Japończyków, Turków, Rosjan, Niemców, Anglików czy Finów. Nagość w 

łaźni lub saunie jest tam instytucjonalnie poprawną forma nieubrania się zarówno w sensie 

prywatnym, jak i publicznym154.  

W Japonii od zamierzchłych czasów nagość była często spotykana. Ze względu na 

powszechność występowania nie miała ona charakteru erotycznego. Często używanym 

przykładem pozwalającym zobrazować tradycyjny japoński stosunek do nagości jest 

zestawienie gejszy i rikishi - zawodnika sumo. Gejsza, czyli przykład tradycyjnego, 

japońskiego ideału kobiecej urody, odsłaniała jedynie kawałek karku, podczas gdy rikishi 

występuje niemal w stroju Adama. Także w przypadku sztuki erotycznej japońskiego shunga 

 
154 Tamże, s. 120, 123. 
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wyróżnia się na tle dzieł innych krajów tym, że postacie ludzkie przedstawiane są najczęściej 

w kompletnym odzieniu. Wraz z reformami wprowadzonymi po 1868 r. Japonia otworzyła 

się na wpływy zachodnie, a w związku z tym nagość zaczęła być postrzegana nieco inaczej. 

Współcześnie w Japonii obowiązuje surowa cenzura, niedopuszczająca do ukazywania 

genitaliów, a podlegają jej nawet filmy o charakterze pornograficznym. To właśnie 

kryminalizacja nagości i otoczenie jej sferą tabu mogą sprawiać, że nabiera ona erotycznego 

charakteru. Ze względu na tradycję japońską nagość jest jednak dozwolona w trakcie 

obrzędów religijnych. Nazwa „hadaka matsuri” to połączenie dwóch słów „nagi” oraz 

„festiwal”. W tym kontekście nagość ma wymiar sakralny i symbolizuje wigor, siły witalne, 

wytrzymałość. Właśnie w takiej symbolice można szukać przyczyny wykluczenia kobiet z 

większości takich festiwali. Nie ma ona związku z seksualnym nacechowaniem kobiecej 

nagości, która wszak jeszcze pod koniec XIX w. była powszechna wśród niższych warstw 

społecznych. Normy związane z publicznym obnażaniem się miały bowiem w większym 

stopniu charakter klasowy niż płciowy155.  

Religia i moralność są w islamie nierozerwalnie związane z przepisami prawa. Islam 

na charakter porządku prawnego, który reguluje życie i postępowanie muzułmanina według 

nauk zawartych w Koranie i sunnie Proroka. Prawo muzułmańskie jest totalne i rządzi każdą 

czynnością człowieka należącego do społeczności muzułmańskiej. Każdy czyn, chociażby 

najdrobniejszy i mało ważny, jest przewidziany i sklasyfikowany przez skrupulatnych 

prawników muzułmańskich. Islam stanowi swój własny porządek, określając, co słuszne, a 

co niesłuszne, co jest dobre i moralnie pięknie, a co złe, moralnie brzydkie. Tradycyjny strój 

kobiecy hidżab spełnia nie tylko funkcje odzieży, ale także ma chronić muzułmankę przed 

niegodziwymi zachowaniami, potwierdza tożsamość kobiety muzułmańskiej, nadaje jej 

uhonorowaną pozycję, manifestuje jej czystość i niewinność, powstrzymuje przed 

popełnieniem grzechu, wywołuje respekt u mężczyzn. Czyn rozpowszechniania 

niemoralności jest to kategoria bardzo szeroka i poglądy na to, co jest moralne zmieniają się 

w zależności od czasu i miejsca. Niemoralne może być zachowanie o podtekście seksualnym 

dokonywane w miejscach publicznych, jak np. pocałunek, oglądanie filmów, dwuznacznych 

dzieł sztuki, zdjęć o charakterze pornograficznym. To co będzie czynem neutralnym, np. 

noszenie minispódniczki przez kobietę w Turcji, Egipcie, Tunezji, spotka się z ostrą reakcją 

w Arabii Saudyjskiej, Iranie czy Afganistanie. Karanie za rozpowszechnianie niemoralności 

 
155 K. Skulimowska, Hadaka matsuri - nagość a religia w Japonii (w:) Nagość w kulturze, red. Ł. Wróblewski, 

J. Siwiec, M. Gołębiowski, Kraków 2017, s. 237-244. 
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jest uzależnione od tego, czy sprawca to muzułmanin, czy nie muzułmanin. Muzułmanin 

wie, jakich zasad należy przestrzegać, dlatego jest traktowany bardziej rygorystycznie156.    

Największą otwartość na nagość zauważyć można w Europie Zachodniej, Ameryce 

oraz Australii. To tutaj może obecnie angażować się w różnego rodzaju czynności 

wykonywane nago. Mogą to być skydiving, skoki na bungee, śluby, występy komika, 

karaoke, zajęcia jogi, rytuały magiczne, wyjście na basen w wieczór nudystów, wizyta w 

kinie bądź spa, malowanie ciała. Można spędzić wakacje w Nagim Mieście w Cap d’Adge 

na południu Francji, nago kąpać się w prywatnym klubie lub nago uczestniczyć w kolacji w 

Nowym Jorku lub Edynburgu, kąpać się bez ubrania w parku w centrum Berlina bądź 

Monachium, pójść na dyskotekę do klubu Starkers w Londynie, ćwiczyć nago na siłowni w 

Holandii, wybrać się na nagą wycieczkę w Nowej Zelandii lub polecieć na wakacje 

nudystów niemieckimi liniami lotniczymi157. W Polsce istnieje obecnie kilka ogólnie 

dostępnych plaż naturystycznych w pobliżu większych miast, m.in. w Konstancinie, 

Warszawie przy ul. Sitowie i przy Wale Zawadowskim, pod Krakowem w Kryspinowie i w 

Kazimierzu Dolnym158, zaś w Niemczech takie plaże można znaleźć na wyspach Borkum, 

Norderney, Amrum jak i na wyspie Uznam czy też na Rugii159. 

Nowe jest także pojawienie się streakerów. Tą nową modę rozpoczęli studenci  

w kampusach uniwersyteckich w Stanach Zjednoczonych w latach 60-tych. To oni zaczęli 

biegać nago w miejscach publicznych dla samej radości. Pierwszy zanotowany przypadek 

miał miejsce w 1804 r., kiedy to student i przyszły kongresmen, George William Crump, 

został zawieszony w prawach studenta na semestr w związku z tym, że biegał nago po 

Lexington w stanie Wirginia. W latach 60-tych tego typu eskapady zyskały na popularności 

i do tego typu biegów przyłączało się coraz więcej studentów. Wydarzenia tego typu stały 

się obecne szybko po obu stronach Atlantyku, przy czym nie chodziło już tylko o 

„niesfornych” studentów, ale osoby, które w taki sposób chciały zwrócić uwagę na aktualne 

problemy społeczne, polityczne, ale także „natchnionych” alkoholem czy wygraną zakładu. 

W pewnym momencie notoryczne stały się występy streakerów w czasie rozgrywek 

sportowych, a ich wyczyny transmitowane były często na żywo przez telewizje. Po dziś 

dzień streakerzy nadal bawią i denerwują. Zjawisko to stało się na tyle popularne, że już dziś 

 
156 J. Kasprzak, J. Bury, Prawko karne islamu, Warszawa 2007, s. 72-73, 141, 166. 
157 P. Carr-Gomm, Historia nagości…, s. 18-26. 
158 https://gazetakrakowska.pl/nudysci-w-czasach-prlu-tak-rodzily-sie-plaze-nagusow-zdjecia/ar/c15-

14317947 - dostęp z dnia 08. 05. 2020 r. 
159 https://www.dw.com/pl/niemcy-kochaj%C4%85-nudyzm-d%C5%82uga-tradycja/a-40047899 - dostęp z 

dnia 08. 05. 2020 r. 

50:7546450552



51 
 

służby zabezpieczające różnego rodzaju widowiska ujmują je na liście potencjalnych 

zagrożeń i dość szybko reagują, usuwając ochotników z oczu publiczności160. 

W 2002 r. do polskich kin wszedł film „Golasy” Witolda Świętnickiego, mający 

premierę w dniu 25 października. Wszyscy występujący w nim aktorzy byli nadzy. Zdaniem 

reżysera, „brak ubrań wiąże się z całą filozofią tego filmu. Chcieliśmy pokazać nasze 

pierwotne reakcje, a są one lepiej widoczne, kiedy nie skrywa ich ubranie. Chodziło nam o 

obnażenie pewnej prawdy o naszym współczesnym świecie.”. Reżyser przedstawił historię 

pracy w trakcie dnia w państwowym urzędzie. Z uwagi na brak uprzywilejowania w 

omawianym filmie żadnego z bohaterów, niezależnie od ich wieku, tuszy, płci czy 

atrakcyjności, film ten kontrastuje z „Diabelską edukacją” Janusza Majewskiego. Tam 

pierwszoplanową postacią jest bowiem Małgorzata, w której rolę wciela się młoda Renata 

Dancewicz. Film opowiada o fantazjach erotycznych Małgorzaty, która przez cały czas 

biega nago i wije się w rozkoszach, które ofiarowuje jej pozostający do samego końca w 

ubraniu szatan161. 

Mimo bogactwa możliwości i coraz bardziej liberalnego podejścia do nagości, jeżeli 

zdejmie się ubranie w niewłaściwym miejscu i czasie może spotkać się to z właściwą 

reakcją. Sprzeczne reakcje na nagość nigdzie nie są tak wyraźnie jak w polityce, gdzie 

najpotężniejsi ludzie świata potrzebują ochronnego ubrania w postaci nieskazitelnego 

garnituru, limuzyny, ochroniarzy, a ci mniej znaczący mogą szantażować rząd grożąc po 

prostu, że się rozbiorą. Nagość czyni człowieka szczególnie bezbronnym, lecz w pewnych 

okolicznościach daje im dziwną władzę. Być może dlatego zdobyła tak dużą popularność w 

protestach politycznych. Odsłaniając ludzkie ciało, protestujący sięgają do prowokacji, by 

umocnić siebie, swoją sprawę, pokazać, że się niczego nie boją i nie mają nic do ukrycia. 

Równocześnie jednak wzbudzają współczucie, ukazując swoją bezbronność i słabość 

człowieka162. Tego typu protesty z udziałem nagości są dziś częste i wydaje się, że póki co 

nie przestaną budzić kontrowersji. 

Jak przez wieki, tak i dziś naszym odczuciom dotyczącym nagości towarzyszy 

mnóstwo sprzeczności i paradoksów. Te sprzeczna skojarzenia pomagają wyjaśnić nasze 

złożone i częstokroć konfliktowe reakcje na nagość oraz to, dlaczego jest ona tak płodnym 

gruntem dla prawnych i moralnych ograniczeń. Pomimo ich zmienności nagość wpisała się 

 
160 P. Carr-Gomm, Historia nagości…, s. 187-197. 
161 https://www.dwutygodnik.com/artykul/5304-golasy-goly-jak-swiety-turecki.html - dostęp z dnia 06.05. 

2020 r. 
162 P. Carr-Gomm, Historia nagości…, s. 14. 
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także w naszą polską kulturę, choć wolniej i skromniej niż zadziało się to i dzieje w 

państwach zachodnich. Wydaje się przy tym, że nagość „nie powiedziała” tu jeszcze 

ostatniego słowa i nasze uwarunkowania kulturowe gotowe są na dalszą liberalizację w tym 

zakresie, choć zapewne do pewnej nieprzekraczalnej jej granicy. Przykładowo – jesteśmy 

jako społeczeństwo, a przynajmniej jego część, gotowi na akceptację topless, ale nie sposób 

byłoby zakładać, że nagle wszystkie kobiety w takim stroju będą powszechnie plażowały. 

Nadto jesteśmy w stanie akceptować skąpy strój w miejscowościach wypoczynkowych, ale 

trudno byłoby oczekiwać afirmacji postawy, gdyby student pojawił się na uczelni w slipach 

celem przystąpienia do egzaminu. Egzemplifikacje takie można by mnożyć, ale i bez tego 

istota nagości w naszej kulturze pozostaje czytelna. 

 

4. Nagość jako dobro osobiste człowieka 

 

Art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny163 przewiduje,  

że przykładowo wymienione tam dobra osobiste pozostają pod ochroną prawa cywilnego i 

to niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Ustawodawca objął ochroną 

wszystkie dobra osobiste, bez zapewnienia definicji tego terminu, a poprzestając na 

przykładowym wymienieniu dóbr korzystających z ochrony. Ich katalog nie jest więc 

zamknięty, a zatem ochronie prawnej podlega także wizerunek nagiego człowieka. 

Obraz ciała człowieka bez okrycia należy niewątpliwie do najbardziej osobistej sfery 

życia jednostki. Nagości zazwyczaj towarzyszy tajemnica, niedostępność, intymność, 

„wypieranie” poza sferę publiczną. Skutki naruszenia tej sfery mogą być szczególnie 

dotkliwe i zasługują z reguły na ujemną ocenę. Mając na uwadze otwarty katalog dóbr 

osobistych i dotychczasowe zapatrywania przedstawicieli nauki prawa i orzecznictwa, 

można ująć nagość jako element dobra prawnego, jakim jest wizerunek, godność, prawo do 

prywatności, jak też intymności. Nagość należy rozpatrywać bowiem w kontekście definicji 

dóbr osobistych jako indywidualnych wartości świata uczuć oraz stanu psychicznego 

człowieka, będących wyrazem odrębności fizycznej lub psychicznej jednostki, powszechnie 

akceptowanymi w społeczeństwie164.  

Wizerunek jest jednym z wymienionych w treści art. 23 k.c. dóbr osobistych.  

Na wizerunek składają się dostrzegalne, fizyczne cechy człowieka, tworzące jego wygląd  

 
163 t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.. 
164 P. Sobolewski, Osoby (w:) Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Własność i inne prawa rzeczowe, 

red. K. Osajda, Warszawa 2013, s. 389. 
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i pozwalające na identyfikację wśród innych ludzi165.  Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 

marca 2003 r. (sygn. I CKN 100/01)166 wskazał na elementy wizerunku, jak rysy twarzy, 

znamiona sylwetki, inne cechy fizyczne człowieka pozwalające na jego indywidualizację i 

identyfikację, stwarzające poczucie tożsamości i niepowtarzalności, określające 

„osobistość” człowieka. Powszechnie zwraca się przy tym uwagę, że utożsamianie 

wizerunku z wyglądem obejmuje nie tylko cechy anatomiczne, ale także cechy wyróżniające 

jak tatuaż, fryzura, charakterystyczny sposób poruszania się167. Należy więc przyjąć, że 

ustawodawca objął zakresem prawa do wizerunku cały obraz fizyczny człowieka, a nie tylko 

to, co dla wyglądu człowieka najbardziej charakterystyczne, czyli twarz168. 

Naruszenie wizerunku polega na przedstawieniu całości lub części sylwetki osoby w 

sposób pozwalający na jej identyfikację. Wizerunek może być utrwalony i naruszony nie 

tylko za pomocą aparatu lub kamery, ale także naszkicowany, namalowany lub wytworzony 

za pomocą innych środków plastycznych, w szczególności naruszeniem wizerunku jest 

wykorzystanie zdjęcia, ale także naszkicowanie portretu osoby fizycznej bez jej zgody169. 

Prawna ochrona wizerunku zapewniona jest także na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych170. 

Prawo do wizerunku w świetle art. 23 k.c. i art. 81 ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych stanowi dobro osobiste, jednak do jego naruszenia może dojść w tych 

sytuacjach, gdy naruszone jest jednocześnie inne dobro osobiste, np. prawo do prywatności, 

cześć lub godność, co podkreślił Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w 

wyroku z dnia 17 marca 2015 r. (sygn. VI ACa 596/14)171. P. Sobolewski także wskazuje, 

że naruszenie prawa do wizerunku będzie stanowić również naruszenie prawa do 

prywatności172.  

Prawo do prywatności jest zagwarantowane konstytucyjnie w art. 47 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.173 stanowiącym, że każdy ma prawo do 

ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania 

o swoim życiu osobistym. Prawo do prywatności nie zostało explicite wymienione w art. 23 

 
165 E. Wojnicka, Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 1990, z. 56, s. 107. 
166 Legalis nr 58171. 
167 J. Barta, R. Markiewicz, Wokół prawa do wizerunku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, 

z. 80, s. 12. 
168 P. Ślęzak, Ochrona prawa do wizerunku, Katowice 2009, s. 11-12. 
169 P. Sobolewski Osoby…, s. 400. 
170 t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm. 
171 Legalis nr 1285004. 
172 P. Sobolewski, Osoby…, s. 401. 
173 Dz. U. 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm. 
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k.c., po raz pierwszy zostało to dokonane przez A. Kopffa174 i ostatecznie zaaprobowane 

przez orzecznictwo w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 1984 r. (sygn. I CR 

400/83)175. W orzeczeniu tym Sąd Najwyższy podał, że otwarty katalog dóbr osobistych 

pozwala na włączenie do ich zakresu dóbr, które spełniają wymagania odnoszące się do 

pojęcia dobra osobistego według obowiązującego prawa, a które są związane ze sferą życia 

prywatnego, rodzinnego, ze sferą intymności. Ochrona w tym zakresie może odnosić się do 

wypadków ujawniania faktów z życia osobistego i rodzinnego, nadużywania uzyskanych 

informacji, zbierania w drodze prywatnych wywiadów, informacji i ocen ze sfery 

intymności, aby je opublikować lub w inny sposób rozgłaszać. K. Nazar podaje, że sfera 

prywatności jest to pewien obszar wolny od ingerencji innych osób, w którym jednostka ma 

swobodę rozwijania własnej osobowości i decydowania o kształcie swojego życia176. Jest to 

tzw. prawo do bycia pozostawionym w spokoju (right to be alone)177. M. Safjan akcentuje, 

że prywatność, której najistotniejszym składnikiem jest prawo do odosobnienia, zakłada 

uprawnienie jednostki do takiego kształtowania sfery prywatnej życia, aby była ona 

niedostępna dla innych i wolna od ingerencji, podkreślając, że prywatność podlega ochronie 

z uwagi na prawo każdej osoby do kontroli sfery życia, która nie dotyczy innych, a w której 

wolność od ciekawości innych stanowi podstawowy warunek swobodnego rozwoju 

jednostki178. 

A. Kopff w ramach sfery życia prywatnego wyróżnił sferę intymnego życia 

osobistego i sferę prywatnego życia osobistego. Sfera intymności była sferą, co do której nic 

nie uzasadniało wkroczenia w nią. Sfera życia prywatnego natomiast obejmowała w jego 

zamyśle tak życie rodzinne, jak i osobiste i mogła być poddawana „usprawiedliwionemu 

zainteresowaniu”179. Podobnie Z. Zalewski dokonał rozróżnienia na prywatność bliższą, do 

której zaliczył intymność, stany, cechy i procesy znane tylko danej osobie i prywatność 

dalszą, która obejmuje np. posiadanie pewnego terytorium180. Sfera intymności jest 

najbardziej osobistą sferą życia jednostki, stanowi ona fragment życia prywatnego181. 

 
174 A. Kopff, Koncepcja prawa do prywatności i intymności życia osobistego, Studia Cywilistyczne 1972, t. 

XX, s. 4-5.  
175 Legalis nr 24056. 
176 K. Nazar, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2017 r., Prokuratura i Prawo 2018, z. 2, s. 

145-146. 
177 K. Motyka, Prawo do prywatności, Siedlce 2010, s. 11. 
178 M. Safjan, Prawo do ochrony życia prywatnego (w:) Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, 

 red. L. Wiśniewski, Warszawa 1997, s. 127. 
179 A. Kopff, Koncepcja praw…, s. 10-12. 
180 Z. Zalewski, Prawo do prywatności (w:) Prawo do prywatności w perspektywie prawniczej i 

psychologicznej, red. I. Wiśniewski, Lublin 2001, s. 96. 
181 A. Sakowicz, Prywatność jako samoistne dobro prawne (per se), Państwo i Prawo 2006, z. 1, s. 28. 
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Rozumie się ją jako ten zakres faktów z życia jednostki, którego ujawnienie powoduje w 

konkretnym kręgu kulturowym uczucie wstydu, zakłopotania i udręki182. 

Z kolei definicję godności zawarł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 marca 2007 r. 

(sygn. I CSK 292/06)183 określając ją jako wewnętrzne przekonania człowieka o swoim 

moralnym i etycznym nieposzlakowaniu oraz czci, wyraz pozytywnego ustosunkowania się 

innych ludzi do wartości osobistej i społecznej określonej jednostki. Na dwuaspektowe 

ujęcie czci człowieka zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 maja 2014 r. (sygn. 

V CSK 361/13)184 przyjmując, że „powszechnie wyróżnia się dwa przejawy dobra 

osobistego, jakim jest cześć człowieka: cześć zewnętrzną (dobre imię) oraz cześć 

wewnętrzną (godność osobistą). Cześć zewnętrzna to, mówiąc krótko, opinia, którą o danej 

osobie mają inni, a cześć wewnętrzna, to poczucie osoby o swojej wartości; oczekiwanie 

przez nią szacunku od innych”. Naruszenie godności często towarzyszy naruszeniu innych 

dóbr osobistych. O naruszeniu godności decyduje nie sam fakt naruszenia innego dobra 

osobistego, ale sposób, w jaki dobro to zostało naruszone. Z naruszeniem tym mamy więc 

do czynienia, jeśli działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie innego dobra osobistego 

następuje w sposób godzący w wartość jednostki ludzkiej185.  

Analiza orzeczeń sądów powszechnych przekonuje, że różnego rodzaju ekspozycje 

nagości dotykają najczęściej dobra osobistego w postaci prawa do wizerunku, prawa do 

prywatności, prawa do intymności i godności. Przykładowo jedynie wskazać można na 

następujące orzeczenia wprost odnoszące się do tej sfery prawa.  

 Mianowicie w wyroku z dnia 9 sierpnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie 

Wielkopolskim (sygn. I C 13/16)186 doszedł do przekonania, że rozpowszechnianie nagich 

zdjęć wraz z tekstami sugerującymi świadczenie usług seksualnych w wiadomościach mms 

do członków rodziny, znajomych i współpracowników naruszyło dobra osobiste powódki w 

postaci wizerunku, zdrowia psychicznego, czci, godności, dobrego imienia i prawa do 

prywatności oraz intymności. W innym orzeczeniu z dnia 13 marca 2019 r. Sąd Apelacyjny 

w Warszawie (sygn. I ACa 670/18)187 przyjął, że umieszczenie na stronie internetowej zdjęć 

powódki wykonywanych na plaży w kostiumie kąpielowym, a także topless, wychodzącej z 

 
182 P. Sut, Czy sfera intymności jest dobrem osobistym chronionym w polskim prawie?, Palestra 1995, nr 7-8, 

s. 53. 
183 Legalis nr 156746. 
184 Legalis nr 1061025. 
185 P. Sobolewski, Osoby…, s. 392. 
186 http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/nagi/155505000000503_I_C_000013_2016_Uz_2017-08-09_001 - 

dostęp dnia 23. 05. 2020 r. 
187http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/nagi/154505000000303_I_C_000380_2017_Uz_2018-05-09_001 - 

dostęp dnia 23. 05. 2020 r. 
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morza i zdejmującej strój kąpielowy, przebierającej się na wydmach, biegnącej po plaży, 

wchodzącej do wody, wychodzącej z wody naruszyło dobra osobiste powódki w postaci 

godności, wizerunku, prawa do prywatności. Podobnie Sąd Okręgowy w Warszawie w 

wyroku z dnia 24 kwietnia 2018 r. (sygn. I C 380/17)188 ocenił sytuację, kiedy pełnomocnik 

jednej ze stron w toku sprawy z zakresu prawa rodzinnego złożyła do akt sprawy sądowej 

nagie zdjęcia świadka bez żadnego obiektywnego uzasadnienia procesowego. Zdjęcia 

przedstawiały nagiego powoda w sytuacjach intymnych, siedzącego w fotelu nago, w 

samym skarpetkach i butach, stojącego nago z butelką w dłoniach, także w czasie aktu 

seksualnego, jedno z nich prezentowało wyłącznie rejon pudendi mężczyzny. Zdaniem sądu 

w takiej sytuacji pozwana dopuściła się naruszenia dobra osobistego powoda w postaci 

prawa do prywatności, w tym prawa do intymności189.  

 Zaprezentowane powyżej rozstrzygnięcia są wyrazem określonych poglądów na 

temat granic ingerencji w ludzkie życie. W dziedzinie dóbr osobistych ustawodawca 

pozostawił sędziemu olbrzymi margines swobody zarówno przy wyznaczaniu samego 

zakresu chronionego dobra, jak i w odniesieniu do kwestii bezprawności190. Nagość jest na 

tyle newralgiczna, że niewątpliwie wymaga ochrony, a tylko wyjątkowo mogą wystąpić 

okoliczności uchylające taką jej ocenę. Kodeks cywilny wskazuje określony katalog 

roszczeń pozostających do dyspozycji osoby, której dobra osobiste zostały naruszone. 

Racjonalna realizacja przyznanych w tym zakresie uprawień może prowadzić do satysfakcji 

na gruncie kompensacyjnej, represyjnej i ostatecznie prewencyjnej. 

 Niewątpliwie nagość można rozpatrywać jako element dóbr osobistych człowieka 

podlegających ochronie prawnej. Ma ona szczególnie intymny charakter, a może nie tak 

często była dotychczas przedmiotem sporów sądowych w sprawach o jego naruszenie, co w 

niczym jednak nie osłabia jego statusu, a jedynie świadczyć może o tym, że zyskuje dopiero 

na znaczeniu wraz z przypadkami jego naruszeń. Instrumentem służącym do rozliczenia 

takich przypadków jest zdecydowanie bardziej prawo karne, w tym prawo wykroczeń, 

aniżeli prawo cywilne. Nie oznacza to braku ważnej roli w tym zakresie i prawa cywilnego, 

jednak to dopiero większe niż dotychczas przywiązanie do ochrony nagości, a szerzej do 

wszelkich dóbr osobistych, może wzmóc i jego rolę na rzecz prewencyjnej oraz 

odszkodowawczej roli prawa cywilnego w tym obszarze.

 
188 https://www.saos.org.pl/judgments/341457 - dostęp dnia 23. 05. 2020 r. 
189 http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/nagi/154500000000503_I_ACa_001597_2013_Uz_2014-05-16_001 - 

dostęp dnia 23.05.2020 r. 
190 P. Nazaruk, Osoby (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, Warszawa 2019, s. 99. 
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Rozdział drugi 

Karalność ekspozycji i utrwalania nagości 

 

1. Utrwalanie i rozpowszechnianie nagiego wizerunku drugiej osoby 

 

Ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks 

postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny 

skarbowy oraz niektórych innych ustaw191 z mocą obowiązywania od 8 czerwca 2010 r. 

wprowadzono do Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r.192 art. 191a. Przedtem 

ingerencja w przypadkach określonych w tym przepisie była ograniczona, np. utrwalenie 

wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, z użyciem w tym celu 

przemocy lub groźby bezprawnej realizowało znamiona art. 191 §1 k.k., jednakże bezkarne 

pozostawało dokonanie takiego czynu z użyciem podstępu. Także rozpowszechnianie 

wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody mogło 

realizować znamiona jednego z typów czynów opisanych w art. 202 k.k.193 W pozostałym 

jednak zakresie zachowania ujęte w dodanym przepisie art. 191a k.k. były poza sferą 

kryminalizacja, a ewentualnym ofiarom pozostawała ochrona cywilnoprawna, która wraz z 

rozwojem techniki, Internetu i nagminności tego typu zachowań okazała się 

niewystarczająca. 

W związku z tym prawodawca zdecydował się na reakcję karną i w art. 191a k.k. 

wprowadził dwa typy przestępstw: 

⎯ przestępstwo umyślnego utrwalania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie 

czynności seksualnej, dokonane przez użycie w tym celu przemocy, groźby 

bezprawnej lub podstępu  

oraz 

⎯ przestępstwo umyślnego rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby bez jej zgody.  

Wprowadzając dwa wskazane typy przestępstw, ustawodawca zdecydował się na 

poszerzenie zakresu kryminalizacji przestępstw ujętych w rozdziale XXIII Kodeksu karnego 

„Przestępstwa przeciwko wolności”. W pierwotnej wersji projektu nowelizacji zakładano 

tymczasem wprowadzenie do rozdziału XXV Kodeksu karnego nowych przepisów poprzez 

 
191 Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589. 
192 t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm. 
193 A. Zoll, Przestępstwa przeciwko wolności (w:) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117-

277 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2013, s. 620-621. 
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dodanie po art. 202 k.k. art. 202a k.k. i art. 202b k.k. zbliżonych w swej treści do obecnego 

art. 191a k.k. próbując w ten sposób dostosować stan prawny do ujawnionych potrzeb 

przeciwdziałania nowemu rodzajowi nagannych zachowań godzących w wolność seksualną 

i obyczajność. Zachowania takie stały się bowiem przedmiotem zawiadomień o możliwości 

popełnienia przestępstwa kierowanych do prokuratur. Jako przykład projektodawca wskazał 

postępowanie prowadzone przez jedną z łódzkich prokuratur rejonowych na skutek 

zawiadomienia złożonego przez kobietę, przez kilka lat pozostającą w związku z mężczyzną, 

który potajemnie utrwalał przebieg odbywanych przez nich stosunków seksualnych. 

Mężczyzna ten po rozpadzie związku upowszechnił w Internecie zmontowany z 

utrwalonych materiałów film, obejmujący w pełni rozpoznawalny obraz pokrzywdzonej, 

równocześnie informując grono jej znajomych o fakcie i miejscu udostępnienia filmu194. 

Sytuacje tego rodzaju były co raz bardziej powszechne ze względu na natężenie tego typu 

zachowań w życiu społecznym, wynikających z osłabienia reguł przyzwoitości w tym 

względzie przy jednoczesnym postępie technicznym i popularyzacji metod rejestracji obrazu 

i dźwięku oraz bezwzględnie wymagały reakcji prawodawcy. Racją nowego typu czynu 

zabronionego była potrzeba ochrony wizerunku nagiej osoby oraz wizerunku osoby w 

trakcie podejmowania intymnych czynności utrwalonego bez jej zgody za pomocą 

powszechnie dostępnych przyrządów rejestrujących, takich jak kamera czy aparat, a 

następnie jego rozpowszechniania przy użyciu łatwo dostępnych środków masowej 

komunikacji, w szczególności Internetu195. Ostatecznie, po krytycznych uwagach 

formułowanych w trakcie procesu legislacyjnego196, art. 191a k.k. wprowadzono do 

rozdziału XXIII Kodeksu karnego.  

Ze względu na kodeksowe umiejscowienie omawianego czynu ustawodawca 

ostatecznie więc przyjął, że dobrem chronionym jest wolność decydowania o utrwalaniu  

i rozpowszechnianiu własnego wizerunku w stanie nagości lub w trakcie czynności 

seksualnych. Ochroną objęte jest także prawo do życia prywatnego, albowiem intymna sfera 

pokrzywdzonego naruszana tym czynem, bez wątpienia jest jego istotnym składnikiem197.  

 
194 http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/5AA757702D57F9DFC125751200421E77/$file/1394.pdf dostęp z 

dnia 31.12.2018 - dostęp dnia 31. 12. 2018 r.  
195 S. Hypś, Przestępstwa przeciwko…, s. 959. 
196 W. Wróbel, Opinia prawna o rządowym projekcie ustawy o zmianie o zmianie ustawy - Kodeks karny, 

ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy 

oraz niektórych innych ustaw, http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=1394 - dostęp 

dnia 31. 12. 2018 r.  
197 S. Hypś, Przestępstwa przeciwko…, s. 959. 
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Zdaniem M. Mozgawy ulokowanie w rozdziale XXIII przestępstwa z art. 191a k.k. 

budzi poważne wątpliwości i trudno jest zrozumieć taką decyzję ustawodawcy, bowiem nie 

widać związku tego przestępstwa z innymi przestępstwami znajdującymi się w tym rozdziale 

kodeksu karnego. Takim zabiegiem ustawodawca przełamał wewnętrzną spójność rozdziału 

XXIII198. Jego zdaniem nie można uznać wolności za przedmiot chroniony tym przepisem199  

i sugeruje, że właściwszym miejscem dla bytu tego przestępstwa byłby rozdział XXV 

Kodeksu karnego zawierający przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, 

gdyż dobrem chronionym jest tu intymność i prywatność człowieka200. W podobnym tonie 

wypowiada się K. Nazar-Gutowska, która wskazuje, że przedmiotem ochrony jest tutaj 

wolność człowieka w zakresie życia seksualnego, jego intymność i prawo do prywatności, 

natomiast w rozdziale XXIII znajdują się czyny, w przypadku których wolność (fizyczna 

czy moralna) stanowi dobro dominujące i nie może być uznawana za uzupełnienie czy 

element składowy innego naruszonego dobra201. Również M. Filar krytykował umieszczenie 

przepisu w rozdziale XXIII k.k. a nie w rozdziale XXV k.k., do którego to rozdziału lepiej 

by on pasował właśnie ze względu na przedmiot ochrony. Zdaniem tegoż autora 

indywidualnym przedmiotem ochrony w art. 191a k.k. jest wolność decyzyjna człowieka w 

obszarze intymności związanej ze sferą jego seksualizmu, w szczególności wchodzącego w 

tę sferę prawa do rezygnacji z tej intymności w związku z eksponowaniem utrwalonych jej 

przejawów na zewnątrz202. Do tych stanowisk przychyla się M. Jachimowicz podnosząc 

nadto, że dobrem chronionym art. 191a k.k. jest obyczajność, a przede wszystkim intymność 

i prywatność człowieka203.  

Właściwe usystematyzowanie analizowanego przepisu jedynie z pozoru ma 

znaczenie czysto teoretyczne. Obecne rozwiązanie uniemożliwia bowiem zastosowanie 

wobec pokrzywdzonego istotnych gwarancji procesowych. Chodzi o art. 185a k.p.k., który 

wprowadza szczególny reżim procesowy przesłuchania pokrzywdzonego przestępstwem  

 
198 M. Mozgawa, Kilka uwag na temat przestępstwa utrwalania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie 

czynności seksualnej (art. 191a k.k.) (w:) Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga 

jubileuszowa Profesora Mariana Filara, red. A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak, Toruń 

2012, s. 415.  
199 M. Mozgawa, K. Nazar-Gutowska, Utrwalanie lub rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby - art. 191a 

k.k. (analiza prawnokarna i praktyka ścigania), Prawo w Działaniu. Sprawy Karne 2014, nr 19, s. 8. 
200 M. Mozgawa, Kilka uwag…, s. 417. 
201 K. Nazar-Gutowska, Ewolucja ujmowania przestępstw przeciwko wolości w polskich kodeksach karnych 

(w:) Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana 

Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, red. A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger, 

Lublin 2011, s. 472. 
202 M. Filar, Przestępstwa przeciwko…, s. 1115. 
203 M. Jachimowicz, Przestępstwo utrwalania wizerunku osoby nagiej lub osoby w trakcie czynności seksualnej 

(art. 191a k.k.), Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2012, z. 2, s. 21. 
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z Rozdziału XXV Kodeksu karnego, który w momencie przesłuchania nie ukończył 15 lat204. 

Również ze względu na te konsekwencje procesowe należy zadać pytanie, czy 

zamieszczając art. 191a k.k. w rozdziale XXIII Kodeksu karnego właściwie 

przyporządkowano indywidualny przedmiot ochrony do rodzajowego? Tym ostatnim, w 

przypadku rozdziału XXV Kodeksu karnego, jest zarówno wolność seksualna, tzn. wolność 

w zakresie samostanowienia seksualnego przysługująca każdej jednostce ludzkiej, jak też 

obyczajność. M. Cieślak twierdził, iż ochrona obyczajności to ochrona nie przed 

naruszeniem bliżej nieokreślonych reguł społecznych w dziedzinie seksualnej, ale 

zapewnienie jednostce wolności od przykrych uczuć i doznań, obok ochrony innych dóbr 

prawnych (np. zdrowia fizycznego i psychicznego albo prawidłowego rozwoju dzieci i 

młodzieży205. Z kolei, jeżeli chodzi o rozdział XXIII to obejmuje on szereg różnego rodzaju 

przestępstw, dla których wspólnym mianownikiem jest wolność bez bliższego jej 

zdefiniowania. J. Kosonoga wskazuje, że przy takim ujęciu można bronić tezy, że art. 191a 

k.k. odpowiada rodzajowemu przedmiotowi ochrony z rozdziału XXV Kodeksu karnego, 

jakim jest obyczajność. J. Kosonoga przekonuje, że z systemowego punktu widzenia 

indywidualny przedmiot ochrony z art. 191a k.k. wskazuje większe powinowactwo do 

rodzajowego przedmiotu wskazanego w rozdziale XXV Kodeksu karnego. Wizerunek 

osoby nagiej, a zwłaszcza osoby w trakcie czynności seksualnej, wiąże się z seksualnością 

człowieka jako taką, a swoboda w zakresie dysponowania takim wizerunkiem dotyczy dobra 

prawnego, jakim jest sfera wolności seksualnej. Autor ten dostrzega, że przedmiotem 

ochrony w przypadku komentowanego przestępstwa jest „wolność decyzyjna człowieka w 

obszarze intymności związanej ze sferą jego seksualizmu, a w szczególności wchodzącego 

w tę sferę prawa do rezygnacji z tej intymności w związku z eksponowaniem jej przejawów 

na zewnątrz”206.  

Słusznie jednak wskazuje się w literaturze, że należy odróżnić czynność sprawczą 

polegającą na utrwalaniu lub rozpowszechnianiu wizerunku nagiej osoby oraz czynność taką 

odnoszącą się do wizerunku osoby w czasie czynności seksualnej. Chodzi bowiem o to, że 

wizerunek nagiej osoby wcale nie musi wiązać się ze sferą seksualną. R. Krajewski 

wskazuje, że bezprawne utrwalanie lub rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby godzi w 

jej wolność jako taką, nie zaś w jej wolność seksualną, a zatem umiejscowienie art. 191a 

k.k., w zakresie, w jakim dotyczy on nagości jednostki, w rozdziale XXIII Kodeksu karnego 

 
204 J. Kosonoga, Przestępstwa przeciwko…, s. 320. 
205 M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia. Warszawa 1995 s. 287. 
206 J . Kosonoga, Przestępstwa przeciwko…, s. 321. 
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jest jak najbardziej poprawne207. Podobnie oceniają tę kwestię pozostali komentatorzy, w 

tym S. Hypś208. J. Lachowski jednoznacznie wskazuje, że przedmiotem ochrony przepisu 

art. 191a k.k. jest wolność człowieka w zakresie dysponowania swoim wizerunkiem w 

związku z intymną sferą swojego życia. Uregulowanie to ma chronić prywatność, wolność 

od obawy przed ujawnieniem faktów z życia intymnego209. M. Królikowski i A. Sakowicz 

wywodzą, iż indywidualne dobro chronione przez każdy z typów czynów zabronionych 

wymienionych w art. 191a k.k. nie jest jednolite. W pierwszym przypadku stanowi ono 

emanację wolności osobistej w sensie pozostawania wolnym od groźby, przymusu lub 

wykorzystania w związku z użyciem podstępu w kontekście uzyskania obrazu intymnego 

osoby pokrzywdzonej wbrew jej zgodzie. W drugim przypadku jest nim wolność stanowiąca 

przejaw dysponowania swoim obrazem intymnym i wyznaczenia zgodą granic jego 

rozpowszechniania. Wniosek taki płynie z rozstrzygnięcia systemowego, które wyjmuje 

omawiane typy spoza zakresu rozdziału XXV. Oznacza to, że w procesie interpretacji 

znamion znaczenie wolności seksualnej w sensie możności zapoznania się z wizerunkiem 

drugiej osoby, będącej nagą lub w trakcie czynności seksualnej oraz obyczajność w sferze 

życia seksualnego jest drugoplanowe210. Podobny pogląd prezentuje N. Kłączyńska, która 

konstatuje, iż przedmiotem ochrony tego przepisu są zarówno wolność, jak i prawo do 

prywatności. Wolność seksualna jest przedmiotem ochrony, ale tylko w odniesieniu do 

wizerunku osoby w trakcie czynności seksualnej, albowiem wizerunek osoby nagiej wcale 

nie musi wiązać się ze sferą seksualną211. 

Zdaniem A. Zolla dobrem atakowanym przez oba opisane w art. 191a k.k. typy 

czynów zabronionych jest wolność osoby. W przypadku pierwszego chodzi o wolność od 

znoszenia stanu spowodowanego zachowaniem drugiej osoby używającej przemocy, groźby 

bezprawnej lub podstępu godzącego rażąco w sferę życia prywatnego i intymnego. W typie 

drugim przedmiotem ataku jest wolność do dysponowania swoim wizerunkiem w 

szczególności, gdy jego rozpowszechnienie godzi rażąco w sferę życia prywatnego i 

intymnego212. Z kolei A. Michalska-Warias oraz T. Bojarski uważają, że przedmiotem 

ochrony jest jeden z aspektów szeroko rozumianej wolności jednostki w postaci swobody 

 
207 R. Krajewski, Przestępstwo utrwalania i rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie 

czynności seksualnej,  Prokuratura i Prawo 2012, nr 5, s. 20. 
208 S. Hypś, Przestępstwa przeciwko… s. 959. 
209 J. Lachowski, Przestępstwa przeciwko wolności (w:) Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, 

Warszawa 2016, s. 872. 
210 M. Królikowski, A. Sakowicz, Przestępstwa przeciwko…, s.  553-554. 
211 N. Kłączyńska, Przestępstwa przeciwko wolności (w:) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. red. J. 

Giezek, Warszawa 2014, s. 481. 
212 A. Zoll, Przestępstwa przeciwko…, s. 620. 
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zachowań i fizycznej prezentacji swojej osoby w wybranej formie,  

w określonych warunkach. W jej zakresie mieszczą się takie przejawy wolności jednostki, 

jak prawo do czynności seksualnych w ramach intymnej sfery życia bez upowszechniania 

własnych przeżyć fizycznych i emocjonalnych. Przedmiotem ochrony jest więc wolność 

jednostki w zakresie życia seksualnego z wyłączeniem dostępności do faktu ich przeżywania 

osób niepożądanych. Ten aspekt wolności człowieka łączy się w sposób istotny z godnością 

człowieka, obowiązkiem poszanowania jego osobowości niezależnie od płci i wieku213. J. 

Kulesza podkreśla, że takie stanowisko zawęża zakres ochrony jedynie do życia seksualnego 

i czynności seksualnych, podczas gdy faktyczny zakres ochrony jest dużo szerszy i obejmuje 

również po prostu wizerunek nagiej osoby214. R. Krajewski słusznie konstatuje, że w 

przepisie art. 191a k.k. chodzi o ochronę osoby przed nielegalnym wykorzystaniem jej 

wizerunku. Każdy człowiek ma bowiem prawo do utrwalania swojego nagiego wizerunku, 

ale w sposób wolny od przemocy, groźby bezprawnej i podstępu, jak też ma prawo do jego 

rozpowszechniania, lecz za swoją zgodą. Jest to jeden z atrybutów wolności człowieka, jego 

prawa do poszanowania intymności, tak w związku ze sferą seksualną, jak i poza nią215.   

Czynność sprawcza przestępstwa z art. 191a § 1 k.k. składa się z dwóch 

alternatywnych zespołów znamion i polega albo na utrwalaniu wizerunku nagiej osoby przy 

użyciu wobec niej do tego celu przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo 

na rozpowszechnianiu takiego wizerunku bez jej zgody216. 

Pojęcie wizerunku nie miało dotychczas utrwalonej treści na gruncie kodeksowym, 

choć posługiwała się nim judykatura i orzecznictwo w kontekście opisu przedmiotu 

czynności sprawczej przy przestępstwie rozpowszechniania treści pornograficznych. Za 

wyjątkiem art. 202 § 4 k.k. pojęcie to nie występowało dotychczas na gruncie prawa 

karnego, było natomiast przedmiotem regulacji Kodeksu cywilnego, a konkretnie art. 23 k.c. 

oraz ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - jej art. 81-83. Na 

gruncie tych regulacji termin „wizerunek” rozumiany jest rozmaicie. Wskazuje się na obraz 

fizyczny danej osoby, jej podobiznę, wygląd, za kryterium identyfikacji przyjmuje się także 

głos, a nawet charakterystyczny sposób zachowania się217. Owego dorobku nie można 

 
213 T. Bojarski, Przestępstwa przeciwko wolności (w:) Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 

2013 s. 508. 
214 J. Kulesza, Prawnokarna ochrona wolności jednostki w kontekście zasad teorii kryminalizacji, Prokuratora 

i Prawo 2014, nr 6, s. 36-37. 
215 R. Krajewski, Przestępstwo utrwalania…, s. 25. 
216 S. Hypś, Przestępstwa przeciwko…, s. 959. 
217 K. Witczak, Komparatystyczne ujęcie pojęć „wizerunek”, „utrwalanie”, „rozpowszechniania” w ujęciu 

art. 23 k.c., art. 81 ust. 1 pr. aut. oraz art. 191a k.k., Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 2017, nr 

2, s. 84-86. 
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jednak odnosić wprost do omawianej regulacji kodeksowej. W treści art. 191a k.k. mowa 

jest bowiem o „wizerunku nagiej osoby”, co z semantycznego punktu widzenia wpływa na 

zakres znaczeniowy tego pojęcia. Zgodnie z językowym znaczeniem tego słowa wizerunek 

to „podobizna, wyobrażenie, portret, obraz”218. 

Wydaje się, że na gruncie art. 191a k.k. zasadne jest wąskie rozumienie słowa 

wizerunek. Możliwość pełnego wykorzystania powołanego dorobku doktryny ograniczają 

również względy systemowe i zasadniczo różne ratio legis regulacji zawartych w art. 23 k.c. 

i art. 81 ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne oraz art. 191a k.k. W treści art. 191a k.k. 

nie chodzi o każdy wizerunek, ale wizerunek osoby nagiej, pozbawionej ubrania. M. 

Mozgawa definiuje wizerunek na gruncie art. 191a k.k. jako obraz osoby zarejestrowany 

przy pomocy technicznych środków rejestracji obrazu, z wyłączeniem zatem portretów, 

rysunków, sporządzonych przy użyciu pędzla, kredek, ołówków itp. W jego ocenie trudno 

byłoby postawić zarzut popełnienia przestępstwa z art. 191a k.k. artyście, który ukradkiem 

szkicuje portret nagiej kobiety opalającej się obok niego na plaży, gdyż w takim wypadku 

ingerencja prawa karnego sięgałaby za daleko219. Wobec tego należałoby odrzucić definicję 

pojęcia wizerunku, która obejmuje także głos osoby. Nagość to cecha obrazu, wyglądu 

człowieka, nie zaś jego głosu. Z tych samych względów należałoby się odnieść do 

możliwości identyfikacji za pomocą charakterystycznego stroju. Nie stanowi także 

wizerunku danej osoby tzw. maska artystyczna, czyli wizerunek sztucznie stworzony przez 

artystę dla oddania cudzej, a nie własnej postaci. Znamion art. 191a k.k. z istoty rzeczy nie 

wyczerpuje utrwalanie lub rozpowszechnianie tzw. „wizerunku piśmienniczego”, 

rozumianego jako przedstawienie danej osoby w dziele literackim, czy też karykatura. 

Pewne wątpliwości może budzić natomiast fotomontaż, który zwłaszcza w fotografii 

cyfrowej stanowi obecnie powszechny sposób obróbki obrazu. Prima facie wydawałoby się, 

że obraz zmontowany np. z kilku zdjęć różnych osób nie będzie stanowić wizerunku z uwagi 

na ograniczenie bądź wyłączenie możliwości identyfikacji. Niemniej można sobie 

wyobrazić przypadki niewielkiej ingerencji w wizerunek konkretnej osoby.  Sytuację taką 

należałoby oceniać ad casum. Nie można zatem a priori wyłączyć możliwości zrealizowania 

znamion art. 191a k.k. poprzez posłużenie się fotomontażem. Z drugiej jednak strony, w art. 

202 § 4b k.k. mowa jest o „wytworzonym lub przetworzonym wizerunku małoletniego 

uczestniczącego w czynności seksualnej”. W pierwszym przypadku chodzi o taki wizerunek, 

którego powstanie ktoś spowodował, który został przez kogoś zrobiony, wyprodukowany, 

 
218 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1983, s. 726. 
219 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko wolności…, s. 530. 
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w drugim o wizerunek, który został przekształcony, twórczo przerobiony, zmieniony przez 

nadanie mu innego wyglądu, postaci220. Można wobec tego użyć argumentu, że skoro 

takiego zastrzeżenia nie poczyniono w treści art. 191a k.k., to nie można wyczerpać znamion 

tego przestępstwa przez posłużenie się fotomontażem, jako wizerunkiem przetworzonym. 

Rozumowanie to nie jest zasadne. Opowiedzieć należy się za poglądem, że z uwagi na 

niewystępowanie w treści art. 191a k.k. przymiotników „wytworzony” i „przetworzony”, w 

przepisie tym chodzi o każdy wizerunek, w tym także przetworzony. Istotne jest ustalenie 

czy ewentualne przetworzenie pozwala na uznanie danego obrazu osoby za wizerunek. 

Gdyby intencją ustawodawcy było wprowadzanie takiej dychotomii to, przyjmując jego 

racjonalność, w art. 191a k.k. użyto by analogicznego wyrażenia normatywnego jak w art. 

202 § 4b k.k. Wydaje się przy tym, że rozróżnienie wizerunków w treści art. 202 § 4b k.k. 

jest zbędne, a w każdym razie posługiwanie się przez ustawodawcę tym terminem w 

przepisach prawa karnego uznać należy za niekonsekwentne221. 

Przez pojęcie wizerunku należy rozumieć podobiznę człowieka, która pozwala na 

jego identyfikację222. Najwięcej kontrowersji wywołuje jednak to, w jaki sposób należy 

rozumieć nagość jako cechę wizerunku. Problematyczna może być zwłaszcza kwestia tego 

czy osoba musi być zupełnie pozbawiona ubrania, czy też chodzi jedynie o odsłonięcie 

niektórych części ciała. W przeświadczeniu M. Mozgawa na gruncie art. 191a k.k. w grę 

wchodzi zarówno nagość całkowita, jak i częściowa w różnych możliwych wersjach 

zarówno naturalna, przymusowa, jak i dobrowolna223. Zdaniem J. Lachowskiego naga osoba 

to taka, której co najmniej intymne części ciała są odsłonięte i która jest bez ubrania, które 

normalnie nosi się w miejscu i okolicznościach, w których znalazła się ofiara. W przypadku 

mężczyzn takimi częściami ciała będą pośladki oraz narządy płciowe, a w przypadku kobiet  

piersi, pośladki oraz narządy płciowe224. Podobnie uważa A. Zoll225 i J. Kosonoga226. N. 

Kłączyńska wskazuje, że w przepisie chodzi zarówno o nagość całkowitą, jak i częściową, 

która oznacza co najmniej odsłonięcie narządów płciowych i piersi u kobiet, przy czym nie 

musi mieć to kontekstu seksualnego a może wiązać się opalaniem, kąpielą, porodem itp.227 

 
220 S. Dubisz, Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003, s. 380, 1067. 
221 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko…, s. 525. 
222 J. Lachowski, Przestępstwa przeciwko…, s. 873. 
223 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko…, s. 524-525. 
224 J. Lachowski, Przestępstwa przeciwko…, s. 873. 
225 A. Zoll, Przestępstwa przeciwko…, s. 623. 
226 J. Kosonoga, Przestępstwa przeciwko…, s. 1143-1144. 
227 N. Kłączyńska  Przestępstwa przeciwko…, s. 482. 
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J. Kosonoga podaje, że zakrycie musi być zupełne i oznaczać zasłonięcie części 

intymnych. Nie spełnia tego wymogu zakrycie ciała np. tkaninami przeźroczystymi, 

tiulowymi. Z wizerunkiem nagiej osoby będziemy mieli zatem do czynienia wówczas, gdy 

intymne części ciała pozostaną widoczne. Trudno natomiast rozstrzygnąć, jaka 

powierzchnia intymnej części ciała powinna pozostawać odsłonięta, aby można było 

przyjąć, że jest to wizerunek osoby nagiej. Wydaje się, że powinien być to fragment 

pozwalający na rozpoznanie takiej części ciała228. M. Filar kategorycznie twierdzi, że części 

płciowe muszą dać się wyraźnie wyróżniać, nawet gdyby nie były one specjalnie 

eksponowane. Nie decyduje tu rozległość nagości, ale jej topografia i kontekst229. 

J. Lachowski prezentuje niezwykle wąską wykładnię pojęcia wizerunku nagiej 

osoby. Autor wywodzi, że przez pojęcie wizerunku należy rozumieć podobiznę człowieka, 

która pozwala na jego identyfikację. Naga osoba z kolei to taka, które co najmniej intymne 

części ciała są odsłonięte i która jest bez ubrania. J. Lachowski podkreśla, że nie jest 

wystarczające jedynie odsłonięcie wskazanych powyżej części intymnych (np. opuszczenie 

bielizny i spodni mężczyzny).  W takim bowiem wypadku mamy do czynienia z obnażeniem 

a nie z nagością230. Z taką wykładnią tego pojęcia nie zgadza się M. Mozgawa formułując 

trafne pytanie, dlaczego nagość musi być utożsamiana z prezentowaniem części płciowych. 

Nagość może być całkowita lub częściowa, a zatem wymóg eksponowania owych części - 

mimo istnienia nagości - w wielu przypadkach nie byłby spełniony. Autor dostrzega, że 

analizowany przepis nie przewiduje warunku eksponowania części płciowych. Zdaniem 

autora wizerunek osoby nagiej to także osoba całkowicie pozbawiona ubrania, która stoi 

tyłem albo przodem, ale zakrywając sobie rękami organy płciowe231. Również R. Krajewski 

zauważa, że wykładnia proponowana przez M. Filara to przykład interpretatio restrictiva, 

która jest nieuprawniona tak z uwagi na ratio legis przepisu art. 191a k.k., ale także z 

perspektywy jego umiejscowienia w rozdziale dotyczącym przestępstw przeciwko wolności 

a nie przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Autor proponuje przyjąć, że pojęcie 

„osoba naga” dotyczy różnych postaci nagości w rozmaitych kontekstach. Interpretacja tego 

znamienia w kontekście wypełnienia znamion art. 191a k.k. winna uwzględniać czynniki 

dotyczące konkretnej osoby, w tym jej pozycję społeczną, wiek itp. Wszelkie oceny w 

 
228 J. Kosonoga, Przestępstwa przeciwko…, s. 1144. 
229 M. Filar, Przestępstwa przeciwko…, s. 1115. 
230 J. Lachowski, Przestępstwa przeciwko…, s. 873. 
231 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko…, s. 525.  
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przedmiotowym zakresie muszą być dokonywane ad casum, ale w duchu jak największej 

ochrony prywatności i godności ludzi232. 

M. Królikowski proponuje, aby przez kategorię „osoby nagiej” rozumieć nie tylko 

taki obraz człowieka, który wprost dokumentuje w pełni fakt braku jakiejkolwiek zasłony 

ciała pokrzywdzonego, ale także taki, w którym ukazana jest istotna część nagiego ciała 

pokrzywdzonego. Jego zdaniem użycie drobnych przedmiotów, skrawków materiału lub 

rozwiązań technicznych zakrywających lub rozmywających drobne części wizerunku osoby 

nagiej nie zmienia kwalifikacji. Autor uzasadnia, że ustawodawca miał na celu chronić obraz 

intymny pokrzywdzonego w większym stopniu niżby to wynikało z ukazania sfer intymnych 

ludzkiego ciała w kontekście pobudzenia seksualnego. Zakaz karny obejmuje wszystkie 

formy i cele dokumentacji wizerunku pokrzywdzonego jako osoby nagiej, np. dla jego 

ośmieszenia, ukazania szpetności lub samego pozbawienia go sfery prywatności233. Pogląd 

taki spotkał się z krytyką środowiska. J. Kosonoga wskazuje, że nie jest to ujęcie 

wystarczająco precyzyjne. Założenie, że wizerunek osoby to taki obraz, na którym ukazana 

jest istotna część nagiego ciała oznacza bowiem, że znaczenie ma to jaka powierzchnia ciała 

jest odsłonięta, podczas gdy istotne jest to, która część ciała jest widoczna234. J. Lachowski 

uważa taką wykładnię za nadmiernie rozszerzającą zakres kryminalizacji na gruncie art. 

191a k.k., niezgodą z literalnym brzmieniem tego przepisu oraz jego ratio legis.  Wnioskuje, 

że w takiej sytuacji wizerunkiem nagiej osoby byłby również wizerunek przedstawiający tył 

głowy i plecy osoby pokrzywdzonej z jakąś cechą szczególną, która pozwala na jej 

identyfikację, a to w ogóle nie przystaje do literalnego pojęcia nagości235.  

M. Mozgawa analizuje sprawę jeszcze szerzej. Otóż autor dostrzega, iż istotnym 

problemem jest również to, czy realizuje ustawowe znamiona przestępstwa z art. 191a k.k. 

zachowanie, które polega na utrwalaniu czy rozpowszechnianiu wizerunku nagiej osoby nie 

jako takiej, a jedynie nagich części jej ciała. I tak, np. jeżeli sprawca podstępnie fotografuje 

na plaży nagie kobiety utrwalając jedynie ich narządy płciowe, a nie interesując się 

pozostałymi częściami ciała, wówczas niewątpliwie mamy do czynienia z bezprawnym 

utrwalaniem. Jeśli jednak wizerunek intymnych części ciała jest rozpowszechniany np. w 

Internecie, wówczas powstaje zasadniczy problem ich rozpoznawalności i połączenia z 

konkretną osobą fizyczną, przy czym chodzi o rozpoznawalność dla przeciętnego odbiorcy, 

 
232 R. Krajewski, Przestępstwo utrwalania…, s. 30-31. 
233 M. Królikowski, Przestępstwa przeciwko wolności (w:) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do 

artykułów 117-221, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Warszawa 2010, s. 865. 
234 J. Kosonoga, Przestępstwa przeciwko…, s. 1144. 
235 J. Lachowski, Przestępstwa przeciwko…, s. 873. 
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bez konieczności sięgania do badań specjalistycznych np. antropologicznych. Wydaje się, 

że taka rozpoznawalność możliwa jest jedynie wyjątkowo, a zatem - co do zasady - w tego 

typu przypadkach nie będziemy mieli do czynienia z rozpowszechnianiem w rozumieniu art. 

191a k.k.236   

Cechą wizerunku - jak już wskazano - jest rozpoznawalność przedstawianej osoby. 

Chodzi o taką prezentację wizerunku, która pozwala zidentyfikować jakąś osobę jako 

określoną jednostkę fizyczną. W doktrynie pojawiają się jednak zapatrywania, iż nie można 

stawiać znaku równości pomiędzy wizerunkiem osoby fizycznej i okolicznościami 

pozwalającymi na identyfikację. Wizerunek jest bowiem zespołem charakterystycznych 

cech fizycznych osoby pozwalających na uzyskanie wyobrażenia o jej wyglądzie, czym 

innym jest natomiast wskazanie pewnych cech pozwalających na wywołanie skojarzenia z 

określoną osobą, np. karykatura237. Z teoretycznego punktu widzenia wyróżnia się także 

identyfikację bezpośrednią i pośrednią, gdy rozpoznanie następuje na podstawie 

dołączonych do wizerunku wskazówek, np. podpisu. W tej ostatniej kwestii słuszne 

stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 lutego 2003 r. (sygn. IV CKN 

1819/00)238 przyjmując, iż nie stanowi rozpowszechniania wizerunku publikacja fotografii, 

której brak jest cech pozwalających na identyfikację sfotografowanej osoby, a osoby bliskie 

i znajomi uzyskali z innych źródeł informację o tym, kogo przedstawia fotografia. 

Z kwestią rozpoznawalności wiąże się jednak wiele zagadnień spornych. 

Wątpliwości mogą dotyczyć chociażby tego, jakie cechy należy brać pod uwagę przy ocenie 

możliwości rozpoznania wizerunku danej osoby, czy są to jedynie rysy twarzy, czy również 

np. sposób poruszania się i sylwetka, szczególne cechy budowy, blizny, tatuaże, znamiona. 

Co więcej, dana osoba może być rozpoznana jedynie przez wąskie grono osób najbliższych, 

nie zaś przez osoby trzecie. R. Krajewski definiuje, że wizerunek to obraz, na którym 

widoczna jest twarz osoby, której dotyczy. W związku z tym przyjąć należy, że w 

analizowanym przestępstwie musi dojść do utrwalania lub rozpowszechnienia wizerunku 

twarzy osoby w powiązaniu z innymi elementami jej nagiego ciała. Inne sytuacje nie są już 

tak oczywiste, aczkolwiek zdaniem autora w analizowanym przepisie chodzi o najszerszą 

ochronę wolności ludzi w przedmiotowym obszarze, a zatem możliwe jest zidentyfikowanie 

osoby na podstawie innego charakterystycznego elementu jej ciała, nie tylko rysów 

 
236 M. Mozgawa, K. Nazar-Gutowska, Utrwalanie lub rozpowszechnianie…, s. 10. 
237 J. Błeszyński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2003 r., 

http://www.sn.pl/orzecznictwo/Biuletyn_IC_SN/Biuletyn_IC_SN_07-08_2004.pdf - dostęp dnia 4 stycznia 

2019 r. 
238 Legalis nr 58517. 
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twarzy239. Wydaje się, że jest to stanowisko aprobowane przez pozostałych przedstawicieli 

nauki prawa. W literaturze wskazuje się powszechnie, że wystarczające jest rozpoznanie na 

podstawie jakichkolwiek charakterystycznych cech szczególnych ciała pokrzywdzonego, w 

szczególności cech statycznych240. J. Kosonoga również feruje stanowisko, że wizerunek 

nagiej osoby powinien podlegać szerokiej karnoprawnej ochronie. Stąd też poza 

identyfikacją na podstawie rysów twarzy za wystarczające należy uznać rozpoznanie w 

oparciu o cechy szczególne ciała pokrzywdzonego. Z tego samego powodu nie powinno być 

wymagane rozpoznanie „powszechne”, gdyż wystarczy, że osobę są w stanie 

zidentyfikować osoby najbliższe241. Zdaniem M. Królikowskiego i A. Sakowicza ochrona 

obejmuje również intymność pokrzywdzonego nawet w sytuacji zniekształconego 

wizerunku242. Takie jest również stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 

24 stycznia 2008 r. (sygn. akt I CSK 319/07)243, na gruncie którego sąd przyjął, że 

„wskazanie w czasopiśmie osoby pozornie zamaskowanej, a w rzeczywistości 

rozpoznawalnej, może stygmatyzować ją oraz najbliższe osoby i powodować ostracyzm w 

kręgu społecznym, z którym pokrzywdzony wiąże swoje życie, aktywność społeczną oraz 

zawodową”. 

Co do szerokości kręgu osób, które powinny rozpoznać obraz fizyczny konkretnej 

osoby w nim przedstawionej to M. Królikowski wskazuje, że wystarczającym jest, gdy 

identyfikacja jest możliwa w węższym kręgu odbiorców, nie konkretyzuje jednak 

minimalnej ilości osób244. Wnioskować można, że autor nie uznaje za wystarczające 

rozpoznanie pokrzywdzonego przez tylko jedną osobę. J. Kosonoga twierdzi, że rozpoznanie 

nie musi być powszechne, a wystarczające jest, że osobę taką mogą zidentyfikować osoby 

najbliższe245. Powszechnym jest pogląd, że rozpoznanie tylko przez samego 

pokrzywdzonego nie jest wystarczające. B. Filek podnosi, że wygląd ciała człowieka, w 

szczególności jego intymnych części jest dobrem chronionym w sposób szczególny i dlatego 

każda ingerencja w sferę intymności człowieka jest naruszeniem prywatności i winno 

doczekać się właściwej reakcji karnoprawnej. Stąd autor za wystarczające uważa 

rozpoznanie osoby pokrzywdzonego przez choćby jedną osobę poza nim samym246. 

 
239 R. Krajewski, Przestępstwo utrwalania…, s. 25.  
240 M. Królikowski, A. Sakowicz, Przestępstwa przeciwko…, s. 556. 
241 J. Kosonoga, Przestępstwa przeciwko…, s. 1143. 
242 M. Królikowski, A. Sakowicz, Przestępstwa przeciwko…, s. 556. 
243 Legalis nr 92440. 
244 M. Królikowski, A. Sakowicz, Przestępstwa przeciwko…, s. 556. 
245 J. Kosonoga, Przestępstwa przeciwko…, s. 1143. 
246 B. Filek, Wizerunek nagiej…, s. 69-70. 
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Odrębnym zagadnieniem jest subiektywny stosunek pokrzywdzonego do nagości.  

Z jednej bowiem strony wyróżnić można naturystów czy ekshibicjonistów, z drugiej 

natomiast istnieją osoby, dla których kwestia nagości stanowi tabu, np. noszenie hidżabów, 

nikabów, czy burek przez kobiety muzułmańskie. Dla tych ostatnich utrwalanie przy 

spełnieniu znamion czasownikowych określonych w art. 191a k.k. lub tym bardziej 

rozpowszechnianie ich nagiego wizerunku stanowić może głębokie, traumatyczne 

przeżycie. Co więcej z perspektywy obu kategorii osób zupełnie odmiennie przedstawia się 

sama istota nagości. Niezależnie jednak od odrębności kulturowych czy religijnych, stopnia 

wrażliwości pokrzywdzonego, czy też jego subiektywnego przekonania, znamię nagości 

należy oceniać obiektywnie. Ewentualne okoliczności związane ze stopniem pokrzywdzenia 

ofiary czy też zamiarem sprawcy wpływać mogą na ocenę społecznej szkodliwości czynu. 

Trafnym rozwiązaniem przyjętym przez ustawodawcę jest zatem wnioskowy tryb ścigania 

omawianego przestępstwa247. 

W art. 191a k.k. ustawodawca sformułował dwa znamiona czasownikowe, które 

należy zrelatywizować do wizerunku osoby nagiej lub osoby w trakcie czynności seksualnej. 

Są nimi utrwalanie i rozpowszechnianie takiego wizerunku. Pozostałe znamiona 

czynnościowe tj. stosowanie przemocy, groźby bezprawnej i podstępu, są sposobem 

oddziaływania na pokrzywdzonego. 

Z semantycznego punktu widzenia utrwalać oznacza m.in.: "zarejestrować 

(rejestrować) dźwięki, obrazy na taśmach, płytach, w pamięci komputera itp. w celu ich 

późniejszego odtworzenia; upamiętnić (upamiętniać) kogoś lub coś w utworze literackim, 

rzeźbie itp.; uczynić (czynić) trwałym, trwalszym, oprzeć (opierać) na trwałej podstawie; 

utwierdzić (utwierdzać), umocnić (umacniać), ugruntować (ugruntowywać)"248. Zgodnie z 

językowym znaczeniem określenia „utrwalanie” jego istotą jest to, że możliwe jest 

późniejsze odtworzenie tego co zostało zarejestrowane np. obrazu, dźwięku. 

Przez utrwalanie należy więc rozumieć taką czynność, która umożliwia zarejestrowanie 

wymaganych omawianym przepisem treści na odpowiednim nośniku materialnym i nadanie 

im trwałości w tym sensie, że można do nich wrócić w każdym czasie - odtworzyć. 

Powyższe ujęcie zakłada objęcie tym słowem nie tylko czynności nadania trwałości, ale 

inne, bardziej ulotne postaci zachowania danej treści w pamięci nośników. Dopuszczalna 

jest i taka wykładnia tego znamienia, które zrelatywizuje pojęcie utrwalania do pojęcia 

 
247 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko…, s. 520. 
248 S. Dubisz, Uniwersalny słownik…, s. 1050. 
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wizerunku w ujęciu dynamicznym, obejmując też zakazem transmisje wizerunku osoby 

nagiej lub w trakcie czynności jako formy wydłużenia dostępności danej treści. Dotyczy to 

w szczególności tzw. usług streamingowych, polegających na zapewnieniu możliwości 

odbioru obrazu i dźwięku przez użytkowników sieci, w których następuje czasowe 

zachowanie kopii w celu udostępnienia odbioru z pewnym przesunięciem względem czasu 

realnego249. Sposób utrwalania nie ma znaczenia, nie ma znaczenia również to, na jak długo 

wizerunek taki został utrwalony250. 

Z utrwalaniem mamy jednak najczęściej do czynienia w szczególności w przypadku 

zrobienia zdjęcia, nakręcenia filmu, ale również w razie namalowania obrazu, rysunków, 

szkiców, rycin251. M. Mozgawa wyraża przekonanie odmiennie, że nie popełnia 

przestępstwa z art. 191a k.k. ten, kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osób w trakcie 

czynności seksualnej przy użyciu pędzla czy ołówka252. Komentator tłumaczy, że za taką 

wykładnią przemawia wykładnia celowościowa, trudno byłoby bowiem postawić zarzut 

popełnienia przestępstwa z art. 191a k.k. artyście, który ukradkiem szkicuje portret nagiej 

kobiety opalającej się obok niego na plaży. W takim przypadku ingerencja prawa karnego 

sięgałaby za daleko253. Z kolei K. Witczak, przez wzgląd na wykładnię celowościową oraz 

przyjęcie szerokiego zakresu ochrony zawartej w regulacji prawnej art. 191a k.k., proponuje 

nie przyjmować istnienie zamkniętego katalogu nośników obrazu jednostki fizycznej254. 

Zdaniem J. Lachowskiego utrwalaniem będzie również wykonanie rzeźby, 

płaskorzeźby przedstawiającej wizerunek, o jakim mowa w art. 191a k.k., a więc wówczas, 

gdy taki szkic, obraz jednoznacznie będzie pozwalać połączyć wizerunek osoby 

namalowanej lub naszkicowanej z jej tożsamością255. S. Hypś wskazuje przy tym, że w 

takim przypadku chodzi o identyfikację, która nie budzi najmniejszych wątpliwości dla osób 

znanych pokrzywdzonemu256. J. Kosonoga również nie odrzuca możliwości takiego 

utrwalania aczkolwiek podnosi, że jej praktyczne znaczenie będzie marginalne257. 

Utrwalaniem nie jest natomiast dokonanie jedynie zapisu fonicznego258.  

 
249 M. Królikowski, A. Sakowicz, Przestępstwa przeciwko …, s. 554. 
250 J. Lachowski, Przestępstwa przeciwko…, s. 874. 
251 M. Filar, Przestępstwa przeciwko…, s. 1115. 
252 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko wolności (w:) Kodeks Karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, 

Warszawa 2017, s. 584. 
253 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko…, s. 530. 
254 K. Witczak, Komparatystyczne ujęcie…, s. 100.  
255 J. Lachowski, Przestępstwa przeciwko…, s. 874. 
256 S. Hypś, Przestępstwa przeciwko…, s. 960. 
257 J. Kosonoga, Przestępstwa przeciwko…, s. 1146. 
258 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko…, s. 530. 
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Czynnością sprawczą jest również rozpowszechnianie wizerunku bez zgody osoby 

utrwalonej. Rozpowszechnianie wizerunku oznacza udostępnienie go bliżej nieokreślonemu 

kręgowi osób, doprowadzenie do takiej sytuacji, w której wizerunek będzie powszechnie 

dostępny, a więc dostępny dla każdego. Znamię to zostaje zrealizowane, jeśli sprawca 

wywiesi taki wizerunek w miejscu, do którego dostęp ma nieograniczony krąg osób, przez 

umieszczenie wizerunku w Internecie, w tym na portalu społecznościowymi259. Sąd 

Najwyższy w wyroku z dnia 16 lutego 1987 r. (sygn. WR 28/87)260 wskazał, że 

rozpowszechnianie to czynienie określonych treści powszechnie dostępnymi, umożliwienie 

zapoznania się z nimi większej, bliżej nieokreślonej liczbie osób. Nie musi to wiązać się z 

publiczną prezentacją lub pokazem tych treści. Tego rodzaju ukształtowanie czynności 

sprawczej jest niezwykle istotne ze względu na środowisko, w jakim może nastąpić 

udostępnienie wizerunku, np. w sieci komputerowej, w Internecie na stronie z otwartym 

dostępem lub ograniczonym względem osób nienależących do kręgu dopuszczonych 

odbiorców strony przez użycie spamu. Nie jest również konieczne, aby rozpowszechnienie 

nastąpiło w taki sposób, który przekaże treści odbioru bez jego aktywnego wysiłku w ich 

poszukiwaniu lub w wyniku wprowadzenia go w błąd co do cech materiału np. samoistne 

wyświetlenie się okna lub użycie mylącego opisu261. 

J. Lachowski podnosi, że nie stanowi rozpowszechniania wizerunku 

zaprezentowanie go na zamkniętym przyjęciu prywatce czy też wysłanie go kilku 

osobom262. Podobnie J. Kosonoga podnosi, że nie stanowią rozpowszechniania działania 

sprawcy polegające na ich okazywaniu lub wyświetlaniu filmu za pomocą aparatury video, 

jeżeli tego rodzaju okazywanie lub udostępnienie tych przedmiotów odbywa się w 

niewielkim i ściśle określonym kręgu osób263.  Zupełnie odmiennie przedstawia tą sprawę 

R. Krajewski, którego zdaniem rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby lub osoby w 

czasie czynności seksualnej to także udostępnienie go nawet jednej osobie lub wąskiej 

grupie osób. Autor podnosi, że odmienna interpretacja pojęcia rozpowszechniania jest 

nieuprawniona, gdyż stanowiłaby ona przejaw wykładni zwężającej dokonanej wbrew ratio 

legis przepisu, który ma przecież w jak najszerszym zakresie chronić ludzi przed 

 
259 Tamże, s. 874. 
260 Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa 1987, z. 9-10, poz. 85. 
261 M. Królikowski, Przestępstwa przeciwko…, s. 864. 
262 J. Lachowski, Przestępstwa przeciwko…, s. 874. 
263 J. Kosonoga, Przestępstwa przeciwko…, s. 1146. 
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nadużyciami w przedmiotowym zakresie264. Pogląd ten podziela N. Kłączyńska podnosząc, 

że rozpowszechnianiem wizerunku jest także udostępnienie go nawet jednej osobie265. 

Utrwalanie musi dotyczyć osoby istniejącej w realnym świecie, nie obejmuje zatem 

postaci wygenerowanych komputerowo. Pewien problem dotyczy tego, czy w grę wchodzi 

utrwalanie wizerunku osoby fizycznie istniejącej np. przed obiektywem aparatu lub kamery, 

czy też może być i tak, że ktoś np. podstępnie utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w 

trakcie czynności seksualnej odtwarzany, np. na ekranie kinowym czy telewizora. 

Oczywiście można powiedzieć, że ów wizerunek nagiej osoby już został utrwalony i 

powstaje problem - oczywiście natury prawnej, a nie technicznej - utrwalania wizerunku już 

utrwalonego. Biorąc jednak pod uwagę efekt końcowy, tzn. fakt, że dana osoba 

nieuprawniona podstępnie wchodzi w posiadanie takowego wizerunku, to można sądzić, że 

jest bez znaczenia, czy owo utrwalenie miało charakter pierwotny czy też wtórny. Z punktu 

widzenia drugiego znamienia czasownikowego tzn. rozpowszechniania jest rzeczą 

całkowicie obojętną, czy sprawca sam ów wizerunek czy czynność seksualną utrwalił w 

sposób pierwotny czy wtórny, czy też może nabył ów wizerunek od osoby trzeciej. Ważne 

jest tylko to, że rozpowszechnianie ma miejsce bez zgody osoby uprawnionej266. 

Jeśli sprawca, nie kryjąc się, utrwala np. wizerunek nagiej osoby opalającej się na 

plaży mimo protestów tej osoby, wówczas nie możemy mówić o realizacji ustawowych 

znamion przestępstwa z art. 191a k.k. Ewentualna odpowiedzialność karna może wejść w 

grę dopiero wówczas, gdy tak utrwalony, a więc w sposób jawny, wizerunek nagiej osoby 

sprawca rozpowszechnia. Wykorzystanie przez sprawcę stanu, w jakim znajduje się naga 

ofiara (stan nieprzytomności, poważne upojenie alkoholowe) i utrwalenie jej wizerunku nie 

będą implikować odpowiedzialności z art. 191a k.k., chyba że sprawca takowy wizerunek 

zacznie bez wymaganej zgody rozpowszechniać, natomiast gdy sprawa sam doprowadził do 

tego stanu, np. nieprzytomności, omdlenia, ciężkiego upojenia alkoholowego po to, aby 

utrwalić wizerunek nagiej osoby to jego zachowanie należy kwalifikować z art. 191a k.k.267.  

Dla bytu przestępstwa z art. 191a §1 k.k. wymagane jest, aby sprawca przy 

utrwalaniu wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej używał 

jednego z trzech sposobów postępowania z pokrzywdzonym, tj. użył wobec 

niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu. Użycie tych środków może odnosić się 

 
264 R. Krajewski, Przestępstwo utrwalania…, s. 28. 
265 N. Kłączyńska, Przestępstwa przeciwko…, s. 482. 
266 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko…, s. 584. 
267 Tamże, s. 583. 
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zarówno do znamienia utrwalania (np. zainstalowanie ukrytych kamer w sypialni), jak i do 

wykreowania sytuacji, w której osoba utrwalana staje się naga lub jest obiektem 

podejmowania z nią określonych czynności seksualnych (np. pozbawienia jej siłą ubrania, 

zmuszenie groźbą lub przemocą do odbycia stosunku seksualnego)268. Nie jest jednak 

konieczne, aby podstęp czy przemoc lub groźba były równoczesne z czynnością utrwalania. 

Może być bowiem tak, że sprawca np. spodziewając się przybycia gości, montuje w ich 

pokoju urządzenia nagrywające, które później uruchamia albo też tak, że najpierw stosuje 

przemoc wobec osoby, a później - po przełamaniu jej oporu - utrwala jej nagi wizerunek269.  

Pojęcie „przemocy” obejmuje działanie za pomocą siły fizycznej, które zmierza do 

opanowania woli pokrzywdzonego i narzucenia mu jakiegoś zachowania się pożądanego 

przez sprawcę. W kontekście zakazu z art. 191a k.k. chodzi o podjęcie przemocy w celu 

utrwalania wizerunku pokrzywdzonego, a zatem o takie opanowanie jego woli, by przełamać 

opór woli lub uzyskać odpowiednią postać wizerunku270. Podobnie pojęcie to opisuje M. 

Mozgawa wskazując, że przemocą jest takie oddziaływanie środkami fizycznymi, które 

uniemożliwiając lub przełamując opór zmuszanego, ma albo nie dopuścić do powstania lub 

wykonania jego decyzji woli, albo naciskając aktualnie wyrządzaną dolegliwością na jego 

procesy motywacyjne, nastawić jego decyzję w pożądanym przez sprawcę kierunku271. Jego 

zdaniem kodeksową konstrukcję stosowania przemocy wobec osoby należy rozumieć w 

tożsamy sposób, jak w art. 191 k.k. a zatem objąć nią sytuacje bezpośredniego stosowania 

przemocy272. Z uwagi bowiem na to, iż ustawa stanowi „używając w tym celu wobec niej 

przemocy”, de lege lata w grę wchodzi tylko i wyłącznie użycie tej przemocy wobec osoby 

pokrzywdzonej (z wyłączeniem możliwości przyjęcia, aby przemoc ta była nakierowana na 

inną osobę albo też przeciwko rzeczy, a ściślej na osobę za pośrednictwem rzeczy). Chodzi 

więc o bezpośrednie użycie siły fizycznej dla uniemożliwienia oporu ofiary (np. związanie 

jej) lub przełamania jej oporu (np. bicie, przypalanie) 273. Do podobnych konkluzji dochodzi 

S. Hypś zauważając jednak, że nie zostało precyzyjnie sformułowane czy w komentowanym 

przepisie chodzi o zastosowanie przemocy wobec pokrzywdzonego przez sprawcę w 

jakiejkolwiek jej formie (bezpośredniej oraz pośredniej, np. przez postępowanie z rzeczą), 

czy przemoc ta obejmuje jedynie oddziaływanie wobec pokrzywdzonego. Opierając się 

 
268 M. Filar, Przestępstwa przeciwko…, s. 1115-1116. 
269 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko…, s. 583. 
270 M. Królikowski, A. Sakowicz, Przestępstwa przeciwko…, s. 554. 
271 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko…, s. 583. 
272 M. Królikowski, A. Sakowicz, Przestępstwa przeciwko…, s. 554. 
273 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko…, s. 583. 
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jednak na wykładni językowej autor przyjmuje ostatecznie, że ustawodawca zawęził 

odpowiedzialność karną sprawcy wyłącznie do formy przemocy wobec osoby274. 

Inaczej do tego podchodzi A. Zoll, który podnosi, że przemoc może polegać także 

na zdjęciu siłą ubrania albo na zabraniu ubrania np. osobie kąpiącej się nago w jeziorze. 

Wtedy należy uznać, że przemoc jest stosowana wobec osoby pokrzywdzonej275. Pogląd ten 

aprobuje M. Jachimowicz, który powołując się na stanowisko Sądu Apelacyjnego w 

Krakowie wyrażone w wyroku z dnia 12 sierpnia 1999 r. (sygn. II AKa 59/99)276 wskazuje, 

że przemoc wobec osoby to także działanie na rzecz, jeżeli użycie przemocy narusza 

nietykalność cielesną ofiary, powodując dolegliwość fizyczną, np. zrywanie kolczyków, 

zegarka, wyszarpywanie rzeczy z rąk277. Są to jednak stanowiska odosobnione. 

W obecnym brzmieniu przepisu znamiona art. 191a k.k. wypełnia jedynie takie 

utrwalanie wizerunku osoby, które wiąże się ze stosowaniem wobec pokrzywdzonego 

przemocy groźby bezprawnej lub podstępu. Wydaje się, że taka konstrukcja znamion nie 

jest właściwa. Wątpliwości budzi zwłaszcza użycie w treści art. 191a k.k. sformułowania 

„wobec niej”, co ogranicza znacznie zakres oddziaływania sprawcy. Nietrudno wyobrazić 

sobie sytuację, gdy przemoc jest nakierowana właśnie przeciwko rzeczy czy też np. 

ukochanemu zwierzęciu ofiary, które oczywiście rzeczą nie jest albo też wobec osoby 

bliskiej, np. dziecku ofiary. Można zatem - de lege ferenda - rozważyć propozycję 

modyfikacji przepisu art. 191a k.k. poprzez zamianę sformułowania „używając w tym celu 

wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu” na „używając w tym celu przemocy, 

groźby bezprawnej lub podstępu”278. 

Groźba bezprawna jest pojęciem zdefiniowanym w art. 115 § 12 k.k., szerszym niż 

groźba karalna typizowana w art. 190 k.k. Obejmuje ona prócz groźby popełnienia 

przestępstwa, groźbę spowodowania postępowania karnego i groźbę rozgłoszenia 

wiadomości uwłaczających czci zagrożonego lub jego najbliższych. Nadto Kodeks karny 

nie wprowadza w tym przypadku wymogu współczesności obawy do wypowiadanej groźby, 

co pozwala na to, że utrwalanie wizerunku nastąpi w innym czasie lub miejscu, a groźba 

dotrze do adresata w innym czasie i miejscu279. Dla wypełnienia przedmiotowego znamienia 

nie jest również wymagane, aby sprawca groził osobiście. Groźba może być skierowana za 

 
274 S. Hypś, Przestępstwa przeciwko…, s. 960. 
275 A. Zoll, Przestępstwa przeciwko…, s. 622. 
276 Legalis nr 45942.  
277 M. Jachimowicz, Przestępstwo utrwalania…, s. 24. 
278 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko…, s. 526-527. 
279 M. Królikowski, A. Sakowicz, Przestępstwa przeciwko…, s. 555. 
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pośrednictwem osoby trzeciej, która przekazuje treść groźby zgodnie z poleceniem 

sprawcy280.  

Trzecim sposobem działania sprawcy jest użycie podstępu. Jak podkreślił Sąd 

Najwyższy w wyroku z dnia 4 marca 2009 r. (sygn. IV KK 339/08)281 immanentną cechą 

podstępu jest wprowadzenie innej osoby w błąd lub wykorzystanie błędu. Błędem jest 

natomiast niezgodność świadomości z rzeczywistością. W wyroku z dnia 27 października 

1986 r. (sygn. II KR 134/86)282 Sąd Najwyższy wyjaśnił, że różnica pomiędzy jednym a 

drugim sposobem działania sprawcy sprowadza się do tego, że wprowadzenie w błąd 

oznacza, iż sprawca swoimi podstępnymi zabiegami doprowadza inną osobę do mylnego 

wyobrażenia o rzeczywistym stanie rzeczy, zaś wyzyskanie błędu polega na wykorzystaniu 

przez sprawcę już istniejących, niezgodnych z rzeczywistością opinii lub wyobrażeń osoby 

pokrzywdzonej. Wynikiem błędnego wyobrażenia na temat rzeczywistości jest to, że 

działaniom sprawcy nie towarzyszy opór czy sprzeciw pokrzywdzonego. W innym 

orzeczeniu z dnia 27 maja 1985 r. (sygn. II KR 86/85)283 Sąd Najwyższy wskazał, iż podstęp 

może polegać bądź na stosowaniu takich pozorów, w których osoba pokrzywdzona wyraża 

zgodę na czyn, na który nie wyraziłaby zgody, gdyby nie była wprowadzona w błąd, bądź 

też na zabiegach doprowadzających osobę pokrzywdzoną do stanu, w którym nie ma 

pełnego rozeznania tego, co czyni albo nie może stawiać oporu. W doktrynie przeważa 

szerokie rozumienie podstępu, a zatem objęcie tym pojęciem wprowadzenia w błąd oraz 

wyzyskanie błędu dotyczącego istotnych przesłanek motywacyjnych kierujących 

postępowaniem pokrzywdzonego lub prowadzącego do ograniczenia zdolności do 

autodeterminacji w zakresie dysponowania swoim intymnym wizerunkiem284. Chodzi o 

sytuację stworzoną lub wykorzystaną przez sprawcę, w której osoba pokrzywdzona nie jest 

świadoma utrwalania jej wizerunku wtedy, gdy była nagą lub w trakcie czynności seksualnej 

(np. sprawca będący pracownikiem pływalni instaluje w kabinie prysznicowej kamerę 

fotograficzną, właściciel hotelu instaluję kamerę w pokoju hotelowym285). M. Mozgawa 

wyjaśnia, że w grę może wchodzić sytuacja, w której dana osoba, pozostając w błędzie, 

wyrazi zgodę na utrwalanie swego nagiego wizerunku (np. sprawca przekonuje ją, że w 

aparacie fotograficznym nie ma filmu) albo też, że owa osoba nie wyrazi wobec czynności 

 
280 M. Jachimowicz, Przestępstwo utrwalania…, s. 25. 
281 Legalis 210091. 
282 Orzecznictwo Sądu Najwyższego 1987, nr 7, poz. 80. 
283 Orzecznictwo Sądu Najwyższego 1985, nr 12, poz. 152. 
284 M. Królikowski, Przestępstwa przeciwko…, s. 864. 
285 A. Zoll, Przestępstwa przeciwko…, s. 622. 
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utrwalania sprzeciwu, bowiem o owym fakcie w ogóle nie wie. Nie jest natomiast podstępem 

sytuacja, w której ofiara godzi się na utrwalanie np. czynności seksualnej, w której 

uczestniczy pod wpływem obietnicy małżeńskiej czy korzyści majątkowej, której to 

obietnicy sprawca później nie dotrzymuje. Nie jest również podstępem jawne utrwalanie 

wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej w przypadku, gdy sprawca 

organizuje fikcyjny casting na modelki lub do filmu pornograficznego. W takim przypadku 

ewentualna odpowiedzialność może nastąpić w momencie rozpowszechniania nagranych 

materiałów bez zgody osoby sfilmowanej, sfotografowanej. Nie jest w końcu podstępem 

podanie innej osobie tzw. afrodyzjaków, czyli środków zwiększających popęd płciowy, 

bowiem środki te nie wyłączają możliwości podjęcia decyzji woli co do zachowań 

dotyczących sfery seksualnej człowieka. Natomiast podanie narkotyku wyłączającego 

świadomość (np. w posiłku czy napoju) niewątpliwie stanowi podstęp286. 

Dodatkowo przyjęcie, iż sprawca działał podstępnie wymaga pewnego 

zobiektywizowania. Chodzi o rozważenie, czy podjęto takie oszukańcze zabiegi, które 

zdolne były doprowadzić nawet rozważną, przestrzegającą zasad obyczajowości osobę do 

poddania się sytuacji. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 września 1974 r. (sygn. III KR 

105/74)287 wypowiedział się, że nie stanowi podstępu nakłanianie pełnoletniej, znającej 

działanie alkoholu kobiety do picia napojów alkoholowych, chociażby nakłaniający miał na 

celu odbycie z odurzoną alkoholem stosunku płciowego. Podanie alkoholu czy narkotyku 

musi więc nastąpić bez wiedzy osoby pokrzywdzonej i nie będzie podstępem świadome 

zażycie przez pokrzywdzonego tych substancji288. W doktrynie eksponuje się różnice 

pomiędzy podstępem a wykorzystaniem bezradności pokrzywdzonego. Nie będzie 

stanowiło podstępu utrwalanie wizerunku nagiej osoby podczas snu bądź też osoby 

sparaliżowanej lub kalekiej. Znamienia podstępu nie wyczerpuje także fotografowanie z 

dużej odległości za pomocą odpowiedniego obiektywu osoby nagiej, np. opalającej się w 

swoim ogrodzie. Nie wydaje się, aby jawne filmowanie z daleka, przy użyciu normalnych 

funkcji aparatu czy kamery, mogło stanowić realizację znamion przestępstwa z art. 191a k.k. 

Nawet więcej, jeżeli sprawca nie kryjąc się utrwala wizerunek nagiej osoby, np. osoby 

opalającej się na plaży, nawet pomimo jej protestów, wówczas również nie dochodzi do 

realizacji znamion przestępstwa z art. 191a §1 k.k. Nie ma również realizacji ustawowych 

znamion tego przestępstwa, jeśli osoba jawnie fotografowana, bez użycia podstępnych 

 
286 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko…, s. 527-528. 
287 Legalis 18275. 
288 R. Krajewski, Podstęp przy przestępstwie zgwałcenia (w:) Studia prawnoustrojowe. 40, s. 263. 
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zachowań, nie zwraca na to uwagi. Wówczas odpowiedzialność zajdzie dopiero wówczas, 

gdy jej nagi wizerunek zostanie rozpowszechniony (bez zgody tej osoby). Z drugiej strony 

należy rozważyć, czy nie będzie realizacją ustawowych znamion przestępstwa zachowanie 

sprawcy, który jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt nastawiony na utrwalenie nagiej 

osoby. Chodzi tu o paparazzi czy podglądaczy, którzy imają się zadań mających na celu 

utrwalić nagi wizerunek osoby znanej289. Sprawą otwartą pozostaje ewentualna modyfikacja 

legislacyjna znamion czynnościowych związanych ze sposobem utrwalania intymnego 

wizerunku osoby. Rozważyć można byłoby uzupełnienie ich o wykorzystanie stanu 

bezradności pokrzywdzonego. Pod dyskusję należy także poddać wprowadzenie ogólnego 

wymogu braku zgody pokrzywdzonego na utrwalanie wizerunku, skoro na taką redakcję 

znamion zdecydowano się w przypadku rozpowszechniania wizerunku. 

Jakkolwiek pierwszy z typizowanych w art. 191a k.k. czynów zabronionych polega 

na przełamaniu decyzji woli pokrzywdzonego w zakresie udostępnienia swojej osoby w celu 

utrwalania wizerunku, zgoda zostaje bezpośrednio zaliczona na poczet znamion drugiego 

typu - bezprawnego rozpowszechniania wizerunku osoby nagiej lub w trakcie czynności 

seksualnej. Zachowanie sprawcy o tych cechach dopiero wtedy narusza zakaz karny, jeżeli 

nie towarzyszy mu zgoda osoby bezpośrednio pokrzywdzonej obejmująca zakres i formy 

udostępnienia wizerunku. Zgoda na rozpowszechnianie musi być wyrażona w sposób 

wyraźny i nie można jej domniemywać. Tylko pod takimi warunkami będzie wyłączała 

odpowiedzialność karną sprawcy za rozpowszechniania wizerunku. Ponieważ wizerunek ma 

obejmować nagą osobę lub osobę w trakcie czynności seksualnej, a więc przedstawiać musi 

pewne intymne aspekty życia, należy domniemywać, że osoba taka nie wyraziła zgody na 

rozpowszechnianie. Doświadczenie życiowe pozwala postawić tezę, że człowiek co do 

zasady zachowuje w dyskrecji tego typu okoliczności i nie ujawnia ich bliżej 

nieokreślonemu kręgowi osób. Z tych powodów zgoda musi być wyraźna290. Rola zgody nie 

tyle legalizuje rozpowszechnianie wizerunku, co wyznacza granice jego dozwolonego 

wykorzystania. Przepis chroni wolność jednostki do dysponowania swoją wolnością w 

zakresie udostępniania intymnego wizerunku własnej osoby, stąd istota naruszenia dobra 

może polegać na przekroczeniu granic wyznaczonych przez zgodę dysponenta dobrem291 

albo na rozpowszechnianiu nagiego wizerunku (lub wizerunku w trakcie czynności 

seksualnej), kiedy osoba utrwalona cofnie zgodę na rozpowszechnienie jej nagiego 

 
289 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko…, s. 528. 
290 J. Lachowski, Przestępstwa przeciwko…, s. 875. 
291 M. Królikowski, Przestępstwa przeciwko…, s. 864-865. 
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wizerunku292. Na pewno zgodę może wyrazić osoba pełnoletnia, a więc taka, która 

ukończyła 18 lat, a wyjątkowo także kobieta, która ukończyła 16 lat i za zgodą sądu zawarła 

związek małżeński. R. Krajewski wskazuje ponadto, że już osoba, która ukończyła 15 lat 

może być dysponentem dobra w postaci rozpowszechniania jej intymnego wizerunku. 

Prawo karne wyznacza bowiem niższą granicę wieku, po osiągnięciu którego osoby mogą 

podejmować decyzje odnośnie dyspozycji swoimi dobrami w podobnym kontekście, a 

mianowicie kontaktów seksualnych. Dalsze jednak obniżenie tej granicy jest nieuprawnione, 

biorąc pod uwagę choćby cywilistyczną konstrukcję ograniczonej zdolności do czynności 

prawnych293. 

Przedmiotem czynności wykonawczej przy przestępstwie z art. 191a §1 k.k. może 

być każdy człowiek (zarówno kobieta, jak i mężczyzna), który znajduje się w określonej 

przez ustawowe znamiona czynu sytuacji (tzn. jest nagi lub/i w trakcie czynności seksualnej) 

i nie wyraża zgody na utrwalanie swojego wizerunku w tym stanie. Z zakresu pojęcia osoby, 

użytym w komentowanym przepisie, należy wyłączyć wizerunek zwłok ludzkich294. 

Przestępstwo z art. 191a k.k. ma charakter powszechny. Jego sprawcą może być każdy.  

Przestępstwo utrwalania wizerunku może zostać popełnione jedynie w zamiarze 

kierunkowym (dolus directus coloratus). Stosując przemoc, groźbę bezprawną oraz podstęp, 

sprawca musi działać kierunkowo, w celu utrwalania wizerunku danej osoby. Słusznie 

zauważa się w doktrynie, że nie ma znaczenia dla ponoszenia odpowiedzialności karnej 

modyfikacja strony podmiotowej określana mianem zamiaru quasi-ewentualnego w 

odniesieniu do braku pełnej pewności, czy uzyskany obraz należy potraktować jako 

wizerunek osoby nagiej lub w trakcie czynności seksualnej, gdy sprawca dopuszczając taką 

możliwość chce podjąć opisane w tym typie działania. Taką sytuację należy potraktować 

jako postać zamiaru bezpośredniego i zbadać zabarwienie celem295. Jeśli sprawca używał 

przemocy lub groźby bezprawnej bądź podstępu wobec osoby w innym celu (np. w celu 

zmuszenia do określonego zachowania), a przy okazji zostanie utrwalony nagi wizerunek 

takiej osoby zmuszonej lub wizerunek tej osoby w trakcie czynności seksualnej, to nie 

dochodzi do realizacji znamion czynu opisanego w art. 191a k.k. Do istoty przestępstwa z 

art. 191a k.k. nie należy to, aby ofiara wiedziała, że jej wizerunek jest utrwalany296. Zdaniem 

A. Zoll nie jest wykluczone popełnienie tego czynu zabronionego z zamiarem wynikowym. 

 
292 M. Jachimowicz, Przestępstwo utrwalania…, s. 34. 
293 R. Krajewski, Przestępstwa utrwalania…, s. 37. 
294 S. Hypś, Przestępstwa przeciwko…, s. 960-961. 
295 M. Królikowski, A. Sakowicz, Przestępstwa przeciwko…, s. 557. 
296 J. Lachowski, Przestępstwa przeciwko…, s. 875. 

78:6708631308



79 
 

Sprawca bowiem może nie być pewny co do zgody osoby, której wizerunek został utrwalony 

i działać ze świadomością możliwości rozpowszechnienia wizerunku bez zgody osoby 

pokrzywdzonej i na to się godzić297.  

Odmiennie przedstawia się kwestia rozpowszechniania wizerunku. Przestępstwo to 

można popełnić zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym298. Co istotne, 

sprawca musi objąć zamiarem brak zgody osoby bezpośrednio pokrzywdzonej na określoną 

czynność udostępnienia wizerunku299. 

Realny (rzeczywisty) zbieg przepisu art. 191a k.k. może nastąpić z tymi przepisami, 

które kryminalizują zjawisko pornografii, w szczególności w zakresie utrwalania, 

przechowywania lub rozpowszechniania treści pornograficznych (np. art. 202 k.k.). W 

praktyce może dojść do sytuacji, kiedy sprawca dokona utrwalania wizerunku danej osoby 

w trakcie czynności seksualnej, w sytuacji, gdy sam stosując przemoc, groźbę bezprawna 

lub podstęp do takiej czynności doprowadza. W takiej sytuacji, w zależności od 

okoliczności, dojść może do zbiegu art. 197 § 1-4 k.k. z art. 191a k.k. Na podobnej zasadzie 

wystąpi zbieg art. 191a k.k. z art. 198 k.k., art. 199 k.k., art. 200 k.k. i art. 201 k.k.300. Pewien 

problem może powstać na gruncie art. 202 § 4 k.k. mówiącym o utrwalaniu treści 

pornograficznych z udziałem małoletniego. Należy jednak zauważyć, że przepis ten nic nie 

mówi o ewentualnych środkach (groźba, przemoc, podstęp) stosowanych wobec 

małoletniego przy utrwalaniu treści pornograficznych, zatem jeśli takowe środki nie miały 

zastosowania (czyli owo utrwalanie miało miejsce za zgodą małoletniego), wówczas 

kwalifikacja prawna zachowania sprawcy ograniczy się do art. 202 § 4 k.k. Jeśli jednak 

utrwalanie zostało dokonane przy użyciu któregoś ze środków wskazanych w art. 191a k.k., 

wówczas konieczne jest zastosowanie kumulatywnej kwalifikacji301. Utrwalanie intymnego 

wizerunku osoby, łączące się ze stosowaniem przemocy, może prowadzić do zbiegu z 

przepisami rozdziału XIX Kodeksu karnego. Z reguły działanie sprawcy nie będzie 

powodowało takich obrażeń ciała, które uzasadniałyby kumulatywną kwalifikację prawną. 

W sytuacji jednak, gdy skutkiem działania sprawcy będzie powstanie obrażeń naruszających 

czynności narządu ciała do 7 dni (art. 157 § 2 k.k.), a tym bardziej średniego (art. 157 § 1 

k.k.) lub ciężkiego uszkodzenia ciała (art. 156 k.k.), uzasadnione będzie przyjęcie zbiegu 

 
297 A. Zoll, Przestępstwa przeciwko…, s. 624. 
298 J. Kosonoga, Przestępstwa przeciwko…. s. 1147. 
299 M. Królikowski, A. Sakowicz, Przestępstwa przeciwko…, s. 557. 
300 J. Kosonoga, Przestępstwa przeciwko…, s. 1147. 
301 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko…, s. 585. 
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przepisów ustawy302. Natomiast zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w 

wyroku z dnia 21 kwietnia 1978 r. (IV KR 98/78)303, iż spowodowanie uszkodzenia ciała, 

inaczej niż naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.), nie mieści się z natury rzeczy 

w ramach przemocy użytej przez sprawcę zgwałcenia, można wprost odnieść do oceny 

zachowania sprawcy przestępstwa z art. 191a k.k. Stąd też wniosek o braku podstaw do 

przyjęcia kwalifikacji kumulatywnej art. 191a k.k. z art. 217 k.k. Nie jest natomiast 

wykluczone zastosowanie kumulatywnej kwalifikacji prawnej w przypadku, gdy czyn z art. 

191a k.k. łączy się z pozbawieniem wolności ofiary (art. 189 k.k.)304. Przepis art. 191a k.k. 

może pozostawać także w zbiegu z art. 190a k.k., jeżeli zachowanie przewidziane w art. 

191a k.k. stanie się środkiem do wywołania skutku wskazanego w tym typie. Ze względu na 

sposób konstrukcji znamienia „uporczywe nękanie”, które jest bardzo pojemne, nie sposób 

na poziomie rozważań czysto teoretycznych definitywnie rozstrzygnąć o tym, czy w 

konkretnej sytuacji zajdzie zbieg realny czy pozorny305. Należy także przyjąć kumulatywną 

kwalifikację art. 191a k.k. z art. 267 § 3 k.k. w sytuacji, gdy ktoś w celu uzyskania 

informacji, do której nie jest uprawniony, posługuje się urządzeniem wizualnym i za jego 

pomocą rejestruje wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej. Jeśli 

sprawca wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego 

terenu po to, aby sfotografować kogoś w sytuacji intymnej, a więc nago albo w trakcie 

czynności seksualnej i następnie takowe fotografie wykonuje, wówczas mamy do czynienia 

z dwoma czynami, a w rezultacie z dwoma przestępstwami - art. 193 k.k. i art. 191a k.k. i z 

rzeczywistym zbiegiem przestępstw306. 

Pozorny (pomijalny zbieg) art. 191a k.k. może natomiast nastąpić z art. 191 k.k. lub 

art. 191 k.k.307. W treści art. 191a k.k. ustawodawca posłużył się bowiem znamionami 

czasownikowymi występującymi m.in. w art. 191 k.k. (przestępstwo zmuszania). Problem 

wzajemnej zależności obu przepisów należy więc rozstrzygnąć analogicznie jak w 

przypadku przestępstwa zgwałcenia i przyjąć, że przepisy te pozostają w zbiegu pomijalnym 

(reguła lex consumens derogat legi consumptae). Oczywiście ów zbieg może mieć miejsce 

jedynie w przypadku utrwalania, a nie rozpowszechniania. Zbieg przepisów ustawy nie 

zachodzi natomiast w przypadku naruszenia miru domowego w celu popełnienia 

 
302 J. Kosonoga, Przestępstwa przeciwko…, s. 1148. 
303 Legalis nr 20833. 
304 J. Kosonoga, Przestępstwa przeciwko…, s. 1148. 
305 M. Królikowski, A. Sakowicz, Przestępstwa przeciwko…, s. 557. 
306 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko…, s. 585. 
307 S. Hypś, Przestępstwa przeciwko…, s. 961. 
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przestępstwa z art. 191a k.k. Zachowanie takie należałoby uznać za czyn współukarany 

uprzedni. W przypadku natomiast zachowania polegającego na utrwalaniu bądź 

rozpowszechnianiu jednym czynem wizerunku kilku osób należy przyjąć, podobnie jak się 

to czyni w przypadku przestępstwa zniesławienia, że mamy wówczas do czynienia z jednym 

czynem sprawcy308. W kontekście relacji art. 191 k.k. do 191a k.k. pojawi się też problem 

tzw. kolizji w czasie - art. 4 §1 k.k. Względniejszy dla sprawcy będzie tu oczywiście art. 191 

§ 1 k.k.309. 

Przestępstwo zakazu utrwalania wizerunku nagiej osoby bez jej zgody 

jest występkiem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, którego 

ściganie następuje w trybie publicznoskargowym na wniosek pokrzywdzonego - art. 191a 

§2 k.k.310.  W miejsce kary pozbawienia wolności sąd może orzec grzywnę lub karę 

ograniczenia wolności - art. 37a k.k., art. 37b k.k. Orzeczenie grzywny jest także możliwe 

w razie ustalenia, że sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub 

gdy korzyść majątkową osiągnął - art. 33 § 2 k.k.311. W przypadku warunkowego 

zawieszenia wykonania kary wymierzonej za przestępstwo z art. 191a k.k. spośród 

możliwych obowiązków probacyjnych szczególnego znaczenia nabierają te o charakterze 

prewencyjnym, w tym np. powstrzymywanie się od kontaktowania się z pokrzywdzonym 

lub innymi osobami w określony sposób - art. 72 § 1 pkt 7a k.k.), czy też opuszczenie lokalu 

zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym - art. 72 § 1 pkt 7b k.k. Ustawowe zagrożenie 

pozwala na warunkowe umorzenie postępowania karnego (art. 66 k.k.). 

Spośród środków karnych zastosowanie może znaleźć obowiązek powstrzymania się 

od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z 

określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu - 

art. 39 pkt 2b k.k. Orzeczenie tego środka jest możliwe w razie skazania za umyślne 

przestępstwo z użyciem przemocy, w tym przemocy przeciwko osobie najbliższej - art. 41a 

§ 1 k.k., co mieści się w znamionach art. 191a k.k.312. Możliwe jest również zastosowanie 

środka karnego w postaci zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, 

wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności związanych z 

wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi (art. 41 § 1a k.k.). 

Przesłanką jego orzeczenia jest skazanie na karę pozbawienia wolności za przestępstwo 

 
308 J. Kosonoga, Przestępstwa przeciwko…, s. 1147-1148. 
309 M. Filar, Przestępstwa przeciwko…, s. 1116. 
310 S. Hypś, Przestępstwa przeciwko…, s. 961. 
311 J. Kosonoga, Przestępstwa przeciwko…, s. 1148. 
312 Tamże, s. 1148-1149. 
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przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego. Będzie to 

możliwe, jeżeli sprawca znęcania się nadużył zajmowanego stanowiska lub zawodu albo 

wykazał, że dalsze jego zajmowanie lub wykonywanie zagraża istotnym dobrom 

chronionym prawem, np. fotograf, który wykonał zdjęcia wizerunku nagiej osoby za zgodą 

pokrzywdzonego a następnie rozpowszechniał bez takiej zgody. Sąd może orzec także 

środek karny w postaci pozbawienie praw publicznych przy skazaniu na karę pozbawienia 

wolności na czas nie krótszy od lat 3 za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji 

zasługującej na szczególne potępienie, a także podanie wyroku do publicznej wiadomości. 

W grę wchodzi również orzeczenie przepadku przedmiotów (art. 44 k.k.), przepadek 

korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa (art. 45 k.k.), jak również obowiązek 

naprawienia szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (art. 46 k.k.). 

Stosownie do art. 51 k.k. sąd może zawiadomić sąd rodzinny o potrzebie orzeczenia 

pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich lub opiekuńczych. Przesłanką takiego 

zawiadomienia jest popełnienie przestępstwa na szkodę małoletniego co ma miejsce, jeżeli 

małoletni występuje w charakterze pokrzywdzonego w rozumieniu art. 49 k.p.k. W takim 

przypadku sąd powinien uwzględnić nie tylko rodzaj popełnionego przestępstwa, ale przede 

wszystkim okoliczności dotyczące osoby sprawcy, jego właściwości, warunków osobistych 

oraz zdolności do właściwego wykonywania obowiązków rodzicielskich lub 

opiekuńczych313.  

Wprowadzenie nowej regulacji do Kodeksu karnego należy ocenić pozytywnie. 

Przedtem w zasadzie nie było możliwości prawnokarnej ingerencji w przypadkach 

określonych w tym przepisie. Jak zauważa N. Kłączyńska do czasu wejścia w życie przepisu 

art. 191a k.k. ściganie opisanych w nim czynów możliwe było w pewnym ograniczonym 

zakresie na podstawie art. 191 k.k. lub 202 k.k.314. Taka ochrona była jednak 

fragmentaryczna. W sytuacji rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby pokrzywdzony 

mógł skorzystać jedynie z ochrony cywilnoprawnej, co wymagało inicjatywy dowodowej, 

często przewyższającej możliwości ewentualnego powoda jako strony tegoż postępowania, 

a dodatkowo nakładu finansowego związanego z kosztami postępowania cywilnego. 

Nagminność tego typu zachowań, a przede wszystkim umieszczanie z różnej motywacji 

zdjęć czy filmów w Internecie spowodowała, że konieczność przeciwdziałania temu 

zjawisku wymagała interwencji ustawodawcy. Jak słusznie zauważył T. Bojarski takie 

zachowanie sprawcy jest karygodne, gdyż w prostej linii może prowadzić do zakłóceń 

 
313 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko…, s. 533. 
314 N. Kłączyńska, Przestępstwa przeciwko…, s. 481. 
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równowagi życia duchowego, a nawet psychicznego osoby znajdującej się na obrazie. Może 

ono prowadzić także wprost do załamań psychicznych, innych następstw w zakresie zdrowia 

tej osoby, a więc może sięgać znacznie dalej niż samo pogwałcenie wolności i godności 

takiej osoby315. Wydaje się, że tego rodzaju konsekwencje, zwłaszcza zaś targnięcie się na 

własne życie, powinny znaleźć odzwierciedlenie w odpowiedniej kwalifikacji prawnej tego 

czynu, podobnie jak przy art. 207 k.k. czy 210 k.k.316. 

 

2. Nagość w kontekście treści pornograficznych 

 

Podjęcie próby naukowej eksploracji wszelkich obszarów nagości wiązać musi się 

także z wglądem w temat dotyczący pornografii, który mógłby być odrębnym tematem 

dociekań naukowych. Mając jednak na celu stworzenie pracy w miarę kompleksowej, 

oddającej wszystkie aspekty prawne nagości, zasadnym jest omówienie i tego aspektu, choć 

- co oczywiste - w okrojonym zakresie. Pornografia jest wciąż tematem, wokół którego toczy 

się wiele sporów. Wzbudza ona duże zaciekawienie nie tylko amatorów tych treści, ale także 

w sferze naukowej, w szczególności prawniczej, jak i w sferze obyczajowości. Wynikiem 

tych dociekań jest wiele prac, które aspirują do tego, aby wyczerpać temat kompleksowo. Z 

tego powodu w ramach niniejszego opracowania potratować należy pornografię jedynie w 

bezpośredniej korelacji z nagością.  

Otóż obowiązujący Kodeks karny wprowadził istotne zmiany w stosunku do 

wcześniejszych regulacji, bazując na tzw. koncepcji wolnościowej, zakładającej bezkarność 

kontaktu dorosłych ludzi z treściami pornograficznymi. Koncepcja ta znalazła wyraz w art. 

202 § 1 k.k., nie ma natomiast zastosowania w wypadku małoletnich (art. 202 § 3-4c k.k.) 

oraz rozpowszechniania tzw. twardej pornografii, uważanej za szkodliwą (art. 202 § 3 k.k.). 

Oznacza to, że treści pornograficzne mogą być publicznie prezentowane, ale w taki sposób, 

aby nie narzucać ich odbioru osobie, która sobie tego nie życzy. Treści takie mogą więc być 

prezentowane w specjalnie przewidzianych ku temu miejscach a osoba, która nie chce 

oglądać treści pornograficznych, nie musi do takich miejsc wstępować. W miejscach ogólnie 

dostępnych pornografia może być prezentowana, ale w taki sposób, aby osoba nie życząca 

sobie tego, nie mogła się z nią zetknąć przypadkowo. Dlatego treści pornograficzne nie mogą 

być eksponowane w witrynach sklepowych ani nie mogą być wykładane do sprzedaży w 

 
315 T. Bojarski, Przestępstwa przeciwko…, s. 508-509. 
316 R. Krajewski, Przestępstwa utrwalania…, s. 39. 
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sposób czyniący je ogólnie dostępnymi. Mogą one być w sprzedaży, ale eksponowane w 

taki sposób, żeby mógł je obejrzeć jedynie ten, kto jest nimi zainteresowany317. 

Tutaj pojawia się problem rozgraniczenia pornografii od erotyki. Czym bowiem są 

wizerunki nagich osób, przeważnie kobiet, na okładkach gazet typu „Playboy”, „CKM”, 

„Hustler”, „Twój Weekend” czy też wizerunki nagich kobiet na kalendarzach 

umieszczonych choćby w warsztatach samochodowych, ale również na komendach, 

komisariatach, posterunkach Policji, czy w więziennych celach. Idąc dalej, w jaki sposób 

oceniać zachowanie sprawców, którzy udostępniają małoletniemu poniżej lat 15 wizerunki 

nagich kobiet zawarte na stronach ogłoszeń randkowych (art. 200 § 2 k.k.) czy też 

przechowują na swoim telefonach pliki graficzne zawierające wizerunki nagich dzieci (art. 

202 § 4a k.k.)? Nikt nie ma wątpliwości, że pornografia to nagość, ale pytanie tym razem 

brzmi, czy nagość to pornografia i czy da się określić in abstracto granicę między nimi?  

Określenie „pornografia” pochodzi z greckiego słowa „porno”, które oznaczało 

prostytutkę i słowa „graphos” - piszę. Etymologicznie rzecz ujmując, pornografia oznacza 

więc opisywanie lub przedstawianie w innej formie wizualnej zachowań nierządnych, 

sprośnych, które naruszają obyczajność318. Według definicji słownikowej są to teksty albo 

wizerunki o treści nieprzyzwoitej, obscenicznej, przedstawiające sceny erotyczne, aby 

podniecić seksualnie czytelnika albo widza319. Słownik wyrazów obcych PWN wyjaśnia, że 

pornografia to pisma, rysunki, obrazy o treści nieprzyzwoitej, przedstawiające sceny 

erotyczne obliczone na wywołanie u odbiorców podniecenia płciowego320. Słownik 

współczesnego języka polskiego podaje zaś, że pornografia oznacza zdjęcia, filmy, 

przedstawienia teatralne, druki i inne treści, które eksponują treści nieprzyzwoite, zwłaszcza 

sceny erotyczne, obliczone na wywołanie podniecenia erotycznego u odbiorców i na zysk 

materialny z ich rozpowszechniania321. Historyk J. Łojek przyjmował, że jest to twórczość 

ikonograficzna, ale także literacka lub występy sceniczne, które przedstawiają nagie ciało 

ludzkie w sposób sprzeczny ze społecznym poczuciem przyzwoitości i w jedynym przede 

wszystkim celu, tj. dla pobudzenia lub rozwinięcia ekscytacji zmysłowej. Na tej podstawie 

swego czasu ścigano karnie wszelkiego rodzaju publikacje ukazujące ciało ludzkie w postaci 

nie odzianej, upozowane tak czy owak, lecz przede wszystkim ujawniające rejon pudendi322.  

 
317 J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1998, s. 357. 
318 A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2000, s. 509. 
319 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1999, s. 399. 
320 J. Tokarski, Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1972, s. 592. 
321 B. Dunaj, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1998, s. 106.  
322 J. Łojek, Nagość ciała…, s. 95-96. 
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W Polsce międzywojennej konieczność zwalczania pornografii była powszechnie 

uznawana a dawniejsza formuła pornografii oscylowała wokół określeń: niemoralne, 

sprośne, obleśne, obsceniczne, plugawe lub nieobyczajne. Chodziło przy tym o treści, które 

naruszają poczucie wstydu i moralności płciowej323. Rozwiązanie przyjęte w Kodeksie 

karnym z dnia 11 lipca 1932 r.324 było bardzo syntetyczne. Zgodnie z art. 214 § 1 tego aktu 

prawnego rozpowszechnianie pism, druków, wizerunków lub innych przedmiotów 

mających charakter pornograficzny, podlegało karze aresztu do 2 lat. Ta sama kara groziła 

temu, kto w celu rozpowszechniania takie przedmioty sporządzał, przechowywał lub 

przewoził. Dominowała wówczas koncepcja subiektywna, według której o pornograficznym 

charakterze pisma, druku, wizerunku decydował cel wytwórcy, polegający na przeznaczeniu 

danego wytworu wyłącznie do wywołania podniecenia seksualnego325. S. Glaser i A. 

Mogilnicki za pornograficzny uważali przedmiot, którego treść, choćby częściowa, była 

poświęcona motywom płciowym i przedstawiona w sposób podniecający pobudliwość 

płciową. Ten cel podniecenia pobudliwości płciowej, często trudno uchwytny, stanowił 

cechę charakterystyczną pornografii, przy czym ta sama rzecz mogła być pornografią lub 

nie w zależności od formy, w jakiej ją przedstawiono i ukrytego celu, do którego dążyła. W 

wypadkach wątpliwych to ostatecznie sąd musiał w wyroku ustalić, dlaczego uważa dany 

druk, pismo, wizerunek etc. za pornograficzny. Autorzy jako przykład przywoływali 

sprzedaż w księgarni atlasu anatomicznego z rysunkami narządów płciowych, co nie 

odpowiadało dyspozycji art. 214 k.k., natomiast prezentacja tego atlasu w szkole skierowana 

do dzieci i eksponująca bardziej drastyczne rysunki już realizowała znamiona art. 214 

k.k.326. Pornograficzny charakter danego przedmiotu próbowano więc ustalać na podstawie 

znajomości danego utworu, w jakim celu działał twórca i w efekcie tego wyłączać z kręgu 

dzieł nieobyczajnych literaturę naukową lub wybrane utwory literackie, które choć mogły 

działać podniecająco na popęd płciowy, to nie służyły - przynajmniej wyłącznie - tylko temu 

celowi. Ostateczna ocena zawsze należała do sądu, który dokonywał kwalifikacji rozpatrując 

poszczególne sprawy327. 

L. Peiper wskazywał, że charakter pornograficzny mają te przedmioty, które same 

przez się naruszają poczucie publicznej moralności i wstydliwości, nie zaś czyjeś 

 
323 J. Warylewski, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (w:) Kodeks Karny. Komentarz, 

red. R. A. Stefański, Warszawa 2015, s. 870. 
324 Dz. U. z 1932 r. Nr 60, poz. 571 z późn. zm. 
325 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932 , s. 308-309. 
326 S. Glaser, A. Mogilnicki, Kodeks karny. Prawo o wykroczeniach. Komentarz, Kraków 1934, s. 682-683. 
327 P. Horoszewski, O pornografii, Głos Sądownictwa 1938, nr 6, s. 474-478. 
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indywidualne zapatrywania i uczucia328. Jak zauważał W. Makowski „granica karalności 

jest tutaj bardzo trudna do ustalenia i ulega zmianom i przesunięciom w zależności od 

stopnia kultury, poglądów estetycznych i etycznych, charakteryzujących poziom życia 

społecznego. Trudno też ustawowo wskazać cechy obiektywne, któreby świadczyć miały o 

naruszeniu przystojności, z konieczności zatem w ramach ogólnego określenia ustawowego 

odbywać się musi rzeczywista ocena faktycznego stanu według uznania sądu, opartego na 

wyrozumieniu zarówno istoty panujących w społeczeństwie poglądów, jak subiektywnych 

intencyj sprawcy”. Autor oceniał, że nagie akty kobiet pod przykrywką kultu piękna mogły 

w rzeczywistości obliczone być na wywołanie wzmożonej pobudliwości, a tym samym 

stanowić pornografię a nie sztukę329. Definicja pornografii, odnosząca się do wstydliwości, 

zawarta była także w okólniku o zwalczaniu pornografii wydanym 9 czerwca 1936 r. przez 

Ministra Spraw Wewnętrznych Felicjana Sławoja-Składkowskiego. Zgodnie z tym 

okólnikiem pornografia to „pisma, druki, wizerunki lub inne przedmioty, które - biorąc pod 

uwagę przeciętne przeświadczenie ogółu - oczywiście obrażają poczucie wstydu i 

przyzwoitości”. Dokument kończył się apelem o ściganie przestępców łamiących przepisy 

o zwalczaniu pornografii, która to była „sprawą mające doniosłe znaczenia dla zdrowia i 

tężyzny moralnej narodu”330. Jak wskazuje W. Tekely, do walki z pornografią w II RP 

używano głównie struktur administracyjnych - cenzury a art. 214 k.k. był jedynie wyrazem 

poglądów ustawodawcy, że pornografia to wielkie zło331. 

Na początku XX w. na ziemiach polskich z pewnością dostępne były takie formy 

pornografii jak obsceniczne teksty, rysunki, ryciny, ilustrowane pocztówki i filmy. 

Obsceniczne grafiki przedstawiały sceny z alkowy, marzenia seksualne, atrakcyjne ciała. 

Dużą rolę odgrywał w nich detal, skupienie na cechach płciowych bohaterów. Bez wątpienia 

wraz z rozwojem fotografii najpopularniejszym rodzajem pornografii na początku XX w. 

była pocztówka, którą kupowało się bynajmniej nie w celu wysłania. Pocztówkowym 

standardem były zdjęcia nagich modelek wystylizowanych na postaci biblijne i antyczne. 

Część pocztówek powstała w Polsce, większość jednak pochodziła z Francji, Belgii, 

 
328 L. Peiper, Komentarz do Kodeksu karnego, prawa o wykroczeniach i przepisów wprowadzających wraz z 

niektóremi ustawami dodatkowemu i wzorami orzeczeń do prawa o wykroczeniach, Kraków 1933, s. 581. 
329 W. Makowski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1937, s. 608-609. 
330 https://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-9-czerwca-1936-r-okolnik-o-zwalczaniu-

pornografii,nId,1830973 - dostęp dnia 06. 06. 2020 r. 
331 W. Tekely, Zwalczanie pornografii na ziemiach polskich w dobie zaborów i w II RP (w:) Pornografia, red. 

M. Mozgawa, Warszawa 2011, s. 39-40. 
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Niemiec, Włoch i Rosji332. Jak widać 333, były również to zdjęcia nagich lub półnagich 

modelek, niekiedy nawet modelek ubranych w bieliznę.  

Teoria ta przyjmowana była także na gruncie Kodeksu karnego z dnia 19 kwietnia 

1969 r.334. Kodeks ten w art. 173 k.k. penalizował rozpowszechnianie pisma, druków, 

fotografii lub innych przedmiotów o charakterze pornograficznym, a także sporządzanie, 

przechowywanie, przenoszenie, przesyłanie lub przewożenie takich przedmiotów w celu 

rozpowszechniania. Regulacja ta stanowiła niemal dosłowne powtórzenie przepisów art. 214 

k.k. z 1932 r. S. Siewierski konstatował, że pornografia ma na celu podniecenie 

pobudliwości płciowej człowieka. Rozstrzygając więc kwestię, czy dane pismo, druk, 

fotografia ma charakter pornograficzny, należy zwracać uwagę na subiektywny nastrój woli 

twórcy, który odbija się w samym dziele, czy autorowi chodziło przede wszystkim o 

stworzenie dzieła sztuki, a więc o osiągnięcie efektu artystycznego, czy też o wywołanie 

podniecenia płciowego335. W podobnym tonie wypowiadał się I. Andrejew336. Autor ten nie 

miał wątpliwości, że fotografie przedstawiające obnażone organy płciowe w czasie stosunku 

seksualnego są pornografią, natomiast w pozostałych wypadkach, mniej oczywistych, nie 

wykluczał konieczności udziału biegłych przy ocenie, czy dany przedmiot ma charakter 

pornograficzny337. Niezwykle poetycko do sprawy podchodził J. Śliwowski, który 

charakteryzował, że przedmioty o charakterze pornograficznym mają na celu pobudzanie 

instynktu seksualnego za pomocą bodźców wizualnych, powodując tym naruszenie 

równowagi doznań i przeżyć a zwłaszcza emocji. Wspólną ich cechą było, iż wyobrażały 

cechy i wydarzenia drażniące w wysokim stopniu pobudliwość płciową338. Bardziej 

obiektywistycznie kwestię tę traktował K. Buchała precyzując, że pornograficzne są 

przedmioty mogące wywołać u osób przeciętnych nadmierne podniecenie seksualne, a 

contrario przedmioty, które mogły wywołać takie podniecenie tylko u osób szczególnie 

wrażliwych na pobudzenie seksualne, nie należały do pornograficznych339. Wskazane 

powyżej koncepcje subiektywne były o tyle ułomne, gdyż opierały się wyłącznie na 

nieuchwytnym kryterium intencji wytwórcy, abstrahując od cech danego przedmiotu. Nadal 

 
332 M. Ciereszko, Popularna pornografia? O rodzajach pornografii funkcjonujących na ziemiach polskich na 

początku XX wieku i jej relacji z ówczesną kulturą popularną, Kultura i Historia 2016, nr 29, s. 5, 10. 
333 https://facet.wp.pl/to-krecilo-facetow-w-latach-30-

6002205374596225g?c=336&c=96&src01=f1e45&src01=6a4c8; https://facet.wp.pl/to-nas-krecilo-w-latach-

20-6002205338109057g/11 - dostęp dnia 06.06.2020 r. 
334 Dz. U. z 1969 r. Nr 13, poz. 94 z późn. zm. 
335 S. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1987, s. 147. 
336 I. Andrejew, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973, s. 513. 
337 I. Andrejew, Kodeks karny. Krótki komentarz, Warszawa 1988, s. 154. 
338 J. Śliwowski, Prawko karne, Warszawa 1975, s. 406. 
339 K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1980, s. 704. 
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więc wyłączna intencja twórcy danego pisma, druku, wizerunku przesądzała  

o pornograficznym wydźwięku340.   

  Poruszony zapewne tymi próbami definiowania pornografii M. Filar pisał, że ścisłe 

zdefiniowanie tego pojęcia było przedsięwzięciem nieomal beznadziejnym. Jako pierwszy 

podnosił, że mianem pornograficznych powinno się określać jedynie te przedmioty, których 

treścią jest przedstawienie czynności seksualnych sprzecznych z przyjętymi wzorcami 

zachowań seksualnych, opartymi na biologicznych funkcjach seksu. Chodziło tu o czynności 

wbrew naturze lub niezgodne z jej funkcjami. Tylko takie prezentacje zdolne były w 

ówczesnej obyczajowości wytwarzać u znaczącej liczby odbiorców nieprzyjemne 

psychiczne uczucia tzw. wstydu seksualnego. Jako pomocnicze przy ocenie służyć miało 

kryterium estetyczne341. W późniejszej publikacji M. Filar przedstawił okoliczności 

przemawiające z uznaniem danej prezentacji za pornograficzną w rozumieniu art. 173 k.k., 

tj.: charakter prezentowanych czynności seksualnych - im bardziej czynności te odbiegają 

od zinternalizowanego standardu społecznego w tym względzie - tym bliżej do oceny 

pornograficzności; sposób prezentowania nagości i czynności seksualnej - im bardziej 

prezentacja ma charakter zdepersonifikowany i technologiczny, demonstrując organy w ich 

funkcjach płciowych i ginekologiczno-anatomicznej budowie, tym bliżej do oceny 

pornograficzności; inspiracja autora prezentacja - im bardziej oczywiste jest, że jego intencją 

była zdepersonalizowana prezentacja „technologii seksu” celem wywołania u odbiorcy 

określonych biologicznie reakcji psychoseksualnych, tym bliżej do oceny pornograficzności 

prezentacji; poziom techniczno-estetyczny prezentacji - im niższy jest ten poziom, tym bliżej 

do oceny pornograficzności prezentacji. Autor zakładał, że wymienione okoliczności 

powinny być oceniane łącznie w swym wzajemnym związku i dopiero taka kompleksowa 

ocena stworzyć miała przesłanki dla uznania przez organ procesowy danej prezentacji za 

pornograficzną342.  

Były to pierwsze definicje, które kłady nacisk na aspekt przedmiotowy, a nie 

podmiotowy prezentacji. Autorzy więc za pornograficzne uważali przede wszystkim obrazy 

czynności seksualnych sprzeczne z przyjętymi wzorcami zachowań, a więc czynności 

pomiędzy homoseksualistami, pedofilne czy takie dewiacje seksualne, jak np. nekrofilia343.  

 
340 A. Marek, Kodeks karny…, s. 462. 
341 M. Filar, Rozpowszechnianie pornografii (w:) System prawa karnego. O przestępstwach w szczególności, 

red. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1989, s. 215-

216. 
342 M. Filar, Pornografia, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1993, nr 8-9, s. 30.  
343 A. Marek, Prawo karne…, s. 378. 
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W praktyce, w czasie pierwszych dwudziestu lat obowiązywania, art. 173 Kodeksu 

karnego z 1969 r. nie nastręczał większych kłopotów, bo prawie nie był stosowany. 

Działająca w tym czasie cenzura prewencyjna zajmowała się bowiem, oprócz kwestii 

politycznych, także określeniem tego, co jest a co nie jest pornograficzne344. Organy 

ścigania, chociaż formalnie nie związane taką oceną, chętnie się jej podporządkowały, nie 

wszczynając postępowań karnych, jeżeli chodziło o publikację, która przeszła przez kontrolę 

urzędu cenzury. Nieliczne sprawy karne dotyczyły działań osób prywatnych handlujących 

sprowadzonymi z zagranicy zdjęciami lub czasopismami. Po zniesieniu cenzury sytuacja 

zmieniła się radykalnie, a organy prokuratury i sądy stanęły przed dylematem co rozumieć 

pod pojęciem pornografii. Prokuratorzy i sędziowie nie wykazywali zapału do zajmowania 

się takimi sprawami wiedząc, że nie ma łatwiejszego sposobu ośmieszenia się, jak wdawanie 

się w szczegółową argumentację, dlaczego dany przedmiot uważa się lub nie za mający 

charakter pornograficzny. Powoływanie biegłych seksuologów, socjologów, niekiedy 

profesorów prawa karnego było więc zręcznym wyjściem z tej trudnej sytuacji, ale na ogół 

nie posuwało sprawy naprzód w kontekście stworzenia jakiejś generalnej definicji345. Do 

dziś - jak zauważa J. Warylewski - pornografia broni się skutecznie przed jednoznacznym 

uchwyceniem jej istoty346. A. Zoll z kolei uważa zdefiniowanie tego pojęcia wręcz za 

niemożliwe347.  

Aktualnie teorie podmiotowe, będące w mniejszości, uważane są raczej za relikt, 

natomiast przeważają teorie przedmiotowe (obiektywne), w których akcent położony jest na 

charakter prezentowanych treści, choć współistnieje także podejście przedmiotowe 

kojarzone z elementem subiektywnym. Autorzy definiują więc pojęcie pornografii poprzez 

sposób jej prezentacji, a nie cel. Charakterystycznym przy tym jest, że większość 

przedstawicieli nauki prawa pornografię kojarzy stricte z prezentacją stosunku płciowego 

lub czynności o charakterze seksualnym czy też obrazem organów płciowych, niewielu zaś 

wyodrębnia nagi obraz człowieka jako sam w sobie pornograficzny. Rzecz jasna obraz 

postaci w czasie obcowania, przy okazji wykonywania innych „technik seksualnych” 

obejmuje wizerunek nagiego człowieka, chociażby częściowo, jednakże nie nagość jest tu 

„głównym bohaterem” a traktowana jest ona jako uboczny element danego wizerunku, jego 

 
344 A. Dombska, Ograniczenia wolności prasy w PRL, Studia Prawno-Ekonomiczne 2011, t. LXXXIV, s. 79-

100. 
345 L. Gardocki, Pornografia. Próba nowego uregulowania,  Palestra 1993, nr 37, s. 64. 
346 J. Warylewski, Przestępstwa przeciwko…, s. 1300-1301. 
347 A. Zoll, Znaczenie konstytucyjnej zasady podziału władzy dla prawa karnego materialnego, Ruch 

Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2006, z. 2,  s. 332. 

89:5955540984



90 
 

nieodłączna część. Tylko nieliczne, niedawne publikacje traktują o wizerunku nagiego 

człowieka dostrzegając dynamikę zachodzących zmian i zmierzając do nowego 

zdefiniowania pornografii.  

R. Góral za oczywiście pornograficzne uznaje fotografie, książki lub obrazy filmowe 

przedstawiające obnażone organy płciowe ludzi w czasie stosunku płciowego, których celem 

jest wywołanie podniecenia płciowego348. Jest to niewątpliwie wąska wykładnia, gdyż poza 

zakresem pozostają chociażby wizerunki nagiego człowieka z prezentacją organów 

płciowych w wyszukanych pozach, jednakże wykonane nie w ramach stosunku płciowego. 

J. Wojciechowski wskazuje, że w potocznym rozumieniu „pornografia to pisma, druki, 

przedstawienia, filmy, zdjęcia, obrazy, rysunki i inne przedmioty treści nieprzyzwoitej 

obliczone na wywołanie podniecenia erotycznego u odbiorców. Określenie to jest ocenne i 

w praktyce nastręcza wielu trudności, rożny jest bowiem stopień wrażliwości 

poszczególnych osób na bodźce erotyczne, zmienne są również społeczne normy, 

wyznaczające akceptowane granice przyzwoitości”349. Autor twierdzi, że granicy 

pornografii wyznaczyć się nie da, będzie ona zawsze zmienna, tak jak zmienne są 

obyczaje350. Taka definicja niczego nie wyjaśnia. Wraca tu bowiem rozumienie pornografii 

z pierwszej połowy XX w., a więc cały wachlarz obrazów zorientowanych do wywołanie 

podniecenia u odbiorcy. Kryterium to jest już „wiekowe”. Osoby wytwarzające i 

rozpowszechniające pornografię kierują się raczej chęcią osiągnięcia korzyści majątkowej, 

a nie dążeniem do wywołania podniecenia u odbiorcy. Ponadto cel eksponowany przez 

przedstawicieli teorii subiektywnej nie jest celem wskazanym w ustawie, nie może więc 

stanowić przesłanki odpowiedzialności351.  

Funkcjonujące koncepcje mieszane bazują na treści przekazu przy jednoczesnym 

uwzględnieniu motywacji autora i wpływu treści na odbiorcę. M. Mozgawa i M. Budyn-

Kulik wskazują, że należy brać pod uwagę nie tylko element subiektywny (zamiar twórcy, 

by określoną prezentacją wywołać podniecenie seksualne u odbiorcy), ale również 

obiektywny (odnoszący się do samej treści i jej skutków)352. Poglądy przedstawicieli tej 

koncepcji skupiają się jednak wokół obrazów przedstawiających zachowania seksualne, nie 

uwzględniają w swym zakresie „samej nagości”. A. Marek chciał, aby zakazem objąć 

 
348 R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2007, s. 341.  
349 J. Wojciechowski, Przestępstwa przeciwko…, s. 357. 
350 J. Wojciechowski, Pornografia. Paradoks goni paradoks, Rzeczpospolita 1992, nr 166, s. 3. 
351 A. Marek, Prawo karne…, s. 510. 
352 M. Mozgawa, M. Budyn-Kulik, Prawnokarne aspekty pedofilii. Analiza dogmatyczna i wyniki badań 

empirycznych,  Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2006, z. 2, s. 60. 
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wyłącznie treści pornograficzne w postaci zachowań lub przedmiotów ukazujących w 

zbliżeniu organy płciowe człowieka w czasie obcowania płciowego lub innej czynności 

seksualnej, np. masturbacja z użyciem przedmiotów, których przeznaczeniem jest 

wywołanie podniecenia seksualnego u odbiorców353. Zdaniem M. Budyn-Kulik i M. Kulika 

istotny jest tu element ukazania czynności seksualnych człowieka lub organów płciowych 

człowieka w ich funkcjach seksualnych, w taki sposób, że seksualność człowieka jest w nich 

odhumanizowana, sprowadzona do strony czysto technicznej. Nie bez znaczenia jest też 

element podmiotowy polegający na dążeniu autora takich prezentacji do pobudzenia 

seksualnego odbiorcy354.  

Współcześnie przeważa obiektywna, przedmiotowa koncepcja pornografii (treści 

pornograficznych). Pozbawiona jest ona tych cech koncepcji subiektywnej, które polegają 

chociażby na trudnościach ze wskazaniem podmiotu, który mógłby służyć za punkt 

odniesienia przy ocenie zdolności danego dzieła, prezentacji do wywołania podniecenia 

seksualnego. I tutaj występują rozbieżności co do desygnatów pojęcia „treści 

pornograficzne”, choć coraz śmielej i wyraźnie wybrzmiewa zaliczanie do pornografii 

pewnych ekspozycji nagości.  

L. Paprzycki prezentował pogląd, że o charakterze pornograficznym przedmiotu 

decydować muszą okoliczności obiektywne, a nie subiektywne. Przedstawiał dwie definicje, 

szeroką, pisząc, że charakter pornograficzny mają przedmioty, które mogą wywołać u 

przeciętnych osób nadmierne podniecenie seksualne oraz wąską, w myśl której pornografia 

to tylko takie przedmioty, których treścią jest przedstawienie czynności sprzecznych z 

przyjętymi wzorcami zachowań seksualnych (homoseksualizm, sodomia, pedofilia, 

nekrofilia)355. Trochę na przekór wszystkim wypowiada się w tym względzie M. Derlatka, 

który uważa, że problem definicji pornografii jest problemem sztucznym i w rzeczywistości 

każdy dobrze wie na czym polega istota pornografii. Jego zdaniem możliwe jest 

wyznaczenie granicy pornografii i fakt zmienności obyczajów nie przesądza równocześnie 

zmienności granicy pornografii, gdyż nie jest to zjawisko wyłącznie z zakresu obyczajności. 

Jeżeli określamy pornografię z punktu widzenia prawa karnego, to wyznaczamy granice 

prawne tego zjawiska i one nie są wcale zmienne, zgodnie z funkcją gwarancyjną prawa 

karnego. Jego zdaniem pornografia to przedstawianie ludzkiej aktywności seksualnej przy 

 
353 A. Marek, Kodeks karny…, s. 385.  
354 M. Budyn-Kulik, M. Kulik, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (w:) Kodeks karny. 

Część szczególna. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2013, s. 697. 
355 L. Paprzycki, Pornografia (w:) Wielka encyklopedia prawa, red. E. Smoktunowicz, C. Kosikowski, 

Warszawa 2000, s. 681. 
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zaniedbaniu wszelkich kontekstów, oderwanie seksu od miłości, koncentrowanie się tylko 

na technice różnych form aktywności płciowej. Pornografia promuje wizję życia, w którym 

jedyną i naczelną zasadą jest osiąganie przyjemności seksualnej wbrew wszelkim zasadom 

obyczajowym, moralnym, religijnym, a nawet biologicznym356. Trudno przyznać rację tym 

rozważaniom. Bezspornym bowiem pozostaje fakt, że pornografią jest także 

heteroseksualny stosunek płciowy dwojga ludzi, który nie jest ani sprzeczny z obyczajami 

ani niemoralny, a odpowiednio utrwalony niesie „treści pornograficzne”. Z definicją M. 

Derlatki słusznie polemizowali zresztą J. Dąbrowski i A. Demenko zwracając uwagę na 

naiwność stwierdzenia o powiązaniu aktywności seksualnej z miłością, gdyż istnienie 

„uczucia” między partnerami nie znosi perwersyjnych form aktywności seksualnych357. M. 

Berent i M. Filar twierdzenie M. Derlatki, że „każdy dobrze wie, na czym polega istota 

pornografii” w obszarze prawa karnego uznali za niebezpieczne358. Ze stwierdzeniem tym 

zdecydowanie nie zgadza się J. Warylewski podnosząc, że nadal, zarówno w teorii, jak i w 

praktyce, spora część treści budzi wątpliwości co do ich pornograficzności359.  

Powszechną akceptację znajduje sposób okiełznania tego tematu przez M. Filara i 

M. Berenta, którzy uwzględniając aktualny stan świadomości społecznej, poglądy doktryny 

i praktykę orzecznictwa wskazali na przesłanki spełnione równocześnie i łącznie, uznania 

danej prezentacji za pornograficzną. Są one następujące: treścią prezentacji jest 

przedstawienie przejawów płciowości i życia seksualnego człowieka; przedstawienie to 

koncentruje się wyłącznie na zaprezentowaniu techniczno-biologicznych aspektów z 

pominięciem wszelkiej warstwy intelektualno-personalistycznej; przedstawienie to zawiera 

ukazanie organów płciowych w ich seksualnych funkcjach, w szczególności w ich 

bezpośrednim zetknięciu podczas stosunków seksualnych, przez co zyskuje ono postać 

całkowicie zdepersonalizowanej i zdehumanizowanej rejestracji „technologii seksu”; 

przedmiotowe aspekty prezentacji wykazują jednoznacznie, iż jedyną lub główną intencją 

twórcy było wywołanie u odbiorcy podniecenia seksualnego; kryterium pomocniczym jest 

walor estetyczny danej prezentacji, im jest on niższy, tym bardziej sugerować może ocenę 

danej prezentacji jako pornograficznej360.  

 
356 M. Derlatka, Definicja pornografii a zasada nullum crimen sine lege,  Prokuratura i Prawo 2005, nr 11, s. 

147-149. 
357 J. Dąbrowski, A. Demenko, Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. Aspekty prawne, Warszawa 2014, s. 

224. 
358 M. Berent, M. Filar, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (w:) Kodeks karny. 

Komentarz, red. M. Berent, M. Filar, Warszawa 2014, s. 1183. 
359 J. Warylewski, Pornografia dziecięca w świetle prawa krajowego, międzynarodowego i unijnego,  Państwo 

i Prawo 2019, nr 9, s. 113. 
360 M. Berent. M. Filar, Przestępstwa przeciwko…, s. 1183-1184. 
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M. Bielski uważa, że kryteria te ułatwiają odróżnienie treści pornograficznych od 

treści erotycznych, które mają prawnokarnie irrelewantny charakter361. J. Warylewski także 

pozytywnie ocenia powyższy test, inaczej narzędzie do kwalifikacji treści pornograficznych 

wskazując, że pomimo pewnej niedoskonałości, pozwala na dokonywanie prawidłowych 

ocen w większości przypadków. Podaje jednak, że najczęściej będą to te same przypadki, 

które byłyby i tak prawidłowo zakwalifikowane wyłącznie na podstawie subiektywnych 

odczuć przeciętnego, niereprezentującego skrajnych postaw, obywatela362.  

J. Warylewski sformułował także własną definicję, wskazując na dwie możliwości 

wytłumaczenia tego pojęcia, a mianowicie w rozumieniu wąskim (normatywnym) to treści 

zawarte w dającym się wyodrębnić przekazie informacyjnym (prezentacji) bądź w jego 

istotnych i odpowiednio spójnych fragmentach, w formie materialnej i zdematerializowanej, 

utrwalone za pomocą dowolnego nośnika lub nieutrwalone, charakteryzujące się tym, iż 

przedstawiają w jakiejkolwiek formie autentyczne lub tylko wyobrażone (wykreowane) 

przejawy płciowości lub życia seksualnego człowieka w wymiarze ograniczonym, 

sprowadzonym do funkcji fizjologicznych oraz aspektów techniczno-biologicznych. W 

rozumieniu szerokim (socjologicznym) za pornograficzne uznaje treści zawarte w 

przekazach (prezentacjach), które godzą w powszechnie przyjęte zasady moralności i 

obyczajności363. Można twierdzić, że definicja zaproponowana przez J. Warylewskiego 

ewoluowała, albowiem w autorskiej definicji z 2001 r. mowa była tylko o „przejawach życia 

seksualnego człowieka”364, natomiast w późniejszej działalności autor objął pornografią 

także „przejawy płciowości”. W najnowszej publikacji autor podejmuje dyskusje o 

konieczności opisania i zdefiniowania tego zjawiska do aktualnej rzeczywistości365. 

Przedstawiciele prawa są zgodni co do tego, że każda próba definicji jest trudna, gdyż 

musi wartościować elementy o charakterze erotycznym366. Nie istnieje żaden 

zobiektywizowany jej desygnat czy zweryfikowana i mająca naukowe podstawy 

uniwersalna definicja. Ostatecznej oceny musi dokonać za każdym razem organ procesowy 

stosujący prawo, przy czym takie przekazanie władzy sądowniczej przez władzę 

ustawodawczą obowiązku określenia desygnatu znamienia nieostrego, nie stanowi 

 
361 M. Bielski, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (w:) Kodeks karny. Część 

szczególna. Komentarz do art. 117-277 k.k., Warszawa 2013, s. 828. 
362 J. Warylewski, Przestępstwa przeciwko…, s. 887.  
363 J. Warylewski, Pornografia - próba definicji (w:) Pornografia, red. M. Mozgawa, Warszawa 2011, s. 25-

27. 
364 J. Warylewski, Przestępstwa seksualne, Gdańsk 2001, s. 254. 
365 J. Warylewski, Pornografia dziecięca…, s. 113. 
366 M. Mozgawa, P. Kozłowska, Prawnokarne aspekty rozpowszechniania pornografii (analiza dogmatyczna 

i praktyka ścigania), Prokuratura i Prawo 2002, nr 3, s. 9-10. 
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naruszenia zasady nullum crimen sine lege certa367. A. Zoll precyzuje, że jest to 

usprawiedliwiony przypadek przekazania przez władzę ustawodawczą władzy sądowniczej 

sprecyzowania granic kryminalizacji, przy czym to przekazanie może nastąpić tylko na rzecz 

władzy sądowniczej. Sąd musi sam, bez pomocy biegłych, ustalić, czy chodzi o treści 

pornograficzne368.  

Na problem definicyjny zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 listopada 

2010 r. (sygn. IV KK 173/10)369  i  przyjął, że „treści pornograficzne” w rozumieniu art. 202 

k.k. to zawarte w utrwalonej formie (np. filmy, zdjęcia, czasopisma, książki, obrazy) lub nie 

(np. pokazy na żywo), prezentacje czynności seksualnych człowieka, zwłaszcza ukazywanie 

organów płciowych człowieka w ich funkcjach seksualnych, i to zarówno w wymiarze 

niesprzecznym z ich biologicznym ukierunkowaniem, jak i czynności seksualnych 

człowieka sprzecznych z przyjętymi w społeczeństwie wzorcami zachowań seksualnych. 

Przyjęta przez Sąd Najwyższy definicja nie stanowi jakiegoś przełomu w sprawie, albowiem 

odnosi się do konstrukcji znanych i proponowanych przez przedstawicieli nauki prawa - 

przede wszystkim J. Warylewskiego370.  

Zaprezentowane powyżej definicje niewątpliwie mają charakter obiektywny w tym 

sensie, że abstrahują od intencji twórcy i celu, dla którego zostały stworzone dane treści oraz 

subiektywnych wrażeń i ocen odbiorców określonej prezentacji. Bezspornie koncentrują się 

one wokół cech danej prezentacji, aczkolwiek nie stronią od elementów subiektywnych i 

nadal ocennych. W tym tonie pewne uwagi formułuje R. Krajewski oponując definiowaniu 

pornograficzności przez pryzmat walorów estetycznych, elementów intelektualno-

personalistycznych, motywacji autora i wpływu treści na odbiorcę. Ponadto autor słusznie 

zauważa, że najczęstsze są ekspozycje zorientowane na ukazanie organów płciowych w ich 

seksualnych funkcjach, w szczególności w ich bezpośrednim zetknięciu się podczas 

stosunków seksualnych, ale nie są to jedyne przekazy. Są też i takie ekspozycje, gdzie organy 

płciowe nie są jakoś szczególnie eksponowane, jak również takie, gdzie nie dochodzi do 

zetknięcia się organów płciowych, a można im przypisać charakter pornograficzny371. Z. 

Lew-Starowicz do pornografii miękkiej zalicza m.in. samą ekspozycję genitalną372. Biegli 

 
367 M. Berent, M. Filar, Przestępstwa przeciwko…, s. 1183. 
368 A. Zoll, Znaczenie konstytucyjnej…, s. 332. 
369 Legalis nr 412578. 
370 J. Warylewski, Przestępstwa seksualne…, s. 254. 
371 R. Krajewski, Pornografia jako przedmiot czynności wykonawczych przestępstw z nią związanych (w:) 

Doprawdy litość to zbrodnia. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita, red. B. 

Hołyst, J. Duży, P. Grzegorczyk, Z. Wardak, D. Wąsik, Łódź 2018, s. 295-296. 
372 Z. Lew-Starowicz, Seksuologia sądowa…, s. 408-409. 
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seksuolodzy, odwołując się do tej publikacji, opiniują przez pryzmat „eksponowania 

anatomii narządów płciowych” czy „ekspozycji okolic narządów płciowych”. A. 

Krawulska-Ptaszyńska proponuje, aby za pornograficzne uznawać te utwory, które 

nadmiernie, czyli niezależnie od kontekstu, koncertują się na eksponowaniu sfery genitalnej 

lub / i aktywności posiadającej konotacje powszechnie uznawane za seksualne373. J. 

Warylewski podziela pogląd, że niekiedy sama ekspozycja narządów płciowych może być 

wystarczającą przesłanką do uznania, że są to treści pornograficzne. Dotyczy to wyłącznie 

tych przypadków, w których np. materiał fotograficzny lub filmowy skupiony jest jedynie 

(tylko i wyłącznie) na genitaliach, ukazuje te narządy w zbliżeniu, powiększeniu, 

odpowiednim skadrowaniu, mający właśnie charakter anatomiczny czy nawet 

ginekologiczny i pominie przy tym całkowicie kontekst i osobę, która jest traktowana 

wyłącznie jako przedmiot posiadający i nadający się do eksponowania narządów płciowych. 

W przypadku kobiet i dziewczynek jest to ekspozycja nie tylko wzgórka łonowego, ale 

przede wszystkim warg sromowych, łechtaczki, pochwy, a ukazanie to musi odgrywać 

pierwszoplanową rolę w całym obrazie, który pozbawiony jest innego kontekstu. Oznacza 

to, że sam nagi wizerunek kobiety z widocznym wzgórkiem łonowym pornograficzny nie 

jest, a zatem sama nagość, nawet z widocznymi narządami płciowymi, to jeszcze nie jest 

pornografia374.  

Należy zwrócić uwagę na jeden zasadniczy aspekt. Bazując na zapatrywaniach 

przedstawicieli nauki prawa i jurysprudencji można postawić tezę, że wizerunek nagiej 

osoby pornograficzny nie jest a dopiero jego prezentacja w czasie przejawów życia 

płciowego, seksualnego, czy też ekspozycja organów płciowych sprawia, że staje się on 

„treścią pornograficzną”. Kwestii tej nie można bagatelizować, gdyż ma ona bezpośredni 

wpływ na sposób rozstrzygnięć podejmowanych w praktyce ścigania i wymiaru sądzenie .  

Przykładowo w wyroku z dnia 24 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Przeworsku 

(sygn. II K 53/17)375 uniewinnił oskarżonego od następującego zarzutu: w okresie daty bliżej 

nieustalonej do dnia 5 kwietnia 2016 r. w miejscowości R. z zamiarem rozpowszechnienia 

posiadał na swoim telefonie komórkowym pliki graficzne o nazwie […] zawierające treści 

pornograficzne z udziałem osób małoletnich poniżej 15 roku życia a nadto w dniu 5 kwietnia 

2016 r. z telefonu komórkowego przesłał zdjęcie pornograficzne z udziałem małoletniej 

 
373 A. Krawulska-Ptaszyńska, Społeczne skutki upowszechniania pornografii, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 

i Socjologiczny 1997, z. 1, s. 147. 
374 J. Warylewski, Pornografia dziecięca…, s. 119. 
375http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/zdj$0119cia$0020nagich$0020dzieci/154020150001006_II_K_00005

3_2017_Uz_2017-04-24_001 - dostęp dnia 21. 05. 2020 r. 
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poniżej 15 roku życia na telefon komórkowy, tj. czyn z art. 202 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. 

Na przesłanym zdjęciu utrwalona była małoletnia naga dziewczynka, widoczna od ud w 

górę, posiadająca długie ciemne rozpuszczone włosy, naszyjnik na szyi i pomalowane na 

czerwono usta. Na udach dziewczynki było widać fragmenty pończoch. Dziewczynka ta 

ręką ocierała zapłakane oczy i miała wyraźnie smutny wyraz twarzy. Obok dziewczynki, po 

lewej stronie zdjęcia, widoczna była naga kobieta z ciemnymi rozpuszczonymi włosami. 

Oprócz tego, oskarżony na swoim telefonie przechowywał 14 plików graficznych 

zawierających wizerunki nagich osób w wieku poniżej 15 roku życia. Żadne z tych zdjęć nie 

eksponowało tych osób w trakcie jakichkolwiek czynności seksualnych, jak też nie 

prezentowało ich organów płciowych w ich seksualnych funkcjach. Były to zdjęcia nagich 

osób płci zarówno męskiej, jak i żeńskiej (chłopców i dziewczynek) w różnych sytuacjach. 

Na jednym ze zdjęć widać było nagą dziewczynkę na plaży, na innym nagą dziewczynkę 

idącą po molo w tle morze i jacht. Kolejne zdjęcie przedstawiało nagie dziecko idące koło 

roweru, na którym jedzie inna ubrana osoba, kolejne to zdjęcie nagich dzieci bawiących się 

z kotami. W takim stanie faktycznym prokurator, za biegłym z zakresu patomorfologii 

(powołanym do oceny, czy na przekazanych mu do zaopiniowania plikach graficznych 

zabezpieczonych u oskarżonego znajdują się pliki z zawartością treści pornograficznych z 

udziałem osób małoletnich poniżej 15 roku życia) przyjęli pornograficzny charakter treści 

w postaci zdjęcia oraz plików graficznych. Oceny takiej nie podzielił jednak Sąd bazując na 

definicji „treści pornograficznych” dokonanej przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 

listopada 2010 r. oraz „narzędziu” stworzonym przez M. Filara. Sąd przyjął, że pliki 

graficzne, które oskarżony posiadał w swoim telefonie, jak też zdjęcie, które przesłał mms-

em w dniu 5 kwietnia 2016 r. nie zawierają treści pornograficznych w rozumieniu art. 202 

k.k., gdyż w istocie są to zdjęcia nagich osób poniżej 15 roku życia, które nie prezentują ich 

w jakichkolwiek czynnościach seksualnych. Zdaniem Sądu nie sposób za treść 

pornograficzną uznać pozbawionego jakiegokolwiek aspektu seksualnego zdjęcia nagiego 

dziecka czy to na plaży, basenie czy kempingu. W istocie do takich właśnie zdjęć sprowadzał 

się opisany w zarzucie materiał dowodowy. Sąd przyjął więc „sztywno” zapatrywania Sądu 

Najwyższego oraz M. Filara, które nie obejmują definicyjnie wizerunku nagich osób.  

Wywiedziona od wyroku Sądu Rejonowego apelacja złożona przez oskarżyciela 

publicznego skutkowała uchyleniem wyroku i przekazaniem sprawy do ponownego 

rozpoznania. Sąd Okręgowy w Przemyślu w uzasadnieniu wyroku z dnia 12 października 

2017 r. (sygn. II Ka 182/17) podniósł, że w polskim systemie prawnym nie ma definicji 

legalnej pojęcia „treści pornograficzne”. Za taką definicję nie może być też uznany pogląd 
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Sądu Najwyższego, przytoczony przez Sąd Rejonowy. Zjawisko pornografii nie poddaje się 

ścisłej definicji i to organ procesowy stosujący prawo zobowiązany jest do każdorazowej 

oceny, czy dany przekaz zawiera w sobie cechy wskazujące na treść pornograficzną. 

Przywołując dotychczas funkcjonujące poglądy wyrażone na gruncie Kodeksu karnego z 

1969 r., jak również definicje w ujęciu obiektywno-pragmatycznym, Sąd Okręgowy 

wskazał, że sąd pierwszoinstancyjny w sposób mało wnikliwy dokonał oceny 

zakwestionowanych u oskarżonego plików graficznych. Szczegółowej ocenie należało 

poddać zwłaszcza zdjęcie, jakie oskarżony przesłał do M. W. przedstawiające nagą 

dziewczynkę, w wieku poniżej 15 lat, w towarzystwie nagiej kobiety. W ocenie Sądu 

Odwoławczego nie do obrony jest teza, że zdjęcie to zostało zrobione przypadkowo, a jego 

celem było udokumentowanie jakiejś sceny z życia tego dziecka (umalowane usta, na szyi 

naszyjnik, na nogach czarne pończochy). W ocenie Sądu zdjęcie to zostało wyreżyserowane 

przez osobę dorosłą, co więcej niskie walory estetyczne tego zdjęcia przeczą, aby miało ono 

charakter artystyczny. „Im niższy jest zaś walor estetyczny danej prezentacji, tym bardziej 

sugerować może ocenę danej prezentacji jako pornograficznej”. Jednocześnie Sąd wskazał, 

iż koniecznym w tej sprawie jest zasięgnięcie opinii biegłego seksuologa, albowiem tylko 

biegły posiada wiadomości specjalne w zakresie ustalenia hipotetycznego wpływu danej 

prezentacji na potencjalnego odbiorcę w płaszczyźnie jego reakcji emocjonalnych, w tym 

seksualnych. Opinia miała być pomocna w celu ustalenia zamiaru oskarżonego.  

W postępowaniu prowadzonym po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, 

Sąd Rejonowy w Przeworsku wydał wyrok w dniu 20 września 2018 r. (sygn. II K 176/18) 

na zasadzie którego Sąd na podstawie art. 66 § 1 k.k. i 67 § 1 k.k. postępowanie karne 

przeciwko oskarżonemu G.H. o to, że w dniu 5 kwietnia 2016 r. w miejscowości R. na 

telefonie komórkowym posiadał treści pornograficzne z udziałem małoletniej w postaci 

zdjęcia, tj. o czyn z art. 202 § 4a k.k. warunkowo umarzył na okres próby 2 (dwóch) lat 

oddając oskarżonego pod dozór kuratora oraz orzekając świadczenie pieniężne. Oznacza to, 

że Sąd uznał w/w zdjęcie przedstawiające nagą dziewczynkę w pończochach, z koralami na 

szyi i pomalowanymi ustawami za „treści pornograficzne”.  

Powyższe obrazuje rozbieżność ocen w zakresie pornograficzności danych treści. 

Okazuje się także, że praktyka wcale nie odeszła od subiektywnych definicji pornografii. 

Wydaje się, że rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego było podyktowane poniekąd oceną tego 

zdarzenia dokonaną przez innych uczestników tego postępowania. Otóż osoba, która 

otrzymała zdjęcie od oskarżonego mms-em złożyła zawiadomienie o możliwości 

popełnienia przestępstwa odczytując zdjęcie jednoznacznie jako pornograficzne. Również 
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sam oskarżony był przekonany o pornograficznym charakterze przechowywanych plików, 

skoro przyznał się do zarzuconego mu czynu i relacjonował sposób postępowania ze 

zdjęciami. Oskarżony zdjęcia i pliki graficzne pobierał z Internetu, zdjęcia przesyłał sobie 

samemu pomiędzy dwoma swoimi telefonami i jeden z telefonów przechowywał w miejscu 

pracy w szafce pracowniczej. Po krótkim czasie, dwóch, trzech dniach kasował te zdjęcia. 

Zarówno oskarżony, osoba zawiadamiająca, potem biegły i prokurator dokonali oceny tego 

materiału zupełnie inaczej aniżeli podszedł do tego Sąd Rejonowy, podnosząc jedynie taki 

argument, że na zdjęciach nie zostały utrwalone żadne czynności seksualne ani organy 

płciowe dziecka w ich seksualnej funkcji. Rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego pozostawiało 

pewne poczucie niesprawiedliwości i de facto pewne przyzwolenie na zachowanie 

oskarżonego. Sądzić można, że te powody determinowały argumenty Sąd Okręgowego 

zaprezentowane w pisemnym uzasadnieniu a prowadzące do dezawuowania zaskarżonego 

rozstrzygnięcia.   

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 9 lutego 2017 r. (sygn. II AKa 

294/16)376 wywiódł, że zdjęcia przedstawiające wizerunek nagiej osoby, która nie wykonuje 

żadnych czynności seksualnych, takich jak choćby masturbacja, a jej narządy płciowe nie 

znajdują się w ich funkcjach seksualnych, nie stanowi co do zasady treści pornograficznych 

w rozumieniu art. 202 k.k. Sąd Apelacyjny przywołał wspomnianą definicję treści 

pornograficznych, która znalazła zastosowanie w sprawie rozstrzygniętej wyrokiem Sądu 

Najwyższego z dnia 23 listopada 2010 r.  W tym zakresie Sąd zmienił zaskarżony wyrok i 

uniewinnił oskarżonego od zarzucanego mu czynu. Oznacza to, że sąd pierwszoinstancyjny, 

a przed nim także prokurator postrzegali materiał dowodowy zupełnie inaczej, co z kolei 

potwierdza ocenny charakter tego znamienia, ale także determinuje podjęcie dyskusji na 

rzecz zakresu wykładni tego pojęcia. Krytycznie w zakresie rozważań Sądu Apelacyjnego 

wypowiedział się J. Warylewski podnosząc, że dokonana przez Sąd ocena pornograficzności 

„treści pornograficznych” jest nieporozumieniem377.  

Oceny nagich zdjęć jako treści pornograficznych nie są jednorodne. W innym 

wyroku z dnia 27 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 

(sygn. VI K 609/17)378 przyjął, że oskarżony wypełnił znamiona art. 202 § 4a k.k. swoim 

zachowaniem w postaci posiadania i przechowywania treści pornograficznych na należącym 

 
376http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/zdj$0119cia$0020nagich$0020dzieci/151000000001006_II_AKa_000

294_2016_Uz_2017-02-09_002 - dostęp dnia 21. 05. 2020 r. 
377 J. Warylewski, Pornografia dziecięca…, s. 117-118. 
378http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/zdj$0119cia$0020nagich$0020dzieci/153510350003006_VI_K_00060

9_2017_Uz_2018-02-27_001 - dostęp dnia 21. 05. 2020 r. 
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do niego notebooku plików ze zdjęciami, na których znajdowała się naga pokrzywdzona 

N.K. Były to zdjęcia „intymne - nagie, które robiła sobie w swoim pokoju i w łazience tzw. 

selfie, lub przy pomocy statywu do aparatu, czy też kamery internetowej”. Większych 

rozbieżności w zakresie ocen nie ma wówczas, gdy nagie zdjęcia przedstawiają erotyczne 

pozy, eksponują części intymne ciała, organy płciowe. 

Rodzi to ważki dylemat, czy funkcjonujące obecnie ujęcie pornografii nie jest zbyt 

wąskie i czy nie zdezaktualizowało się. S. Hypś zdaje się dostrzegać ten problem i rozwija 

definicję pornografii o nagi wizerunek człowieka, dostrzegając, że „istotą zjawiska 

pornografii jest wytwarzanie oraz obrót materiałami przedstawiającymi inne osoby w trakcie 

czynności seksualnych lub osoby obnażone, tj. pozbawione okrycia intymnych części 

swojego ciała. Przyjmuje się, że celem materiałów pornograficznych jest wywołanie u 

oglądającego podniecenia seksualnego i swego rodzaju zadowolenia w tej sferze życia”379. 

Taka propozycja rozumienia pornografii ujmuje ją znacznie szerzej, gdyż nie ogranicza się 

tylko co do prezentacji czynności seksualnych, ale także nagości człowieka, co wydaje się 

być koncepcją słuszną również w przekonaniu R. Krajewskiego380. Co ciekawe, swego czasu 

M. Filar także uwzględniał prezentacje nagości przy definiowaniu pornografii, skoro 

dokonując podziału pornografii na tzw. pornografię klasyczną oraz pornografię dewiacyjno-

perwersyjną, do tej pierwszej zaliczył prezentację przejawów seksu niesprzecznych z jego 

naturalnym biologicznym ukierunkowaniem i formach wykonawczych tolerowanych 

społecznie, w tym właśnie prezentacje nagości (także heteroseksualny petting, autoerotyzm 

i inne). Przesądzający przy tym miał być sposób prezentowania nagości, im bardziej 

prezentacja zdepersonifikowana i technologiczna, sprowadzona do demonstracji organów w 

ich funkcjach płciowych i ginekologiczno-anatomicznej budowie, tym bliżej do oceny 

pornograficznej381. Trudno zatem stwierdzić, co skłoniło autora do zawężenia - 

formułowanej w późniejszych pracach autora - definicji.  

W niedawnej publikacji J. Warylewski podjął wyzwanie przykładowego wskazania 

desygnatów treści pornograficznych jako łatwą, natychmiastową identyfikację, mając 

świadomość, że wadą takiego wyliczenia jest to, że nie ma ono charakteru wyczerpującego, 

a jedynie przykładowe. Wśród przykładów mieszczących się w definicji „treści 

pornograficzne” J. Warylewski ujął cały ich wachlarz podkreślając, że muszą się one 

 
379 S. Hypś, Przestępstwa przeciwko…, s. 2016. 
380 R. Krajewski, Pozorna prawnokarna ochrona małoletnich przed pornografią dostępną w cyberprzestrzeni 

(w:) Prawne aspekty cyberprzestrzeni, red. A. Bułat, D. Jaroszewska-Choraś, A. Klińska-Pękacz, Bydgoszcz 

2020, s. 123-124.  
381 M. Filar, Pornografia. Studium z dziedziny polityki kryminalnej, Toruń 1977, s. 30, 140-141. 
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charakteryzować brakiem jakiegokolwiek kontekstu poza seksualnym. Jego zdaniem „nie są 

treścią pornograficzną takie treści, które ukazują wyłącznie nagą osobę lub osoby (włącznie 

z prezentacją genitaliów, piersi kobiet) w kontekście zachowań innych niż ewidentnie 

seksualne, np. grupa tzw. nudystów (naturystów) w czasie gry w siatkówkę plażową, w 

czasie kąpieli, zabawy, opalania się”. Oznacza to, że autor za pornograficzną uznaje nagość 

człowieka, gdy towarzyszy temu ekspozycja genitalna, która jest pierwszoplanowa i 

pozbawiona innego kontekstu poza płciowym, natomiast sama nagość, nawet z widocznymi 

narządami płciowymi, pornografią nie jest, co zresztą zauważa sam ustawodawca 

rozróżniając „nagość” w art. 191a k.k. i „treści pornograficzne” w art. 202 k.k. De lege 

ferenda autor wysuwa jednak postulat kryminalizacji utrwalania wizerunku nagich 

małoletnich nawet za ich zgodą (lub ich opiekunów), gdyż obecnie ekspozycja samych 

narządów płciowych małoletnich, pomimo że jest zjawiskiem szkodliwym, nie stanowi 

„treści pornograficznych z udziałem małoletniego”382. Również A. Kilińska-Pękacz 

podnosi, że definicja zaproponowana przez S. Hypsia jest zbyt ogólna i zbieżna z pojęciem 

„nagiego wizerunku” z art. 191a k.k.383. 

Dla oczyszczenia pola rozważań należy podkreślić, że celem niniejszych wywodów 

nie jest objęcie definicją „pornografii”, „treści pornograficznych” każdego wizerunku nagiej 

osoby. Nagość nagości nierówna. Są obrazy przedstawiające nagie dzieci nad morzem, 

skaczące przez fale, są nagie zdjęcia sportowców, baletnic przedstawiające ludzkie ciało, 

gdzie intymność jest szanowana, podkreślana, ale i takie, gdzie nagość jest ordynarnie 

obnażona. Wśród wielu kazusów na myśl przychodzi także zdjęcie nastolatki, wykonane 

przez jej chłopaka podstępem, ukrytą kamerą, gdy ta się przebiera i jest naga i to również 

pornografia nie jest. O pornograficznym wydźwięku przesądza lubieżna, perwersyjna forma, 

obsceniczne zachowania się czy gesty o charakterze seksualnym.  Wydaje się zatem, że za 

pornografię uznać należy także wszelkie prezentacje nagiego ciała, również gdy nagość jest 

częściowa, zredukowane do przedstawienia człowieka jako obiektu pożądania seksualnego 

i ukazywania wyłącznie jego popędu. Nie należy obawiać się przy tym, że im szerszy zakres 

obrazów uznamy za pornografię, to większe prawdopodobieństwo, że za pornografię będą 

uznane prezentacje cielesności i seksualności, które nie były tworzone z lubieżną intencją. 

Zarzut taki można bowiem stawiać wobec każdej definicji pornografii. Granica między 

materiałami „normalnymi”, mającymi prawo bytności w przestrzeni publicznej, a 

 
382 J. Warylewski, Pornografia dziecięca…, s. 113-114, 119-120. 
383 A. Kilińska-Pękacz, Ochrona małoletnich przed pornografią zamieszczaną w Internecie (w:) Internet. 

Wybrane przykłady zastosowań i doświadczeń, red. P. Siuda, J. Gomoliszek, Gdańsk 2017, s. 68-69. 
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materiałami „patologicznymi”, które można co najwyżej konsumować w przestrzeni 

prywatnej jest możliwa do określenia a niemożliwym jest zbudowanie definicji, która 

wykluczy i rozwiąże sprawy skrajne, wątpliwe. Zawsze można odwołać się do oceny 

dominującej w dyskursie publicznym czy też oceny przeciętnego obywatela 

nieprzewrażliwionego. 

Słusznie wskazuje L. Nijakowski, że „to, jakie obrazy zostaną uznane za 

pornograficzne, zależy od kontekstu kulturowego, społecznego i politycznego, a zatem 

zakres pojęcia „treści pornograficznych” zmienia się w czasie i przestrzeni. Testem czy dany 

obraz jest pornograficzny, jest jego ocena w dominującym dyskursie publicznym. Decyduje 

przy tym większość członków danego społeczeństwa, sprawiając, że pornograficzny 

stygmat staje się faktem społecznym”384.   

Formułując potrzebę szerszego rozumienia „pornografii” należy podnieść 

następujące argumenty. Nadal podstawą penalizacji pornografii pozostaje funkcjonujący w 

naszym kręgu kulturowym kanon obyczajowy zakazujący publicznych prezentacji o treści 

erotycznej. Jego naruszenie wywołać może u znacznej liczby osób, ze względu na utrwalone 

kulturowe schematy reagowania, nieprzyjemne psychiczne uczucie tzw. wstydu 

seksualnego, będącego w swej istocie zamaskowaną formą strachu przed negatywną oceną 

środowiska. Wywołanie tego nieprzyjemnego uczucia przez konfrontację ze stymulatorem 

psychoseksualnym, na którą dana osoba nie ma w określonym momencie ochoty, narusza 

jej prawo do spokojnego życia, wolnego od prób emocjonalnego dysturbowania ze strony 

innych osób. W tym ujęciu racjonalizacja opiera się więc nie tylko na elementach czysto 

obyczajowych, ale również wolnościowych385. Przepis art. 202 §1 k.k. chroni więc wolność 

osób dorosłych przed niechcianym kontaktem z treściami pornograficznymi i ewentualnym 

doznawaniem uczucia wstydu seksualnego. Ten typ przestępstwa został tak ukształtowany, 

że szanuje wolność każdego człowieka dorosłego do kontaktów z tzw. miękką pornografią, 

nie zabrania ich, ale także nie pozwala na narzucanie ich odbioru tym, którzy na to nie mają 

ochoty386. Szerzej na przedmiot ochrony tego przepisu rozumieją M. Budyn-Kulik i M. 

Kulik. Według nich okoliczność, że ów niechciany kontakt może wywołać uczucie wstydu, 

nie ma zasadniczego znaczenia a wystarczające jest, że pokrzywdzony nie chce kontaktu z 

 
384 L. Nijakowski, Pornografia. Historia, znaczenie, gatunki, Warszawa 2010, s. 50. 
385 M. Filar, Rozpowszechnianie pornografii…, s. 212 -213. 
386 V. Konarska-Wrzosek, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (w:) Kodeks karny. 

Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2016, s. 929. 
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treściami pornograficznymi. Nie chce tego zaś z uwagi na okoliczność, że kontakt ten może 

u niego wywołać uczucia, których sobie nie życzy. Niekoniecznie musi to być wstyd387.  

Gdyby zatem przyłączyć się do powszechnie aprobowanej definicji pornografii, to 

wówczas okazuje się, że treści zawierające wizerunki nagich osób obejmujące ich organy 

płciowe, prezentowane publicznie lub w sposób mogący narzucić ich odbiór osobom, które 

sobie tego nie życzą, nie mogłyby być uznane za wyczerpujące znamiona przestępstwa, co 

istotnie osłabiałoby prawnokarną ochronę wolności seksualnej i obyczajności388. 

Tymczasem obrazy takie często przedstawiają wypaczony obraz, w których osoby 

przedstawione są w sposób uprzedmiatawiający i to uprzedmiotowienie dotyczy najczęściej 

kobiet389. Nie bez racji pozostają zarzuty feministek, że pornografia krzywdzi kobiety, 

znieważa je jako osoby mające tak mało szacunku do siebie, że albo same szukają brutalnej 

przygody albo biernie akceptują nadużycia seksualne, zachęca mężczyzn nie tylko do tego, 

żeby gorzej myśleli o kobietach jako istotach ludzkich, ale także do tego, by uważano je jako 

niewarte tego samego szacunku i równego traktowania, którego oczekują mężczyźni390. To 

właśnie w tym duchu zainicjowana została akcja przeglądu policyjnych pomieszczeń pod 

kątem kalendarzy z roznegliżowanymi kobietami. Skargę skierowała kobieta, która przyszła 

na policję złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z 

przemocą domową, chciała także założyć tzw. niebieską kartę. W pomieszczeniu, gdzie 

składała zeznania nad biurkiem policjanta wisiał kalendarz z trzema modelkami z bieliźnie 

erotycznej. Kobieta czuła się zażenowana wystawianiem na widok takich obrazów, których 

treści bezpośrednio ją dotknęły391. Policja zaczęła więc regularnie dokonywać przeglądów 

policyjnych pokoi, a w poradniku wydanym przez Komendę Główną Policji „Po pierwsze 

człowiek” znalazł się rozdział zatytułowany „Seksizm jako przykład dyskryminacji z uwagi 

na płeć” a w nim zalecenia, aby nie wieszać i nie tolerować w miejscu pracy plakatów 

przedstawiających nagie kobiety i mężczyzn392. Również klienci stacji paliw czuli się 

niekomfortowo, oburzeni i zdegustowani pismami pornograficznymi, jakie były do kupienia 

na stacji. Już w listopadzie 2007 r. wystosowali list otwarty do rzecznika PKN Orlen ds. 

 
387 M. Budyn-Kulik, M. Kulik, Przestępstwa przeciwko…, s. 690. 
388 R. Krajewski, Pozorna prawnokarna…, s. 127.  
389 W. Załuski, Aspekty seksualności (w:) Paradoksy bioetyki prawniczej, red. B. Brożek, M. Soniewiecka, J. 

Stelmach, W. Załuski, Warszawa 2010, s. 188-189. 
390 R. P. Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, Warszawa 2002, s. 90. 
391 https://pomorska.pl/na-komendzie-nie-bedzie-plakatow-z-nagimi-paniami/ar/11931832 - dostęp dnia 22. 

05. 2020 r.  
392 K. Łaszkiewicz, Po pierwsze człowiek. Działania antydyskryminacyjne w jednostkach policji. Praktyczny 

poradnik, Warszawa 2013, s. 68. 
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etyki skarżąc się na ruszenie elementarnych norm moralnych przez właścicieli placówek393. 

Ostatecznie ze stacji paliw Orlen zniknęły gazety typu „CKM” czy „Playboy”394. Opisane 

powyżej sytuacje dowodzą, że materiały zawierające wizerunki nagich osób odpowiednio 

ucharakteryzowane i w „typowych” pozach odbierane są jako pornografia i dotykają 

odbiorców, w taki sposób, że czują się oni niekomfortowo z odbiorem tych treści w 

przestrzeni publicznej. 

Argument objęcia pornografią także nagich wizerunków wybrzmiewa tym bardziej 

kiedy unaocznimy sobie zdjęcia dzieci, które są nagie i które sprawca jednoznacznie 

przechowuje celem osiągnięcia satysfakcji seksualnej, a jednak uznajemy jego czyn jako 

czyn niezabroniony przez obowiązującą ustawę karną. Podobnie, gdy weźmiemy przypadek 

11-letniego chłopca, którego wujek prosi, aby pozował i pozwolił mu wykonać kilka zdjęć 

w adamowym stroju. Przypadek sprawcy, który na plaży w łazience z ukrycia postanowił 

wykonać zdjęcia przebierającej się w kabinie obok dziewczynce i któremu prokurator 

postawił zarzut utrwalania wizerunku nagiej małoletniej pokrzywdzonej i w związku z tym 

również popełnienia przestępstwa utrwalania treści o charakterze pornograficznym z 

udziałem małoletniego395 wskazuje, że również praktycy prawa dostrzegają konieczność 

rozumienia „treści pornograficznych” szerzej. Nie można zapominać, że celem regulacji art. 

202 § 4, 4a, 4b (w pewnym zakresie także § 3) k.k. jest z jednej strony ochrona przed 

wykorzystywaniem małoletnich jako „aktorów”, ale z drugiej także ochrona potencjalnych 

ofiar pedofilów przez ograniczenie potencjalnym sprawcom przestępstw seksualnych 

dostępu do treści, które afirmują kontakt z małoletnimi a przez to mogą wywoływać 

poczucie społecznego przyzwolenia na takie zachowanie396.   

Idąc dalej, eliminując ekspozycje nagości z definicji pornografii uderza się także w 

prawnokarną ochronę małoletnich przed pornografią, gdzie chodzi przecież o zapewnienie 

prawidłowego rozwoju psychicznego małoletnich poniżej 15 roku życia jako osób 

narażonych na przedwczesne stykanie się z treściami pornograficznymi na zaburzenia 

rozwoju psychospołecznego397. W polskim prawie karnym ochrona małoletnich przed 

pornografią ujęta jest także jako ochrona przed dostępem do pornografii, nie tylko 

 
393 https://moto.wp.pl/pornografia-na-stacjach-benzynowych-6066951359083137a - dostęp dnia 22. 05. 2020 

r.  
394 https://natemat.pl/233449,jakich-gazet-nie-kupisz-na-stacjach-orlenu-gigant-walczy-z-pornografia - dostęp 

dnia 22. 05. 2020 r. 
395 https://wiadomosci.onet.pl/szczecin/jest-areszt-dla-podgladacza-ze-szczecina-grozi-mu-do-10-lat-

wiezienia/qt3f7x3 - dostęp dnia 26. 05. 2020 r. 
396 N. Kłączyńska, Przestępstwa przeciwko…, s. 555. 
397 M. Bielski, Przestępstwa przeciwko…, s. 824. 
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dziecięcej398. Konfrontacja małoletniego z treściami pornograficznymi może zaburzyć jego 

rozwój osobowości w ogóle, jak i rozwój seksualny. M. Budyn-Kulik wskazuje, że kontakt 

z pornografią u chłopca może wykształcić nieprawidłowe nastawienie w stosunku do kobiet, 

spostrzeganych jako osoby, które oczekują od mężczyzny seksu, zawsze gotowych do 

odbycia stosunku płciowego, idealnie pięknych, o sylwetce archetypicznej. Również u 

dziewcząt wczesny kontakt z pornografią może doprowadzić do zaburzeń związanych z 

obrazem własnej osoby, przekonania o własnej niedoskonałości, błędnego postrzegania 

własnej roli społecznej399. Zdaniem M. Siwickiego kontakt z pornografią w przypadku 

małoletniego może nieść za sobą następujące zagrożenia: przyswojenie wypaczonej i 

ograniczonej jedynie do popędu seksualnego wizji seksualności człowieka; uzależnienie 

seksualne od pornografii; destrukcja życia seksualnego i rodzinnego; naruszenie 

prawidłowego rozwoju psychospołecznego i psychoseksualnego. U podstaw norm 

prawnokarnych reglamentujących konfrontację małoletniego z treściami pornograficznymi 

leży zatem ochrona prawidłowego rozwoju małoletniego przez ograniczenie ryzyka 

negatywnego wpływu na niego treści potencjalnie szkodliwych400. Uwagę na ten kontekst 

zwraca R. Krajewski, który podnosi, że szersze ujęcie pornografii, tj. obejmującej nie tylko 

ekspozycje czynności seksualnych, ale także nagich osób, ma istotne znaczenie dla ustalenia 

zakresu prawnokarnej ochrony małoletnich przed pornografią. Zarówno treści ukazujące 

przejawy życia płciowego, jak i ogłoszenia na portalu erotycznym są w powszechnym 

rozumieniu pornografią, a takie winno być przyjęte dla prawnokarnych ocen dostępności 

obu ekspozycji401. Autor ma rację, znakomita bowiem większość ogłoszeń na portalach 

randkowych402 to wizerunki nagich (również częściowo) kobiet, odpowiednio 

upozowanych, nie zawsze eksponujących organy płciowe, zredukowane do przedstawienia 

człowieka jako obiektu pożądania seksualnego i ukazywania wyłącznie jego popędu. Są to 

tego typu obrazy, które koncentrują się na seksualności z pominięciem innych kontekstów, 

które również mogą powodować negatywne następstwa w obrębie postaw czy nastawień 

mężczyzn wobec kobiet403. 

 
398 M. Derlatka, Pornografia dziecięca - uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z 1 września 

2011 r., V KK 43/11, Palestra 2012, nr 11-12, s. 132. 
399 M. Budyn-Kulik, Psychologiczne i społeczne następstwa konsumpcji pornografii (w:) Pornografia, red. M. 

Mozgawa, Warszawa 2011, s. 194-196. 
400 M. Siwicki, Ochrona małoletniego przed konfrontacją z treściami pornograficznymi, Państwo i Prawo 2011, 

nr 12, s. 75. 
401 R. Krajewski, Pozorna prawnokarna…, s. 128.  
402 http://www.oglaszamy24.pl/szukaj/ogloszenia/sex-fotki-ogloszenia  - dostęp dnia 20. 05. 2020 r. 
403 A. Krawulska-Ptaszyńska, Pornografia w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży, Ruch Prawniczy, 

Ekonomiczny i Socjologiczny 2004, z. 2, s. 280. 
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To właśnie na ochronę małoletnich przed takimi obrazami postawił ustawodawca, 

jeżeli chodzi o przekazy telewizyjne, stąd też szerszą wykładnię pornografii, aniżeli ta 

dokonana w oparciu o art. 202 k.k., przyjmuje się na gruncie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 

r. o radiofonii i telewizji404 i aktów prawnych z nią powiązanych. Ustawa ta zawiera szereg 

tzw. dyrektyw kształtujących program, będących ustawowym ograniczeniem 

zagwarantowanej w art. 13 ustawy zasady samodzielności nadawców, zgodnie z którą 

nadawca samodzielnie kształtuje program i odpowiada za jego treść. Zasada ta jest 

ustawowym odzwierciedleniem norm konstytucyjnych, gwarantujących wolność prasy i 

innych środków społecznego przekazu, wolność słowa oraz wolność twórczości 

artystycznej. Jedna z dyrektyw kształtujących program zakazuje rozpowszechniania treści 

pornograficznych405. Mowa tu o art. 18 ust. 4 ustawy o radiofonii i telewizji, który zakazuje 

rozpowszechnienia audycji lub innych przekazów zagrażających fizycznemu, psychicznemu 

lub moralnemu rozwojowi nieletnich, w szczególności zawierających treści pornograficzne. 

Również dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2010 r., 2010/13/UE 

w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich dotyczących audiowizualnych usług medialnych 

(zwaną dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych) w art. 27 nakazuje państwom 

członkowskim podjęcie stosownych środków w celu zagwarantowania, by transmisje 

nadawców telewizyjnych podlegających ich jurysdykcji nie zawierały jakichkolwiek 

programów mogących poważnie zaszkodzić rozwojowi fizycznemu, umysłowemu i 

moralnemu nieletnich, w szczególności programów zawierających pornografię lub 

nieuzasadnioną przemoc. Ratyfikowana przez Polskę Europejska Konwencja o Telewizji 

Ponadgranicznej sporządzona w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r. zakazuje rozpowszechniania 

treści pornograficznych odnosząc się do kwestii ochrony godności człowieka, wskazując, że 

wszystkie części składowe usług programowych w swym sposobie prezentacji oraz treści 

powinny szanować godność człowieka oraz podstawowe prawa innych, w szczególności nie 

mogą one być nieprzyzwoite, a zwłaszcza zawierać pornografii.  

Zjawisko pornografii dla potrzeb oceny działalności nadawców nabiera trochę 

innego wymiaru. K. Wojciechowski podnosi, że zakaz treści pornograficznych w audycjach 

lub innych przekazach w programie wykracza poza czyny skryminalizowane w art. 202 k.k. 

 
404 t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 805 z późn. zm.   
405 J. A. Żurawski, Zakaz rozpowszechniania treści pornograficznych jako przesłanka nakładania kar na 

nadawców przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (w:) W drodze do brzegu życia, red. E. Krajewska-Kułak, 

C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak, Białystok 2018, s. 85. 
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Artykuł. 18 ust. 4 obejmuje wszelkie treści pornograficzne. Ich zakaz ma 

charakter bezwzględny, w szczególności nie zależy od pory emisji. Należy zauważyć, że 

zakaz rozpowszechniania pornografii został powiązany przez ustawodawcę z ochroną 

małoletnich przed szkodliwymi treściami w mediach elektronicznych. Według Trybunału 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) wszystkie materiały, audycje zawierające treści 

bez niedomówień – seksualne, automatycznie podpadają pod zakaz z dyrektywy; 

decydującym kryterium jest ich wpływ na małoletnich. Treści erotyczne, choćby nie miały 

charakteru pornograficznego, w sposób pewny, niewątpliwy zagrażające temu rozwojowi, 

np. z uwagi na rażącą wulgarność języka, należy uznać za zakazane w świetle art. 18 ust. 4 

RTVU. Wymaga to jednak wykazania in casu zagrożenia rozwoju małoletnich przez takie 

treści. Natomiast audycje i inne przekazy zawierające sceny lub treści erotyczne o 

niepornograficznym charakterze, które nie stanowiąc niewątpliwego zagrożenia dla rozwoju 

małoletnich, jedynie mogą mieć (potencjalny) negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, 

psychiczny lub moralny rozwój małoletnich, podlegają ograniczeniom czasowym 

dopuszczalnej emisji, która może nastąpić wyłącznie w godzinach od 23.00 do 6.00 (art. 18 

ust. 5) oraz wymagają odpowiedniego oznaczenia (art. 18 ust. 5a)406.   

Tak jak na gruncie przepisów karnych, tak i tutaj, każda audycja jest odrębnym 

przypadkiem i podlega odrębnej ocenie tym razem przez Krajową Radę Radiofonii i 

Telewizji, tym bardziej, że Rada nakłada kary za emisję przez nadawców zarówno filmów 

erotycznych, jak i pornograficznych407.  

Podsumowując, spór o właściwe rozumienie (interpretację) pojęcia „treści 

pornograficzne”, „pornografia” nie traci na aktualności. Propozycja sformułowana w 

ramach niniejszego opracowania ma charakter raczej projektujący niż regulujący i jak każda 

definicja pornografii czy też próba jej skonstruowania powinna być traktowana nie jako 

uniwersalny i zobiektywizowany wzorzec, a jedynie jako narzędzie wspomagające w 

procesie dokonywania ocen408. Pornografia jest zjawiskiem nieuchronnym, tak samo jak 

nieuchronnym jest jej ocenny charakter. Dlatego wciąż będą istniały sytuacje wątpliwie, 

przypadki trudne i graniczne pozostawione do każdorazowej oceny organom stosującym 

prawo. Rzecz w tym, aby pornografię definiować również przez pryzmat realiów 

kryminologicznych i pamiętać, jaki jest przedmiot ochrony przepisów art. 200 i 202 k.k. 

Stąd, przyłączając się do poglądów S. Hypsia, R. Krajewskiego, a także J. Warylewskiego 

 
406 K. Wojciechowski, Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, Warszawa 2015, s. 223. 
407 J. A. Żurawski, Zakaz rozpowszechniania…, s. 91. 
408 J. Warylewski, Przestępstwa przeciwko…, s. 885. 
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koniecznym jest zrewidowanie dotychczasowych definicji i rozszerzenie dotychczasowych 

desygnatów „treści pornograficznych”. Wykładnia zaproponowana przez S. Hypsia jest 

syntetyczna i swym zakresem obejmuje także samą nagość. Nagość, aby mogła być uznana 

za pornograficzną, winna być zredukowana do przedstawienia człowieka jako obiektu 

pożądania seksualnego i ukazywania wyłącznie jego popędu. Takie obrazy mogą 

wywoływać u przeciętnego odbiorcy uczucia, których sobie nie życzy, są również szkodliwe 

dla rozwoju psychoseksualnego dzieci. 

 

3. Nagość jako przedmiot nieobyczajnego wybryku 

 

Nagość w naszej kulturze nie jest łatwa do „noszenia”. Są tacy, którzy traktują ją 

jako naturalną i przyrodzoną, optując za chodzeniem nago, eksponowaniem 

charakterystycznych fragmentów ciała. Jej przeciwnicy są oburzeni, gdyż ciało trzeba 

zakryć, bo przecież nagość równa się wstyd, a roznegliżowane ciało to tylko niepotrzebne 

epatowanie swoją seksualnością, co budzi powszechne zgorszenie. Temat ekspozycji ciała 

dokonywanej publicznie poprzez zbyt skromny ubiór albo też jego brak wraca co i raz jako 

wciąż żywa dyskusja dotycząca obyczajów i obyczajności, głównie kiedy dochodzi do 

konfrontacji z rzeczywistością i okazuje się, jak niewiele istnieje kontekstów sytuacyjnych 

legitymizujących nagość człowieka. Częściej bywa ona trudnym doświadczeniem dla osoby 

obnażonej i odbiorców tej ekspozycji. Z tej perspektywy warto przyjrzeć się sytuacjom 

ocenianym jako nieobyczajne na tej podstawie, że w naszym kręgu kulturowym kanonem 

obyczajowym jest niepubliczność nagości.  

Wywód ten należy rozpocząć od próby zdefiniowania obyczajności. Aczkolwiek 

istnieją różnice w pojmowaniu norm obyczajowych w czasie i przestrzeni, to jednak 

obyczajność nie jest pojęciem abstrakcyjnym. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego 

„obyczajność” to dobre obyczaje, właściwe zachowanie, przyzwoitość, grzeczność, 

postępowanie zgodnie z powszechnymi normami moralnymi, moralność409. „Obyczaj” z 

kolei to forma zachowania powszechnie przyjęta w danej zbiorowości społecznej i poparta 

uznawaną w niej tradycją. Obyczaj jest elementem kontroli społecznej, stąd jego naruszenie 

powoduje zazwyczaj negatywną reakcję ze strony grupy. Ogół obyczajów w danej 

zbiorowości tworzy jej obyczajowość410. Moralność zaś to zespół ocen, norm i zasad 

dominujących w danej epoce i środowisku. Podobnie, jak prawo jest ona systemem 

 
409 https://sjp.pl/obyczajno%C5%9B%C4%87 - dostęp dnia 24. 04. 2020 r. 
410 https://pl.wikipedia.org/wiki/Obyczaj - dostęp dnia 24. 04. 2020 r. 
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dynamicznym. Określa ona co czynić, by postępować słusznie, prawdziwie, dobrze, czy 

uczciwie411. M. Filar definiował obyczajowość jako zbiór reguł rządzących zachowaniami 

w dziedzinie stosunków seksualnych w aktualnej formacji społeczno-kulturowej. 

Wskazywał, że pierwotnie obyczajowość rozumiano w ścisłym kontekście z moralnością 

jako ogólnym i abstrakcyjnym dobrem społecznym, często sfery te utożsamiając412. A. 

Marek nie miał żadnych wątpliwości, że obyczajność to dominujące w społeczeństwie 

reguły postępowania i oceny moralne w tej dziedzinie413. J. Piórkowska-Flieger odwołując 

się do językowego znaczenia pojęcia „obyczaj” oraz „publiczny” stwierdza, że 

obyczajowość to zespół norm obyczajowych, które dotyczą ogółu społeczeństwa. Normy te 

odnoszą się różnych sfer życia człowieka i dotyczą życia intymnego, w tym seksualnego, 

procesów fizjologicznych oraz dopuszczalnych zachowań względem innych ludzi414. M. 

Mozgawa również ujmuje obyczajność szeroko, twierdząc przy tym, że należy przez nią 

rozumieć każdy sposób zachowania w określonej grupie społecznej, który jest wymagany 

przez tę grupę i którego naruszenie implikuje negatywną ocenę przez tę grupę415. T. Bojarski 

wskazuje, że zachowania nieobyczajne to te, które naruszają normy kulturowe, zasady 

współżycia społecznego, przyjęte zwyczaje i obyczaje co do zachowań ludzkich w miejscu 

publicznym416. 

Są też autorzy, którzy nadal utożsamiają obyczajność z moralnością. 

Przedstawicielem takiej wykładni była M. Zbrojewska417. Zdaniem W. Cieślaka zachowania 

sprzeczne z obyczajowością to takie, które mogą spowodować uczucie wstrętu lub wstydu 

u przeciętnego człowieka418. L. Gardocki uważa, że obyczajność to pewien system norm 

społecznych (głównie moralnych), regulujących zachowania ludzi w sferze seksualnej i 

dodaje, że „takie określenie, jako ogólne, nie wyjaśnia jednak bliżej sensu tych norm, a tym 

samym ratio legis chroniących je przepisów karnych”419. R. Krajewski poddaje pod 

 
411 M. Romańczuk-Grącka, Kryminalizacja powodowana względami moralności - relikt czy wyzwanie dla 

współczesnej legislacji (w:) Aktualne problemy kryminalizacyjne, red. B. Sygit, T. Kuczur, Toruń 2013, s. 289-

290. 
412 M. Filar, Przestępstwa w dziedzinie stosunków seksualnych (w:) System prawa karnego. O przestępstwach 

w szczególności, red. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - 

Łódź 1989, s. 150. 
413 A. Marek, Przestępstwa przeciwko…, s. 497. 
414 J. Piórkowska-Flieger, Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej (w:) Kodeks wykroczeń. Komentarz, 

red. T. Bojarski, Warszawa 2015, s. 572. 
415 M. Mozgawa, Wykroczenia przeciwko obyczajności społecznej (w:) Kodeks wykroczeń. Komentarz, 

Warszawa 2007, s. 478. 
416 T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń, Warszawa 2012, s. 195. 
417 M. Zbrojewska, Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej (w:) Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. 

T. Grzegorczyk, Warszawa 2013, s. 647. 
418 W. Cieślak, Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady, Warszawa 2010, s. 288. 
419 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2015, s. 271. 
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wątpliwość traktowanie obyczajności i moralności jako dóbr tożsamych, skłaniając się w 

stronę szerokiej wykładni tego pojęcia420. 

Z kolei J. Kulesza jednoznacznie wskazuje, że obyczajność nie dotyczy jedynie ocen 

zachowania jako nieprzyzwoitych, bezwstydnych, niemoralnych w kontekście płciowym 

czy fizjologicznym, lecz jako naruszających szeroko pojęte zasady współżycia w 

społeczeństwie421. Zdaniem tego autora wykładnie historyczna, prawnoporównawcza, 

językowa, celowościowa i systemowa wskazują, że obyczajność publiczna obejmuje 

powszechnie przyjęty i wymagany sposób publicznego zachowania, którego naruszenie 

wywołuje lub może wywołać negatywną reakcję innych osób w postaci zażenowania, 

zgorszenia, gniewu, sprzeciwu, potępienia. A contrario więc nieobyczajne zachowanie to 

takie, które sprzeciwia się normom kulturowym, zasadom współżycia społecznego, 

przyjętym zwyczajom publicznych zachowań jednostek422. G. Maroń próbuje uchwycić to 

co nieuchwytne i definiuje normy obyczajowe jako normy etykiety, które obowiązują z racji 

pewnej nieformalnej konwencji wspartej długotrwałą praktyką postępowania w określony 

sposób, czyli dlatego, że zgodnie z tradycją tak wypada, tak zwykło się czynić, tak przystoi, 

tak się przyjęło. Autor wyjaśnia, że normy takie są rezultatem społecznego nawyku, a ich 

przekroczenie skutkuje społeczną krytyką lub potępieniem, wyśmianiem, wykluczeniem z 

danej grupy czy środowiska423. K. Wala dokonuje dychotomicznego podziału obyczajności 

na obyczajność pozytywną oraz negatywną i wskazuje, że pierwsza z nich oznacza pożądane 

przez ogół społeczeństwa wzorce postępowania w zakresie różnych dziedzin życia 

człowieka, druga zaś oznacza przyjęte w pewnej grupie społecznej wzory zachowania, 

odnoszące się do różnych aspektów życia człowieka, lecz nieakceptowane przez większość 

społeczeństwa424.  

Szeroka wykładnia obyczajności publicznej jest konsekwentnie aprobowana przez 

Sąd Najwyższy. W orzeczeniu z dnia 14 września 1936 r. (sygn. III K 1035/36)425 odnosząc 

się wprost do pojęcia nieobyczajnego wybryku, Sąd Najwyższy wyjaśnił, że jest nim 

„zarówno czyn prostacki, grubiański i rubaszny, jako też czyn nieprzyzwoity, sprzeciwiający 

 
420 R. Krajewski, Obyczajność jako przedmiot ochrony prawnokarnej, Palestra 2019, nr 1-2, s. 60. 
421 J. Kulesza, Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej (w:) Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. 

Daniluk, Warszawa 2019, s. 931. 
422 J. Kulesza, Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 10 grudnia 2018 r.,  Studia Iuridica 

Lublinensia 2019, nr 2, s. 185. 
423 G. Maroń, Wstęp do prawoznawstwa, Rzeszów 2011, s. 31. 
424 K. Wala, Nieobyczajny wybryk - art. 140 k.w. (analiza prawnokarna i praktyka ścigania), Warszawa 2015, 

s. 10. 
425 https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-k-1035-36-wyrok-sadu-najwyzszego-

520145748 - dostęp dnia 30. 04. 2020 r. 
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się w sposób rażący dobrym obyczajom, lekceważący otoczenie i wywołujący nastrój 

oburzenia i potępienia ze strony osób go spostrzegających”. W nowszym orzecznictwie, 

gdyż w wyroku z dnia 2 grudnia 1992 r. (sygn. III KRN 189/92)426 Sąd Najwyższy wskazał 

ze kolei na przyjęte zwyczajowo normy współżycia ludzi, powszechnie akceptowane normy 

zachowania się, których naruszenie wywołuje powszechne negatywne oceny społeczne i 

odczucia odrazy, gniewu, oburzenia. Osobliwym pozostaje pogląd Sądu Okręgowego w 

Opolu wyrażony w wyroku z dnia 10 grudnia 2018 r. (sygn. VII Ka 956/18)427, w motywach 

którego sąd poczynił dywagacje, że obyczajność na gruncie Kodeksu wykroczeń oznacza 

normy dotyczące zachowań z zakresu seksualności człowieka, dotyczące wąskiej sfery 

spraw intymnych. Przymiotnik „publiczna” wzmacnia to znaczenie świadcząc o tym, że 

dobrem chronionym jest utrzymanie intymnej sfery życia w miejscach publicznych w 

odpowiednich, powszechnie przyjętych ryzach.  

Ścisłą konotację obyczajności z moralnością należy odrzucić. Istnieją bowiem 

kategorie czynów pozbawionych zabarwienia seksualnego, ale jednak naruszających dobre 

obyczaje, spokój i porządek publiczny tudzież wywołujących zgorszenie, oburzenie, 

wstydliwość. Obyczajność dotyczy więc nie tylko ocen zachowań nieprzyzwoitych, 

bezwstydnych, seksualnych czy fizjologicznych, ale należy ją rozumieć szeroko w 

kontekście zasad współżycia społecznego, utrwalonych zwyczajów i zasad postępowania. 

Obyczaje przekazywane są z pokolenia na pokolenia i ulegają zmianom, ewoluują w 

zależności od wielu czynników, stąd jest ona niezwykle trudna do zdefiniowania. M. Filar 

od samego początku był przeciwny wprowadzeniu do ustawy karnej pojęcia obyczajowości, 

gdyż jego zdaniem sprowadzało się ono do realizacji tezy „nie wolno, bo nie wolno”428. 

Trudno nie podzielić tego stanowiska. Nagość, nawet usprawiedliwiona jest trudnym 

doświadczeniem i przez większość bywa oceniana jako nieobyczajna tylko na tej podstawie, 

że nie mieści się w konwencjonalnej obyczajowości, bez wnikania w empiryczne podstawy 

takiej oceny. Przy takim postawieniu sprawy rodzą się więc problemy ze sprecyzowaniem 

czynów popełnionych przeciwko obyczajowości a polegających na ekspozycji nagości. 

 Można postawić tezę, że wcześniej, jak i teraz ekspozycja nagości epatuje i pod 

rządami Prawa o wykroczeniach z dnia 11 lipca 1932 r.429 była uznawana za nieobyczajną. 

L. Peiper jednoznacznie wskazywał, że kąpanie się nago lub chodzenie nago po ulicy należy 

 
426 Legalis nr 76822. 
427 Legalis nr 67359. 
428 M. Filar, Problemy reformy prawa karnego w Polsce w zakresie przestępczości seksualnej,  Palestra 1995, 

Nr 7-8, s. 14-32. 
429 Dz. U. 1932 r. Nr 60, poz. 572 z późn. zm. 
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traktować jako nieprzyzwoite zachowanie się, które należy oceniać pod kątem znamion z 

art. 28, 29 lub 31 Prawa o wykroczeniach. Oznaczało to, że komentator traktował te 

zachowania jako wybryki i tylko w zależności od pozostałych okoliczności i ewentualnych 

skutków należało je poddać odpowiedniej subsumpcji pod przepis prawny. Jeżeli chodzi o 

ocenę zachowania pod kątem wypełnienia znamion z wykroczenia art. 31 Prawa o 

wykroczeniach, to L. Peiper nakazywał przeprowadzić tę ocenę wedle okoliczności czasu, 

miejsca i osób. I tak, np. załatwienie potrzeby fizjologicznej uznawał za wybryk 

(nieobyczajny) w mieście, ale już nie „w polu”, chodzenie półnago było wybrykiem na ulicy 

i na wsi, a nie było nim np. u baletnicy podczas przedstawienia, szczypnięcie dziewczyny w 

pośladek było nieobyczajne w mieście, ale mogło już nie być takie na wsi. Pod pojęcie 

nieobyczajnego wybryku podpadało jego zdaniem także wypowiadanie słów 

nieobyczajnych lub bezwstydnych, okazywanie tego rodzaju rycin, fotografii430. S. Glaser i 

A. Mogilnicki uznawali, że wybrykiem nieobyczajnym jest wybryk niemoralny, 

nieprzyzwoity, obrażający obyczajność publiczną, a zatem rozbieranie się w miejscu 

publicznym, do tego nieprzeznaczonym, czy załatwianie w takim miejscu potrzeb 

fizjologicznych takim wybrykiem było431. 

 Art. 140 obowiązującego Kodeksu wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r.432 jest 

odpowiednikiem art. 31 Prawa o wykroczeniach z 1932 r., co sprawia, że poglądy doktryny, 

jak i orzecznictwo powstałe w tamtym okresie zachowują w pewnej mierze aktualność. To, 

czemu nie można przypisać waloru aktualności to obyczajność, która uległa pewnym 

zmianom. Zachowania więc, które na gruncie rozporządzenia Prawo o wykroczeniach były 

traktowane jako naruszające obyczajność w czasach nam współczesnych mogą już takie nie 

być a katalog zachowań mogących być uznawanymi za nieobyczajne ulega zmianom. 

 Charakterystykę znamion strony przedmiotowej wykroczenia z art. 140 k.w. należy 

rozpocząć od analizy pojęcia wybryku oraz nieobyczajnego wybryku. Zgodnie ze 

słownikiem języka polskiego wybryk to postępek odbiegający od przyjętych norm 

zachowania się433, ale także postępowanie, eksces, wyskok434. Słownik frazeologiczny 

języka polskiego podaje, że wybryk może być chuligański, dziecinny, dziki, lekkomyślny, 

łobuzerski, młodzieńczy, nieprzyzwoity, szalony435. Synonimem wybryku jest wyskok, 

 
430 L. Peiper, Komentarz do Kodeksu…, s. 832. 
431 S. Glaser, A. Mogilnicki, Kodeks karny…, s. 1077-1078. 
432 t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 821 z późn. zm.  
433 https://sjp.pwn.pl/slowniki/wybryk.html - dostęp dnia 27. 04. 2020 r. 
434 https://sjp.pl/wybryk - dostęp dnia 27. 04. 2020 r. 
435 S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 1985, s. 636. 
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wykroczenie, sprawka, postępek, wygłup, numer, odskok436.  J. Makarewicz rozumiał 

wybryk jako lekceważenie otoczenia, stawianie własnych fantazji ponad względy innych437. 

S. Glaser, A. Mogilnicki ujmowali wybryk jako dotkliwe, zewnętrzne oddziaływanie na 

narządy zmysłów, przy czym wybrykiem nie były czyny wywołujące jedynie przykre 

przeżycia psychiczne, np. naruszające uczucia patriotyczne, religijne, klasowe438. Obecnie 

w odniesieniu do wykroczenia w doktrynie zwykło się określać mianem wybryku 

zachowanie, które odbiega od przyjętego zwyczajowo postępowania w danym miejscu, 

czasie i okolicznościach, narusza czy lekceważy obowiązujące zasady współżycia 

społecznego. M. Bojarski, A. Płońska i Z. Świda wskazali, że wybryk w rozumieniu 

potocznym stanowi każde zachowanie się odbiegające od przyjętego w danym miejscu, 

czasie i okolicznościach, musi on pozostawać w ostrej sprzeczności z zasadami współżycia 

społecznego a nadto dla jego zaistnienia znaczenie ma realizacji szczególnych znamion 

strony podmiotowej439. P. Kozłowska-Kalisz precyzuje, że wybryk to zatem czyn, który 

odbiega od przyjętych w danej sytuacji obowiązujących norm ludzkiego współżycia440. W. 

Kotowski wskazuje, że istotą wybryku jest zachowanie, które odbiega od przyjętych zasad 

współżycia społecznego441, zaś T. Bojarski podaje, że jego istotą jest przeciwporządkowy 

charakter o ujemnym znaczeniu społecznym442. M. Budyn-Kulik mówi o postępku 

odbiegającym od przyjętych norm zachowania się w danym miejscu, czasie, 

okolicznościach443. Według B. Kurzępy wybryk oznacza postępek (wyskok) naruszający 

dobre obyczaje lub normy zachowania się444. M. Zbrojewska definiowała wybryk odwołując 

się do sentencji przywołanego powyżej wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1992 r. 

(sygn. III KRN 189/92) jako zachowanie, jakiego wśród konkretnych okoliczności czasu, 

miejsca i otoczenia, ze względu na przyjęte zwyczajowo normy ludzkiego współżycia, nie 

należało się spodziewać, które zatem wywołują powszechne negatywne oceny społeczne i 

uczucia odrazy, gniewu, oburzenia. Wybryk charakteryzuje więc ostra sprzeczność z 

 
436 https://www.synonimy.pl/synonim/wybryk/ - dostęp dnia 27. 04. 2020 r. 
437 J. Makarewicz, Kodeks karny…, s. 415. 
438 S. Glaser, A. Mogilnicki, Kodeks karny…, s. 1073. 
439 M. Bojarski, A. Płońska, Z. Świda, Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach, 

Wrocław 2012, s. 121. 
440 P. Kozłowska-Kalisz, Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (w:) Kodeks wykroczeń. 

Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2007, s. 174. 
441 W. Kotowski, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2007, s. 319. 
442 T. Bojarski, Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (w:) Kodeks wykroczeń. 

Komentarz, Warszawa 2015, s. 231. 
443 M. Budyn-Kulik, Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (w:) Kodeks wykroczeń. 

Komentarz, red. P. Daniluk, Warszawa 2019, s. 331. 
444 B. Kurzępa, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2008, s. 475. 
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powszechnie akceptowanymi normami zachowania. A contrario nie może być uznany za 

wybryk czyn, który nie tylko nie koliduje w rażący sposób z obowiązującymi w określonym 

kontekście sytuacyjnym normami zachowania, ale wręcz wzbudza - w odbiorze 

powszechnym akceptację, choćby milczącą zgodę, aprobatę, podziw, uznanie445. 

Stanowisko to Sąd Najwyższy rozwinął w wyroku z dnia 30 stycznia 2018 r. (sygn. IV KK 

475/17)446 konkludując, że zachowanie osoby, które ze względu na zwyczajowe normy 

ludzkiego współżycia nie wywołuje powszechnie negatywnych ocen społecznych i nie jest 

jaskrawo sprzeczne z powszechnie akceptowanymi normami zachowania nie stanowi 

wybryku. R. Krajewski zwraca uwagę, że judykaty odwołują się do powszechności ocen 

zachowań, które mogą być uznane za wybryk. Zatem posługując się tym kryterium oceny 

wybrykiem w rozumieniu prawa wykroczeń będzie zachowanie oceniane w taki sposób 

przez większość osób447. 

W literaturze przedmiotu powszechnie przyjmuje się, że o wybryku decydują nie 

tylko elementy natury przedmiotowej, wyrażające się w rażącym naruszeniu norm, ale także 

element podmiotowy, sprowadzający się do umyślnego ich naruszenia, okazywania 

lekceważenia tych norm448. Również w wyroku z dnia 30 września 2002 r., (sygn. III KKN 

327/02)449, jak też wspomnianym już wyroku z dnia 30 stycznia 2018 r., (sygn. IV KK 

475/17) Sąd Najwyższy uznał, że istotą wybryku jest umyśle okazanie przez sprawcę 

lekceważenia norm zachowania się. Z wykładnią taką nie zgadza się M. Budyn-Kulik, która, 

odwołując się do językowego znaczenia pojęcia „wybryk”, podnosi, że pojęcie to raczej 

wiąże się z brakiem zastanowienia aniżeli z umyślnym nastawieniem sprawcy. Także 

ustawodawca, jej zdaniem, nie sugeruje w żaden sposób, że wybryk ma być nacechowany 

podmiotowo. Typowo zapewne sprawca wybryku faktycznie lekceważy zasady współżycia 

społecznego, jednak wątpliwym jest, aby był to konstytutywny element samego wybryku450. 

Elementem definiującym wybryk nie jest również skutek, które on powoduje, bowiem 

ewentualne skutki stanowią jedynie warunek karalności wybryku, nie są natomiast jego 

istotą451.  

 Stwierdzić więc należy, że zasadnicza część zachowań odbiegających w sposób 

rażący od przyjętych zasad postępowania, zwyczajów, praktyki i zasad współżycia 

 
445 M. Zbrojewska, Wykroczenia przeciwko…, s. 648.  
446 Legalis nr 1713797. 
447 R. Krajewski, Wykroczenia wybryku i nieobyczajnego wybryku,  Przegląd Sądowy 2010, nr 11-12, s. 117. 
448 P. Kozłowska-Kalisz, Wykroczenia przeciwko…, s. 174. 
449 Legalis nr 356010. 
450 M. Budyn-Kulik, Wykroczenia przeciwko…, s. 331. 
451 R. Krajewski, Wykroczenie wybryku…, s. 116. 
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społecznego będzie stanowić wybryk na gruncie kodeksu wykroczeń. Okoliczność taka nie 

może jednak prowadzić do nadmiernej ingerencji prawa, stąd karalnymi są jedynie wybryki, 

które dodatkowo muszą wypełniać inne znamiona. Dla wypełnienia wykroczenia z art. 140 

k.w. wybryk musi być nieobyczajny i popełniony publicznie.   

 Nieobyczajność w przeświadczeniu J. Makarewicza była pojęciem związanym z 

wywołaniem niekorzystnego wrażenia na otoczeniu452. S. Glaser i A. Mogilnicki tłumaczyli, 

że „nieobyczajny” znaczy tyle co niemoralny, nieprzyzwoity, obrażający obyczajność 

publiczną453. M. Siewierski podnosił, że pojęcia nieobyczajnego wybryku nie należy 

utożsamiać z czynami kolidującymi z obyczajnością, publiczną moralnością i 

wstydliwością, gdyż nieobyczajnym wybrykiem jest także czyn prostacki, grubiański, 

rubaszny, jak też czyn nieprzyzwoity, sprzeciwiający się w sposób rażący dobrym 

obyczajom, lekceważący otoczenie i wywołujący nastrój oburzenia i potępienia ze strony 

osób trzecich454. Zdaniem D. Egierskiej-Miłoszewskiej nieobyczajnym wybrykiem jest 

czyn, który narusza zasady współżycia społecznego w zakresie dobrych obyczajów i jest 

zdolny do wywołania zgorszenia mającego wymowę negatywnej, potępiającej reakcji 

otoczenia u przeciętnego obywatela, nieprzewrażliwionego455. W przeświadczeniu  

J. Piórkowskiej-Flieger nieobyczajnym wybrykiem jest zachowanie lekceważące zasady 

współżycia społecznego i mogące wywołać negatywną ocenę przeciętnego człowieka456.  

M. Mozgawa definiuje pojęcie nieobyczajnego wybryku trochę inaczej, a mianowicie 

wskazuje, że wybryk ma charakter nieobyczajny, gdy poprzez publiczne zachowanie 

sprawcy naruszającego określone normy obyczajowe prowadzi do wywołania uczucia 

wstydu, zażenowania, zakłopotania po stronie choćby jednej osoby będącej jego 

świadkiem457. K. Wala pojęcie nieobyczajnego wybryku identyfikuje jako zachowanie, 

które godzi w społecznie akceptowane i pożądane wzorce postępowania, a tym samym 

obiektywnie jest zdolne do wywołania negatywnych odczuć u człowieka o przeciętnym 

poczuciu przyzwoitości458. T. Bojarski bardzo słusznie dostrzega problem jednoznacznego 

zdefiniowania nieobyczajnego wybryku podnosząc, że jest ono bardziej czymś co 

rozumiemy, wyczuwamy niż potrafimy nazwać459. Podobnie dostrzega ten problem  

 
452 J. Makarewicz, Kodeks karny…, s. 415. 
453 S. Glaser, A. Mogilnicki, Kodeks karny…, s. 1078. 
454 M. Siewierski, Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Komentarz, Warszawa 1958, s. 495. 
455 D. Egierska-Miłoszewska, Nieobyczajny wybryk (Art. 140 k.w. w teorii i praktyce),  Zagadnienia Wykroczeń 

1979, nr 4-5, s. 66. 
456 J. Piórkowska-Flieger, Wykroczenia przeciwko…, s. 573. 
457 M. Mozgawa, Wykroczenia przeciwko…, s. 478. 
458 K. Wala, Nieobyczajny wybryk…, s. 31. 
459 T. Bojarski, Polskie prawo…, s. 195. 
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J. Sawicki konstatując, że ocena jakiegoś zachowania w kategoriach wybryku jest bardzo 

nieprecyzyjna i trudna do określenia. Dodatkowo kwalifikacji prawnej czynu jako wybryku 

dokonuje się na ogół pomocniczo, subsydiarnie, a więc wówczas, gdy czyn nie wypełnia 

znamion innego wykroczenia lub przestępstwa. Jest to ocena charakterystyczna dla prawa 

wykroczeń i odnosi się zwykle do czynów mniejszej wagi, gdyż poważniejsze mają swoje 

mniej lub bardziej wyraźne szczególne kwalifikacje z kodeksie lub innych ustawach 

karnych. Subsydiarny charakter klauzuli wybryku, odnoszący się do czynów niemających 

odpowiednika w wyraźnym zakresie ustawy, powoduje jednak zagrożenie przez objęcie 

karalnością trudnego do określenia zakresu zachowań, które na podstawie innych przepisów 

nie są karalne460. Z tego względu znamiennie nieobyczajności musi zostać poddane 

wykładni zawężającej, albowiem każda niepewność odnośnie zakresu unormowania 

powoduje naruszenie zasady nullum crimen sine lege461. Okoliczność, że jest to penalizacja 

niezbyt surowa, łagodzi jedynie ostrożność problemu, ale go nie usuwa462. Potrzebna jest 

więc pewna obiektywizacja ocen w tym zakresie i postawienie pytania czy dane zachowanie 

może być identyfikowalne przez postronnego obserwatora jako oczywiste, naruszające 

zasady owej obyczajności. Oczywistym wszak jest, że jedną z funkcji prawa wykroczeń jest 

ochrona dóbr ogólnych, czasami wręcz abstrakcyjnych, co nie może się jednak sprowadzać 

do karania wszystkich zachowań tylko dlatego, że wzbudzają one pewien tylko niepokój, 

zażenowanie, zgorszenie, wstyd. Poza zakresem penalizacji winny pozostawać zachowanie 

nietaktowne, aroganckie, niekulturalne. Na gruncie Kodeksu wykroczeń chodzi o 

zachowanie jaskrawe, nieco przerysowane, mające jednoznacznie negatywną wymowę, 

społecznie niebezpieczne czy też pozostające w ostrej sprzeczności z normami 

obyczajowymi, czy też z zasadami współżycia społecznego.  

 Dopuszczenie się takiego nieobyczajnego wybryku pociąga za sobą 

odpowiedzialność z art. 140 k.w. tylko wtedy, gdy został on popełniony publicznie. Znamię 

to doskonale wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 września 1973 r. (sygn. VI KZP 

26/73)463 podając, że działanie publiczne zachodzi wówczas, gdy bądź ze względu ma 

miejsce działania, bądź ze względu na okoliczności i sposób działania sprawcy jego 

zachowanie się jest lub może być dostępne (dostrzegalne) dla nieokreślonej liczby osób, 

przy czym sprawca mając świadomość co najmniej się na to godzi. Pogląd ten jest 

 
460 J. Sawicki, Ochrona porządku i spokoju publicznego w prawie o wykroczeniach, Wrocław 2000, s. 33. 
461 J. Kulesza, Wykroczenia przeciwko…, s. 934. 
462 J. Sawicki, Ochrona porządku…, s. 33. 
463 Legalis nr 17347. 
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powszechnie akceptowany przez przedstawicieli nauki prawa, którzy zasadniczo zgodnie 

twierdzą, że aby czyn sprawcy został popełniony publicznie musi on być dostępny dla 

nieokreślonej liczby osób, tzn. zachowanie powinno być realnie dostrzegalne dla większej 

nieoznaczonej liczby osób i nie jest wystarczająca możliwość dostrzeżenia przez jedną tylko 

osobę464. Już L. Peiper wysnuwał, że cecha pojęcia „publicznie” leżała w sposobie działania 

sprawcy oraz w jego świadomości, że użyty przez niego środek działania ma tę właśnie 

cechę. Znamię publicznie zachodziło więc wówczas, jeżeli działanie dochodziło lub mogło 

dojść do wiadomości większej ilości osób, a sprawcą bądź tego chciał, bądź możliwość tę 

przewidywał i godził się na to465. J. Wojciechowski wyszedł z założenia, że karalności z art. 

140 k.w. podlegają tylko wybryki publiczne, czyli takie, które zaistniały wśród publiczności 

rozumianej jako nieokreślony bliżej krąg osób, w polu ich widzenia466. R. Krajewski nie 

pozbawia racji takiej wykładni, wskazując jednak, że przyczyniłaby się ona do znacznego 

ograniczenia zastosowania art. 140 k.w., gdyż sprawcy można by było czynić zarzut 

popełnienia wykroczenia wówczas, gdy choć jedna osoba z kręgu potencjalnych 

obserwatorów była jego świadkiem, a to nie byłoby rozwiązanie poprawne467. Zdaniem J. 

Kuleszy pogląd J. Wojciechowskiego jest zbyt daleko idący i miałby rację bytu w 

odniesieniu do wykroczenia z art. 51 k.w., skoro przepis ten wymaga skutku w postaci 

zgorszenia, które nie może nastąpić bez obecności innych osób (innej osoby)468. Wartym 

odnotowania jest fakt, że być może zaproponowana przez J. Wojciechowskiego wykładnia 

wywodzi się z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 1979 r. (sygn. VI KRN 

399/78)469, w którym sąd ten stwierdził, że nie ma publicznego działania nawet w miejscu 

publicznym wówczas, gdy nie jest ono dostrzegane co najmniej przez kilka osób i nie może 

być dostrzeżone, na skutek szczególnych okoliczności. Oznacza to, że Sąd Najwyższy 

przyjął wówczas wykładnie, zgodnie z którą, działanie publiczne w miejscu publicznym 

zachodzi wówczas, gdy jest ono dostrzeżone (a nie dostrzegalne) przez kilka osób, natomiast 

realnie może być dostrzegalne dla większej jeszcze liczby osób. Zarówno zapatrywanie Sądu 

Najwyższego, jak i J. Wojciechowskiego wydają się być stanowiskami odosobnionymi i nie 

spotkały się z szerszą aprobatą. Uznać więc należy, że chodzi o sytuacji publiczne, tj. takie 

popełnione w miejscu publicznym, jak ulica, galeria handlowa, ale także popełnione w 

 
464 W. Kotowski, Wykroczenia przeciwko…, s. 577. 
465 L. Peiper, Komentarz do…, s. 432-433. 
466 J. Wojciechowski, Kodeks wykroczeń. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2005, s. 194. 
467 R. Krajewski, Wykroczenie wybryku…, s. 125. 
468 J. Kulesza, Wykroczenia przeciwko…, s. 939. 
469 Legalis nr 21560. 
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miejscu niepublicznym, jeśli jednak sprawca mógł być dostrzeżony (dostrzegalny) dla 

nieokreślonej liczby potencjalnych świadków470. W tym zakresie można przywołać przykład 

osoby stojącej nago w oknie, czy też poruszającej się nago po mieszkaniu, które usytuowane 

jest na parterze budynku. Jeżeli zaś chodzi o możliwość dostrzeżenia zachowania sprawcy 

wykroczenia nieobyczajnego wybryku to należy podkreślić, że ze względu na czas, miejsca 

i okoliczności musi być ona realna, a nie hipotetyczna. Przesądzona pozostała także kwestia, 

że działaniem publicznym jest działanie podjęte za pomocą Internetu471.  

 M. Bojarski podaje, że karalność samego zachowania się, bez wymagania nastąpienia 

skutku, w przypadku wykroczenia z art. 140 k.w. jest wynikiem faktu, iż zachowanie się 

sprawcy jest tak rażące, że społeczne niebezpieczeństwo tego czynu jest znaczne, 

niezależnie od dalszych jego skutków472. 

Pod dalsze rozważania należy zatem poddać kwestie, czy nadmierna ekspozycja 

nagości zawsze będzie stanowiła przedmiot nieobyczajnego wybryku, jakie stany faktyczne 

mogą być kwalifikowane pod art. 140 k.w. Nagość w naszej kulturze nie jest łatwa do 

noszenia i istnieje mnóstwo kontekstów, które usprawiedliwiają nadmierną ekspozycję 

nagości, natomiast aby nagość była obyczajna jej ocena musi być zgodna z podzielanymi na 

danym terenie czy przez dane społeczeństwo zasadami.   

 Zdaniem B. Kurzępy każdy przypadek publicznego prezentowania nagości wypełnia 

znamiona art. 140 k.w.473. Podobnie uważa M. Zbrojewska, która jako przykład 

nieobyczajnego wybryku wskazuje właśnie spacerowanie nago po ulicy474. Mniej 

kategoryczny w tym zakresie jest M. Mozgawa, który za nieobyczajny wybryk uznaje 

jedynie „nieuzasadnione” prezentowanie swojej nagości475.  

 Nie zawsze jednak czyny takie będą stanowiły wykroczenie, albowiem ich ocena 

zależeć będzie od przesądzenia czy podjęte przez sprawcę działanie było publiczne, tzn. czy 

rzeczywiście czyn sprawcy mógł zostać dostrzeżony przez nieokreśloną liczbę osób476, co 

nie będzie miało miejsca w przypadku spacerowania nocą po łące, w lesie, czy nawet po 

 
470 D. Egierska-Miłoszewska, Nieobyczajny wybryk…., s. 68. 
471 M. Dorochowicz, Internet jako miejsce publiczne w rozumieniu prawa wykroczeń,  Studenckie Zeszyty 

Naukowe 2019, nr 41, s. 57-58. 
472 M. Bojarski, Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej (w:) Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. M. 

Bojarski, W. Radecki, Warszawa 2011, s. 782. 
473 B. Kurzępa, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2008, s. 475. 
474 M. Zbrojewska, Przestępstwa przeciwko…, s. 648. 
475 M. Mozgawa, Wykroczenia przeciwko…, s. 478. 
476 J. Kulesza, Wykroczenia przeciwko…, s. 937. 
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odludnej ulicy. Takie rozróżnienie czyni się wszak w stosunku do załatwiania potrzeb 

fizjologicznych na ulicy, gdzie skrycie w krzakach dekompletuje zespół znamion477.  

Okazuje się, że w czasach nam współczesnych to monitoring miejski bardzo często 

odbiera i identyfikuje ekspozycje nagości. Dla zobrazowania kazusu można przywołać 

sprawę 38-latka, mieszkańca Krasnegostawu, który w dniu 11 grudnia 2018 r. w niezbyt 

ciekawy sposób zaprezentował siebie przed kamerą miejskiego monitoringu. Mężczyzna w 

samo południe wyciągnął w stronę kamery dłoń z wyprostowanym środkowym palcem, ale 

oprócz niewłaściwych gestów dłonią zaprezentował również swoje pośladki, w ten sposób, 

że wszedł na trawnik, zdjął spodnie i gołe pośladki skierował wprost do kamery monitoringu. 

Po chwili odszedł kilka kroków i obnażył się ponownie. Świadkami zdarzenia byli 

przypadkowi przechodnie, albowiem do zajścia doszło w parku. Funkcjonariusze policji nie 

mieli jakichkolwiek wątpliwości co do oceny zachowania mężczyzny, który usłyszał zarzut 

dopuszczenia się publicznie nieobyczajnego wybryku478. Inna sytuacja miała miejsce w 

Warszawie w maju 2008 r., kiedy pracownik stołecznego monitoringu zauważył czterech 

mężczyzn spacerujących nago ulicą Podczaszyńskiego o godzinie 3.00 w nocy. Mężczyźni 

mieli na sobie jedynie buty i skarpetki. Dyżurny natychmiast zawiadomił patrol policji, a ten 

udał się na miejsce i ustalił, że panowie wracają z imprezy zakrapianej alkoholem i w taki 

sposób postanowili umilić sobie powrót do domu. Policja w czasie interwencji poleciła ubrać 

się młodym obywatelom i poprzestała na pouczeniu479. Ciekawy jest też przypadek 

mężczyzny, który w lipcu 2018 r. biegał nago po ulicy w Lublinie a usłyszał zarzut 

dotyczący posiadania narkotyków (sic!). Okazało się, że prócz czapki, butów i skarpetki 

mężczyzna miał przy sobie saszetkę z „zawartością”, natomiast organy ścigania - zgodnie z 

doniesieniami medialnymi - w ogóle nie zajęły się jego czynem w kategoriach 

nieobyczajnego wybryku. Zdaje się, że „wybryk mężczyzny” kwalifikowany jako 

przestępstwo skonsumował wybryk nieobyczajny, skoro zachowanie mężczyzny nie stało 

się przedmiotem dalej idących działań prokuratury480.  

Sytuacja, kiedy osoby spacerują nago po ulicach miast, nawet w nocy są 

identyfikowane jednoznacznie. Wydaje się, że spacer nago po odludnej ulicy jako nie 

wykonany publicznie jest coraz mniej realny ze względu na wszechobecny monitoring. 

 
477 M. Mozgawa, Wykroczenia przeciwko…, s. 478. 
478 https://www.dziennikwschodni.pl/krasnystaw/zdjal-spodnie-pokazal-tylek-do-kamery-monitoringu-

wideo,n,1000233700.html - dostęp dnia 28. 04. 2020 r. 
479 https://tvn24.pl/polska/nagi-marsz-ulicami-warszawy-ra59490-3708870 - dostęp dnia 28. 04. 2020 r. 
480 https://wmeritum.pl/lublin-mezczyzna-wyszedl-nago-na-srodek-ulicy-mial-w-tym-swoj-cel-foto/240471 -

dostęp dnia 29. 04. 2020 r. 
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Oczywiście nie można wykluczyć takiej sytuacji, że nadal spacer po ulicy nago może być 

dokonany niepublicznie, albowiem kamery monitoringu nie obejmują całości miejskiej 

przestrzeni (choć widać postęp w tej dziedzinie) i przypadki „niedostrzegalnego golasa” to 

już raczej sprawa nieaktualna. Wydaje się, że w obecnych czasach wśród stałych cech 

działania publicznego można wpisać także działanie „na oczach” monitoringu miejskiego. 

Odbiorcą wizji jest bowiem szeroki, bliżej nieokreślony krąg osób, jak operatorzy kamer 

monitoringu, dyżurni, funkcjonariusze policji, straży miejskiej, etc. Porównując czasy 

dzisiejsze z zeszłymi widać pewną analogię. Otóż już S. Glaser i A. Mogilnicki wskazywali, 

że rozmowa przez telefon może mieć charakter publiczny, jeżeli słyszą ją osoby obce albo 

jeżeli wewnętrzne urządzenie stacji telefonicznej jest takie, że osoby tam obecne słyszą 

rozmowę przez telefon481. Niektórzy doskonale pamiętają jeszcze czasy, kiedy połączenia 

telefoniczne obsługiwane były przez ręczne centrale telefoniczne, wówczas odbiorcą 

rozmowy był nie tylko wybrany odbiorca docelowy, ale również „pani telefonistka”. 

Obecnie, ze względu na wyższy poziom inwigilacji, odbiorcą zachowań zarejestrowanych 

przez kamery monitoringu jest nieokreślony krąg osób, co wypełnia znamiona działania 

publicznego.  

W opozycji do takich stanów faktycznych należy jednak poddać inną grupę 

czynności sprawczych, co do których można mieć wątpliwość w zakresie realizacji 

dyspozycji art. 140 k.w. Chodzi mianowicie o sytuacje, gdy osoby w ustronnym miejscu w 

lesie, czy w górach zażywają kąpieli w rzece czy jeziorze, ale także o sytuację, gdy czyn 

polega na spacerze nago wśród zbóż, traw, na łące czy w końcu nocą na plaży. Na myśl o 

takich zdarzeniach od razu rozpoznajemy, że to wyskoki, wygłupy, wybryki, ale czy są to 

zachowania nieobyczajne? Zachowania takie nie są realnie narażone na odbiór 

„nieobyczajnych treści”, zaś osoby dopuszczające się takich czynów z całą pewnością czują 

się we własnym towarzystwie dobrze i chcą to robić. Wątpliwym przy tym jest, czy kąpiel 

nago w jeziorze czy też spacer nago w zbożu są „uzasadnione”, o czym mówi M. Mozgawa, 

gdyż zachowania takie są przeważnie spontaniczną przygodą, a jednak wydają się 

pozostawać poza penalizacją kodeksu wykroczeń. Dla zastosowania reakcji karnoprawnej 

konieczne jest, aby sprawcy towarzyszyły dodatkowe elementy, w tym rażące naruszenie 

przyjętych w danych okolicznościach obowiązujących norm i lekceważący stosunek 

sprawcy do nich. Dążąc do zawężającej wykładni nieobyczajnego wybryku i obiektywizacji 

 
481 S. Glaser, A. Mogilnicki, Kodeks karny…., s. 508.  
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zachowań obyczajnych, uzasadnione jest stwierdzenie, że zachowania takie nie odbiegają 

od obyczajności publicznej w takim stopniu, aby konieczne było zastosowanie art. 140 k.w.  

Nie oznacza to przyjęcia, że wszelka ekspozycja nagości dokonana na łonie natury 

jest zawsze obyczajna. Inaczej należy ocenić wspomniane powyżej ekspozycje nagości, 

gdzie ich czas, miejsce i okoliczności nie są niczym szokującym a w dodatku nie są narażone 

na odbiór przypadkowych osób, a inaczej np. pływanie nago rowerkiem wodnym po jeziorze 

w środku sezonu letniego. Zbiorem wspólnym dla tych stanów faktycznych jest sezon letni, 

woda, łono natury, ale kontekst sytuacyjny jest zgoła inny, a to on ma wpływ na ocenę 

poszczególnych stanów faktycznych.  

Wspólna kąpiel w adamowym stroju nie jest czynem rażąco odbiegającym od 

przyjętych w danych okolicznościach obowiązujących norm zachowania się, również ze 

względu na zgodę uczestników tego „wybryku” na konfrontowanie ich w własną nagością.  

W takim wypadku nagość nie jest postrzegana jako nieobyczajna. Rozważania w tym 

zakresie można odnieść wprost do stanów faktycznych, takich jak pokazy striptizu, 

spożywanie kolacji nago wspólnie z osobami trzecimi w kameralnym, niedostępnym dla 

innych osób miejscu. Funkcjonowanie lokalów ze striptizem jest dozwolone, co raz 

popularniejsze są również kolacje w towarzystwie innych „golasów”. Osoby korzystające z 

tego typu usług - oczywiście przy założeniu, że robią to zupełnie dobrowolnie - znają 

charakter tych miejsc, zasady w nich panujące i w takich okolicznościach epatowanie 

nagością nie jest nieobyczajne. Zgodnie bowiem z regulaminem, z powszechnie znanymi 

zasadami, w takich miejscach ludzie eksponują nagością i spotykają się by z nią obcować, 

konfrontować się. 

K. Wala analizując takie stany faktyczne odwołuje się do kontratypu zgody 

uprawnionego konstatując, że gdy dorosły człowiek wchodzi do klubu go-go, znając 

charakter tego miejsca, to spełnione są wszelkie warunki dla skuteczności kontratypu zgody, 

a w związku z tym nagość w takich okolicznościach nie może stanowić nieobyczajnego 

wybryku482. Rzecz w tym, że zgoda dysponenta dobrem jako okoliczność wyłączająca 

odpowiedzialność karną dotyczy tych sytuacji, gdy czyn sprawcy wypełnia znamiona 

wykroczenia. Wtedy, gdy zgoda dysponenta dobrem powoduje, że znamiona wykroczenia 

w ogóle nie zostały wypełnione, nie ma potrzeby powoływania się na nią, ponieważ problem 

przestępności czynu w ogóle nie powstaje483. Wychodząc z założenia, że czynem 

 
482 K. Wala, Wykroczenie nieobyczajnego wybryku na tle pozostałych wykroczeń przeciwko obyczajność 

publicznej, Warszawa 2019, s. 173-174. 
483 L. Gardocki, Prawo karne…, s. 124. 
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nieobyczajnym jest czyn rażąco odbiegający od przyjętych w danych okolicznościach 

obowiązujących norm zachowania się to przyjąć należy, że roznegliżowana kobieta w klubie 

go-go jest widokiem zupełnie normalnym i jej strój, a raczej jego brak, nie różni się od stroju 

innych kobiet zatrudnionych w tym klubie, co więcej jest on także zgodny z oczekiwaniami 

klientów klubu. Takiego właśnie zachowania, takiego wyglądu, roznegliżowanych ciał, 

oczekują odbiorcy przedstawień w klubach go-go, płacąc bilet wstępu do klubu. Dopiero 

gdyby przyjąć, że czyn pracownic klubu go-go narusza obyczajowość publiczną to wówczas 

zachowanie kobiet można rozpatrywać na gruncie wykroczenia z art. 140 k.w. Przy takim 

przyjęciu dla wyłączenia przestępczości czynu potrzebne jest stwierdzenie, że 

„pokrzywdzony” życzył sobie być świadkiem „takiego” przedstawienia, godził się na 

konfrontację z nagością, które to kryteria dotyczą zgody rozumianej jako kontratyp.   

   Przy tej okazji nie sposób pominąć przypadku, gdy odbiorca na taką nagość nie jest 

przygotowany, a w klubie go-go znalazł się przez przypadek, nieświadomy charakteru tego 

miejsca, albo innych przykład - łatwiejszy do wyobrażenia - osoba spacerująca brzegiem 

morza dochodzi do plaży nudystów, gdzie ze wszech stron epatuje nagość. Zasady zdrowego 

rozsądku podpowiadają, że osoba, która znalazła się w takiej niekomfortowej dla niej 

sytuacji może w każdej chwili ją uciąć poprzez wyjście z klubu, przejście szybkim marszem 

przez plażę nudystów, zawrócenie w inną stronę. Odpowiedzialność karna na gruncie takich 

sytuacji powstałaby dopiero gdyby osoby roznegliżowane, epatujące nagością złośliwie 

niepokoiły odbiorcę narzucając się ze swoją nagością, napastliwie, nachalnie, zmuszając do 

przebywania w swoim towarzystwie, co skutkowałoby zaburzeniem spokoju psychicznego, 

równowagi psychicznej odbiorcy. Czyn taki należałoby wówczas rozważać jako 

wykroczenie z art. 107 k.w., który zdominowany jest przez znamiona strony podmiotowej 

mającej postać dwuelementową, a mianowicie, że zachowanie się sprawcy musi być podjęte 

w celu dokuczenia innej osobie, a nadto niepokojenie innej osoby musi być złośliwe, co 

charakteryzuje intencję towarzyszące sprawcy484. 

Wobec dokonanej w art. 107 k.w. typizacji należy się liczyć z poważanymi 

trudnościami praktycznymi, gdy idzie o przypisanie tak ujętego wykroczenia. Nawet zasady 

doświadczenia życiowego i logika nakazują twierdzić, że rzeczą nudystów nie jest 

epatowanie swoją nagością wobec osób trzecich, o czym świadczą chociażby oznakowanie 

większości plaż dla nich przeznaczonych. Wydaje się, że złośliwe niepokojenie z ich strony 

byłoby przypadkiem niezwykle odosobnionym. Prędzej uchwycić można sytuację, gdy 

 
484 J. Kulesza, Wykroczenia przeciwko osobie (w:) Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Warszawa 

2019, s. 745-746. 
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przyjaciel zamówił usługi striptizerki na wieczór kawalerski przyszłego pana młodego, zaś 

przybyła na miejsce kobieta postanowiła za wszelką cenę swoją usługę wykonać, pomimo 

wyraźnego sprzeciwu i niezadowolenia pana młodego. Wówczas jej zachowanie będzie 

można poddać analizie wypełnienia znamion z art. 107 k.w. Ewentualnie, gdyby kobieta 

miała dalej idące zamiary wobec pana młodego, wówczas w grę może wchodzić także 

odpowiedzialność z art. 142 k.w., przy zastrzeżeniu wypełnienia kolejnych znamion tego 

wykroczenia. Sytuacja w tym wypadku jest o tyle prosta, że dla bytu wykroczenia 

wystarczyłaby sama propozycja złożona przez kobietę dokonania z nią czynu nierządnego 

oczywiście pod warunkiem, że propozycja taka byłaby natarczywa (tj. napastliwa, natrętna, 

namolna), złożona w sposób narzucający się lub w inny sposób naruszający porządek 

publiczny485. Kluczowy byłby jednak cel działania, tzn. chęć osiągnięcia korzyści 

majątkowej, rozumianej jako przysporzenie majątkowe albo uniknięcie straty majątkowej. 

Chodzi więc o takie zachowanie, gdy kobieta proponując dokonanie czynu nierządnego ma 

przeświadczenie, że za wykonanie dodatkowej usługi otrzyma zapłatę albo umowa z nią 

zawarta obejmowała wynagrodzenie za pokaz tańca erotycznego wraz z dodatkową usługą i 

kobieta, nie chcąc zwracać pieniędzy, dąży za wszelką cenę do uniknięcia straty, gdyż liczy 

się, że w przypadku niewykonania usługi w całości, będzie musiała określoną część środków 

zwrócić zlecającemu.  I w końcu, odwołanie się do porządku publicznego w treści art. 142 

k.w. eliminuje z zakresu unormowania sytuacje całkowicie prywatne, pozbawione aspektu 

dostrzegalności dla nieograniczonej liczby osób486, a więc takie, które byłyby dokonane, np. 

w prywatnym mieszkaniu pana młodego z udziałem nielicznej grupki jego przyjaciół. Dla 

przyjęcia odpowiedzialności kobiety koniecznym byłoby przeto, aby miejscem popełnienia 

wykroczenia była dyskoteka, hol hotelowy, park.  

 Biorąc pod lupę inne scenariusze na myśl przychodzi zachowanie hotelowego gościa, 

który w stroju Adama walczy o otwarcie drzwi, które przez przypadek zatrzasnęły się w 

momencie, gdy wystawiał np. tacę z jedzeniem. Gdy okazuje się, że do pokoju nie ma 

powrotu skonsternowany postanawia udać się do recepcji po klucz. Łatwo sobie wyobrazić, 

że spotykający go po drodze ludzie nie kryją oburzenia, podobnie jak i obsługa hotelowa. 

Mężczyzna kryje się w swoim hotelowym pokoju dopiero po wizycie w recepcji487. Inny 

przypadek - kobieta zażywa kąpieli nago w jeziorze, w ustronnym miejscu, wśród szuwarów, 

 
485 M. Zbrojewska, Wykroczenia przeciwko…, s. 650. 
486 J. Kulesza, Wykroczenia przeciwko…, s. 955-956. 
487 https://www.rmf24.pl/ciekawostki/news-nagi-spacer-wstydu-nie-robcie-tego-na-wakacjach-

film,nId,937070 - dostęp dnia 04. 05. 2020 r.  
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zostawiając na brzegu ubranie. Gdy wychodzi z wody okazuje się, że ktoś zabrał ubrania a 

ona do domu ma 500 m marszu po drodze publicznej. W obu przypadkach sprawcy nawet 

nie próbują ukryć swojej nagości, gdyż obiektywnie nie mają takiej możliwości. Mając na 

uwadze znamiona art. 16 k.w. to stan wyższej konieczności zafunkcjonuje tu jedynie w 

potocznym znaczeniu, natomiast pod względem prawnym nie. Analizę czy zdarzenia te 

poddają się ewentualnej odpowiedzialności należy raczej wywodzić z oceny czy zachowania 

takie można rozpatrywać w kategoriach wybryku, ale także szerzej - w kategoriach 

wykroczenia w ogóle. Jedną z podstawowych zasad prawa wykroczeń jest zasada 

zakładająca, iż „nie ma wykroczenia bez czynu”. Podkreśla się, że czyn odnosi się do 

zachowań ludzi dokonanych w warunkach wolnego wyboru. Czynem jest zachowanie 

człowieka, które jest sterowane w jakimś stopniu przez wolę danej osoby, a więc jest to tzw. 

zachowanie dowolne. Do czynu nie zaliczymy więc zachowań podjętych w warunkach 

przymusu488. Mężczyzna - bohater powyższego kazusu nie zachował się tak dla żartu, nie 

był to wygłup ani wyskok, a sytuacja bez wyjścia. Jeżeli nie było innej możliwości uzyskania 

dostępu do hotelowego pokoju, wówczas jego zachowanie winno pozostawać irrelewantne 

z punktu widzenia ocen prawnych. Być może ocena byłaby inna, gdy np. mężczyzna miał 

możliwość poprosić o pomoc obsługę hotelową, np. panią, która akurat sprzątała sąsiedni 

pokój i która mogłaby udostępnić mężczyźnie prześcieradło i sama udać się do hotelowej 

recepcji zgłaszając problem. Podobnie kazus kobiety, która zachowała wszelkie kryteria 

bezpieczeństwa, aby nie epatować swoją nagością w czasie kąpieli, a jednak nie 

przewidziała faktu, że ktoś przy brzegu jeziora może pozbawić ją trwale ubrania. Brak 

telefonu, brak możliwości skrycia nagiego ciała wymaga od niej marszu do domu nago. Przy 

przyjęciu wersji „nie ma innego wyjścia”, dalsza ocena zdarzeń w kategoriach 

nieobyczajnego wybryku jest bezprzedmiotowa, gdyż nie spełniają one kluczowego 

kryterium, jakim jest wypełnienie znamion wybryku.  

W końcu pojawia się także pytanie czy można ukarać za nagość w warunkach 

domowych? Nagość w domu jest codzienna i zupełnie oswojona. Są zwolennicy nagości na 

co dzień, szczególnie pewnie w upalne dni, są amatorzy spania nago, nagość pojawia się też 

podczas kąpieli i przy ubieraniu się. Ustawodawca nie zajmuje się tymi sprawami, gdy dzieją 

się one w domowej enklawie, natomiast większe wątpliwości budzi sytuacja, gdy nagość 

noszona jest jawnie, np. w trakcie dnia przy otwartym oknie wychodzącym na często 

 
488 K. Liżyńska, J. Sawicki, Pojęcie wykroczenia, relacje między wykroczeniami a innymi czynami 

zabronionymi pod groźbą kary, rodzaje wykroczeń (Polska, wnioski komparatystyczne) (w:) Polskie, czeskie i 

słowackie prawo wykroczeń. Studium prawnoporównawcze, red. D. Danecka, Warszawa 2019, s. 70. 
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uczęszczany chodnik, na balkonie czy nawet w mieszkaniu, ale na parterze, gdzie okna 

wychodzą wprost na podwórko. W takim wypadku publiczność działania jest oczywista, a 

dokonywanie takich aktów zdaje się stać w rażącej sprzeczności z obowiązującą 

obyczajnością publiczną. Wydaje się, że w takich sytuacjach należy rozważać możliwość 

zastosowania art. 140 k.w., co jak się okazuje, w praktyce występuje. Przykładowo, 

mężczyzna z Wrocławia, bez wychodzenia z domu został ukarany mandatem, za chodzenie 

nago po swoim mieszkaniu. Mieszkanie mężczyzny usytuowane było na parterze budynku 

w taki sposób, że był on doskonale widziany na zewnątrz489. Nie jest to przypadek 

odosobniony. W wyroku z dnia 22 października 2013 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (sygn. 

IV Ka 854/13)490 stwierdził, że jeżeli obwiniony skąpo ubrany  (w koszulkę i laczki) wyszedł 

ze swojego mieszkania, stał w drzwiach mieszkania to co najmniej godził się na popełnienie 

wykroczenia z art. 140 k.w. Odpowiadając na zarzuty apelacji, sąd stwierdził, że obwiniony 

dopuścił się wykroczenia publicznie albowiem drzwi wejściowe do mieszkania, gdzie stał 

obwiniony znajdują się we wjeździe na teren posesji, wychodzą bezpośrednio na ciąg 

komunikacyjny prowadzący na podwórze i do innych mieszkań. Osoby zamierzające wejść 

do kamienicy mijają mieszkanie obwinionego, a zatem było to miejsce, które mogło być 

postrzegane przez większą, bliżej nieokreśloną liczbę osób. Okazuje się więc, że granica 

pomiędzy prywatnością a publicznością zachowania może być cienka. Jeżeli ktoś jest 

wielbicielem ekspozycji swego nagiego ciała winien wziąć pod uwagę możliwość 

konfrontacji swojej nagości z osobami trzecimi, tzn., gdy jego mieszkanie znajduje się wśród 

innej zabudowy, a jego okna wychodzą na wprost okien innych mieszkańców winien 

trzymać się na baczności i zadbać o odpowiednią osłonę swojej enklawy. Problemu nie 

powinien natomiast stanowić tzw. sąsiad z naprzeciwka. Działaniem publicznym jest 

bowiem takie zachowanie sprawcy, które może być dostrzegalne realnie dla większej, 

nieoznaczonej liczby osób, nie jest natomiast publiczne zachowanie dostrzegalne tylko przez 

przypadkowego, niedobrowolnego świadka491.  

Należy zaznaczyć, że czym innym jest strój Adama a czym innym kwestia 

„przyzwoitego” ubioru. T. Bojarski stoi na stanowisku, że także nieaprobowany w miejscach 

publicznych ubiór można potraktować w kategoriach nieobyczajnego wybryku492. 

 
489 https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/zostal-ukarany-za-chodzenie-nago-po-wlasnym-

mieszkaniu/qeqnfgr - dostęp dnia 29. 04. 2020 r.  
490 https://www.ebos.pl/orzeczenie-ms/wyrok-postepowanie-w-sprawach-o-wykroczenia-iv-ka-854-13-sad-

okregowy-w-bydgoszczy-z-2013-10-22.html - dostęp dnia 29. 04. 2020 r.  
491 J. Kulesza, Wykroczenia przeciwko…, s. 938.  
492 T. Bojarski, Polskie prawo…, s. 195. 
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Odmiennego zdania jest J. Kulesza, który podnosi, że trudno takiej oceny dokonywać ad 

hoc, albowiem ocena taka zależeć musi od wypełnienia znamion wybryku oraz realizacji 

strony podmiotowej wykroczenia. Mężczyzna w luźnej pidżamie czy podkoszulku i 

bokserkach nie wzbudzi tak żywego protestu, co w samych slipach, przy czym znaczenie 

będzie miał także kontekst sytuacyjny. Autor natomiast zdecydowanie przeciwko opowiada 

się traktowaniu skąpego stroju na ulicy jako wykroczenia nieobyczajnego wybryku, 

zwłaszcza w okresie letnim493. Zdaniem R. Krajewskiego skąpe ubranie nie jest 

nieobyczajne w prawnokarnej perspektywie. Autor zauważa, że ekspozycja nagiego torsu 

przez mężczyzn ma społeczne przyzwolenie, ale nie w każdym miejscu i czasie, obyczajne 

byłoby plażowanie w ten sposób, natomiast nieobyczajne już byłoby robienie zakupów w 

markecie czy spacerowanie w ten sposób ulicami miasta, za wyjątkiem sfer nadmorskich494. 

K. Wala identyfikuje zachowanie polegające na chodzeniu z osłoniętym torsem po miejskich 

ulicach jako odbiegające od obowiązujących norm zachowania się495. Zdaje się, że autorzy 

ci mają tutaj bardzo dużo racji. Jeszcze niedawno mężczyzna bez koszulki czy z rozpiętą 

koszulą nikogo nie szokował i nie wywoływał reakcji otoczenia, współcześnie jednak już 

jest inaczej oceniany. Rzecz jasna na plaży czy basenie chodzenie bez koszulki nikogo nie 

szokuje i nie powinno robić żadnego wrażenia, ale już na ulicy w centrum miasta - nawet w 

upalne dni - może budzić kontrowersje. Nie ma takiego przepisu, który zakazywałby chodzić 

po ulicach bez koszulki, jednakże w miejskiej przestrzeni publicznej co raz częstsze są 

sytuacje, kiedy wzywana jest policja/straż miejska na widok mężczyzny ubranego w same 

szorty. Widok taki odczytywany jest za nieprzyzwoity i spotyka się z reakcją odbiorców, jak 

w przypadku 73-letniego mężczyzny, który w samych szortach ćwiczył w parku w Świdnicy. 

Interweniowała straż miejska a mężczyzna uniknął kary, gdyż - po pouczeniu - ubrał się496. 

Władze Sopotu również zwracają uwagę na niestosowność zachowania osób, które w 

plażowych strojach, bez spodni lub koszulek, pojawiają się na ulicach miasta i w 

restauracjach za pomocą kampanii „Stop golasom na ulicy” poprzez kolportaż plakatów i 

naklejek. Jak podkreślają sami pomysłodawcy, w przypadku takiej kampanii nie chodzi o 

karanie, ale o przypomnienie, a raczej wypracowanie wspólnych norm społecznych, że w 

mieście nie wypada być niekompletnie ubranym497. Policja nadal każdą taką sytuację 

 
493 J. Kulesza, Wykroczenia przeciwko…, s. 936. 
494 R. Krajewski, Obyczajność jako…, s. 62. 
495 K. Wala, Wykroczenie nieobyczajnego…, s. 167. 
496 https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/zostal-ukarany-za-chodzenie-nago-po-wlasnym-

mieszkaniu/qeqnfgr - dostęp dnia 29. 04. 2020 r. 
497 https://www.sopot.pl/aktualnosc/6914/stop-golasom-na-ulicy - dostęp dnia 04. 05. 2020 r. 
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traktuje indywidualnie i oceny zachowania dokonuje dopiero po ustaleniu konkretnych 

okoliczności dotyczących czasu, miejsca i kontekstu sytuacyjnego, aczkolwiek częściej niż 

kiedyś kwalifikuje takie sytuacje jako nieobyczajny wybryk498.  

Tam, gdzie zasady zarysowały się najwidoczniej to ubiór w restauracji, który 

reguluje nie tylko kultura osobista i poczucie estetyki, dobrego smaku, obycie, ale często 

zwyczaje danego miejsca i umiejętność czytania/dostosowania się do nich. W nadmorskich 

kurortach coraz częściej przywiązuje się wagę do ubioru w czasie posiłku podkreślając, aby 

ubiór taki zasłaniał męskie nogi i tors u mężczyzn, piersi, brzuch i ramiona kobiety, oraz 

oczywiście pozostałe strefy erogenne. Ubiór, jak posiłek powinien być po prostu smaczny. 

Coś jest na rzeczy, albowiem co raz więcej osób zwraca uwagę nie tylko co je, ale również 

na to w jakim otoczeniu to czyni. Zgrozę budzi widok mężczyzny z rozpiętą koszulą 

obnażającą męskie owłosienie, przy czym absolutnie dalekim należy być od wszelkiego 

rodzaju dychotomicznych ocen, kiedy nieprzyzwoitym uznamy jedynie widok obnażonego 

torsu 60-letniego mężczyzny, natomiast widok 23-latka już nie. Kryteria oceny 

obowiązujących zasad i obyczajów muszą być uniwersalne i zobiektywizowane, a więc - 

podążając za przykładem - zakrycie określonych części ciała dotyczy zarówno mężczyzn 

dojrzałych, jak i tych z syndromem Adonisa. Nagość w restauracji w każdym wydaniu razi 

i staje się asumptem do dalszych rozważań w kategorii nieobyczajnego wybryku.  

Czym innym jest natomiast nieodpowiedni strój czy wygląd, które z założenia 

powinny być poza ingerencją prawa karnego. Ich postrzeganie może być odbierane jako 

nieobyczajne, ale tylko w tym potocznym rozumieniu tego słowa499. In concreto chodzi o 

sytuacje, kiedy ktoś przychodzi na pogrzeb w różowej podkoszulce i mini, jak też, gdy 

uczniowie czy studenci przychodzą na uczelnie w szortach i hawajskich koszulkach, ale 

także o codzienny styl, który może innych szokować, np. skóry, ćwieki, kolorowy irokez na 

głowie czy nawet krótka bluzka odsłaniająca brzuch, spodenki ukazujące pośladki. Są to 

przykłady niemieszczące się w pewnej konwencji, ale wchodzące w obszar mody, która jest 

zmienna, liberalna, czasami kontrowersyjna. Prawo karne nie jest instrumentem stworzonym 

do jej regulowania, a w tym wypadku naczelnym dobrem wymagającym ochrony jest prawo 

do wolności i samostanowienia. Oczywiście problem można potraktować nieco szerzej i 

zadać pytanie o granice niechlujstwa, niedbalstwa stroju, który odbiega od elementarnych 

konwenansów danej grupy, środowiska czy sytuacji, np. poszarpana koszula, rozpięty 

 
498 https://www.wroclaw.pl/bez-koszulki-w-miescie; https://www.prawokonsumenckie.pl/pl/a/w-miescie-

bez-koszulki-narazasz-sie-na-mandat - dostęp dnia 29. 04. 2020 r.  
499 R. Krajewski, Obyczajność jako…, s. 62-63. 
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rozporek, zbyt luźne spodnie opadające na pupę albo zbyt wycięte spodnie ukazujące tę 

część ciała. Zdaniem J. Kuleszy nie może być uznany za nieobyczajny wybryk wygląd 

budzący odrazę ze względu na niechlujność500. Również R. Krajewski jest zdania, że w tego 

typu przypadkach należy zachować zdrowy rozsądek, skłaniając się w kierunku 

przeświadczenia, że sytuacje takie nie powinny stanowić podstawy do reakcji 

prawnokarnej501. Każdy przypadek jest jednak inny i za każdym wyrazem wymaga odrębnej 

oceny. Niedopasowanie stroju, czy też zwykłe niechlujstwo, można by rozpatrywać w 

kategoriach wykroczenia z art. 140 k.w., gdyby pozostawało w ostrej sprzeczności z 

normami i wywoływało ono u obserwatorów zażenowanie, zniesmaczenie, a sama czynność 

sprawcza, jak również reakcje odbiorców byłyby silnie negatywnie nacechowane, np. 

brudny, spocony mężczyzna, w zbyt krótkiej koszulce odsłaniającej wielki brzuch i w zbyt 

ciasnych spodniach odsłaniających wielką pupę robiący zakupy w sklepie spożywczym, 

piękna Afrodyta z wielkim dekoltem odsłaniającym zbyt wielki biust, w zbyt krótkich 

spodenkach przystępująca do obrony pracy magisterskiej, czy też uczestnicząca w zabawach 

z okazji Dnia Dziecka. Nie wystarczy tu samo wzburzenie, obrzydzenie, gniew, konieczne 

są elementy towarzyszące dla subsumpcji danej sytuacji pod przepis prawny. I w tym jednak 

wypadku należałoby pozostać ostrożnym z daleko idącą reakcją karną, dając prymat 

środkom oddziaływania wychowawczego. Zróżnicowanie wagi czynów wymaga, co 

oczywiste, zróżnicowanych form reakcji. Obowiązująca w prawie materialnym zasada 

celowości karania znajduje wyraz nie tylko w instytucji środków oddziaływania 

wychowawczego, lecz także tak zwanych środków oddziaływania społecznego (art. 39 § 4 

k.w.)502. Nadmierna ekspozycja swej nagości mogłaby zatem zostać zwieńczona uroczystym 

zapewnieniem sprawcy niedopełnienia więcej takiego czynu, co by z całą pewnością zostało 

dostrzeżone przez większą rzeszę społeczeństwa aniżeli przyjęcie mandatu.  

Opowiadając się za możliwością traktowania zachowań polegających na ekspozycji 

nagości swojego ciała w kategoriach nieobyczajnego wybryku uzasadnionym jest odwołanie 

się do uniwersalnych, zobiektywizowanych kryteriów dotyczących obyczajności. 

Potencjalny, szeroki zakres zastosowania omawianego wykroczenia, wynikający z 

posłużenia się silnie ocennym znamieniem obyczajności, musi być zrelatywizowany do 

 
500 J. Kulesza, Wykroczenia przeciwko…, s. 935.  
501 R. Krajewski, Obyczajność jako…, s. 62. 
502 J. Jakubowska-Hara, Kilka uwag w kwestii alternatywnych form reakcji na wykroczenia (w:) Na styku 

prawa karnego i prawa o wykroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe. Księga 

jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu, red. J. Sawicki, K. Łucarz, Wrocław 2016, s. 

179. 
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zasad nullum crimen sine lege oraz ultima ratio w penalizacji tego typu zachowań. Czyny 

takie ze względu na brak ich enumeratywnego zdefiniowania oraz niski stopień społecznej 

szkodliwości wymagają łagodniejszej reakcji, nie zawsze prawnokarnej. Nie jest to zatem 

czysty oportunizm, czyli nieściganie w ogóle zaistniałego wykroczenia, ale czysta 

preferencja stosowania w pierwszej kolejności środków pozakarnych503. W aktualnym stanie 

prawnym do kwestii nagości należy podchodzić z zachowaniem zdrowego rozsądku, mając 

na uwadze kontekst sytuacyjny w którym doszło do jej ekspozycji. Nie mniej jednak część 

z jej ekspozycji wyczerpuje znamiona wykroczenia nieobyczajnego wybryku i pomimo 

liberalizacji postaw społecznych, w tym odnośnie do nagości, nic nie wskazuje na to, aby 

prawo wykroczeń miało zupełnie przestać mieć w tym względzie istotne znaczenie.     

 

4. Ekshibicjonizm 

 

Wszyscy jesteśmy w mniejszym lub większym stopniu motywowani chęcią 

pokazania się, czy też bycia zauważonym przez otoczenie. Uczymy się tego, by utrzymać 

się przy życiu. Dziecko musi być bowiem widziane i zauważone przez matkę i potrzeba ta 

utrzymuje się przez resztę życia, będąc niekiedy sposobnością na awans społeczny czy 

zawodowy. Dowodem tego jest chociażby fakt, że w przeszłości jedną z największych kar 

był ostracyzm, a dzisiaj jednym z najskuteczniejszych sposobów zranienia kogoś jest po 

prostu ignorowanie go - niedostrzeganie czyjegoś istnienia. Każdy człowiek jest 

motywowany przez to głębokie pragnienie bycia widzianym, przyciągania uwagi, bycia 

zauważonym i słyszanym504. Niekiedy jednak pragnienia te przeradzają się w zachowania, 

które należy poddać prawnokarnej ocenie, a jednym z nich jest ekshibicjonizm.  

Pojęcie „ekshibicjonizm” pochodzi od łacińskiego „exhibere”, co oznacza pokazać, 

wystawiać na widok505. Zgodnie z językowym znaczeniem „ekshibicjonizm” to zboczenie 

seksualne polegające na obnażaniu narządów płciowych w obecności innych osób, także 

skłonność do ujawniania intymnych, drastycznych spraw506. W mowie potocznej 

„ekshibicjonizm” oznacza pokazywanie się, zaś „ekshibicjonista” jednoznacznie kojarzy się 

z osobą, która okazuje swoje narządy płciowe albo osobą, która nadmiernie eksponuje swoje 

życie prywatne, zawodowe, rodzinne, intymne na zewnątrz. 

 
503 R. Krajewski, Środki oddziaływania wychowawczego w prawie wykroczeń, Palestra 2013, nr 7-8, s. 12-13. 
504 P. Carr-Gomm, Historia nagości…, s 197-189. 
505 https://pl.glosbe.com/la/pl/exhibere dostęp z dnia 22.04.2020 r. 
506 https://sjp.pwn.pl/sjp/ekshibicjonizm;2556199.html dostęp z dnia 27.04.2020 r. 
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Ekshibicjonizm nie jest jednak wyłącznie obraźliwym określeniem funkcjonującym 

w codziennym języku. Jest to także termin psychiatryczny używany do opisania 

psychopatologii. Według International Classification of Diseases, ekshibicjonizm to 

powtarzająca się lub utrwalona skłonność do okazywania narządów płciowych 

zaskoczonym, obcym osobom, której prawie zawsze towarzyszy podniecenie seksualne i 

masturbacja507. Zdaniem K. Imielińskiego, ekshibicjonizm jest dewiacją seksualną w postaci 

odchylenia seksualnego. Polega na pokazywania własnych narządów płciowych 

anonimowej osobie celem osiągnięcia zaspokojenia seksualnego bez kontaktu związanego z 

przygotowaniem do współżycia508. Z. Lew-Starowicz definiuje ekshibicjonizm jako 

pokazywanie narządów płciowych anonimowej osobie lub osobom w celu osiągnięcia 

satysfakcji seksualnej509. Jego zdaniem jest to jedna z najczęściej rozpowszechnionych form 

parafilii (dewiacji seksualnych) i polega na osiąganiu satysfakcji poprzez publiczne i 

zaskakujące obnażanie własnych narządów płciowych wobec anonimowych osób510. 

A. Kubik podaje, że ekshibicjonizm to zamierzone obnażanie swoich narządów płciowych 

przed innymi osobami (z reguły nieznajomymi), wbrew ich woli i z reguły w 

„niewłaściwym” miejscu, np. na ulicy, w parkach, kościołach, teatrach, supermarketach, 

nierzadko w środkach komunikacji miejskiej czy samochodzie. Osoba demonstruje swoje 

genitalia i następnie ucieka. Cechą charakterystyczną dla ekshibicjonizmu jest obnażanie się 

tylko w jednym, określonym miejscu, w tej samej okolicy i o tej samej porze. Z reguły 

ekshibicjonista upatruje ofiary o konkretnym wyglądzie, np. młode kobiety lub panie w 

średnim wieku. Co ciekawe, autorka podaje także, że zaburzenie to jest uzależnione od stanu 

pogody, albowiem częściej ekshibicjoniści obnażają się wiosną i latem niż jesienią i zimą511. 

W powszechnym przekonaniu ekshibicjoniści to w większości mężczyźni kierujący się 

chęcią odsłaniania tylko jednej części ciała - genitaliów. Są to przeważnie osoby mające 

poczucie słabości i nieadekwatności, podniecają się szokując i przerażając ofiary. 

Satysfakcję daje im płynące z tego poczucie siły, chociaż z reguły są tak przepełnieni 

poczuciem winy i wewnętrznymi konfliktami, że ten zastrzyk energii jest krótkotrwały, 

dlatego niemal zawsze uciekają z miejsca, gdy tylko się odsłonią512. 

 
507 D. P. Obara, B. Godlewski, Akt ekshibicjonistyczny – czyn o niewielkiej społecznej szkodliwości?, 

Seksuologia Polska 2009, 7, 1, s. 24. 
508 K. Imieliński, Seksuologia. Zarys…, s. 77. 
509 Z. Lew-Starowicz, Seks nietypowy, Łódź 2003, s. 112. 
510 Z. Lew-Starowicz, Seksuologia sądowa…, s. 119. 
511 A. Kubik, Specyficzne zaburzenia życia seksualnego, Warszawa 2011, s. 39-40. 
512 P. Carr-Gomm, Historia nagości…, s. 197-189. 
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K. Imieliński dość szczegółowo zajął się genezą tego zjawiska. Jego spostrzeżenia 

stały się podstawą dla dalszych analiz. Autor akty ekshibicjonistyczne łączył bowiem z 

demonstracją siły męskiej. Wskazywał, że prącie jest symbolem męskiej siły a izolowana 

demonstracja siły męskiej jest wentylem dla napięć seksualnych, które nie mogą być 

zredukowane w inny sposób, tj. w kontakcie międzyludzkim. Przyczyną tego może być 

defekt osobowości, zahamowania psychiczne, ułomności cielesne lub neurotyczne, błędne 

postawy513. Współcześnie również większość autorów podkreśla, że ekshibicjoniści w 

większości przypadków to ludzie nieśmiali, odznaczający się poczuciem mniejszej wartości, 

trudnościami w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, powściągliwi, na ogół 

nieagresywni514. K. Imieliński wywiódł, że zachowania ekshibicjonistyczne wykraczają 

poza sferę stricte seksualną a służą również prezentacji w znaczeniu symbolicznym siły i 

demonstracji władzy. Dlatego też odbiorca stykający się z tymi przejawami, zgodnie z 

oczekiwaniami ekshibicjonisty, powinien wykazywać onieśmielenie i przestraszenie.  

W osiągnięciu tego celu ekshibicjoniści bardzo często werbalnie zwracają uwagę na swoje 

narządy płciowe albo wzmacniają swoje „występy” dobierając w tym celu szczególnie 

nieodpowiednie sytuacje, w których widok obnażonego narządu płciowego wywołuje 

silniejszą reakcję np. przy ekshibicjach dokonywanych w kościele, na cmentarzu. Co istotne, 

sposób działania ekshibicjonisty na ogół nie powstaje na skutek naśladowania innych 

ekshibicjonistów, a więc nie jest udzielający się. Podstawowymi motywami aktywności 

ekshibicjonistycznej u człowieka są dążenia do przełamania tabu, a także zaszokowania 

innych ludzi, co stanowi dodatkowe wzmocnienie „fallicznej demonstracji władzy”. 

Pragnieniem ekshibicjonisty jest przestraszenie kobiety, jednak nie w takim stopniu, aby 

uciekła, lecz aby strach graniczył z jej ciekawością i fascynacją, pozwalającą na 

przyglądanie się aktowi ekshibicjonizmu. Im większe wykazuje przy tym kobieta 

zainteresowanie, zaciekawienie zmieszane z lękiem, tym większą rozkosz sprawia to 

ekshibicjoniście. Tajemnym życzeniem ekshibicjonisty jest również wzbudzenie 

podniecenia seksualnego u kobiety. U niektórych ekshibicjonistów pojawia się również 

nadzieja, że kobieta dozna tak silnego podniesienia seksualnego, że nie oprze się chęci 

wspólnych czynności seksualnych, a więc byłaby to swoista metoda werbowania partnera 

seksualnego. Zdarza się to jednak wyjątkowo rzadko, mając na uwadze chociażby sam 

 
513 K. Imieliński, Seksuologia. Zarys…, s. 77. 
514 L. Aresin, K. Starke, Leksykon erotyki, Wrocław 1998, s. 78. 
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nieseksualny kontekst sytuacyjny i dość niską gotowość do natychmiastowych reakcji 

seksualnych u kobiety, a także hamującą rolę lęku przed agresją ze strony mężczyzny515. 

Cechą wspólną dla większości ekshibicjonistów jest to, że reagują ucieczką przy 

próbie przekroczenia granicy anonimowości ze strony kobiety. Natomiast wywołanie 

oburzenia u kobiety jest reakcją upragnioną, zwłaszcza gdy oburzenie to wiąże się z 

zaciekawieniem. Gdy kobieta nie zwraca uwagi na akt ekshibicjonizmu, reaguje obojętnie 

lub ze współczuciem, nie wykazuje ani podniecenia, ani zawstydzenia, wpływa to 

wygaszająco na stan napięcia seksualnego ekshibicjonisty, który czuje się zawiedziony, 

rozczarowany i zawstydzony. Fakt ten ma duże znaczenie dla opracowania metod 

przeciwdziałania ekshibicjonizmowi w skali społecznej516.  

Oprócz prawdziwych ekshibicjonistów, u których akt ekshibicji można uważać za 

demonstrację siły i władzy, spotyka się ekshibicjonistów, którzy nie poprzestają na 

symbolicznej agresji, lecz przechodzą do rzeczywistych napaści i szukają kontaktu cielesno-

seksualnego. Ekshibicjonistów należących do tej grupy można w zasadzie zaliczyć do grupy 

gwałcicieli, u których zgwałcenie poprzedzone jest aktem ekshibicjonizmu. Przypadki takie 

można jednak uznać za odosobnione. Podobnie odosobnione są przypadku ekshibicjonizmu 

u kobiet. W tym przypadku ekshibicje miewają inne formy, a mianowicie prezentacja 

narządów płciowych jest tutaj rzadka, aczkolwiek spotyka się stripteaserki, które w swojej 

pracy wyżywają się nie tylko artystycznie, lecz nierzadko seksualnie, osiągając nawet 

orgazm. U kobiet częściej spotyka się obnażanie innych okolic ciała, np. piersi, jednak nie 

ma zgodności czy akty tego rodzaju można zaliczyć do ekshibicjonizmu517.  

 Charakterystycznym jest, że u ekshibicjonistów występuje świadomość 

„konieczności” dokonania aktu ekshibicji, odczuwana jako forma przymusu wewnętrznego, 

któremu nie można się oprzeć. Trudności zewnętrzne oraz zagrożenie związane z 

możliwością schwytania tylko w skrajnych wypadkach prowadzą do powstrzymania 

osobnika przed ekshibicją, natomiast wydaje się, że właśnie zagrożenie i lęki z nim związane 

spełniają rolę dodatkowo stymulującą. Zawężenie pola świadomości cechuje m.in. 

koncentracja uwagi jedynie na dokonaniu aktu ekshibicjonizmu, nieliczenie się z reakcją 

odbiorcy oraz niezdolność do wczucia się w jego sytuację, a także nieliczenie się z 

okolicznościami zewnętrznymi stwarzającymi realne zagrożenie dla ekshibicjonisty. Powrót 

do rzeczywistości następuje po redukcji napięcia seksualnego, co pociąga za sobą poczucie 

 
515 K. Imieliński, Seksuologia. Zarys…, s. 77-78. 
516 Tamże, s. 78. 
517 Tamże, s. 77-78. 
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zawstydzenia, lęk przed wykryciem i jego konsekwencjami oraz poczucie absurdalności 

całego zdarzenia i własnego postępowania. Zwykle wiąże się to z postanowieniami 

zaprzestania uprawniania aktów ekshibicjonizmu. Akt ekshibicjonizmu nie jest wyrazem 

zaburzenia seksualnego, lecz wyrazem zaburzenia osobowości ujawnionego w sferze 

seksualnej w sposób naruszający społeczne normy ograniczające. Cechy anankastyczne 

osobowości ekshibicjonistów oraz częściowe opóźnienie rozwoju seksualnego sprawiają, że 

osobowość taka staje się dogodnym terenem dla przejawiania się skłonności 

ekshibicjonistycznych. Znaczna część ekshibicjonistów szuka zwrócenia na siebie uwagi nie 

tyle dojrzałych kobiet, u których akt ekshibicjonizmu rzadko może wywołać przerażenie, 

lecz młodych dziewcząt, a nawet dzieci518.  

Zasadnym jest ocena społecznej szkodliwości aktów ekshibicjonizmu zależnie od 

odbiorcy aktu, jak uczynił to obecnie polski ustawodawca. Pominąwszy rzadkie przypadki 

występowania ekshibicjonizmu łącznie z agresją (zgwałcenie poprzedzone aktem 

ekshibicjonizmu) oraz akty ekshibicjonizmu przed małoletnimi poniżej lat 15, akt 

ekshibicjonizmu kwalifikuje się nie tyle do działań przestępczych, ile raczej do działań 

obraźliwych, swoistych wybryków. Z. Lew-Starowicz wskazuje wprost na wzrost tolerancji 

i bagatelizowanie szkodliwości zachowań ekshibicjonistycznych. Osoby dopuszczające się 

takich czynów traktuje się obecnie jako ludzi zdziwaczałych, nieszkodliwych wariatów519. 

Postawę społeczną wobec ekshibicjonistów odzwierciedlił również polski ustawodawca. W 

przeszłości bowiem zachowania ekshibicjonistyczne traktowane były jako przestępstwa i 

powszechne było dążenie do izolowania sprawców w zakładach karnych, natomiast obecnie 

ustawodawca tego typu zachowania traktuje jako wykroczenia i przewiduje za nie 

stosunkowo niskie sankcje karne. Kwestia prawnych ocen zachowań ekshibicjonistycznych 

nie jest jednak jednoznaczna i wymaga pogłębionej analizy.  

Już Kodeks karny z 1932 r. penalizował zachowania ekshibicjonistyczne, albowiem  

w rozdziale XXXII „Nierząd” ustawodawca posłużył się pojęciem „czynu nierządnego”, 

które miało niezwykle szeroki zakres. W początkowym okresie obowiązywania tego 

Kodeksu karnego podkreślano - za uzasadnieniem projektu rozporządzenia - szerokie 

znaczenie czynu nierządnego, a mianowicie, że „odróżnienie czynu nierządnego od aktu 

pieszczot lub poufałości jest rzeczą sędziego. Z chwilą, kiedy sędzia stwierdzi, że dana 

czynność wychodzi poza dziedzinę, dozwoloną zwyczajami towarzyskimi danej sfery 

 
518 Tamże, s. 79. 
519 Z. Lew-Starowicz, Seks nietypowy…, s. 112. 
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społecznej, stwierdza równocześnie karygodność działania, jako czynu nierządnego”520. 

Ponieważ Kodeks karny z 1932 r. nie zawierał ustawowej definicji tego pojęcia, jego 

wykładnią zajął się Sąd Najwyższy oraz teoretycy prawa karnego.  

J. Makarewicz wyjaśniał, że przez czyn nierządny należy rozumieć wszelkie 

działania skierowane na zaspokojenie popędu płciowego w sposób inny niż ten, który 

wyznacza społeczeństwo, to jest wszystko poza spółkowaniem małżeńskim. Czynem 

nierządnym było więc zaspokajanie się ze zwierzętami, osobami tej samej płci, jak też z 

osobą innej płci czy to w postaci spółkowania czy innej perwersji521. S. Glaser i A. 

Mogilnicki wskazywali, że czyn nierządny to czyn dokonany w zamiarach lubieżnych 

(zmysłowych) i przedmiotowo o takich właściwościach. Za czyn nierządny uznawali zatem 

spółkowanie, dotykanie cudzych narządów płciowych lub innych ukrytych części cudzego 

ciała, wystawianie na widok innej osoby własnych narządów płciowych, obnażanie cudzego 

ciała522. W Makowski w pojęciu czynu nierządnego ujmował zarówno wypadek 

pozamałżeńskiego aktu spółkowania pomiędzy osobami płci odmiennej, jako też wszelkie 

surogaty stosunku płciowego oraz inne sposoby zadowolenia żądzy płciowej, nie wyłączając 

działań polegających na samym tylko fizycznym podnieceniu żądzy płciowej523.  

B. Popielski przyjmował szeroką wykładnię czynu nierządnego i uważał ekshibicjonizm za 

czyn nierządny524, podobnie J. Giza i S. Morasiewicz525. Były i takie stanowiska, które 

opowiadały się wąskim rozumieniem czynu nierządnego. L. Peiper526, wywodził, że czyn 

nierządny to akt spółkowania oraz każdy inny czyn, mający na celu pobudzenie zaspokojenia 

popędu płciowego lub podniecenie pobudliwości w zetknięciu z ciałem inne osoby.  Takie 

samo stanowisko reprezentowali M. Siewierski527 i J. Nisenson528. 

W orzecznictwie zarysowała się tendencja wyrażająca się w szerokim rozumieniu 

czynu nierządnego. W pojęciu tym mieściły się wszelkiego rodzaju obcowania płciowe i 

inne czyny mogące zaspokoić lub przynajmniej podniecić seksualnie sprawcę czynu.  

 
520 L. Peiper, Komentarz do kodeksu…, s. 560-561. 
521 J. Makarewicz, Kodeks karny…, s. 298. 
522 S. Glaser, A. Mogilnicki, Kodeks karny…., s. 657-661. 
523 W. Makowski, Kodeks karny…, s. 593-594. 
524 B. Popielski, Przestępstwa seksualne, ich istota i dochodzenie, Problemy Kryminalistyki 1966, nr 59, s. 26. 
525 J. Giza, W. Morasiewicz, Zboczenia płciowe jako czynnik kryminogenny, Problemy Kryminalistyki 1966, 

nr 61-62, s. 415. 
526 L. Peiper, Komentarz dokodeksu…, s. 561.  
527 M. Siewierski, Kodeks karny…., s. 274. 
528 J. Nisenson, M. Siewierski, Kodeks karny i prawo o wykroczeniach rozporządzenia z komentarzem i 

orzecznictwem Sądu Najwyższego wraz z przepisami wprowadzającemi i utrzymanemi w mocy przepisami 

uchylonych kodeksów karnych, Warszawa 1935, s. 137. 
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W wyroku z dnia 21 styczna 1937 r. (sygn. I K 963/36)529 Sąd Najwyższy wskazał, że 

„czynem nierządnym jest każdy czyn, mający na celu podniesienie pobudliwości lub 

zaspokojenia popędu płciowego przez zetknięcie się z ciałem innej osoby. W razie 

zachodzącej wątpliwości czy działanie sprawcy, polegające na zetknięciu się z ciałem osoby 

było tylko aktem nie zabarwionej seksualnej pieszczoty lub poufałości, czy też miało 

charakter czynu nierządnego w powyższym znaczeniu, rozstrzygnąć ją należy przez 

ustalenie nastawienia psychicznego sprawcy, a raczej ściślej mówiąc, przez ustalenie 

zamiaru oskarżonego, podniesienia danym czynem pobudliwości lub zaspokojenia popędu 

płciowego”. W tym samym orzeczeniu Sąd Najwyższy zaprzeczył takiej wykładni, że za 

czyn nierządny może być uznane tylko takie zachowanie sprawcy, którego seksualny 

charakter występuje wyraźnie na zewnątrz. Czynności nierządne same przez się nie były 

przestępstwem według Kodeksu karnego, a stawały się nimi dopiero poprzez dokonanie 

pozostałych znamion wskazanych w rozdziale XXXII, np. działania bez woli lub wbrew 

woli innej osoby, działania z chęci zysku, działania publicznego lub z osobami z najbliższej 

rodziny530.     

Zgodnie z przepisem art. 213 k.k. karalne było dopuszczenie się czynu nierządnego 

publicznie lub choćby niepublicznie, ale w obecności nieletniego poniżej lat 15. W 

motywach ustawodawczych podkreślano, że „swoistem przestępstwem jest oddziaływanie 

na pobudliwość płciową w kierunku podniecenia. Jeżeli dotychczas mówiliśmy o 

publicznem działaniu połączonem z możliwem wywołaniem zgorszenia i uwzględnialiśmy 

pośrednio możliwość niekorzystnego działania na nieletnich w kierunku podniecenia, to 

swoistem przestępstwem jest przedsiębranie czynu nierządnego lub mającego na celu 

podniecenie pobudliwości płciowej w obecności nieletniego poniżej lat 17-tu”531. Celem 

tego przepisu była ochrona nieletnich, jak również ochrona społeczeństwa przed publicznym 

zgorszeniem wywołanym przez zachowanie wbrew ogólnej moralności lub naruszające 

wstydliwość532. J. Makarewicz wskazywał, że czyn nierządny, oparty o popęd płciowy, 

popełniony publicznie lub w obecności nieletniego poniżej lat 15 stanowi występek z  

art. 213 k.k. Był on zwolennikiem szerokiej koncepcji czynu nierządnego, wobec czego pod 

art. 213 k.k. kwalifikował on każdą czynność nierządną, popełnią publicznie lub wobec 

nieletniego, przy czym zamiar sprawcy nie musiał być skierowany na wywołanie 

 
529 https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-k-963-36-wyrok-sadu-najwyzszego-

520145767 - dostęp dnia 27. 04. 2020 r. 
530 J. Makarewicz, Kodeks karny…, s. 298. 
531 S. Glaser, A. Mogilnicki, Kodeks karny…, s. 680-682. 
532 L. Peiper, Komentarz do kodeksu…, s. 578-580. 
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podniecenia płciowego u nieletniego, a wystarczyło, że czynność nierządna odbywała się w 

obecności nieletniego533. J. Nisenson i M. Siewierski, pomimo wąskiego ujęcia czynu 

nierządnego na gruncie art. 203 k.k., uważali, że jeżeli działanie sprawcy nie dotykało 

bezpośrednio pokrzywdzonego, nie podpadało ono pod pojęcie czynu nierządnego w 

rozumieniu art. 203 k.k., mogło natomiast podpadać pod przepis art. 213 k.k., o ile 

zachodziły inne warunki w nim określone. Na gruncie art. 213 k.k. komentatorzy ci czynili 

spostrzeżenia, że działanie przestępne w tym wypadku polegało na naruszeniu przystojności 

publicznej lub też narażania nieletnich na zgorszenie, a więc czyn nim penalizowany polegał 

na dopuszczeniu się czynu nierządnego, mającego na celu zaspokojenie popędu płciowego 

lub podniecenia pobudliwości płciowej. Oznaczało to, że nie chodziło o to, aby był to czyn 

nierządny w rozumieniu art. 203-206 k.k., w tym wypadku znaczenie czynu nierządnego 

było szersze i obejmowało np. zachowanie, gdy „zboczeniec w celu zaspokojenia popędu 

płciowego obnaża się w obecności nieletniego”534. Uznawali więc jednoznacznie, że czynem 

nierządnym w rozumieniu art. 213 k.k. było obnażanie się w obecności małoletniego (lub 

publicznie) w celu zaspokojenia popędu płciowego. Podobną wykładnie przyjmował  

L. Peiper podnosząc, że czyny nierządne wywołujące pobudliwość płciową podpadają pod 

art. 213 k.k., czyniąc jednak zastrzeżenie, że granica między czynami z art. 31 Prawo o 

wykroczeniach (nieobyczajny wybryk) i 213 k.k. była czasem nie dość jasna i przejrzysta, a 

zatem nie można było wykluczyć odpowiedzialności sprawcy za akt ekshibicji także z 

rozporządzenia Prawo o wykroczeniach z 1932 r. W razie wątpliwości co do właściwej 

oceny zachowania sprawcy L. Peiper polecał wybrać łagodniejszą formę odpowiedzialności 

karnej za wykroczenie535.  

Na tle dychotomicznego rozumienia pojęcia „czyn nierządny” zarysowała się 

tendencja do ograniczenia tego znaczenia do rozsądnych granic. Uznawanie 

ekshibicjonizmu za czyn nierządny prowadziło bowiem do doniosłych konsekwencji, kiedy 

np. zachowanie polegające na zmuszaniu do oglądania ciała ekshibicjonisty należało 

traktować w kategoriach zgwałcenia536. Z tego powodu zaczęto zacieśniać to pojęcie do 

wszelkiego rodzaju obcowania płciowego oraz jego namiastek, które sprowadzały się do 

kontaktów cielesnych pomiędzy sprawcą i osobą pokrzywdzoną, przy czym chodziło o 

 
533 J. Makarewicz, Kodeks karny…, s. 415, 308. 
534 J. Nisenson, M. Siewierski, Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Komentarz. Orzecznictwo. Przepisy 

wprowadzające i związkowe, Łódź 1947, s. 209. 
535 L. Peiper, Komentarz do…, s. 833. 
536 W. Radecki, Przestępstwa z art. 176 k.k. w ujęciu kodeksowym i w praktyce sądowej, Palestra 1976, nr 3, 

s. 38. 
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kontakt ciał w sferach erogennych, w szczególności w obrębie narządów płciowych i to przy 

umyślnym działaniu sprawcy. Przy takiej wykładni, czyny wynikające z chęci zaspokojenia 

lub podniecenia płciowego sprawcy nie wchodziły w ramy omawianego pojęcia. Dotyczyło 

to głównie dewiacji seksualnych, jak właśnie ekshibicjonizm czy voyeryzm. Z tego względu 

postulowano de lege ferenda usunięcie pojęcia czynu nierządnego z przyszłego kodeksu 

karnego i zastąpienia go bardziej określonym pojęciem, jak „obcowanie płciowe”537, czy też 

„zaspokajanie popędu płciowego”538. Postulat ten nie został zrealizowany w Kodeksie 

karnym z 1969 r. 

Kodeks karny z 1969 r. obok czynu nierządnego (art. 168 k.k., 169 k.k., 170 k.k.,  

174 k.k., 177 k.k.) wprowadził dodatkowo pojęcie „czyn lubieżny” (art. 176 k.k.). 

Przyczyniło się to do poważnego zamieszania w sposobie rozumienia obu pojęć i 

przysporzyło kłopotów w praktyce. Przestępstwa kwalifikowane z tego samego przepisu art. 

176 k.k. były tak różne, że wręcz ze sobą nieporównywalne. W praktyce sądowej za czyn 

lubieżny rozumiano albo kontakt cielesny w okolicy organów płciowych przynajmniej 

jednej osoby albo także onanizowanie się w obecności dziecka539. W. Radecki proponował, 

aby stosunek pomiędzy pojęciami „czyn lubieżny” i „czyn nierządny” interpretować na 

zasadzie nadrzędności i podrzędności. Według tego podejścia czynem lubieżnym był każdy 

czyn nierządny względem osoby poniżej lat 15 oraz inne czyny podjęte w zamiarze 

pobudzenia płciowego, chociażby nie miały zewnętrznych cech nierządności, w wyniku 

braku kontaktu z ciałem innej osoby540. Definicje czynu lubieżnego autor rozwinął później 

wskazując, że było to przede wszystkim obcowanie płciowe, a ponadto nieusprawiedliwione 

potrzebami leczniczymi czy higienicznymi dotykanie narządów płciowych osoby 

pokrzywdzonej, dotykanie organem płciowym sprawcy ciała osoby pokrzywdzonej, 

niezależnie od tego, czy działaniom takim towarzyszyła szczególna tendencja podmiotowa, 

i wreszcie okazywanie osoby nieletniej obnażonych organów płciowych, czyli działania nie 

polegające na kontakcie cielesnym dwóch osób, ale tylko wtedy, gdy towarzyszyło im 

określone nastawienie podmiotowe, zwłaszcza w postaci chęci wywołania jakiejkolwiek 

reakcji u osoby pokrzywdzonej541.  

 
537 J. Leszczyński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 1988 r., Palestra 1993, nr 1-2, s. 113-

114.  
538 I. Andrejew, Nowy kodeks karny. Z rozważań nad projektem, Warszawa 1963, s. 52. 
539 W. Radecki, Przestępstwa z art. 176 k.k…., s. 26, 39. 
540 W. Radecki, Przestępstwa przeciwko obyczajności w kodeksie karnym,  Służba MO 1970, nr 4-5, s. 545-

546. 
541 W. Radecki, Przestępstwa z art. 176 k.k…., s. 45. 
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Podobną, szeroką wykładnię czynu lubieżnego przyjął Sąd Najwyższy w uchwale z 

dnia 23 maja 1974 r. (sygn. VI KZP 7/74)542 stwierdzając, że wyczerpuje znamiona 

przestępstwa z art. 176 k.k. czyn sprawcy, który w celu zaspokojenia swego popędu 

płciowego obnaża się w obecności osoby poniżej lat 15. Pogląd ten spotkał się jednak z 

krytyką, wątpliwości budził w szczególności problem ekshibicjonizmu. L. Gardocki w 

glosie do uchwały Sądu Najwyższego ferował wnioski de lege ferenda, aby obok czynności, 

przy których dochodzi do zetknięcia z ciałem sprawcy i ofiary czynem lubieżnym były tylko 

takie, przy których sprawca doprowadza dziecko do wykonania czynności seksualnej543. 

Zdaniem K. Buchały interpretacja pojęcia „czyn lubieżny”, według której kontakt fizyczny 

sprawcy z nieletnim nie jest wymagany, wydawała się za szeroka. Autor nie był 

zwolennikiem, aby w ujęciu czynu lubieżnego mogły być akty ekshibicji, onanizowania się 

na oczach nieletniego, czy demonstrowanie mu filmu pornograficznego, które są naganne, 

ale nie wymagają represji sądowej544. Konsekwencją tej różnicy stanowisk było to, że 

granice obu pojęć były płynne i nieokreślone, ich rozgraniczenie niemożliwe i dopiero 

praktyka sądowa każdorazowo określała, co jest czynem lubieżnym, co jest czynem 

nierządnym. W tym kontekście zupełnie niejasna była relacja art. 176 k.k. i 177 k.k., 

albowiem szerokie ujęcie czynu lubieżnego czyniło normę art. 177 k.k. pustą545. Sprawa ta, 

rzecz jasna, przekładała się także na praktykę sądową. Zachowania ekshibicjonistyczne w 

obecności dziecka były traktowane niejednolicie i raz kwalifikowane z art. 176 k.k., innym 

razem z art. 177 k.k.546.  

Sprawa ta została przesądzona przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 kwietnia 

1977 r. (sygn. VII KZP 30/76)547, na mocy której Sąd Najwyższy wyjaśnił, że na tle 

przepisu art. 177 k.k. pojęcie „czyn nierządny” miało szerszy zakres aniżeli na gruncie 

innych przepisów. Uwzględniając bowiem przedmiot ochrony rozdziału XXIII,  

tj. obyczajność, należało uznać, że czynem nierządnym było każde zachowanie sprawcy 

zmierzające do zaspokojenia lub pobudzenia popędu płciowego w sposób sprzeczny z 

podstawowymi moralnymi zasadami współżycia społecznego w zakresie przeżyć, 

kontaktów i związków seksualnych. Tak rozumiany czyn nierządny stanowił także działanie 

sprawcy polegające na obnażaniu się publicznie w celu zaspokojenia lub pobudzenia popędu 

 
542 Legalis nr 18028.  
543 L. Gardocki, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 1974 r., Państwo i Prawo 1975, z. 12, s. 

182.   
544 K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1989, s. 703.  
545 J. Leszczyński, Glosa do…., s. 114-115. 
546 W. Radecki, Przestępstwa z art. 176 k.k…, s. 38. 
547 Legalis nr 20007. 
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płciowego. Aprobującą glosę do uchwały popełnił M. Filar, według którego czyn nierządny 

na gruncie art. 177 k.k. należało rozumieć jako każdy czyn stanowiący przejaw życia 

płciowego w postrzegalnej zewnętrznie formie obiektywnie zdolny do naruszenia prawa 

osoby do spokojnego życia, wolnego od niechcianych prezentacji. Nie powinno być przy 

tym znaczenia, jaką formę wykonawczo-ekspresyjną czyn taki przyjął, nie ma żadnych 

powodów, aby na podstawie art. 177 k.k. nie karać ekshibicjonistów548. Pogląd ten M. Filar 

potwierdzał w późniejszych publikacjach podtrzymując, że w pojęciu czynu nierządnego z 

art. 177 k.k. mieściły się wszystkie czyny będące przejawami życia płciowego obiektywnie 

zdolne naruszyć społeczne poczucie obyczajowości i przyzwoitości płciowej. Opowiadał się 

za szerszą interpretacją pojęcia czynu nierządnego na gruncie art. 177 k.k. wbrew wykładni 

gramatycznej. Podkreślał, że zachowanie ekshibicjonisty obnażającego się na ruchliwej 

ulicy powinno zostać poddane takiej samej ocenie karnoprawnej jak akt seksualny dwojga 

ludzi współżyjących publicznie w parku549. Również M. Siewierski stał na stanowisku, że 

czyn z art. 177 k.k. polegał na dopuszczeniu się czynu nierządnego, tj. czynu mającego na 

celu zaspokojenie popędu płciowego lub podniecenia pobudliwości płciowej, które 

naruszało zasady powszechnego poczucia przyzwoitości lub też narażało małoletnich 

poniżej 15 roku życia na zgorszenie550. I. Andrejew oceniał sprawę podobnie uznając, że 

zachowanie z art. 177 k.k. polega na czynie nierządnym, czyli na zaspokajaniu popędu 

płciowego w sposób naturalny lub zboczony przy udziale lub bez udziału innej osoby, np. 

samogwałt, ekshibicjonizm i inne zboczenia i interpretował to pojęcie niejednakowo w 

kontekście art. 168, 169, 170 i 177 k.k.551. 

Oznaczało to dychotomię rozumienia pojęcia czynu nierządnego na gruncie 

przepisów Kodeksu karnego, albowiem w myśl art. 168 k.k., 169 k.k. i 170 k.k. czynem 

nierządnym było działanie wynikające z chęci zaspokojenia lub pobudzenia popędu 

płciowego przez zetknięcie z ciałem innej osoby. Oponentem przypisywania pojęciu „czynu 

nierządnego” sensu odmiennego na tle art. 177 k.k., niż w pozostałych wypadkach był K. 

Buchała podnosząc, że kłoci się to z regułami wykładni. Jego zdaniem nierządem był 

normalny akt spółkowania, jak również inne fizyczne zetknięcie narządów płciowych z 

ciałem partnera dokonane wbrew woli partnera lub wbrew przyjętym zasadom obyczajności 

w celu pobudzenia lub zaspokojenia popędu płciowego, z kolei czynem lubieżnym był czyn 

 
548 M. Filar, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 1977 r., Państwo i Prawo 1978, z. 7, s. 

172-177. 
549 M. Filar, Przestępstwa w dziedzinie…, s. 209. 
550 J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1987, s. 152. 
551 I. Andrejew, Przestępstwa przeciwko…, 510. 
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nierządny popełniony w stosunku do osoby poniżej 15 lat. K. Buchała nie widział potrzeby 

penalizacji ekshibicjonizmu, onanizowania się na oczach nieletniego czy nawet 

demonstrowania mu filmu pornograficznego. Uznawał te czyny za naganne, aczkolwiek nie 

wymagające represji karnej, gdyż w tym zakresie funkcję powstrzymującą pełniły normy 

moralne, ewentualnie przepisy prawne z innych dziedzin prawa, np. z prawa rodzinnego w 

stosunku do rodziców dopuszczających się takich czynów czy dzieciach552.  

Na gruncie Kodeksu karnego z 1969 r. podkreślano również, że w pewnych 

przypadkach, tam gdzie chodzi o czyn nierządny publiczny, czyn z art. 177 k.k. pozostawał 

w idealnym zbiegu z czynem opisanym w art. 140 k.w., który zdawał się stanowić swoistą 

polityczno-kryminalną klapę bezpieczeństwa dla sytuacji, w których sprawcy nie pociągnie 

się do odpowiedzialności karnej ze względu na znikomość stopnia społecznego 

niebezpieczeństwa czynu czy też faktyczny oportunizm w ściganiu553. Już w latach 80-tych 

XX w. za otwartą de lege ferenda podnoszono kwestię dalszej penalizacji zachowań 

ekshibicjonistycznych. J. Leszczyński podawał, że pojęcia „czyn nierządny” i „czyn 

lubieżny” należy de lege lata zacieśnić do granic rozsądku, a de lege ferenda wszelkie inne 

zachowania wyeliminować z ustawy karnej, jako nieprzydatne dla praktyki sądowej554. Z 

kolei M. Filar argumentował, że ekshibicjoniści są osobami niestanowiącymi istotnego 

zagrożenia, obarczonymi z reguły określonymi defektami psychicznymi, które wymagają 

raczej zabiegów terapeutycznych a nie penalnych555.  

Pomimo wielu głosów krytycznych, w szczególności L. Lernella556, stanowisko Sądu 

Najwyższego wyrażone w uchwale stało się decydujące o kwalifikacji tego typu zachowań 

jako przestępstw z art. 177 k.k. i wyznaczyło kierunek orzeczeniom sądów powszechnych.  

 Zdaje się, że wywołana dyskusja w przedmiocie dalszej racjonalizacji karania 

ekshibicjonistów doprowadziła do zasadniczych zmian w nowej ustawie karnej. U progu 

prac nad nowelizacją J. Leszczyński rozważał, iż zachowania ludzkie w dziedzinie 

seksualnej są ogromnie zróżnicowane, a ich ocena prawna i społeczna jest zmienna w czasie 

i przestrzeni. Niektóry czyny ludzkie w omawianej dziedzinie były uznawane przez wiele 

wieków za przestępstwa, po to, aby z czasem prawo karne przestało się nimi interesować w 

ogóle. Autor widział więc konieczność racjonalizacji odpowiedzialności karnej w 

odniesieniu do szeregu czynów, uznawanych dotąd przez ustawodawcę za przestępstwa 

 
552 M. Buchała, Prawo karne…, s. 700-705. 
553 M. Filar, Czyn nierządny…, s. 212. 
554 J. Leszczyński, Glosa do wyroku…, s. 115. 
555 M. Filar, Przestępstwa seksualne w polskim prawie karnym, Toruń 1985, s. 106-107. 
556 L. Lernell, Przestępczość seksualna (w:) Seksuologia sądowa, red. K. Imieliński, Warszawa 1974, s. 404. 
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seksualne wówczas rozumianych jako czyny, których motywem jest chęć zaspokojenia lub 

przynajmniej pobudzenia popędu płciowego557. M. Filar, będąc konsekwentny, lansował 

tezę, że racjonalizacja odpowiedzialności karnej za przestępstwa seksualne powinna opierać 

się o koncepcję tzw. wolnościową, co oznaczało, że przedmiotem ochrony prawnej powinna 

być objęta wyłącznie wolność życia seksualnego a wszelkie inne czyny seksualne nie 

powinny podlegać represjom karnym i prawo karne nie powinno się nimi interesować. Autor 

jako całkowicie słuszne ocenił rozwiązanie projektowanej nowej ustawy karnej, która 

pomijała całkowicie art. 177 k.k., gdyż przypadki nim penalizowane mogły być rozliczane 

na gruncie Kodeksu wykroczeń, zaś klasyczne przypadku ekshibicjonizmu należało 

pozostawić dla psychiatry, nie dla prokuratora. Taką technikę przeciwstawienia się tym 

czynom komentator ocenił jako wystarczającą i adekwatną do ich stopnia społecznej 

szkodliwości558. 

Kodeks karny z 1997 r. ostatecznie wyeliminował pojęcie czynu nierządnego, a nie 

zawiera on również przepisu analogicznego do art. 177 Kodeksu karnego z 1969 r. Obecnie 

akt ekshibicjonistyczny może być wykroczeniem określonym w art. 51 k.w., art. 140 k.w., a 

wyjątkowo jedynie może stanowić przestępstwo stypizowane w art. 200 §4 k.k. Sprawca 

aktu ekshibicjonistycznego nie wypełnia natomiast swoim zachowaniem znamion 

przestępstw określonych w art. 197 §2 k.k. i art. 200 §1 k.k. Przyjęto już bowiem 

powszechnie, że aktu ekshibicjonistycznego nie uznaje się za „inną czynność seksualną”. 

Zdaniem Sądu Najwyższego wyrażonym w uchwale z dnia 19 maja 1999 r. (sygn. I KZP 

17/99)559 „inną czynnością seksualną” jest takie zachowanie, które nie mieści się w pojęciu 

obcowania płciowego i związane jest z szeroko rozumianym życiem płciowym człowieka, 

a polega na kontakcie cielesnym sprawcy z pokrzywdzonym lub przynajmniej na cielesnym 

i mającym charakter seksualny zaangażowaniu ofiary. Stanowisko to Sąd Najwyższy 

potwierdził w postanowieniu z dnia 21 maja 2008 r. (sygn. V KK 139/08)560 precyzując, że 

„inna czynność seksualna” obejmuje te sytuacje, w których sprawca, zmierzając do 

pobudzenia lub zaspokojenia swojego popędu, nie tylko dotyka narządów płciowych 

pokrzywdzonego, choćby przez bieliznę lub odzież, lecz podejmuje również inne czynności 

w zetknięciu z jego ciałem np. pieszczoty, pocałunki. Bez wątpienia w tym zakresie 

znaczeniowym mieści się także dotykanie piersi ofiary. Nieliczni jedynie wyrażali 

 
557 J. Leszczyński, Przestępstwa tzw. seksualne w projekcie polskiego kodeksu karnego (wersja z grudnia 

1991 r.), Palestra 1992, nr 9-10, s. 30. 
558 M. Filar, Problemy reformy…, s. 23, 31. 
559 Legalis nr 43885. 
560 Legalis nr 108160. 
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przekonanie przeciwne, a mianowicie J. Leszczyński za „inną czynność seksualną” uznawał 

sam akt ekshibicjonistyczny, pocałunek, a nawet nieprzyzwoity gest lub słowo561, zaś J. 

Warylewski na kanwie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 1999 r. podnosił, że „inna 

czynność seksualna” może polegać nie tylko na fizycznym, ale i na intelektualnym 

zaangażowaniu ofiary, wtedy gdy ma ona obiektywnie seksualny charakter, np. 

doprowadzenie małoletniego do oglądania spektaklu, podczas którego sprawca obnaża się i 

dokonuje masturbacji wyczerpuje znamiona art. 200 §1 k.k.562. Wydaje się, że spór ten został 

ucięty na skutek nowelizacji Kodeksu karnego z 2005 r., która wypełniła lukę wynikającą z 

ówczesnego brzmienia art. 200 k.k., o czym szerzej poniżej. 

 Czyn ekshibicji jest szczególnie interesującym przypadkiem kryminalizacji 

zachowań, przy okazji których podmioty realizujące popęd co prawda nie krzywdzą w 

sposób bezpośredni, fizyczny swoich ofiar, jednakże narażają je na przykre doznania, 

następstwem których mogą być lęki, czy inne objawy traumy. Ograniczenie wolności w tym 

względzie ma przede wszystkim na celu dobro innych osób oraz poszanowanie zasad 

współżycia społecznego, jak i porządku prawnego563.  

Póki co, przepis art. 51 k.w. uzależnia odpowiedzialność za wykroczenia od 

stwierdzenia, czy czyn sprawcy stanowi wybryk oraz czy wywołał on określony w ustawie 

skutek. Gdy mamy do czynienia z wykroczeniem skutkowym niezbędne do dokonania tego 

czynu będzie nastąpienie skutku oraz wystąpienie związku przyczynowego pomiędzy 

zachowaniem sprawcy a skutkiem, który nastąpił. K. Liżyńska i J. Sawicki wskazują, że pod 

pojęciem związku należy rozumieć takie powiązanie, w którym jedno wynika z drugiego, a 

bez zaistnienia pierwszego z nich (warunku) - drugie (skutek), by nie nastąpiło. Znaczenie 

ma także to, czy zachowanie się człowieka stanowiło naruszenie zawartego w normie zakazu 

lub nakazu i czy to naruszenie było na tyle istotne, że pomimo występującego zawsze 

wpływu innych czynników uprawniony będzie wniosek, iż to ono przesądziło o zaistnieniu 

skutku, wystarczającym jest przy tym stwierdzenie, że jest ono jednym z warunków564.  

Należy pamiętać, że ogólne pojęcie wybryku nie może być utożsamiane ze skutkami, 

które on powoduje. Skutki te stanowią warunek karalności wybryku, nie są jego istotą565. 

 
561 J. Leszczyński, O projektach reformy przepisów dotyczących przestępstw seksualnych, Państwo i Prawo 

1992, nr 2, s. 81. 
562 J. Warylewski, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 19 maja 1999 r., Orzecznictwo Sądów Polskich 

1999, nr 12, s. 632-637. 
563 E. Żywucka-Kozłowska, K. Bronowska, Kryminalizacja zachowań w sferze życia seksualnego (w:) 

Aktualne problemy kryminalizacyjne, red. B. Sygit, T. Kuczur, Toruń 2013, s. 278-279. 
564 K. Liżyńska, J. Sawicki, Pojęcie wykroczenia…, s. 70-71 . 
565 R. Krajewski, Wykroczenie wybryku…, s. 116. 
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Powszechnie przyjmuje się, że wybryk to zachowanie, które odbiega od przyjętego 

zwyczajowo postępowania w danym miejscu, czasie i okolicznościach, narusza czy 

lekceważy obowiązujące zasady współżycia społecznego. Z wybrykiem zatem mamy do 

czynienia wówczas, gdy czyn sprawcy odbiega od przyjętych w danej sytuacji 

obowiązujących norm postępowania, pozostawał w sprzeczności ze zwykłymi normami 

ludzkiego współżycia566. L. Falandysz podkreślał, że zasadniczym elementem oceny 

zawartej w pojęciu wybryku jest stwierdzenie, że czyn odbiega od przyjętych norm 

zachowania się w określonej sytuacji, że jest to zachowanie się, jakiego wśród danych 

okoliczności czasu, miejsca czy otoczenia, ze względu na zwykłe normy ludzkiego 

współżycia nie należało się spodziewać, przy czym naruszenia tych norm nie należy wiązać 

tylko z obyczajowością, gdyż wybryk naruszać może także powszechnie obowiązujące 

normy zwyczajowe567. J. Sawicki wskazuje, że wybryk charakteryzuje ostra sprzeczność z 

powszechnie akceptowanymi normami zachowania się, wybryk ma być czynem 

nieoczekiwanym, a także poważnie naruszającym normy postępowania w danych 

okolicznościach. Oznacza to, że nie każde odchylenie od przyjętego zwyczajowo 

zachowania się zasługuje na miano wybryku. Chodzi tu ponadto o odstępstwo od przyjętych 

norm zachowania się w określonej sytuacji. Jest to więc pojęcie względne, zależne od 

konkretnych okoliczności. Taki sam czyn może być zachowaniem normalnym, przyjętym 

powszechnie a innym razem stanowić wybryk568. R. Krajewski podkreśla, że za inny wybryk 

w rozumieniu art. 51 k.w. należy rozumieć każde zachowanie się człowieka odbiegające od 

przyjętych norm postępowania ludzi w określonej sytuacji, niezależnie od formy, jaką 

przyjmuje, byleby wywołały u odbiorców negatywną ocenę569. Zdaniem Sądu Najwyższego 

wyrażonym w wyroku z dnia 2 grudnia 1992 r. (sygn. III KRN 189/92), a przywołanym już 

powyżej, w szczególności w ujęciu normatywnym przyjętym przez ustawodawcę w 

przepisie art. 51 §1 k.w., wybryk, to zachowanie się, jakiego wśród konkretnych 

okoliczności czasu, miejsca i otoczenia ze względu na przyjęte zwyczajowo normy 

ludzkiego współżycia nie należało się spodziewać, które zatem wywołuje powszechne 

negatywne oceny społeczne i uczucia odrazy, gniewu, oburzenia. Wybryk charakteryzuje 

więc ostra sprzeczność z powszechnie akceptowanymi normami zachowania się. A contrario 

- nie może być uznany za „wybryk” czyn, który nie tylko, iż nie koliduje w rażący sposób z 

 
566 P. Kozłowska-Kalisz, Wykroczenia przeciwko…, s. 174. 
567 L. Falandysz, Wykroczenie zakłócenia porządku publicznego, Warszawa 1974, s. 28-30. 
568 J. Sawicki, Ochrona spoczynku nocnego w Kodeksie wykroczeń jako akceptowane ograniczenie wolności, 

Wrocławskie Studia Erazmiańskie 2016, nr 10, s. 446-447. 
569 R. Krajewski, Wykroczenie wybryku…, s. 118. 
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obowiązującymi w określonym kontekście sytuacyjnym normami zachowania się, ale wręcz 

wzbudza - w odbiorze powszechnym - oceny akceptacji, choćby milczącej zgody, aprobaty, 

podziwu lub uznania.  Powszechnie akceptuje się ponadto, że o wybryku decydują nie tylko 

elementy natury przedmiotowej wyrażające się właśnie w rażącym naruszeniu przyjętych 

norm współżycia społecznego, ale jak podsumował Sąd Najwyższy w wyroku z 30 września 

2002 r. (sygn. III KKN 327/02), przywołanym już wcześniej, istota wybryku uzależniona 

jest od szczególnych znamion strony podmiotowej, charakteryzującej się umyślnym 

okazaniem przez sprawcę lekceważenia dla norm zachowania się.  

Jak już była mowa, warunkiem karalności za wykroczenie z art. 51 k.w. jest 

nastąpienie określonego w tym przepisie skutku: naruszenie spokoju i porządku 

publicznego, spoczynku nocnego, wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym. Analizując 

znamię spokoju i porządku publicznego L. Falandysz wskazywał, że najistotniejszą, a 

lekceważoną treść zawiera w sobie słowo „publiczny”, na które składają się dwa elementy: 

miejsce publiczne i obecność publiczności. „Porządek publiczny” oznacza zgodne z 

normami społecznymi współżycie lub zachowanie się ludzi w miejscach dostępnych dla 

nieoznaczonej indywidualnie liczby osób. Nie są to normy i zasady, lecz konkretny fragment 

rzeczywistego współżycia ludzi. Zakłóceniem porządku publicznego w rozumieniu 

 art. 51 k.w. jest więc utrudnienie lub uniemożliwienie ludziom normalnego zachowania się 

w miejscach dostępnych dla nieoznaczonej indywidualnie liczby osób, przy czym jest 

rzeczną konieczną, żeby skutki działania sprawcy odczuła przynajmniej jedna osoba. Pojęcie 

„spokoju publicznego” z kolei oznacza stan równowagi psychicznej grup lub jednostek 

znajdujących się w miejscach publicznych, a zakłóceniem spokoju jest naruszenie tej 

równowagi. Spokój odnosi się przede wszystkim do sfery subiektywnej, porządek zaś opiera 

się na określonym, obiektywnym układzie rzeczywistych zachowań, bez względu na stan 

psychiczny uczestników życia publicznego570. Najszersze, a zarazem najczęściej spotykane, 

jest określenie porządku publicznego jako systemu norm, zasad prawnych i zwyczajów, 

regulujących współżycie ludzi albo w ogóle, albo jedynie zachowanie się ich w miejscach 

publicznych. Zdaniem J. Sawickiego nasuwa to jednak zasadnicze zastrzeżenie w związku 

z ogromną liczbą reguł zachowania, co niewątpliwie utrudnia wyznaczenie granicy 

odpowiedzialności karnej. Bardziej uchwytny jest, zdaniem autora, zakres spokoju 

publicznego sprowadzający się do stanu równowagi psychicznej grup lub jednostek 

znajdujących się w miejscach publicznych. Spokojem publicznym jest taki stan rzeczy, który 

 
570 L. Falandysz, Pojęcie porządku publicznego w prawie karnym i karno-administracyjnym, Palestra 1969, nr 

2, s. 68-69. 
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w danym miejscu, porze i czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i ogólnie 

przyjętymi zasadami, uważa się za normalny i którego utrzymanie leży w interesie 

publicznym571. Autor ten sformułował definicję zakłócania porządku publicznego, co 

polegać ma na wywołaniu takiego stanu, który w danym miejscu, czasie, okolicznościach i 

zgodnie z przyjętymi zwyczajami i obowiązującymi przepisami uważa się za nienormalny i 

który odczuwany jest jako utrudnienie lub uniemożliwienie ludziom normalnego 

zachowania się w miejscach dostępnych dla bliżej nieokreślonych liczby osób. Skutek ten 

ponadto musi dotknąć przynajmniej jedną osobę572. Na potrzeby niniejszej analizy dalszego 

wyjaśnienia wymaga w szczególności znamię wywołania zgorszenia w miejscu publicznym.  

Jest to znamię wysoko ocenne. Zwrot „wywołać zgorszenie” odpowiada 

czasownikowi „zgorszyć” co oznacza naruszyć czyjeś poczucie przyzwoitości, 

zdemoralizować kogoś573. Zdaniem M. Budyn-Kulik oznacza zachowanie w powszechnym 

odczuciu jaskrawo naganne, wywołujące w społeczeństwie silne reakcje repulsywne - 

oburzenie, potępienie gniew574. P. Kazłowska-Kalisz interpretuje to znamię jako 

spowodowanie oburzenia, potępienia z powodu swojego niewłaściwego, niemoralnego 

zachowania575. Z kolei R. Krajewski interpretuje ten zwrot jako spowodowanie negatywnej 

reakcji otoczenia na zachowanie się sprawcy w postaci uczucia wstrętu, obrzydzenia lub 

niesmaku576. 

Wykroczenie to jest umyślne, a wobec jego sprawcy można zastosować karę aresztu 

do 30 dni, 1 miesiąca ograniczenia wolności oraz grzywny w wysokości do 5 000 zł. 

Zdaniem A. Marka z określenia „wybryk” wynika, że zachowanie się sprawcy cechuje 

umyślność, natomiast skutek może być objęty zamiarem bądź nieumyślnością577.  

Dla ochrony szeroko rozumianego porządku publicznego istotne jest także 

wykroczenie z art. 140 k.w. z rozdziału XVI zatytułowanego „Wykroczenia przeciwko 

obyczajności publicznej”, któremu nie bez powodu przypisuje się ochronę moralności 

publicznej. Wykroczenie to stanowi swoiste uzupełnienie wykroczenia z art. 51 k.w., ale 

także swoisty obszar styczny z tym wybrykiem. Podstawowa różnica między tymi 

wykroczeniami polega na tym, że art. 140 k.w. penalizuje samo zachowanie się sprawcy, a 

 
571 J. Sawicki, Chuligański charakter czynu w kodeksie wykroczeń, Palestra 1996, nr 6, s. 40-41. 
572 J. Sawicki, Ochrona porządku publicznego w znowelizowanym kodeksie wykroczeń (w:) Nowa  

Kodyfikacja Prawa Karnego 2000, t. 5, s. 231. 
573 https://sjp.pwn.pl/szukaj/zgorszy%C4%87.html - dostęp dnia 20. 04. 2020 r.  
574 M. Budyn-Kulik, Wykroczenia przeciwko…, s. 330. 
575 P. Kozłowska-Kalisz, Wykroczenia przeciwko…, s. 176. 
576 R. Krajewski, Wykroczenie wybryku…, s. 120. 
577 A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2012, s. 120. 
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więc jest wykroczeniem formalnym, podczas gdy dla przypisania wykroczenia z art. 51 k.w., 

będącego wykroczeniem materialnym, należy jeszcze ustalić skutek, którym jest chociażby 

wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym. 

Rzecz jednak w tym, że akt ekshibicjonistyczny jest jednak częściej rozważany na 

gruncie art. 140 k.w., nie zaś 51 k.w. W tym wypadku, aby pociągnąć sprawcę ekshibicji do 

odpowiedzialności popełniony przez niego wybryk musi być publiczny i nieobyczajny.  

Zdaniem M. Mozgawy wybryk ma charakter nieobyczajny, gdy poprzez publiczne 

zachowanie sprawcy naruszającego określone normy obyczajowe prowadzi do wywołania 

uczucia wstydu, zażenowania, zakłopotania po stronie choćby jednej osoby będącej jego 

świadkiem578. Z poglądem tym nie zgadza się J. Kulesza akcentując, że wykroczenie z art. 

140 k.w. jest bezskutkowe a zatem wymaganym skutkiem w przeciwieństwie do 

wykroczenia z art. 51 k.w. nie jest powstanie wymienionych uczuć po stronie 

pokrzywdzonego. Gdyby tak było to musiałoby to jednak znajdować odzwierciedlenie w 

zespole znamion wykroczenia, który jednak takiego wymogu nie formułuje. Dla 

odpowiedzialności z art. 140 k.w. nie jest niezbędne określenie osoby pokrzywdzonego 

wybrykiem nieobyczajnym. Podążając dalej J. Kulesza uważa, że w art. 140 k.w. chodzi o 

zachowanie naruszające zasady współżycia społecznego w zakresie dobrych obyczajów i 

mogące wywołać zgorszenie u przeciętnego (nie przewrażliwionego) obywatela, mające 

wymowę negatywnej, potępiającej reakcji579. 

W przywołanym już powyżej wyroku z dnia 14 września 1936 r. (sygn. III K 

1035/36) Sąd Najwyższy wypowiedział się, że pojęcia nieobyczajny wybryk nie należy 

utożsamiać z czynami kolidującymi z obyczajnością sensu stricto, naruszającymi skutkiem 

zmysłowości poczucie publicznej moralności i wstydliwości. Zasadnym jest jednak 

twierdzenie, że nieobyczajność ujętą w tym przepisie należy przypisać znacznie szersze 

znaczenie. Nieobyczajnym wybrykiem jest zarówno czyn prostacki, grubiański i rubaszny, 

jak też czyn nieprzyzwoity, sprzeciwiający się w sposób rażący dobrym obyczajom, 

lekceważący otoczenie i wywołujący nastrój oburzenia i potępienia ze strony osób go 

spostrzegających580. Jak słusznie podkreślił Sąd Rejonowy w Białymstoku w wyroku z dnia 

25 września 2012 r. (sygn. akt XV K 606/12)581 chodzi tu o zachowanie godzące w 

obyczajność i obiektywnie zdolne do wywołania zgorszenia. 

 
578 Tamże, s. 478. 
579 J. Kulesza, Wykroczenia przeciwko…, s. 933-934. 
580 J. Kulesza, Wykroczenia przeciwko…, s. 934. 
581 http://orzeczenia.bialystok.so.gov.pl/content/$N/150505000004006_VIII_Ka_001088_2012_Uz_2013-

03-28_001 - dostęp dnia 21. 04. 2020 r. 
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Jeżeli chodzi o znamię „działania publicznego” to trafnie zauważył Sąd Najwyższy  

w przywołanej powyżej uchwale z dnia 20 września 1973 r. (sygn. VI KZP 26/73), że 

zachodzi ono wówczas, gdy bądź ze względu na miejsce działania, bądź ze względu na 

okoliczności i sposób działania sprawcy jego zachowanie się jest lub może być dostępne, 

inaczej dostrzegalne, dla nieokreślonej liczby osób, przy czym sprawca mając świadomość 

tej możliwości co najmniej na to się godzi. Działanie publiczne może zajść zatem w miejscu 

publicznym, ale także w innym miejscu, które jest dostrzegalne dla nieokreślonej liczby 

potencjalnych świadków582. Publicznie można więc zachowywać się także w miejscu 

niepublicznym, jeśli jednak zachowanie takie może być dostrzeżone w miejscu publicznym 

(z miejsca publicznego), na przykład sprawca masturbuje się stojąc w otwartym oknie swego 

mieszkania na pierwszym piętrze583.  

Odnośnie do ekshibicjonizmu, to ze swej natury będzie on potrzebował odbiorcy, 

jednak istnienie jednostkowego odbiorcy nie przesądza publicznego działania. Natomiast  

w przypadku obnażania się z założeniem bycia zaobserwowanym przez inne osoby, 

spełnione będzie znamię publicznego działania, bowiem sprawca właśnie będzie liczył na 

to, że zostanie zauważony przez bliżej nieokreśloną ich liczbę584. R. Krajewski przyjmuje, 

że akt ekshibicjonistyczny jest wykroczeniem niezależnie od oceny tego, kto był jego 

odbiorcą, co oznacza, że nawet gdyby rzeczony odbiorca nie doznał jakiegokolwiek 

niesmaku, szoku, czy innego negatywnego uczucia, a po prostu zignorował zdarzenie, to i 

tak czyn taki wypełnia znamiona art. 140 k.w. Doszłoby bowiem do zamachu na 

obyczajność, która jest abstrakcyjnym dobrem prawnym podlegającym ochronie585.  

Niewątpliwie wykroczenie to jest umyślne, a jego sprawcę może spotkać kara aresztu 

od 5 do 30 dni, ograniczenia wolności w rozmiarze 1 miesiąc, grzywny w wysokości od 20 

zł do 1500 zł albo nagana.  

K. Wala konstatuje, że zachowania ekshibicjonistyczne rażąco odbiegają od 

przyjętych w danych okolicznościach obowiązujących norm zachowania się i ich sprawca 

okazuje lekceważenie do tych norm, a więc stanowią one tym samym wybryk, a 

jednocześnie godzą w społecznie akceptowane i pożądane wzorce postępowania, a tym 

samym obiektywnie są zdolne do wywołania zgorszenia u człowieka o przeciętnym 

poczuciu przyzwoitości. Z całą pewnością można im nadać cechę nieobyczajności586.  

 
582 J. Kulesza, Wykroczenia przeciwko…, s. 938. 
583 M. Mozgawa, Wykroczenia przeciwko…, s. 478. 
584 J. Kulesza, Wykroczenia przeciwko…, s. 940. 
585 R. Krajewski, Prawokarne aspekty…, s. 143. 
586 K. Wala, Wykroczenie nieobyczajnego…, s. 163. 
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R. Krajewski podkreśla nadto, że zachowanie ekshibicjonistyczne łamie kanony 

obowiązujące w relacjach między ludźmi, gdyż standardowo nikt nie spodziewa się takich 

zachowań jak obnażanie publicznie lub w miejscu publicznym. Nawet jeżeli następuje 

liberalizacja zachowań i ocen w sferze intymnej jest większe przyzwolenie na eksponowanie 

nagiego ciała człowieka w ogóle, to nadal akty ekshibicjonistyczne są oceniane negatywnie 

głównie ze względu na ich element zaskoczenia, ale także wywołane takim aktem uczucie 

zagrożenia ze strony sprawcy ekshibicji587.   

Pozostając w ramach karnoprawnych ocen aktów ekshibicjonistycznych 

podejmowanych wobec innych osób, tj. powyżej 15. roku życia w grę może wchodzić 

stosowanie art. 140 k.w. i takie też stanowisko przeważa wśród przedstawicieli doktryny  

i w judykaturze. M. Zbrojewska nie miała żadnych wątpliwości, że nieobyczajnym 

wybrykiem jest właśnie ekshibicjonizm588. Również M. Mozgawa wskazuje, że 

nieobyczajny wybryk może polegać właśnie na nieuzasadnionym prezentowaniu swojej 

nagości czy ekshibicjonizmie589. R. Krajewski jest tego samego zdania, niezależnie od formy 

i miejsca ekshibicji traktuje je jako nieobyczajne choćby polegały na „klasycznym” 

obnażaniu się w miejscu publicznym czy w parku, ale także na balkonie własnego 

mieszkania przy założeniu, że odbiorcami nie są małoletni poniżej lat 15590. Również jeżeli 

chodzi o orzecznictwo to dość powszechnym jest przyjęcie, że publiczne obnażanie się - 

ewentualnie wraz z onanizowaniem - wypełniają znamiona nieobyczajnego wybryku z art. 

140 k.w. Przykładowo Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w wyroku z dnia 22 marca 2018 r. 

(sygn. II W 165/18)591 uznał obwinionego winnym popełnienia nieobyczajnego wybryku 

polegającego na publicznym obnażaniu się i onanizowaniu się przed budynkiem internatu 

szkolnego. Natomiast Sąd Rejonowy w Lubaniu w wyroku z dnia 20 listopada 2014 r. (sygn. 

VII W 688/14)592 przyjął kwalifikację z art. 140 k.w., mimo że w treści uzasadnienia 

wyraźnie stwierdził, że „obwiniony został spostrzeżony przez bliżej nieokreśloną liczbę 

przechodniów a swoim stanem szerzył zgorszenie. Turyści, którzy zawiadomili straż 

miejską byli widokiem obwinionego zniesmaczeni”. Nadto sąd poczynił ustalenia, że czyn 

został popełniony na jednej z głównych ulic miasta o porze dnia, kiedy to panuje ruch o 

istotnym natężeniu. Podobnie zakwalifikował i uzasadnił wyrok skazujący Sąd Rejonowy w 

 
587 R. Krajewski, Prawokarne aspekty…, s. 143. 
588 M. Zbrojewska, Wykroczenia przeciwko…, s. 648. 
589 M. Mozgawa, Wykroczenia przeciwko…, s. 478. 
590 R. Krajewski, Obyczajność jako…, s. 63. 
591 https://www.saos.org.pl/judgments/337883 - dostęp dnia 21. 04. 2020 r. 
592 https://www.ebos.pl/orzeczenie-ms/wyrok-zaoczny-areszt-vii-w-688-14-sad-rejonowy-w-lubaniu-z-2014-

11-20.html - dostęp dnia 22. 04. 2020 r. 
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Giżycku z dnia 12 października 2016 r. (sygn. II W 87/16)593 przesądzając przyjętą 

kwalifikację świadomością sprawcy, że jego zachowanie stanowi wybryk wykraczający 

poza przyjęte normy społeczne i że spowoduje to zamieszanie i zakłóci ogólnie przyjęty 

spokój i porządek. Sąd przyjął więc kwalifikację z art. 140 k.w. pomimo że stan faktyczny 

pozwalał na przyjęcie, że obwiniony swoim zachowaniem wyczerpał znamiona art. 51 k.w. 

Dodatkowo Sąd Rejonowy w swych rozważaniach nie nadał należytego znaczenia jeszcze 

jednej okoliczności, a mianowicie inkryminowany czyn został popełniony w nocy z 31 

grudnia 2015 r. na 1 stycznia 2016 r., co rzutować jednak powinno na przyjętą kwalifikację 

prawną albowiem powstają zasadne wątpliwości czy nie właściwszym jest w takiej sytuacji 

zastosowanie przepisu art. 51 § 2 k.w., gdyż obwiniony był pod wpływem alkoholu. 

Przywołane powyżej orzeczenia nie dotyczą stricte aktów ekshibicjonistycznych nie mniej 

rozważania prawne pozostają aktualne na gruncie analizy tych czynów. Co ciekawe, żaden 

z sądów nie czynił rozważań nad ewentualną zmianą kwalifikacji prawnej, pomimo że 

ustalenia faktyczne wprost wskazują na wypełnienie znamion z art. 51 k.w.  

Powstaje zatem zasadne pytanie dotyczące relacji art. 51 k.w. i 140 k.w. R. Krajewski 

wskazuje, że relacja pomiędzy wybrykiem z art. 51 §1 k.w. a nieobyczajnym wybrykiem z 

art. 140 k.w. jest taka, że ten pierwszy dotyczy wybryków jako takich, drugi zaś wybryków 

przeciwko obyczajności, która w szczególności dotyczy sfery płciowej człowieka. Ponadto 

dla zaistnienia wybryku z art. 51 §1 k.w. potrzeba zaistnienia skutku w postaci wywołania 

zgorszenia w miejscu publicznym, w przypadku zaś wybryku z art. 140 k.w. wykroczenie 

będzie miało miejsce niezależnie od wywołania jakiegokolwiek skutku, który w przypadku 

zachowania ekshibicjonistycznego nie musi nastąpić, jak wówczas, gdyby odbiorca takiej 

ekspozycji nie poczuł się zgorszony. Zatem wobec ekshibicjonistów zastosowanie powinien 

mieć art. 140 k.w., a nie art. 51 §1 k.w.594.  

Rzecz w tym, że bywają sytuacje, w których wykroczenie z art. 140 k.w. wywołało 

zgorszenie w miejscu publicznym i wówczas jednocześnie wypełnia ono znamiona 

wykroczenia z art. 51 k.w. D. Egierska-Miłoszewska była zdania, że podstawowa różnica 

pomiędzy wykroczeniem z art. 140 k.w. a wykroczeniem z art. 51 k.w. polega na tym, że 

pierwszy z tych przepisów przewiduje karalność samego zachowania się sprawcy, drugi zaś 

z nich dla przypisania wykroczenia wymaga nadto ustalenia skutku zachowania się 

 
593 http://orzeczenia.gizycko.sr.gov.pl/content/$N/150515100001006_II_W_000087_2016_Uz_2016-10-

12_001 - dostęp dnia 22. 04. 2020 r.  
594 R. Krajewski, Prawnokarne aspekty…, s. 143. 
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sprawcy595. M. Zbrojewska wyraziła przekonanie, że jeżeli nieobyczajny wybryk 

doprowadził do zgorszenia, to czyn powinien być zakwalifikowany z art. 51 k.w596. Zdaniem 

J. Kuleszy w przypadku wywołania zgorszenia właściwsza wydaje się kwalifikacja z art. 51 

k.w.597. Również P. Kozłowska-Kalisz wyjaśnia, że wówczas w grę wchodzić będzie 

konstrukcja zbiegu eliminacyjnego, w myśl reguły z art. 9 § 1 k.w.598. M. Budyn-Kulik 

rozwija tę myśl analizując, że zamysł ustawodawcy typizacji obu zachowań, których 

znamiona w znacznej części się pokrywają, w dwóch oddzielnych przepisach nie jest do 

końca jasny. Wydaje się zatem, że ze względu na zagrożenie karą (wyższą w przypadku 

wykroczenia z art. 51 k.w.) przepis art. 140 k.w. utracił w zasadzie znaczenie, ponieważ 

zawsze zostanie usunięty z kwalifikacji przez art. 51 k.w. na podstawie art. 9 § 1 k.w. 

Autorka zauważa nadto, że przed zmianą wysokości sankcji to art. 140 k.w. był przepisem 

surowszym599. Zgodnie z rozwiązaniem legislacyjnym ujętym w art. 9 §1 k.w. zarówno 

podstawa ukarania, jak i podstawa wymiaru kary zredukowane zostają do jednego przepisu. 

Już w kwalifikacji prawnej popełnionego przez sprawcę czynu następuje wyłączenie przez 

przepis przewidujący najsurowsze ustawowe zagrożenie pozostałych zbiegających się 

przepisów. Kryterium jego wyboru jest zagrożenie najsurowszą karą600.  Zaprezentowane 

powyżej stanowisko przeważa wśród przedstawicieli nauki prawa, praktyka jednak - co 

zostało wskazane wyżej - poszła w nieco odmiennym kierunku.  

K. Wala rozważa kolejne aspekty w zakresie realizacji znamion wykroczenia z art. 

140 k.w. Autor podkreśla, że dla realizacji znamion tego wykroczenia konieczne jest 

publiczne działanie sprawcy a spełnienie tego warunku w przypadku zachowań 

ekshibicjonisty nie jest kwestią oczywistą. Nie ma wątpliwości, że działaniem publicznym 

jest sytuacja, w której ekshibicjonista zupełnie obnażył swoje narządy płciowe, tj. rozebrał 

się do naga, a tym samym doprowadził do tego, że obnażenie stało się lub mogło zostać 

dostrzeżone przez większą liczbę osób. Sytuacja komplikuje się, gdy sprawca nagle pojawia 

się przed inną, upatrzoną przez siebie osobą, i rozsuwa płaszcz w ten sposób, że narządy 

płciowe mogą być dostrzeżone wyłącznie przez osobę, przed którą doszło do ich obnażenia. 

W takim stanie faktycznym inne osoby nie są konfrontowane z widokiem owych narządów, 

a jedynie z faktem, że jakiś człowiek rozpiął warstwę wierzchnią odzienia. Podobne 

 
595 D. Egierska-Miłoszewska, Nieobyczajny wybryk…, s. 70. 
596 M. Zbrojewska, Wykroczenia przeciwko…, s. 648. 
597 J. Kulesza, Wykroczenia przeciwko…, s. 940. 
598 P. Kozłowska-Kalisz, Wykroczenia przeciwko…, s. 178. 
599 M. Budyn-Kulik, Wykroczenia przeciwko…, s. 336. 
600 J. Raglewski, Wybrane zagadnienia zbiegu przepisów w prawie wykroczeń, Czasopismo Prawa Karnego i 

Nauk Penalnych 2010, z. 1, s. 151. 
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wątpliwości mogą się pojawić, gdy do obnażenia się przed inną osobą doszło w nocy, w 

miejscu nieoświetlonym, pod nieobecność innych osób. W tym wypadku, jak wnioskuje K. 

Wala, zachowanie sprawcy nie spełnia warunku publiczności działania601. W moim 

przekonaniu, nie można tej kwestii jednoznacznie przesądzić na gruncie czysto 

teoretycznym. Ocena tych przypadków zależeć zawsze będzie od stwierdzenia, czy 

rzeczywiście mogły one zostać dostrzeżone przez nieokreśloną liczbę osób, co nie będzie 

miało miejsca w przypadku aktu ekshibicjonistycznego popełnionego w nocy, na odludnej 

ulicy, ale gdyby zdarzenie miało miejsce w nocy, na odludnej ulicy, ale nieopodal trwałaby 

przyjęcie np. w restauracji oddalonej o 30 metrów wówczas zachowanie sprawcy byłoby a 

przynajmniej mogło być realnie dostrzegalne przez inne osoby. Podobnie jako realnie 

dostrzegalne można by uznać zachowanie, do jakiego ekshibicjonista dopuścił się w ciągu 

dnia, na ulicy poprzez rozsunięcie płaszcza. Wszystko zależy jaka była pora dnia, ile osób 

przebywało na ulicy, ile osób było za osobą, do której bezpośrednio skierowany był akt 

ekshibicji. Oczywiście w takich wypadkach dalej aktualne byłyby rozważania nie tylko na 

gruncie art. 140 k.w., ale także 51 k.w. z tym zastrzeżeniem, że zachowanie sprawcy 

musiałoby wywołać jeden ze skutków określonych w tym przepisie, tj. zakłócić spokój, 

porządek publiczny, wywołać zgorszenie w miejscu publicznym, przy czym wystarczy 

stworzenie potencjalnej możliwości zgorszenia wielu osób i faktycznego wywołania go u 

jednej602. K. Wala podaje jeszcze inną ewentualną podstawą odpowiedzialności sprawcy 

wskazując na art. 107 k.w. z tym jednak zastrzeżeniem, że stosowanie tego przepisu w 

stosunku do ekshibicjonistów byłoby o tyle utrudnione, że wymagałoby ustalenia 

dodatkowo celu działania sprawcy, jakim w wypadku tego wykroczenia jest dokuczenie 

innej osobie603. Oczywiście ad hoc nie można wykluczyć i takiej kwalifikacji zachowania 

sprawcy ekshibicji, aczkolwiek wydaje się, że dokuczanie jednej, konkretnej osobie nie leży 

w „naturze ekshibicjonistów” i zastosowania tej kwalifikacji wydaje się mało realne.   

 Zupełnie inaczej ustawodawca podszedł do ochrony małoletnich poniżej 15 roku 

życia przed czynami ekshibicjonistycznymi. Mianowicie w obecnym brzmieniu art. 200 k.k. 

przewiduje w §1 odpowiedzialność karną za seksualne wykorzystanie małoletniego, który 

nie ukończył 15 lat, w §3 za prezentowanie treści pornograficznych lub udostępnianie mu 

przedmiotów mających taki charakter albo rozpowszechnianie treści pornograficznych w 

sposób umożliwiający takiemu małoletniemu, zapoznanie się z nimi, w §4 specjalizowano 

 
601 K. Wala, Wykroczenie nieobyczajnego…, s. 164-165. 
602 M. Budyn-Kulik, Wykroczenia przeciwko…, s. 330. 
603 K. Wala, Wykroczenie nieobyczajnego…, s. 164-165. 
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prezentowanie małoletniemu poniżej lat 15 wykonania czynności seksualnej celem swojego 

zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby, a w §5 przewidziano 

odpowiedzialność za prowadzenie reklamy lub promocji działalności polegającej na 

rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi 

takiemu małoletniemu. Występek z §1 zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 

do 12, pozostałe występki z art. 200 k.k. zagrożone są karą pozbawienia wolności od 1 

miesiąca do 3 lat.  

Jednakże początkowo Kodeks karny z 1997 r., nie przewidywał osobnego typu czynu 

zabronionego penalizującego dopuszczenie się obcowania płciowego lub innych czynności 

seksualnych w obecności małoletniego poniżej 15 lat, jak również nie penalizował 

zachowań, w których nie dochodziło do kontaktu fizycznego sprawcy z małoletnim. Jak 

wskazano już wyżej, w Kodeksie karnym z 1969 r. przepisem penalizującym podobne 

zachowania był art. 177 k.k., który obejmował dopuszczenie się czynu nierządnego w 

obecności osoby poniżej 15 lat albo publicznie. Za czyn ten groziła kara pozbawienia 

wolności do roku, kara ograniczenia wolności albo kara grzywny604. Jego odpowiednikiem 

w Kodeks karnym z 1932 r. był art. 213 k.k. (nierząd publiczny lub w obecności nieletniego), 

który przewidywał za takie zachowania karę aresztu do jednego roku. Działaniem 

przestępczym było wówczas naruszenie „przystojności publicznej” lub też narażenie 

nieletnich na zgorszenie. Czyn polegał na dopuszczeniu się czynu nierządnego, tj. czynu 

mającego na celu zaspokojenie popędu płciowego lub podniecenie seksualne. Nie chodziło 

bynajmniej o to, by czyn nierządny był karalny. Penalizacją objęto działania polegające na 

obnażeniu sprawcy w celu zaspokojenia popędu płciowego, czy też współżycie osób 

dorosłych w parku605.    

Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o zmiany ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks 

postępowania karnego i ustawy Kodeks karny wykonawczy606 nadano art. 200 k.k. 

obowiązujące brzmienie, dodano też §2 w brzmieniu: „Tej samej karze podlega, kto w celu 

zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności 

seksualnej”. Według J. Warylewskiego autorom nowelizacji mogło chodzić o wypełnienie 

luki wynikającej z dotychczasowego brzmienia art. 200 k.k., a polegającego na braku 

penalizacji zachowań, w których nie dochodziło do kontaktu fizycznego sprawcy z 

 
604 M. Siewierski, Przestępstwa przeciwko…, s. 152. 
605 M. Siewierski, Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Komentarz, Warszawa 1958, s. 283. 
606 Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1363. 
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małoletnim607. Nie wynika to wprost z uzasadnienia projektu ustawy, jednakże odnotować 

należy, że w dniu 5 kwietnia 2005 r. zapadł niezwykle ważny wówczas dla tej materii wyrok 

Sądu Najwyższego (sygn. III KK 187/04)608, w którym stwierdzono, iż „zachowanie w 

postaci obnażania się i onanizowania w obecności małoletnich dziewcząt nie należy do 

zachowań wypełniających znamiona przestępstwa z art. 200 §1 KK”. W uzasadnieniu 

wyroku Sąd Najwyższy wyjaśnił, że zastąpienie czasownika „dopuszcza się” z art. 176 

Kodeksu karnego z 1969 r. zwrotem „doprowadza” w art. 200 §1 Kodeksu karnego z 1997 

r., który zakłada istnienie związku przyczynowego między zachowaniem sprawcy a 

podjęciem przez małoletniego zachowania odpowiadającego wskazanym w tym przepisie 

czynnościom, bądź też poddaniem się takim czynnościom w wyniku aktywności sprawcy 

wpływającej na wolę pokrzywdzonego spowodowało, że poza zakresem penalizacji 

pozostały zachowania polegające na obcowaniu płciowym oraz wykonywaniu czynności 

seksualnych przez sprawcę w obecności małoletniego poniżej lat 15. Wykładania znamion 

art. 200 §1 k.k. dawała wówczas więc podstawę do stwierdzenia, iż zachowanie oskarżonego 

w postaci obnażania się i onanizowania w obecności małoletnich nie należało do zachowań 

wypełniających znamiona tego przestępstwa. 

 Kolejną ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw609 §2 art. 200 k.k. został uchylony a jednocześnie dodano §4, 

zgodnie z którym „karze określonej w §3 podlega, kto w celu swojego zaspokojenia 

seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje małoletniemu poniżej lat 

15 wykonanie czynności seksualnej”. W przepisie tym doprecyzowano wiec opis znamion 

czynu zabronionego przez wskazanie, że celem działania sprawcy jest również jego własne 

zaspokojenie seksualne lub zaspokojenie seksualne innej (niż sprawca) osoby. W 

uzasadnieniu projektu ustawy podano, że zaproponowana zmiana spełnia wymogi 

sformułowane w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE w 

sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania 

seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej. Dyrektywa posługuje się bowiem pojęciem 

„w celach seksualnych”, nie zawężając opisu celu działania jedynie do zaspokojenia 

seksualnego samego sprawcy. Dlatego też, biorąc pod uwagę efektywność ochrony dobra w 

postaci rozwoju psychoseksualnego małoletniego poniżej 15 lat, konieczna jest penalizacja 

 
607 J. Warylewski, Przestępstwa przeciwko…, s. 757. 
608 Legalis nr 72637. 
609 Dz. U. z 2014 r. poz. 538. 
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prezentowania małoletniemu wykonania czynności seksualnych, również w celu 

zaspokojenia seksualnego innych osób610. 

 W doktrynie żywa jest dyskusja czy w obecnym brzmieniu penalizacji podlegają 

zachowania polegające „jedynie” na obnażeniu się wobec małoletniego poniżej lat 15 

dokonane w celu zaspokojenia seksualnego, jeżeli sprawca nie dokonuje jednak innej 

czynności seksualnej.  

 S. Hypś ocenia, że ustawodawca w art. 200 § 4 k.k. zawarł odmianę przestępstwa 

pedofilskiego mającego charakter ekshibicjonistyczny. Zakaz ten obejmuje jakiekolwiek 

przedstawienie wykonania czynności seksualnej zarówno w sposób indywidualny (np. 

masturbacja), jak i wspólnie z inną osobą (np. prezentacja współżycia seksualnego). Nie 

obejmuje więc samego obnażenia bez powiązania z inną czynnością seksualną611. Podobnie 

M. Bydyn-Kulik twierdząc, że do znamion tego czynu zabronionego należy prezentowanie 

jakiejkolwiek czynności seksualnej - zarówno obcowania płciowego i jego surogatów, jak i 

innej czynności seksualnej w rozumieniu art. 197 §2 k.k., przy czym sprawca może 

prezentować wykonanie czynności seksualnej przez samego siebie, wspólnie z inną dorosłą 

osobą lub małoletnim lub przez inne osoby612. Również M. Rodzynkiewicz uważa, że w 

myśl przepisu art. 200 §4 k.k. karze nie podlega samo obnażenie się wobec małoletniego 

poniżej lat 15 dokonane w celu zaspokojenia seksualnego613. Taki sam pogląd reprezentuje 

J. Piórkowska-Flieger614. M. Bielski dodaje wprost, że ustawodawcy tylko częściowo udało 

się objąć penalizacją akty ekshibicjonistyczne, gdyż w zakresie znamion art. 202 §4 k.k. 

mieszczą się tylko te akty ekshibicjonistyczne, które są połączone z wykonaniem czynności 

seksualnej w obecności małoletniego poniżej lat 15615. 

 Odrębne zdanie w tym zakresie prezentuje R. Krajewski wywodząc, że §4 art. 202 

k.k. swoim zakresem obejmuje wszelkie postaci wykonania czynności seksualnych, w tym 

także akty ekshibicjonistyczne polegające tylko na obnażeniu się w celu zaspokojenia 

seksualnego. Autor uzasadnia, że znamię wykonania czynności seksualnej obejmuje każdą 

postać jej realizacji i odwołuje się do językowego znaczenia słowa „wykonywać” 

wskazując, że to tyle co realizować, działać, spełniać jakąś czynność. Odsłaniając ubranie 

 
610 http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2016 - dostęp dnia 23. 04. 2020 r. 
611 S. Hypś, Przestępstwa przeciwko…, s. 906-907. 
612 M. Budyn-Kulik, Przestępstwa przeciwko…, s. 1123. 
613 M. Rodzynkiewicz, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (w:) Kodeks karny. Część 

szczególna. Komentarz do art. 117-277, red. A. Zoll, Kraków 2006, s. 654. 
614 J. Piórkowska-Flieger, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (w:) Kodeks karny. 

Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2013, s. 538. 
615 M. Bielski, Przestępstwa przeciwko…, s. 775. 
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ekshibicjonista wykonuje więc czynność, która ma dla niego walor zaspokojenia 

seksualnego. Zawężenie rozumienia przedmiotowego przepisu byłoby istotnym 

ograniczeniem zakresu jego ochrony, wszak dla dziecka i jedna i druga forma ekspozycji 

jest szkodliwa. Precyzując dalej - odmienna interpretacja musiałaby prowadzić do wniosku, 

że ekshibicjonista, który obnaża się przy placu zabaw dla dzieci popełnia wykroczenie, a 

dopiero gdy czynności takiej towarzyszy onanizowanie - przestępstwo z art. 200 §4 k.k.  

R. Krajewski dodatkowo podaje, że za szerokim rozumieniem czynności seksualnych 

przemawia intencjonalny charakter aktywności sprawcy, tj. że podejmuje on swoje 

zachowanie w celu zaspokojenia seksualnego, a zatem jego czynność ma charakter 

seksualny616.   

 Nie sposób ostatniego argumentu nie poddać głębszej analizie. Otóż ustawodawca 

wprowadzając zmiany do art. 200 k.k. w 2014 r. odwołał się do konieczności spełnienia 

wymagań sformułowanych w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/93/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych  

i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej. Zgodnie z art. 3 ust. 2 

w/w Dyrektywy państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia 

karalności umyślnych czynów polegających na doprowadzeniu „w celach seksualnych, 

dziecka, które nie osiągnęło wieku przyzwolenia, do bycia świadkiem czynności 

seksualnych, nawet jeżeli nie musi samo w nich uczestniczyć, podlega sankcji karnej w 

maksymalnym wymiarze co najmniej roku pozbawienia wolności”617. Oznacza to, że 

ustawodawca chciał objąć ochroną małoletnich przed byciem świadkiem jakichkolwiek 

czynności seksualnych, na które małoletni nie jest jeszcze gotowy. Taka analiza, pomimo 

odosobnionego stanowiska, jakie zajął R. Krajewski, przekonuje do argumentów przez 

niego przedstawionych. Inaczej bowiem doszłoby do zatracenia sensu ochrony małoletnich, 

która powinna być szeroka i obejmować zachowania, które nie polegają tylko i wyłącznie 

na „charakterystycznym” wykonywaniu czynności seksualnych, ale są znacznie szersze. Nie 

można wszak zapominać, że zgodnie z definicją, celem działania ekshibicjonisty jest 

osiągnięcie satysfakcji seksualnej u siebie właśnie poprzez obnażenie się618. Trudno w takiej 

sytuacji nie uznać jego działania za czynność seksualną, skoro samo pokazanie się nago 

zaspokaja seksualnie sprawcę ekshibicji.  

 
616 R. Krajewski, Prawnokarne aspekty…, s. 141-142. 
617 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093&from=PL - dostęp dnia 

23. 04. 2020 r. 
618 Z. Lew-Starowicz, Seks nietypowy…, s. 114. 
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 Badacze ekshibicjonizmu są zasadniczo zgodni, że obnażanie się jest tylko mało 

szkodliwą formą rozładowania napięcia seksualnego. Niewątpliwie jednak zachowanie 

ekshibicjonistyczne łamie kanony obowiązujące w relacjach między ludźmi. Zetknięcie z 

aktem ekshibicjonistycznym wywołuje wstrząs, oburzenie. De facto reakcje te, upragnione 

przez ekshibicjonistów, sprzyjają wzrostowi częstotliwości aktów ekshibicjonizmu. 

Konsekwentnie rzeczowa, obojętna lub współczująca reakcja otoczenia wiedzie do 

przerwania aktu ekshibicjonizmu, a antycypowanie takiej właśnie reakcji obniża motywację 

do ekshibicjonizmu. Zdaniem K. Imielińskiego społeczna regulacja ograniczająca akty 

ekshibicjonizmu daje wyniki znacznie korzystniejsze wtedy, gdy jest wymierzona nie w 

kierunku represjonowania ekshibicjonistów619. Problem polega jednak na tym, że 

zachowanie takie bardzo często przekształcają się powszechnie w zaburzenia obsesyjno-

kompulsywne, które karzą odtwarzać zachowania coraz częściej. Nie ma skutecznej kuracji 

ani też klarownego wyjaśnienia, dlaczego problem dotyczy niemal wyłącznie mężczyzn620. 

Również dostęp do specjalistów z dziedziny seksuologii jest ograniczony, a leczenie jest 

możliwe jedynie w większych miastach. Zdaniem D.P. Obara i B. Godlewskiego nie ma na 

razie dobrego pomysłu na to, jak skutecznie leczyć tą parafilię i zapobiegać dalszemu 

niekorzystnemu jej przekształcaniu621, choć jak wskazuje Z. Lew-Starowicz opracowywane 

są specjalne metody leczenia ekshibicjonistów, z zastosowaniem treningów, leków i 

psychoterapii. W specjalistycznych placówkach prowadzi się np. psychoterapię grupową622. 

Na gruncie ocen prawnych nie sposób uznać aktów ekshibicji za niegroźny przejaw 

parafilii seksualnej, która nie narusza istotnych dóbr chronionych prawem, w szczególności 

wolności seksualnej i obyczajności. Aktualne traktowanie aktów ekshibicjonistycznych jako 

wykroczeń jest właściwe zwłaszcza ze względu na stopień ich społecznej szkodliwości. U 

większości odbiorców aktów ekshibicji konsekwencje to przejściowy dyskomfort a nawet 

niewiele znaczące wspomnienie623. Inaczej natomiast ocena tych zachowań wygląda, jeżeli 

mowa o odbiorcach poniżej lat 15. Osoby te powinny zostać objęte szczególną ochroną i 

dlatego też słusznie potrzebę tę odzwierciedlił ustawodawca penalizując te zachowania w 

art. 200 k.k.  

 

 

 
619 K. Imieliński, Seksuologia. Zarys…, s. 78-79. 
620 P. Carr-Gamm, Historia nagości…, s. 202-204. 
621 D. P. Obara, B. Godlewski, Akt ekshibicjonistyczny…, s. 27. 
622 Z. Lew-Starowicz, Seksuologia sądowa…, s. 121. 
623 Z. Lew-Starowicz, Seks nietypowy…, s. 115. 
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5. Podglądactwo 

 

Ludzka skłonność do podglądania jest naturalna - obok pragnienia bycia widzianym, 

znajduje się potrzeba widzenia. Zainteresowanie patrzeniem na inną osobę samo w sobie nie 

jest niczym szczególnym. Kiedy kobieta ma głęboki dekolt lub śmiałe rozcięcie sukni, aż roi 

się od męskich spojrzeń usiłujących przeniknąć choćby milimetr głębiej. Ta sama 

motywacja dotyczy oglądania występów kobiet w klubach go-go, striptizerek czy filmów 

erotycznych, ale nie tylko. Wszak dużym zainteresowaniem cieszą się programy typu „Big 

Brother” czy „Hotel Paradise”, gdzie ekspozycja nagości jest ograniczona, a mimo to 

spectrum podglądaczy jest szerokie. Również w przestrzeni miejskiej bardzo częste są 

sytuacje, kiedy zaglądamy ludziom przez okno z niekrytym zainteresowaniem ich losów 

dnia codziennego. Ludzie uwielbiają podglądać siebie nawzajem, szczególnie w 

krępujących i intymnych sytuacjach. Zasadniczo jest to całkowicie zdrowe i naturalne. 

Kiedy więc nadarza się okazja, aby podejrzeć, jak inna para uprawia seks lub ktoś się 

przebiera np. na plaży, we własnym domu, czy na basenie bardzo wielu ulega pokusie 

zerknięcia, przyjrzenia się temu. Takie zachowania nie mają nic wspólnego z zaburzeniami 

seksualnymi. Niekiedy jednak naturalna tendencja do podglądania ulega deformacji i 

przekształca się w patologię, w wyniku której osoba cierpiąca na nią może osiągnąć 

seksualne pobudzenie lub satysfakcję wyłącznie wtedy, gdy patrzy, jak inni ludzie są nadzy 

lub uprawiają seks624.    

„Podglądactwo” to inaczej oglądactwo, wojeryzm, voyeuryzm i jest ono rodzajem 

zaburzenia preferencji seksualnych (parafilia) polegającym na osiąganiu seksualnego 

podniecenia podczas obserwowania niezdającej sobie z tego sprawy osoby, która jest naga, 

w procesie rozbierania lub podczas seksualnej aktywności625. Według klasyfikacji ICD-10 

jest to powtarzająca się lub utrwalona skłonność do oglądania ludzi uczestniczących w 

zachowania seksualnych lub intymnych, takich jak rozbieranie się, związanych z 

pobudzeniem seksualnym i masturbacją. Nie towarzyszy temu ani zamiar ujawnienia swej 

obecności ani zamiar kontaktu seksualnego z obserwowaną osobą626. A. Kubik podaje, że 

„oglądactwo” to uzyskiwanie satysfakcji seksualnej poprzez podglądanie innych. 

Zaburzenie to dotyczy głównie młodych ludzi. Podglądacze z reguły obserwują rozbierające 

 
624 P. Carr-Comm, Historia nagości…, s. 205. 
625 A. Mic, Z. Lew-Starowicz, Zaburzenia parafilne w ujęciu DSM-5, Przegląd Seksuologiczny 2014, nr 38, s. 

16-17. 
626 Z. Lew-Starowicz, Seksuologia sądowa…, s. 123. 
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się kobiety lub pary uprawiające seks. Nierzadko osoby podglądające masturbują się w tym 

czasie. Punktem wyjścia do tego rodzaju zaburzenia jest naturalne osiąganie podniecenia 

seksualnego przez większość mężczyzn na widok atrakcyjnej kobiety. Dodatkowo akt 

seksualny to sprawa intymna, odbywająca się z reguły w czterech ścianach, co dodatkowo 

potęguje podniecenie seksualne podglądaczy. Oglądactwo u osób je uprawiających daje 

poczucie dominacji i władzy nad nieświadomą ofiarą627. 

Z. Lew - Starowicz wskazuje, że podglądactwo najczęściej dotyczy ukrywanych 

zachowań, co wywołuje dodatkowe napięcie wynikające z ukrywania swego zachowania i 

możliwości jego odkrycia. Ten element napięcia jest koniecznym dopingiem seksualnym. 

Co ważne, należy odróżnić dewiację od reakcji podniecenia, np. w lokalach ze striptizem, 

czy podczas oglądania współżyjących par w seksie grupowym. Dodatkowo wskazać należy 

na odmiany wojeryzmu a mianowicie scoptofilię jako dewiację polegającą na osiągnięciu 

satysfakcji poprzez oglądanie zachowań seksualnych innych osób a jego akustycznym 

odpowiednim jest eksaudyryzm, a więc osiąganie satysfakcji seksualnej poprzez 

podsłuchiwanie zachowań seksualnych innych ludzi628.   

W powszechnym przekonaniu podglądactwo polega na obserwowaniu innych osób, 

które zazwyczaj nie są świadome tego, że ktoś im się przygląda. Często są to osoby dla 

podglądającego obce. Osoby takie podglądane są, gdy się rozbierają, gdy są nagie, w czasie 

czynności fizjologicznych, czy też podczas aktywności seksualnej. Osoba podglądająca 

osiąga dzięki temu podniecenie seksualne. Często fantazjuje, jakoby ona sama miewała 

zbliżenie natury seksualnej z osobami, które podglądała. Może ona osiągać orgazm, podczas 

oglądania podglądanych czy podczas rekonstrukcji tych obrazów, masturbując się. Zdarza 

się, że zachowanie takie stanowi jedyną formę aktywności seksualnej tej osoby. Epizody 

takiego zachowania nawracają, utrwalając się w zachowaniu629. Dla podglądacza 

obserwowanie innych z ukrycia jest jedynym lub najczęściej wybieranym sposobem 

rozładowania swojego napięcia seksualnego. Podglądacze zazwyczaj uważają, że nie mają 

problemu i nie poszukują w żaden sposób pomocy. Zazwyczaj trafiają do seksuologa dopiero 

na skutek przyłapania ich na podglądaniu. Przyłapanie wywołuje u nich strach, niepewność, 

poczucie winy, „dziwaczności” swojego zachowania. Preferowanie podglądactwa bardzo 

często wynika z zahamowania, lękowości, nieśmiałości i wycofania. Podglądacze często 

mają niedojrzałą osobowość, która sprawia, że nie są zdolni do nawiązania relacji, 

 
627 A. Kubik, Specyficzne zaburzenia…, s. 24-25. 
628 Z. Lew-Starowicz, Seks nietypowy…, s. 145-147. 
629 https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogl%C4%85dactwo - dostęp dnia 06.05.2020 r.  
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nawiązania kontaktu, rozmowy, flirtu i seksu z kobietą. Podglądacze potrzebują, aby ich 

relacja seksualna była anonimowa, bez nawiązania bezpośredniego kontaktu. Wolą być ze 

swoją „partnerką” na bezpieczną odległość, na dystans. Czują również rodzaj władzy, 

przewagi na osobą podglądana. Ona zachowuje się swobodnie i jest całkowicie 

nieświadoma, że jest podglądana, że bierze udział w czyimś „przedstawieniu”. Dla 

podglądaczy jest to podniecające ciche, niespostrzeżone wejście w taki intymny świat630.  

W całym spektrum prawnych odniesień do nagości potrzeba jest refleksja nad 

racjonalną i adekwatną reakcją prawną na opisaną powyżej parafilię. Refleksji takiej 

powinna towarzyszyć analiza istniejących dotychczas ocen karnoprawnych oraz analiza 

szkodliwości tego typu zachowania, jako parafilii niezwiązanej z wiktymizacją innych osób, 

gdyż w znacznej części przypadków osoby te nie wiedzą nawet, że są lub były obiektami 

podglądania.  

Kodeks karny z 1932 r. w rozdziale XXXII ujął pod wspólną nazwą „Nierząd” 

wszystkie znane kodeksowi przestępstwa dotyczące życia płciowego. Pojęcie „nierząd” 

oznaczało wówczas ujemną ocenę czynu polegającego na zaspokajaniu lub podniecaniu 

popędu płciowego własnego lub innej osoby631. Brak było jakiegokolwiek sprecyzowania i 

uściślenia terminu „czyn nierządny”. Orzecznictwo i doktryna bezskutecznie błąkały się po 

krętych ścieżkach paternalistycznego i moralistycznego pojęcia „czynu nierządnego”, by w 

końcu dojść do wniosku, że czynem nierządnym jest w zasadzie każde ludzkie zachowanie 

seksualne, wyjąwszy jedynie małżeńskie, prawidłowe spółkowanie niepubliczne632. 

Zakresem ochrony objęto więc nie tylko wolność w sferze życia seksualnego, ale także sferę 

tzw. wstydu seksualnego, który powstawał na gruncie niepożądanej konfrontacji z 

określonym stymulatorem psychoseksualnym633. Orzecznictwo międzywojenne przy 

określaniu pojęcia „czynu nierządnego” kładło zasadniczy nacisk na element tzw. zamiaru 

lubieżnego i celu działania sprawcy. Orzecznictwo i literatura powojenna na tym gruncie 

zmieniła niewiele. Część przedstawicieli wskazywała, że czyn nierządny może polegać na 

spółkowaniu, jak i na wszelkich innych czynnościach mających na celu zaspokojenie lub 

pobudzenie popędu płciowego w zetknięciu z ciałem innej osoby, inni definiowali to pojęcie 

szerzej jako każde zachowanie zmierzające do zaspokojenia lub pobudzenia popędu 

płciowego w sposób naruszający istniejące w danym społeczeństwie powszechne poczucie 

 
630 https://kobieta.onet.pl/zdrowie/seks/dewiacje-seksualne-podgladactwo/crjkd2f - dostęp dnia 08. 05. 2020 

r. 
631 J. Skupiński, Problematyka kodyfikacji przestępstw „nierządu”, Palestra 1960, nr 10, s. 44. 
632 M. Filar, Pojęcie „czynu nierządnego” w kodeksie karnym, Palestra 1973, nr 2, s.5.  
633 M. Filar, Przestępstwa w dziedzinie…, s. 151-152. 
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obyczajowości seksualnej. Stan ten powodował, że pod pojęciem „czynu nierządnego” 

rozumiano cały wachlarz zachowań seksualnych o krańcowo różnych formach, charakterze 

i ciężarze gatunkowym, a ponadto o nieostro i ocennie zakreślonych granicach. Z tych 

przyczyn niektóre czyny wynikające z chęci zaspokojenia lub podniecenia płciowego 

sprawcy, a dotyczące głównie dewiacji seksualnych, wchodziły w ramy omawianego 

pojęcia634. 

Dochodziło także do kuriozalnych sytuacji, kiedy sprawca odpowiadał z art. 204 k.k. 

za czyn polegający na schwytaniu ręką kobiety w okolicach jej części rodnych635, nawet 

dotknięcie ręką kolana czy pośladka osoby pokrzywdzonej przez sprawce, zdziałane było w 

celach nierządnych, kwalifikowane jako czyn nierządny i stwarzało podstawę do 

odpowiedzialności karnej sprawcy za zgwałcenie. Nie można było odróżnić czynów 

dokonanych od usiłowanych, co stało się doskwierającą anomalią prawną636. Jak wskazywał 

W. Grzywo-Dąbrowski, „takie uogólnienie, taki szeroki zakres pojęcia tego rodzaju czynów 

ogromnie upraszcza i ułatwia - i to bez szkody dla wymiaru sprawiedliwości - pracę lekarza 

i sędziego, gdyż czyni zbędnymi stwierdzenie w przypadkach niepewnych, czy miał miejsce 

stosunek płciowy, czy tylko jego usiłowanie itp.”637. Czynem nierządnym w rozumieniu 

ówczesnego Kodeksu karnego był więc zasadniczo każdy czyn, prowadzący do 

zaspokojenia popędu płciowego, dokonany w warunkach wyszczególnionych w 

odpowiednich artykułach kodeksu.  

Na tym tle zarysowała się tendencja do ograniczenia pojęcia „czynu nierządnego” do 

rozsądnych granic. Pierwszymi propagatorami w tym zakresie byli m.in. Z. Wizelberg638 

oraz J. Skupiński639. Postulowali, aby czynem nierządnym było spółkowanie albo tylko takie 

zaspokajanie popędu płciowego, które jest równorzędne ze spółkowaniem (jego namiastką) 

i które sprowadzało się do kontaktów cielesnych pomiędzy sprawcą i osobą pokrzywdzoną, 

nie zaś li tylko podniecenie pobudliwości w różnej postaci we wszystkich stosunkach 

między dorosłymi przedstawicielami obu płci640. Z tych przyczyn podnoszono, aby czyny 

 
634 J. Leszczyński, Glosa do…, s. 113. 
635 Z. Wizelberg, Uwagi na tle praktyki sądowej w sprawach o przestępstwa z art. 203-204 k.k., Palestra 

1968, nr 1, s. 63. 
636 Tamże, s. 63. 
637 W. Grzywo-Dąbrowski, Przestępstwa w związku z zaspakajaniem popędu płciowego według polskiego 

Kodeksu karnego, Kodeksu karnego Rosyjskiej Socjalistycznej Federatywnej Sowieckiej Republiki z 1933 r., 

włoskiego Kodeksu karnego z 1930/31 r. i łotewskiego Kodeksu karnego z 1933 r., 

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/16861/1/2-010%20DR.%20WIKTOR%20GRZYWO-

D%C4%84BROWSKI%20RPEiS%2016%282%29%2C%201936.pdf - dostęp dnia 08. 05. 2020 r.  
638 Z. Wizelberg, Uwagi na tle…, s. 63. 
639 J. Skupiński, Problematyka kodyfikacji przestępstw „nierządu”, Palestra 1960, nr 4, s. 44. 
640 Z. Wizelberg, Uwagi na tle…, s. 63. 
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wynikające z chęci zaspokojenia lub podniecenia płciowego sprawcy nie mieściły się w 

kręgu znamion czynu nierządnego, co dotyczyło głównie niektórych dewiacji seksualnych, 

jak właśnie voyeryzmu czy ekshibicjonizm641. Z. Wizelberg polecał przede wszystkim 

ustalić zamiar sprawcy i czyn przez niego popełniony zakwalifikować zgodnie z tym 

zamiarem. Jeżeli po stronie sprawcy nie ustalono zamiaru spółkowania lub czynu 

równorzędnego z pokrzywdzoną a jedynie samo podniecenie pobudliwości, to o 

zastosowaniu art. 204 k.k. nie mogło być mowy. Autor polecał rozważenie zastosowania w 

zamian art. 256 k.k. (obrażenie godności osobistej)642, a i „na posterunku” pozostawał 

nieobyczajny wybryk z art. 31 Prawa o wykroczeniach643.   

Ponieważ reformatorzy prawa wszelkich epok podchodzili do zagadnień 

reformowania prawa ze swoistą rezerwą, woląc pozostawić rzeczy po staremu niż narazić 

się na zarzut szokowania zmianami opinii publicznej644, gdy sprawa ostatecznego 

wyeliminowania pojęcia „czynu nierządnego” z nowego Kodeksu karnego wydawała się być 

przesądzona, sejmowa Komisja Wymiaru Sprawiedliwości na przełomie lat 1968 i 1969 

wniosła do rządowego projektu kodeksu poprawkę przywracającą termin „czyn nierządny”, 

zamiast użytego w projekcie „zgwałcenie” i „obcowanie płciowe”. Dodatkowo 

wprowadzono termin „czyn lubieżny”645. „Czyn lubieżny” występował wyłącznie w art. 176 

k.k. umieszczonym w rozdziale XXIII „Przestępstwa przeciwko obyczajności” i mógł być 

popełniony jedynie względem osób pokrzywdzonych w wieku do lat 15.  

Intencją ustawodawcy, który wprowadził nowe pojęcie do ustawy karnej, było 

stworzenie takiego określenia, które podkreślałoby wagę ochrony rozwoju fizycznego  

i moralnego młodzieży i obejmowało swym zakresem nie tylko stosunki cielesne polegające 

na spółkowaniu lub na zbliżonym zachowaniu się, lecz jakiekolwiek wykorzystanie osoby 

nieletniej do celów seksualnych. Oznaczało to, że pojęciu temu chciano nadać szerszy zakres 

niż „obcowanie płciowe” i „czyn nierządny”, a ochroną objąć osobę, a nie jej ciało. 

Wskazuje na to także wyodrębnienie tego czynu z pozostałych, zamieszonych w rozdziale 

XXII zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko wolności”. Zarówno w przypadku czynu z 

art. 176 k.k., jak i art. 177 k.k. przedmiotem ochrony była obyczajność, w przypadku art. 

177 k.k. sprowadzona do obyczajnego zachowania się w obecności nieletnich a także 

 
641 J. Leszczyński, Glosa do…, s. 113. 
642 Z. Wizelberg, Uwagi na tle…, s. 63-64. 
643 J. Leszczyński, Glosa do…, s. 113. 
644 M. Filar, Problemy reformy…, s.14. 
645 M. Filar, Pojęcie „czynu…, s. 6-7. 
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obyczajność miejsc publicznych przed dokonywaniem wobec tych osób lub na terenie tych 

miejsc czynów nierządnych646.  

W doktrynie i orzecznictwie podjęto więc próby wykładni nowododanego pojęcia.  

I. Andrejew był zdania, że w tym wypadku zachowanie polega na działaniu podjętym w celu 

podrażnienia lub zaspokojenia pobudliwości płciowej, co można było sprecyzować w ten 

sposób, że czyn lubieżny nie musiał łączyć się obnażaniem lub dotykaniem organów 

płciowych ani sprawcy, ani dziecka647. Zbliżony pogląd wyrażał L. Falandysz, zdaniem 

którego czyn ten zachodził także wtedy, gdy dziecko w ogóle nie orientowało się, że jest 

obiektem seksualnego zainteresowania sprawcy, tj. wówczas, gdy sprawca podglądał 

nieletnią przez dziurkę od klucza, zaspokajając w ten sposób swój popęd648. W. Gutekunst 

podnosił, że czyn nierządny to każdy czyn zewnętrznie sprzeczny z normami moralnymi 

społeczeństwa w dziedzinie płciowej, natomiast czyn lubieżny to czyn, którego dokonuje 

sprawca w celu zaspokojenia lub podniecenia popędu płciowego, a który zewnętrznie może 

nawet nie naruszać przyjętych norm zachowania się w dziedzinie płciowej, np. przytulanie 

się649. Według wykładni Sądu Najwyższego wyrażonej w uchwale z dnia 23 maja 1974 r. 

(sygn. VI KZP 7/74), a przywołanej już wcześniej, czyn lubieżny mógł być popełniony bez 

zetknięcia się z ciałem małoletniego, jeśli sprawca w jakikolwiek sposób wykorzystywał 

małoletniego poniżej lat 15 do osiągnięcia celów seksualnych. Z tego to powodu w praktyce 

sądowej ujmowano czyn lubieżny jako dotykanie, głaskanie, oglądanie organów 

płciowych650. Takie stanowiska spotkały się z krytyką.  

Podnoszono, że przy takiej wykładni tego pojęcia za czyn lubieżny należało uznać 

także pogłaskanie dziecka po głowie czy nawet pocałunek w policzek, gdyby sprawca zrobił 

to dla pobudzenia swej własnej żądzy. M. Filar podnosił, że czynności sprawcze czynu z art. 

176 k.k. winny znajdować odpowiednie pokrycie w stronie subiektywnej czynu, ale 

koniecznym było, aby posiadały także obiektywną zdolność do zagrożenia przedmiotu 

ochrony, jaką było dobro moralne dziecka. Z tego powodu M. Filar krytyce poddał pogląd 

L. Falandysza, który wprost wskazywał na podglądactwo jako czyn lubieżny, zarzucając, że 

w sytuacji podglądania w ukryciu dziecko nie ma świadomości, że jest obiektem seksualnym 

dla kogokolwiek. Był to więc przykład zachowania w takiej postaci, która nie przedstawiała 

 
646 J. Śliwowski, Prawo karne…, s. 410. 
647 I. Andrejew, Kodeks karny…, s. 155-156. 
648 L. Falandysz, Przestępstwa przeciwko obyczajności (w:) Prawo karne. Cześć szczególna, red. L. Lernell, 

A. Krukowski, s. 57, 60. 
649 W. Gutekunst, Przestępstwa przeciwko obyczajności (w:) Prawo karne. Część szczególna, red. O. 

Chybiński, W. Gutekunst, W. Świda, Warszawa-Wrocław 1971, s. 189. 
650 J. Leszczyński, Artykuł 176 k.k. w teorii i praktyce sądowej, Palestra 1976, nr 12, s. 83. 
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obiektywnej szkodliwości dla sfery stosunków chronionych normą art. 176 k.k. Z tego też 

powodu M. Filar ferował tezę, że czyn seksualny staje się lubieżny tylko wtedy, gdy 

popełniony zostanie w stosunku do osoby poniżej 15 lat, a ponadto przedmiotowo był 

obiektywnie zdolny do zakłócenia prawidłowego rozwoju fizycznego i moralnego 

nieletniego w sferze seksualnej, a więc wówczas, gdy nieletni przynajmniej intelektualnie 

uczestniczył w wydarzeniach wynikających z zachowania się sprawcy651. Również J. 

Leszczyński nie akceptował szerokiej wykładni czynu lubieżnego jako każdego czynu 

mogącego zaspokoić lub podniecić popęd płciowy sprawcy, zdziałanego względem 

małoletniego poniżej lat 15. Autor tłumaczył, że nie można uznać za czyn lubieżny 

podglądania przez dziurkę od klucza dziecka w kąpieli652. J. Śliwowski uważał, że czynem 

lubieżnym było wszelkie zachowanie między dwiema osobami mające na celu pobudzenie 

lub choćby częściowe zaspokojenie instynktu płciowego653. Odosobniony w swych 

poglądach pozostawał K. Buchała, który za czyn lubieżny uznawał tylko fizyczne zetknięcie 

się sprawcy z ofiarą, które miało na celu zaspokojenie zboczonego popędu płciowego lub 

też wzmożenie pobudliwości seksualnej654. Znamienne jest, że norma art. 176 k.k. stanowiła 

o popełnieniu czynu lubieżnego „względem” osoby poniżej lat 15, w przeciwieństwie do art. 

177 k.k., który stanowił o popełnieniu czynu nierządnego „w obecności” małoletniego 

poniżej lat 15. 

Czyniąc dalsze rozważania w przedmiocie odpowiedzialności za czynności 

podglądacza należy dodać kilka słów o art. 177 Kodeksu karnego z 1969 r. Jak już była o 

tym mowa, czyn nierządny na gruncie tej normy prawnej, był rozumiany szerzej jako 

wszelkie czyny stanowiące przejaw życia płciowego obiektywnie zdolne naruszyć społeczne 

poczucie obyczajowości, przyzwoitości i wstydliwości płciowej. Zasadnicza różnica w 

kontekście podglądaczy polegała jednak na tym, że warunkiem karalności było, aby czynu 

nierządnego dopuszczono się bądź publicznie, bądź też w obecności małoletniego poniżej 

lat 15, choćby niepublicznie655. Znamię „w obecności osoby poniżej lat 15” przesądzało o 

tym, że małoletni musiał być świadomy tego czynu, nie tylko w sensie fizycznym, ale i 

intelektualnym. Nie można jednak było wykluczyć odpowiedzialności podglądacza z 

przepisu art. 177 k.k., jeżeli dopuścił się go publicznie, a więc ze względu na czas i miejsce 

 
651 M. Filar, Przestępstwa w dziedzinie stosunków seksualnych (w:) Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, 

red. A. Marek, Warszawa 1986, s. 377. 
652 J. Leszczyński, Glosa do…, s. 114. 
653 J. Śliwowski, Prawo karne…, s. 410. 
654 K. Buchała, Prawo karne…, s. 703. 
655 M. Siewierski, Przestępstwa przeciwko…, s. 152. 
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jego popełnienia był dostrzeżony lub w każdej chwili mógł być dostrzeżony przez bliżej 

nieokreśloną liczbę obserwatorów656. Można założyć sytuację, że do podglądania dzieci 

kąpiących się nago w zbiorniku wodnym doszło w parku, zaś podglądacz patrzył na nie zza 

krzaków uzyskując naoczną satysfakcję seksualną. Wówczas jego zachowanie mogło 

wyczerpywać znamiona z art. 177 k.k. bowiem czynnością sprawczą w przypadku tej normy 

było szerokie spectrum zachowań zorientowanych na zaspokajanie popędu płciowego w 

sposób naturalny lub zboczony przy udziale lub bez udziału innej osoby, np. ekshibicjonizm, 

nekrofilia i inne zboczenia, jak widział to I. Andrejew657.  

Konsekwencją zastosowania szerokiej wykładni pojęcia czynu nierządnego przez 

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 23 maja 1974 r. (sygn. VI KZP 7/74) było to, że praktyka 

sądowa zmuszona była do każdorazowego określenia, co było, a co nie było czynem 

lubieżnym. Ostatecznie jednak kwestię odpowiedzialności za wojeryzm przesądził wyrok 

Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 1988 r. (sygn. II KR 163/88)658, gdzie wskazano, że 

przedmiotem ochrony przewidzianej w art. 176 k.k. jest normalny rozwój psychofizyczny 

osoby, która nie ukończyła 15 roku życia. Takiemu rozwojowi mogą zagrażać czyny 

lubieżne. Każde więc działanie podjęte w celu podrażnienia lub zaspokojenia popędu 

płciowego, skierowane w stosunku do takiej osoby, niezależnie od jej zgody, powoduje 

odpowiedzialność za taki czyn. Oznaczało to, że należało brać pod uwagę, nie tylko 

subiektywne nastawienie sprawcy, ale również obiektywną możliwość dostrzeżenia tego 

czynu przez młodocianego. Sąd Najwyższy objął więc ochroną cały wachlarz działań 

zmierzających do podniecenia lub zaspokojenia popędu płciowego, które charakteryzowały 

się tym, że mogły się one manifestować w bardzo zróżnicowany sposób, a katalog zboczeń 

seksualnych był ogromny, jednakże musiały być one popełnione w stosunku do osoby, a 

więc w sposób dla niej dostrzegalny. Tylko w taki sposób mogły naruszać przedmiot 

ochrony tego czynu, jakim była moralność dzieci. W takiej sytuacji pozostawała jeszcze 

swoista polityczno-kryminalna „klapa bezpieczeństwa”659, jaką stanowił nieobyczajny 

wybryk z art. 140 k.w.  

Remedium na problemy związane z wykładnią nieostrego pojęcia „czyn nierządny”, 

„czyn lubieżny” było zastąpienie tych znamion określeniami „obcowanie płciowe” i „inna 

czynność seksualna” w Kodeksie karnym z 1997 r. Na potrzeby niniejszego opracowania 

 
656 K. Buchała, Prawo karne…, s. 705. 
657 I. Andrejew, Kodeks karny…, s. 156. 
658 Legalis nr 26355. 
659 M. Filar, Przestępstwa przeciwko…, s. 212. 
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dość wyjaśnić, że obecnie dążenie sprawcy do zaspokojenia swego popędu płciowego nie 

należy do znamion przestępstw związanych z wymuszeniami seksualnymi. Istotne jest to, 

czy sprawca swoim zachowaniem, zgodnym z ustawowym opisem znamion typu, dopuścił 

się zamachu na wolność seksualną ofiary czy też tego nie zrobił660. Prezentowane w 

doktrynie i orzecznictwie definicje pojęć „obcowanie płciowe” oraz „inna czynność 

seksualna” nie przystają do przedmiotu rozważań niniejszego opracowania. 

Odpowiedzialność podglądacza na gruncie obecnej ustawy karnej należy rozważać 

wieloaspektowo, w oderwaniu od szerokiego spektrum tzw. przestępstw seksualnych. 

Okazuje się, że czyny podglądacza nie pozostają bezkarne, aczkolwiek podstawa 

odpowiedzialności jest tu różnorodzajowa.  

Bez wątpienia współczesny rozwój technologii sprzyja podglądaczom. Nie tylko 

dostarcza wachlarz możliwości podglądania, ale też poniekąd daje przyzwolenie na takie 

zachowanie. Przestrzeń wirtualna rozbudza bodźce podglądacza. Współcześnie, najbardziej 

charakterystyczne dla tego typu parafilii, jest podglądanie za pomocą urządzeń 

elektronicznych zamontowanych w łazience, pomieszczeniu socjalnym, przebieralni. 

Przeważnie podglądają mężczyźni a obiektem ich obserwacji są kobiety w miejscach, w 

których eksponują swoją nagość, najczęściej w łazience. Jeden z podglądaczy w Klubie 

Muzycznym w Czechowicach-Dziedzicach za pomocą telefonu komórkowego chciał zrobić 

zdjęcie nagiej kobiety w toalecie. Gdy kobieta weszła do kabiny zauważyła, że pod 

przegrodą oddzielająca kabiny sanitariatów ktoś przełożył rękę i telefonem komórkowym 

próbuje zrobić jej zdjęcie. Kobieta wytrąciła sprawcy telefon z ręki, a następnie po wyjściu 

z kabiny wykonała fotografię sprawcy i zawiadomiła policję661. Jako inny przykład może 

posłużyć urzędnik magistratu z Witnicy, któremu prokurator przedstawił zarzut usiłowania 

utrwalenia wizerunku nagiej osoby. W tym celu sprawca miał umieścić kamerę w jednej ze 

służbowych toalet. Kamerę zauważyła pierwsza osoba, która weszła do toalety po jej 

zainstalowaniu i tylko z tego powodu przedstawiono sprawcy zarzut usiłowania662. Inny 

podglądacz - ajent sklepu w Nowej Soli podglądał swoje pracownice w intymnych 

sytuacjach przez okres 4 lat. Po zgłoszeniu zawiadomienia, policjanci po czynności 

przeszukania w toalecie nie znaleźli „narzędzia zbrodni”, jednak los był po stronie 

 
660 M. Bielski, Wykładnia znamion „obcowanie płciowe” i „inna czynność seksualna” w doktrynie i 

orzecznictwie sądowym, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2008, z. 1, s. 215. 
661 https://dziennikzachodni.pl/podgladacz-przylapany-w-toalecie-chcial-zrobic-zdjecie-dziewczynie-sam-

zostal-sfotografowany-przez-ofiare-jego-mina-mowi/ar/c1-14761998 - dostęp dnia 08. 05. 2020 r.  
662 https://www.radiogorzow.pl/71788/podejrzany-o-zainstalowanie-ukrytej-kamery-w-toalecie-urzedu/ 

dostęp dnia 08. 05. 2020 r. 
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pokrzywdzonych, gdyż na komputerze ajenta ujawniono filmy i zdjęcia, których 

bohaterkami były pracownice sklepu - w sumie dziewięć kobiet. Według doniesień 

medialnych mężczyzna został skazany na karę grzywny663. 

Obok tego rodzaju zachowań co raz powszechniejszą formą podglądactwa staje się 

tzw. upskirting, czyli czynność potajemnego robienia zdjęcia lub filmowania pod spódnicą 

kobiety bez jej zgody664. Nie będąc gołosłownym sytuacja taka miała miejsce w autobusie 

w Wałbrzychu, kiedy kobieta zorientowała się, że stojący obok niej współpasażer trzymał 

smartfona w opuszczonej niemal do kolan ręce, wkładając urządzenie z włączoną kamerą 

lub aparatem pod jej sukienkę. Złapany na gorącym uczynku sprawca zaklinał się, że nic nie 

robił, a na przystanku autobusowym uciekł665.  

Sprawcy tych czynów to współcześni podglądacze, którzy czerpią przyjemność  

z podglądania kobiet, zupełnie nieświadomych tego faktu. W poprzednim stuleciu 

przedstawiciele nauki prawa karnego rozważali kwestię odpowiedzialności sprawcy 

podglądającego przez dziurkę od klucza kąpiącą się kobietę lub dziewczynkę natomiast w 

czasach nam współczesnych najbardziej rozpowszechnioną metodą podglądania nie jest 

bezpośrednia obserwacja, lecz dokonana „okiem kamery”. Sprawca narusza w taki sposób 

sferę intymną pokrzywdzonych, pozostając przy tym zapewne w przekonaniu, że w żaden 

sposób ich nie krzywdzi. Odpowiedzią ustawodawcy również na tego typu zachowania było 

wprowadzenie do Kodeksu karnego przepisu art. 191a k.k. Tym samym wzmocniono 

prawnokarną ochronę wizerunku człowieka w zakresie związanym z intymną sferą jego 

życia666. 

O ile kazus kobiet filmowanych w pracy przez okres 4 lat nie budzi wątpliwości w 

zakresie odpowiedzialności sprawcy z art. 191a k.k., który utrwalał wizerunek nagiej osoby 

podstępnie, o tyle uwagi wymagają uczynki upskirtingu. Łatwo sobie wyobrazić, że przy 

tego rodzaju „wyskokach” jedyne, co udaje się sprawcy utrwalić to narządy płciowe, 

pośladki, najczęściej okryte bielizną. Wówczas kwalifikacja z art. 191a k.k. wydaje się 

wątpliwa, albowiem do znamion tego przestępstwa należy „wizerunek osoby nagiej”. Mając 

zdjęcie, często wykonane w pośpiechu, średniej jakości, na którym utrwalono jedynie części 

intymne kobiety ukryte pod spódnicą nie otrzymamy takich obrazów, które umożliwiają 

 
663 https://kobieta.onet.pl/zdrowie/seks/dewiacje-seksualne-podgladactwo/crjkd2f - dostęp dnia 08. 05. 2020 

r. 
664 https://polskie-echo.com/pierwsi-faceci-skazani-robili-zdjecia-kobieta-tzn-upskirting-law/ - dostęp dnia 

08. 05. 2020 r. 
665 https://walbrzych.naszemiasto.pl/podgladacz-w-autobusie-c/ar/c4-2004344 - dostęp dnia 08. 05. 2020 r. 
666 J. Lachowski, Przestępstwa przeciwko…, s. 872. 
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identyfikację w powszechnym odbiorze lub nawet w węższym kręgu odbiorców osoby, która 

znajduje się na nim. Obrazu narządów płciowych, czy pośladków kobiety wykonany spod 

spódnicy nierzadko nie da się powiązać konkretnie z daną osobą. Nawet gdyby kobieta 

posiadała w tych okolicach znaki szczególne (charakterystyczne znamię, pieprzyk, tatuaż) 

to wiedziałoby o tym niewiele osób, być może nawet tylko ona sama. Brak możliwości 

powiązania zdjęcia z daną osobą depenalizuje odpowiedzialność sprawcy na gruncie 

wskazanego przepisu. Podobnie, wykonanie zdjęcia spod spódnicy, gdy kobieta jest w 

bieliźnie. Wówczas - zgodnie z poglądami doktryny i orzecznictwa - nie jest to wizerunek 

nagiej osoby. Istotną nagości jest bowiem brak odzienia. Środkiem zaradczym pozostaje tu 

oczywiście Kodeks wykroczeń i jego przepisy art. 51 k.w. lub 140 k.w., ale w tym przypadku 

należy pamiętać, że wybryk musi wywołać zgorszenie w miejscu publicznym, tudzież musi 

być popełniony publicznie. Praktyka i doświadczenie wskazują, że do czynów takich 

dochodzi najczęściej na ulicy, w miejskiej toalecie, w toalecie w galerii handlowej, w 

autobusie, czy po prostu w sklepie między regałami. Taki sposób działania „wielbicieli” 

upskirtingu pozostaje spójny ze znamionami wskazanych wykroczeń. Dodatkowo, aby 

wzmocnić reakcję karną na tego typu „wybryki”, nacechowane negatywnie i 

odzwierciedlające nierzadko lekceważący stosunek sprawcy do porządku i spokoju 

publicznego, można by potraktować je w kategoriach wykroczenia o charakterze 

chuligańskim, choć tu jest wiele wątpliwości. 

W. Cieślak, obok niektórych przestępstw określonych w rozdziale VIII Kodeksu 

wykroczeń, zatytułowanym właśnie „Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi 

publicznemu”, dopuszcza możliwość rozszerzenia zaliczenia do wykroczeń chuligańskich 

zachowań wyczerpujących znamiona innych typów wykroczeń, gdzie porządek czy spokój 

publiczny są pobocznym przedmiotem ochrony. Autor wskazuje przy tym, że z naruszeniem 

porządku lub spokoju publicznego mamy do czynienia w każdej nieomal sytuacji, w której 

sprawca ostentacyjnie i publicznie narusza chronione prawem dobra albo reguły współżycia. 

Trudno zatem uznać, aby zaostrzenie, polegające na umyślnym godzeniu w porządek lub 

spokój publiczny, miało istotny walor limitujący możliwość uznania wykroczenia za mające 

charakter chuligański667. Również J. Sawicki uważa, że wykroczenia zawarte w innych 

rozdziałach Kodeksu wykroczeń, w tym także wykroczenie z art. 140 k.w., mogą posiadać 

charakter chuligański. Przypisanie więc sprawcy wykroczenia chuligańskiego charakteru 

czynu zabronionego miałoby na celu powiązanie jego odpowiedzialności z 

 
667 W. Cieślak, Występki i wykroczenia o charakterze chuligańskim w polskim prawie karnym, Warszawa 

2018, s. 126-129. 
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materialnoprawnymi konsekwencjami, które z założenia miałby oddziaływać prewencyjnie 

i represyjnie na „podglądaczy z doskoku”. Istotnym problemem może być jednak 

znalezienie granicy między wybrykiem, o którym mowa w art. 51 §1 k.w. a wybrykiem 

chuligańskim z art. 51 §2 k.k. Jak podaje J. Sawicki, różnica między nimi wydaje się trudna 

do uchwycenia, skoro każdy wybryk dokonany publicznie właściwie spełnia warunki do 

uznania go za czyn o charakterze chuligańskim668. Niewątpliwie autor ma rację. Taka 

kwalifikacja jest jednak dopuszczalna de lege lata i stąd, przy czynach uwypuklających 

szczególnie negatywne nastawienie sprawcy do podstawowych norm zachowania się, 

lekceważenie ich poprzez sprawcę, należałoby dokonać subsumpcji poprzez kwalifikację 

danego wykroczenia jako mającego właśnie charakter chuligański.   

Art. 191a §1 k.k. penalizował będzie także utrwalanie osoby w trakcie czynności 

seksualnych przez podglądacza za pomocą ukrytej kamery. Chwili uwagi wymaga jednak 

odmiana oglądactwa, jaką jest eksaudyryzm, tj. osiąganie satysfakcji seksualnej poprzez 

podsłuchiwanie zachowań seksualnych innych ludzi. Kazus może dotyczyć mężczyzn, 

wynajmujących mieszkania młodym parom, którzy poprzez odpowiednie urządzenia 

utrwalają odgłosy zachowań seksualnych i odczuwają przyjemność seksualną w trakcie 

odtwarzania nagrania669. J. Lachowski podnosi, że sam głos osoby uczestniczącej w trakcie 

czynności seksualnej, nawet pozwalający na jej identyfikację, nie może być uznany za 

wizerunek osoby w trakcie takiej czynności. Utrwalenie takiego głosu nie wyczerpuje 

znamion czynu zabronionego z art. 191a §1 k.k.670. Podobnie M. Mozgawa wskazuje, że 

skoro przepis mówi wyraźnie o wizerunku danej osoby, to utrwalenie odgłosów czynności 

seksualnej z udziałem innych osób, a nawet ich późniejsze rozpowszechnienie, nie 

wyczerpuje ustawowych znamion tego przestępstwa671. Podobnie J. Kosonoga spośród 

wielu sposobów rozumienia pojęcia „wizerunek” na potrzeby wykładni art. 191a §1 k.k. 

odrzuca takie ujęcie, które obejmuje głos osoby, tzw. wizerunek audialny, argumentując, że 

cechy charakterystyczne głosu są o wiele mniej indywidualne niż rysy twarzy czy budowa 

ciała672. Jednomyślny w tym zakresie jest również S. Hypś, który stoi na stanowisku, że nie 

będzie wyczerpywać znamion przestępstwa utrwalanie w postaci sporządzania nagrań 

dźwięku673. O ile więc nagranie video czynności seksualnych dokonane najczęściej za 

 
668 J. Sawicki, Chuligański charakter…, s. 45-49. 
669 Z. Lew-Starowicz, Seks nietypowy…, s. 145. 
670 J. Lachowski, Przestępstwa przeciwko…, s. 873-874. 
671 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko…, s. 583. 
672 J. Kosonoga, Przestępstwa przeciwko…, s. 1142. 
673 S. Hypś,  Przestępstwa przeciwko…, s. 959-960. 
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pomocą ukrytej kamery wyczerpywać będzie znamiona przestępstwa art. 191a §1 k.k., o tyle 

samo nagranie audio pozostaje poza prawem. Taka sytuacja wydaje się być racjonalna z 

punktu widzenia konieczności reakcji ustawodawcy karnego, albowiem głos danej osoby w 

trakcie czynności seksualnej jest mało charakterystyczny i trudno go powiązać konkretnie z 

daną osobą, choć nie jest to zupełnie wykluczone. 

Zupełnie łatwo unaocznić sobie można także sytuację, kiedy osoba dotknięta 

parafilią wojeryzmu postanawia wkroczyć w intymne życie osoby, którą dobrze zna, np. 

swojej przyjaciółki. W tym celu przełamuje zabezpieczenia sieci teleinformatycznej, 

podłącza się do jej komputera i za pomocą specjalnego oprogramowania i kamery 

zamontowanej w komputerze podgląda jej czynności dnia codziennego, gdy dziewczyna się 

przebiera, masturbuje, uprawia seks ze swoim chłopakiem, tudzież z nowopoznanym kolegą. 

Wówczas wobec podglądacza należy przyjąć kumulatywną kwalifikację z art. 191a §1 k.k. 

i z art. 267 §3 k.k., jak najbardziej dopuszczalna jest bowiem wykładnia pojęcia „utrwalanie” 

w ujęciu dynamicznym jako transmisja wizerunku osoby674. W zależności od konkretnego 

przypadku możliwa jest tu także kumulatywna kwalifikacja z pozostałymi typami czynu z 

art. 267 k.k. Podobnie będzie z podglądaczem, który wdziera się do cudzego domu, 

mieszkania, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu, po to, aby podejrzeć i utrwalić kogoś 

w sytuacji intymnej nago albo w trakcie czynności seksualnej z ukrycia. Wówczas mamy do 

czynienia z dwoma czynami a w rezultacie z dwoma przestępstwami z art. 193 k.k. i z art. 

191a §1 k.k.675. 

Idąc dalej, gdy podglądacz nie zastosował ani podstępu ani groźby ani przemocy a 

nie kryjąc się robi zdjęcie osobie opalającej się topless, to wówczas nie można mówić o 

realizacji ustawowych znamion przestępstwa 191a §1 k.k. Ewentualna odpowiedzialność 

karna może wejść w grę dopiero, gdy tak utrwalony wizerunek nagiej osoby sprawca bez jej 

zgody rozpowszechni676. Gdyby jednak sprawca li tylko podglądał osobę nagą lub / i w 

trakcie czynności seksualnej albo podsłuchiwał zachowania seksualne innych osób na 

ogrodzonym terenie ich posesji, czy też przez okno wsunął głowę do mieszkania lub 

pomieszczenia677, to wówczas zapewne jego odpowiedzialność ograniczyłaby się do 

naruszenia miru domowego z art. 193 k.k. 

 
674 M. Królikowski, A. Sakowicz, Przestępstwa przeciwko…, s. 554. 
675 M. Mozgawa, K. Nazar-Gutowska, Utrwalanie lub…, s. 17, 35.  
676 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko…, s. 583. 
677 L. Peiper, Przestępstwa przeciwko…, s. 685-686. 
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Co jednak w sytuacji, gdyby podglądacz podglądał publicznie? Z założenia osoba, 

która publicznie eksponuje swoją nagość albo publicznie dopuszcza się czynności seksualnej 

sama zachowuje się nieobyczajnie. Czy więc w takiej sytuacji nieobyczajnym jest także 

zachowanie podglądacza, który zagląda ukradkiem do samochodu zaparkowanego 

wieczorową porą na parkingu supermarketu obserwując stosunek płciowy znajdujących się 

tam osób? Zdroworozsądkowo osoby takie, robiąc to publicznie, liczą się z możliwością ich 

obserwacji, zauważenia i podglądania. Nie wykluczone, że sami są dotknięci agrofilią 

(osiągając satysfakcję seksualną jedynie w miejscach publicznych), tudzież ochlofilią 

(preferując zachowania seksualnych w tłumie)678. Sądzić trzeba, że w takich skrajnych 

sytuacjach podglądacz ekskulpuje się. W oparciu o ten kazus należy opowiedzieć się za 

stanowiskiem A. Kopffa, że istnieją sytuacje usprawiedliwiające zainteresowanie życiem 

prywatnym osoby ze względu na zajmowane przez nią stanowisko, pozycję społeczną, 

wydarzenie, w którym brała udział679. Skoro podglądanie w określonych granicach jest 

normą, a ludzie z ciekawością i zainteresowaniem zerkają zwłaszcza na sytuacje intymne i 

prywatne innych osób, to taka prowokacja w poważnym stopniu zawęża ochronę niektórych 

ich dóbr osobistych. To jest całkowicie zrozumiałe. Jeżeli dana osoba decyduje się na taki 

kontrowersyjny „wybryk”, to nie może przysługiwać jej ochrona tożsama z ochroną 

przysługującą przeciętnemu obywatelowi. 

J. Kosonoga czyni istotną z punktu widzenia odpowiedzialności podglądacza w 

takiej sytuacji uwagę, a mianowicie, że prywatność jest wartością, która poddaje się 

stopniowaniu. Im bardziej pokrzywdzony rezygnuje ze swoje prywatności, czyniąc koncesje 

na rzecz jej upublicznienia, tym mniejsza staje się ochrona tego dobra prawnego680. K. Nazar 

podkreśla, że sfera prywatności jest niezwykle subiektywna i ten, o czyją prywatność chodzi, 

decyduje, jaki jest jej zakres i do pewnego stopnia ustala również jej granice681. Z kolei M. 

Budyn-Kulik w sposób klarowny wywodzi, że brak dbałości o sferę prywatną przez samych 

zainteresowanych ma daleko idące negatywne konsekwencje zarówno dla nich samych, jak 

i dla osób, które przykładają dużą wagę do respektowania ich praw w tej mierze682. Z tego 

względu podglądanie osób uprawiających seks w samochodzie, kobiety wieszającej pranie 

 
678 https://www.psychiatria.pl/artykul/perwersje-seksualne/769 - dostęp dnia 09. 05. 2020 r. 
679 A. Kopff, Koncepcja prawa do intymności i do prywatności życia osobistego (zagadnienia konstrukcyjne), 

Studia Cywilistyczne 1972, t. XX, s. 35. 
680 J. Kosonoga, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 20 marca 2017 r., Orzecznictwo 

Sądów Polskich 2019, nr 4, s. 90-91. 
681 K. Nazar, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2017 r., Prokuratura i Prawo 2018, nr 2, s. 

151. 
682 M. Budyn-Kulik, Dobrowolne ograniczenie prawa do prywatności w ujęciu prawnokarnym, 

psychologicznym i socjologicznym, Roczniki Nauk Społecznych 2015, nr 4, s. 86. 
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na balkonie topless, przebierającej się w ogrodzie sąsiadującym z innymi działkami nie może 

powodować automatycznej reakcji prawnokarnej. Przeciwny wniosek musiałby prowadzić 

do absurdu. Oczywiście inaczej rzecz się ma, gdy sprawca czyni podchody, aby zajrzeć 

ukradkiem w otchłanie czyjejś intymności, wówczas art. 140 k.w. i 51 k.w. pozostają na 

straży, pod warunkiem jednak zaistnienia innych okoliczności realizujących pozostałe 

znamiona. Samo podglądactwo a priori uznać można za wybryk, również nieobyczajny, 

albowiem odbiega ono od zwyczajowo przyjętego postępowania, a jednocześnie narusza 

określone normy obyczajowe. Widok osoby podglądającej, która osiąga przy tej sposobności 

satysfakcję seksualną bez wątpienia wywołuje zgorszenie. Niepewnym jednak pozostaje jak 

często będzie miało to charakter działania publicznego (art. 140 k.w.), ewentualnie zostanie 

zdziałane w miejscu publicznym (art. 51 k.w.). Trzeba przyznać, że w dzisiejszych czasach 

podglądanie bez urządzeń elektronicznych odeszło do lamusa, dlatego sytuacje „tradycyjne” 

mogą być skrajne i sporadyczne, choć oczywiście nie można wykluczyć, że w lecie, w parku 

miejskim ktoś zza zarośli będzie przyglądał się z pewną satysfakcją opalającym się kobietą, 

które występują w skromnych kostiumach kąpielowych albo za swój obiekt podglądacz 

obierze nagie kapiące się dzieci. W takich sytuacjach pokrzywdzeni znajdą oparcie w 

przepisach karnych.   

Na ciekawy aspekt podglądactwa zwraca uwagę M. Mozgawa, który zauważył, że 

wprowadzenie przepisu art. 191a k.k. wywołało ożywioną dyskusję w środowisku 

naturystów, którzy z zadowoleniem przyjęli zmianę prawa sądząc, że będzie do dobre 

narzędzie w walce z podglądaczami robiącymi im zdjęcia z ukrycia683. Naturyści mają na 

nich alergię, aczkolwiek do czasu wejścia w życie art. 191a k.k. niewiele mogli zrobić,  

gdyż w tym osobliwym wypadku kwestia ukarania z art. 140 k.w. pozostawała wielce 

wątpliwa. Zachowanie podglądacza odstępuje w znacznej mierze od przyjętych norm i zasad 

obowiązujących na plaży nudystów, w tym zakazu robienia zdjęć, zakazu „gapienia się”684 

i jako takie jest nieakceptowanie w tej grupie społecznej, a osoby obserwowane czują się 

dotknięte i w jakiś sposób skrzywdzone, to jednak sprawa jest na tyle delikatna i 

kontrowersyjna, że wątpliwym jest, aby zgłoszenia takiego przypadku „nieobyczajnego 

wybryku” przedstawicielom prawa oznaczało automatycznie ukaranie sprawcy. Nudyści 

wolą tolerować cichych podglądaczy aniżeli wywoływać burze, inna rzecz, gdy utrwalane 

są ich wizerunki. Nie dziwne, że z ich perspektywy szczególnie cenna okazała się nowa 

 
683 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko…, s. 528. 
684 https://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/7,141637,22256945,pierwsza-zasada-plazy-nudystow-

trzeba-byc-nago-inne-niektorzy.html - dostęp dnia 09. 05. 2020 r. 
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regulacja prawna. Obecnie mają oni wybór rozwiązania w postaci określonej reakcji 

karnoprawnej, którego de facto przed wprowadzeniem tej regulacji nie mieli. Iluzoryczna 

bowiem jest ochrona przed podglądaczami na gruncie Kodeksu wykroczeń, jak i możliwość 

wykorzystania instrumentów ochrony cywilnoprawnej, które są żmudne, kosztowne i 

wymagają inicjatywy dowodowej w tym wskazania z imienia, nazwiska, adresu 

zamieszkania i numeru PESEL podglądacza.  

Jak pokazuje praktyka stosunkowo często przepis art. 191a §1 k.k. pozostaje  

w rzeczywistym właściwym zbiegu z art. 190a §1 k.k.685. Weźmy pod lupę przypadek 

samotnej matki wychowującej czteroletnią córeczkę, która postanowiła wynająć mieszkanie 

na nowym osiedlu w stolicy.  Mieszkanie bardzo im się podobało i szybko się zadomowiły, 

gdy nagle matka zauważyła dość dziwną rzecz. Sąsiad z bloku naprzeciwko bardzo często 

spoglądał w ich okna. Zupełnie się z tym nie krył, wychodził na balkon i patrzył, czasami 

nawet przez lornetkę. Nie pomagały jakiekolwiek reakcje, przekazywanie jasnych sygnałów, 

że kobieta sobie tego nie życzy. Mężczyzna z uporem maniaka w każdej wolnej chwili stał 

w pokoju, na balkonie i obserwował686. Gdyby mężczyzna za pomocą specjalistycznego 

sprzętu filmował codzienność kobiety, w tym jej nagi wizerunek, wówczas przepis art. 191a 

§1 k.k. pozostawałby w zbiegu z art. 190a §1 k.k. Zachowanie przewidziane w art. 191a §1 

k.k. jest tutaj środkiem do wywołania skutku wskazanego w typie stalkingu. Przy sprawach 

z art. 190a §1 k.k. sądy zwracają uwagę na szczególne nastawienie psychiczne sprawcy 

wyrażające się w nieustępliwości, determinacji działania, które przejawia pomimo 

kierowanych wobec niego upomnień czy ostrzeżeń, a które to czyny ingerują w sferę życia 

intymnego osób pokrzywdzonych. Przykładowo Sąd Okręgowy w Świdnicy w uzasadnieniu 

wyroku z dnia 7 lutego 2017 (sygn. IV Ka 875/16)687 przyjął kwalifikację z art. 190a §1 k.k. 

i art. 190 §1 k.k. zwracając uwagę na sposób, w jaki do tych naruszeń doszło, ich 

różnorodność i wielokrotność, jak i powtarzalność niewłaściwych zachowań oskarżonego, 

takich jak: zaglądanie do mieszkania, zakłócanie spoczynku nocnego, podglądanie 

pokrzywdzonej przez okno w godzinach nocnych przy użyciu latarki, śledzeniu, 

obserwowaniu, żądaniu okazania intymnych części ciała. Takie postępowanie oskarżonego 

mogło wzbudzić u pokrzywdzonej uzasadnione poczucie zagrożenia oraz istotnie naruszało 

jej prywatność. 

 
685 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko…, s. 533. 
686 https://kobieta.onet.pl/zdrowie/seks/dewiacje-seksualne-podgladactwo/crjkd2f - dostęp dnia 08. 05. 2020 

r. 
687 http://orzeczenia.swidnica.so.gov.pl/details/$N/155020000002006_IV_Ka_000875_2016_Uz_2017-02-

07_002 - dostęp z dnia 09. 05. 2020 r. 
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W wyroku z dnia 29 marca 2017 r. (sygn. IV KK 413/16)688 Sąd Najwyższy 

sformułował m.in. tezę, że działania sprowadzające się do obserwacji, filmowania i 

fotografowania pokrzywdzonych spoza ich posesji, zamykające się w sferze tylko 

prywatnego dokumentowania, nieużywane do ściągnięcia na pokrzywdzonych 

jakiegokolwiek wymiernego zagrożenia, nie wypełniają znamienia poczucia zagrożenia z 

art. 190a §1 k.k., mogą jednak stanowić istotne naruszenie prywatności. J. Kosonoga 

podniósł, że teza powyższa jest słuszna w kontekście stanu faktycznego, jaki zaistniał w 

realiach sprawy, natomiast nie można wykluczyć, że obserwacja, filmowanie, 

fotografowanie pokrzywdzonych spoza posesji, nawet w sytuacji, gdy następuje to 

wyłącznie dla celów prywatnych, będą jednak powodować stan zagrożenia 

pokrzywdzonego. Może to mieć miejsce zwłaszcza np. w razie powtarzającego się 

nagrywania lub fotografowania z ukrycia, porą nocną przez nieznaną i zamaskowaną osobę. 

Taka konfiguracja okoliczności faktycznych połączona dodatkowo z nieznajomością 

intencji i tożsamości sprawcy może wzbudzać nie tylko subiektywnie, ale i obiektywnie 

uzasadnione zagrożenie689. W przekonaniu P. Siemkowicza bez wątpienia bowiem przez 

stalking w znaczeniu „uporczywego nękania” można rozumieć cykl zachowań 

podejmowanych przez sprawcę w odpowiednio długich okresach oraz ze znacznym 

natężeniem, które ze względu na swoją formę godzą bezpośrednio w prawo 

pokrzywdzonego do poczucia bezpieczeństwa w szerokim znaczeniu690.  

Jak zatem ocenić sytuację, kiedy idąc na basen i biorąc prysznic (wciąż spotkać 

można baseny, gdzie przestrzeń ta jest otwarta i wspólna dla kobiet z dziećmi) dostrzegamy, 

że ktoś, inna kobieta, intensywnie nam się przygląda. Rozpatrując taki przypadek nie można 

wykluczyć odpowiedzialności sprawcy z art. 107 k.w. z tym jednak zastrzeżeniem, że 

stosowanie tego przepisu jest o tyle utrudnione, że wykroczenie to polega na działaniu 

kierunkowym „w celu dokuczenia innej osobie”, a zatem należy ustalić, że po stronie 

sprawcy tego wykroczenia zachodzi złośliwość. Nawet samo stwierdzenie umyślności 

działania nie daje podstawy do przyjęcia odpowiedzialności za wykroczenie penalizowane 

tym przepisem. Dla bytu tego wykroczenia konieczna jest umyślność w postaci zamiaru 

 
688 Legalis 1612326. 
689 J. Kosonoga, Glosa do wyroku…, s. 88-89. 
690 P. Siemkowicz, Stalking – ocena regulacji karnoprawnej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości 

przypisania sprawcy realizacji znamion czynu uporczywego nękania z art. 190a § 1 k.k. oraz podszywania się 

z art. 190a § 2 k.k. (w:) Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne 

oraz procesowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu, red. J. Sawicki, K. 

Łucarz, Wrocław 2016, s. 454. 
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bezpośredniego kierunkowego691. Dużą zatem ostrożność należy zachować przy ocenie 

zachowania wypełniającego ustawowe znamiona art. 107 k.w., w tym w podanym 

przykładzie. Zerkanie, czy nawet „gapienie się” przez przypadkową, nieznaną kobietę na 

drugą, nagą i biorącą prysznic kobietę nie ma w sobie nic ze złośliwego niepokojenia. Gdyby 

jednak sytuacja się powtarzała, a podglądaczka, znając przyzwyczajenia tej drugiej, za 

każdym razem była na basenie i brała razem z nią prysznic, to wówczas in abstracto nie 

można wykluczyć zaproponowanej typizacji tego zachowania.  

Możliwy jest rzeczywisty właściwy zbieg przepisów, gdy sprawca przy użyciu 

środków wskazanych w art. 191a §1 k.k. utrwala treści pornograficzne z udziałem 

małoletniego. Jako przykład można podać sytuację, jaka miała miejsce na plaży w 

Lubczynie, gdzie mężczyzna został przyłapany na nagrywaniu dziewczynki, która 

przebierała się w toalecie. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowy 

areszt na okres 3 miesięcy przyjmując kumulatywną kwalifikację art. 191a k.k. w zw. z art. 

202 §4 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k., a przedmiotem postępowania było utrwalanie wizerunku 

nagiej małoletniej pokrzywdzonej i w związku z tym popełnienie przestępstwa utrwalenia 

treści o charakterze pornograficznym692. Pewien problem może pojawić się na gruncie art. 

202 §4 k.k. mówiącym o utrwalaniu treści pornograficznych z udziałem małoletniego. 

Należy jednak zauważyć, że przepis ten nic nie mówi o ewentualnych środkach (groźba, 

przemoc, podstęp) stosowanych wobec małoletniego przy utrwalaniu treści 

pornograficznych, zatem jeśli takowe środki nie miały zastosowania, czyli utrwalanie miało 

miejsce za zgodą małoletniego, wówczas kwalifikacja prawna zachowania sprawcy 

ograniczy się do art. 202 §4 k.k. Jeśli jednak owo utrwalanie zostało dokonane przy użyciu 

któregoś z owych środków, wówczas konieczne jest zastosowanie kumulatywnej 

kwalifikacji693.  

Nierzadko bywa i tak, że sprawcy przestępstw na tle seksualnym popełnionych na 

szkodę małoletnich bronią się w ten sposób, że kategorycznie zaprzeczają zarzucanym im 

czynom, podając, że oni „jedynie podglądali”, np. dziadek podglądał wnuczkę, gdy się 

kąpała w łazience, wuj podglądał siostrzenice jak były nago i spały, nie dotykał ich, ale 

zapalał nawet światło, żeby je lepiej widzieć. Tak właśnie było w sprawie, w której zapadł 

wyrok Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 28 stycznia 2016 r. (sygn. VII K 387/15)694, 

 
691 M. Mozgawa, Wykroczenia przeciwko…, s. 366. 
692 https://wiadomosci.onet.pl/szczecin/jest-areszt-dla-podgladacza-ze-szczecina-grozi-mu-do-10-lat-

wiezienia/qt3f7x3 - dostęp dnia 08. 05. 2020 r. 
693 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko…, s. 532. 
694 https://www.saos.org.pl/judgments/213590 - dostęp z dnia 09. 05. 2020 r. 
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jak też w sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 23 stycznia 

2019 r. (sygn. III K 257/17)695. Bardzo często do sytuacji takich dochodzi w zaciszu domu, 

bez świadków, w porze nocnej.  

M. Beisert i A. Izdebska definicje wykorzystania seksualnego dziecka dzielą na trzy 

grupy: kliniczne, prawnicze oraz społeczne. Istotne jest to, że istnieje zbiór zdarzeń, które 

mogą spełniać kryteria definicji klinicznych, społecznych, natomiast nie wyczerpują 

znamion żadnego przestępstwa wskazanego w Kodeksie karnym. Wielkość tego zbioru 

związana jest przede wszystkim z dyskusją toczącą się wokół znaczenia zastosowanego 

przez ustawodawcę terminu „inne czynności seksualne”. Funkcjonujące obecnie wykładnie, 

nawet te najszersze, powodują, że podglądactwo - pozostające w sferze wykorzystania 

seksualnego - nie podlega penalizacji696. Z całą pewnością z tego powodu jest to 

determinanta linii obrony oskarżonych o przestępstwa seksualnego wobec małoletnich. 

Przed postawieniem kategorycznych wniosków de lega ferenda należałoby problem ten 

zbadać, określić częstotliwość jego występowania i skutki dla małoletnich. Skoro jednak z 

roku na rok ustawodawca obejmuje penalizacją czyny, które do tej pory pozostawały 

bezkarne, jak choćby tzw. grooming, przeto nie należy wykluczać dalszej ingerencji 

ustawodawcy odnośnie do nowych obszarów tego zjawiska. Wpisywałoby się to w 

generalny słuszny kierunek, jaki obrał polski ustawodawca, dążąc do rozszerzenia i  

zaostrzenia odpowiedzialności karnej sprawców wykorzystania seksualnego małoletnich. 

Dotyczy to zarówno rozszerzania się kryminalizacji o tzw. czyny okołopedofilskie, jak też 

o nowe co do swej istoty środki karne i zabezpieczające, skierowane do sprawców z 

zaburzeniami preferencji seksualnych697. Konieczne jest bowiem objęcie małoletnich jak 

największą ochroną karnoprawną przede wszystkim z uwagi na zróżnicowanie władzy 

między osobą podejmującą aktywność seksualną a małoletnim, który jest pozbawiony 

możliwości podjęcia niezależnej decyzji w tym zakresie. Jak wskazują poszczególne 

przypadki „podglądanie” ma miejsce przy wykorzystaniu zależności między dorosłym a 

dzieckiem, nierzadko również postawy sprawców tych czynów mają przyzwolenie w 

środowisku, w którym funkcjonują. 

 
695 http://www.orzeczenia.poznan.so.gov.pl/details/$N/153510000001506_III_K_000257_2017_Uz_2019-

03-02_001 dostęp z dnia 09. 05. 2020 r. 
696 M. Beisert, A. Izdebska, Wykorzystanie seksualne dzieci, Dziecko Krzywdzone 2012, nr 2, s. 48-51. 
697 M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska, Przeciwdziałanie pedofilii w polskim systemie prawnym – 

ujęcie ewolucyjne (w:) Przestępstwa seksualne. Ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne, red. P. 

Herbowski, W. Krawczyk, D. Słapczyńska, A. Zalewska, Warszawa 2016, s. 27-28. 
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Na drugiej szali można podać przykład opiekuna kolonii czy nauczyciela 

wychowania fizycznego, którzy podglądają nastoletnie dziewczyny w łazience w czasie 

kąpieli. Nawet jeżeli przyjąć, że do popełnienia czynu doszło publicznie (art. 140 k.w.) lub 

w miejscu publicznym i wywołało to zgorszenie (art. 51 k.w.), to czy zachowania takie 

powinny pozostawać w tej samej skali ocen co załatwianie potrzeb fizjologicznych, czy 

spanie na ulicy w niechlujnym stroju? W momencie ujawnienia czynu podglądacza 

konsekwencje dla osób w wieku dojrzewania mogą być wysoce niekorzystnie zarówno w 

okresie bezpośrednim po wystąpieniu traumatycznych przeżyć, jak i w przyszłości, w 

przeciwieństwie do odczuć związanych z widokiem mężczyzny załatwiającego swoje 

potrzeby na ulicy.  

W tym kontekście na myśl przychodzi jeszcze jedna sytuacja, bardzo 

prawdopodobna, a mianowicie podglądanie „dziewczyn z klasy”. Mowa tu o podglądaniu w 

szatni, w trakcie przygotowania do lekcji wychowania fizycznego, ale też na zielonej szkole, 

wycieczkach, feriach. Okres dojrzewania i młodzieńcza ciekawość niewątpliwie mają swoje 

prawa. Należy jednak zastanowić się nad tym, czy podglądactwo w wykonaniu nieletnich 

zakrawa na demoralizację w zakresie wymagającym interwencji z wykorzystaniem 

przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich698. 

Na względzie należy mieć i to, że art. 51 k.w. jest czynem karalnym w myśl tejże ustawy, 

co już samo w sobie jest podstawą wszczęcia postępowania. W pierwszej kolejności należy 

pochylić się nad sprawą demoralizacji. Zgodnie przyjmuje się bowiem, że jednostkowe, 

sporadyczne zachowania nie stanowią o demoralizacji nieletniego. Okoliczności świadczące 

o demoralizacji nieletniego zostały w sposób przykładowy wskazane w art. 4 ustawy o 

postępowaniu w sprawach nieletnich i stwierdzić należy, że chodzi tu o zespoły różnych 

zachowań, powtarzające się wielokrotnie, ale także o stan osobowości nieletniego, cechujący 

się jego negatywnym nastawieniem wobec oczekiwań społecznych, będący wynikiem i 

jednocześnie przejawem niedostosowania społecznego699. Oznacza to, że podglądanie 

dziewcząt czynione przy każdej nawet sposobności w czasie tygodniowej szkolnej 

wycieczki, przy prawidłowym zachowaniu się nieletniego w innych płaszczyznach, nie 

może być uznane za przejaw demoralizacji, a tym bardziej nie można za taki uznać 

jednostkowego przypadku aktywności w tym zakresie. Co zatem w przypadku, gdy nieletni 

podglądając wypełni wszystkie typy wykroczenia z art. 51 k.w.? Wydaje się, że reakcja w 

 
698 t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 969 z późn. zm. 
699 T. Bojarski, E. Skrętowicz, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2011, 

s. 51-52. 
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postaci działań podjętych w myśl ustawy, byłaby zbyt radykalną, niepotrzebną a nawet 

niewskazaną, gdyż zadaniem przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich jest 

reagowanie w zupełnie innych obszarach nieprawidłowości, które wykazują nieletni. 

Uruchomienie przewidzianych w ustawie działań mogłoby przynieść więcej szkód dla 

nieletnich aniżeli korzyści. R. Krajewski słusznie zauważa, że postępowanie z nieletnimi 

sytuuje się pomiędzy opieką a represją wobec nich, a wydaje się, że w przypadku takiego 

wybryku ta druga niepotrzebnie mogłaby zdominować pierwszą700. Odpowiednią i 

proporcjonalną reakcją byłaby reprymenda ze strony wychowawcy, choć nie można 

wykluczyć i dalej idących konsekwencji, jak postępowanie dyscyplinarne na poziomie 

szkolnym, natomiast działania podjęte w ramach przepisów o postępowaniu w sprawach 

nieletnich byłyby uzasadnione, gdyby podglądactwo było wielokrotne, a w dodatku 

stanowiło jeden z przejawów niewłaściwego i nieprawidłowego funkcjonowania 

nieletniego.  

W końcu, inspiracja zaczerpnięta z książki G. Talese „Zapiski podglądacza”. 

Mianowicie właściciel motelu przez lata podgląda życie intymne swoich gości i zapisuje 

wnioski z obserwacji w prowadzonym dzienniku. Czyn taki, ograniczony do sporządzania 

notatek i czynienia opisów, nie będzie wyczerpywać znamion przestępstwa z art. 191a §1 

k.k. Natomiast utrwalenie przedmiotowych treści w postaci podręcznych rysunków, szkiców 

może już spełniać znamię utrwalania, jeśli taki szkic czy rysunek jednoznacznie pozwala 

połączyć wizerunek osoby malowanej, szkicowanej z jej tożsamością, tj. wówczas, gdy jej 

identyfikacja nie budzi najmniejszych wątpliwości dla osób znanych pokrzywdzonemu701. 

Przeciwnie utrzymuje M. Mozgawa, który podnosi, że w takim przypadku ingerencja prawa 

karnego sięgałaby za daleko702.  Jednak nie można tu wykluczyć zastosowania art. 191a §1 

k.k., tudzież nawet kumulatywnej kwalifikacji pomiędzy przepisami art. 212 §1 lub 2 k.k. a 

art. 191a §1 k.k.703. 

Podglądactwo to zjawisko niezwykle ciekawe i wymagające badań. Dróg, które 

pozwalają ludziom odnajdować i realizować pragnienia seksualne i zbliżone do nich, jest 

niezliczenie wiele. Chęć patrzenia na nagość czy szerzej na sytuacje intymne innych ludzi, 

może prowadzić do zachowań, które niepokoją. Pojawienie się Internetu i mediów 

cyfrowych dostarczyło mnóstwo nowych bodźców działania i praktycznie każdy może z tym 

 
700 R. Krajewski, Prawnokarne aspekty dobrowolnej aktywności seksualnej małoletnich, Prokuratura i Prawo 

2012, nr 10, s. 15. 
701 S. Hypś,  Przestępstwa przeciwko…, s. 959-960. 
702 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko…, s. 530. 
703 M. Mozgawa, K. Nazar-Gutowska, Utrwalanie lub…, s. 16-17, 25, 28. 
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zjawiskiem styczność. Podglądacz może obserwować intymne sytuacje z prywatności 

własnego domu a w rezultacie rozróżnienie normalnej lub naturalnej tendencji do 

podglądactwa oraz jego mroczniejszych przejawów w postaci patologii stało się niewyraźne. 

Zjawisko to na gruncie ocen karnoprawnych jest traktowane niestety marginalnie. Właśnie 

dlatego warto podjąć starania w kierunku dalszych studiów nad tym tematem, albowiem na 

podstawie dokonanej powyżej analizy można jednoznacznie stwierdzić, że wachlarz czynów 

i możliwych kwalifikacji jest tu bardzo szeroki. Niedostatecznie zbadany jest przede 

wszystkim problem zachowań wojerystycznych wobec dzieci. Dopiero rzetelna analiza 

przypadków klinicznych może rzutować na dalsze rozważania w tym temacie dla 

przedstawicieli nauki prawa karnego.  

 

6. Nagość jako element innych czynów zabronionych 

 

Podstawowe znaczenie z punktu widzenia kwalifikacji czynu ma ustalenie 

zawinionego i sprzecznego z prawem zrealizowania przez sprawcę stanu objętego 

ustawowymi znamionami czynu zabronionego. Ustawowe znamiona wyznaczają zespół 

charakterystycznych cech tworzących zarys typu przestępstwa. W toku procesu karnego 

zaistnienie w czynie zarzucanym oskarżonemu ustawowych znamion określonego typu 

przestępstwa podlega udowodnieniu, a brak choćby jednego z tych znamion nie pozwala na 

przypisanie popełnienia przestępstwa704. Jedynym przestępstwem w polskim kodeksie 

karnym operującym znamieniem „nagiej osoby” jest art. 191a k.k. Pozostałe czyny nie 

przewidują w ustawowym opisie przestępstwa „nagości” jako cechy istotnej, co nie oznacza, 

że nagość nie pojawia się jako relewantny element zachowania sprawcy. Doprowadzenie 

człowieka do stanu nagości jest bowiem nieodłącznym elementem chociażby przestępstw 

seksualnych, a w innych jest całkowicie niekoniecznym „dodatkiem”, mającym na celu 

najczęściej dodatkowo wiktymizować ofiarę.  

Nagość jest wpisana w czyny z art. 197 k.k., art. 198 k.k., art. 199 k.k., art. 200 k.k. 

Sprawca chcąc doprowadzić do obcowania płciowego albo do doprowadzenia innej osoby 

do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, nierzadko 

doprowadza człowieka do stanu nagości. W takim przypadku nagość jest nierozłącznym 

elementem czynu zabronionego, warunkiem sine qua non spółkowania czy stosunku 

 
704 A. Marek, Prawo karne…, s. 103. 
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analnego. Czynności te najczęściej będą miały miejsce po wcześniejszym rozebraniu osoby 

pokrzywdzonej. 

Wśród szeregu innych możliwości, nagością może charakteryzować się także 

zabójstwo na tle seksualnym. Zdaniem B. Sygita i P. Palki w poczet powyższego terminu 

można zaliczyć przypadki zabójstw popełnianych dla zaspokojenia odchylonego od tzw. 

normy popędu płciowego sprawcy, jak też takie, w których sprawca pozorował jedynie 

istnien elementów charakterystycznych dla właściwego przestępstwa seksualnego, a także 

te, których przyczyną jest choroba psychiczna (urojenia), nie zaś dążenie do uzyskania 

jakichkolwiek satysfakcji seksualnej. Są to również przypadki, w których skutek śmiertelny 

nie był zamierzony przez sprawcę, a nastąpił jedynie w wyniku nieostrożnego lub brutalnego 

przełamywania oporu ofiary, a także te, w których zabójstwo popełniane zamiast stosunku 

płciowego dostarcza sprawcy analogicznej satysfakcji (zabójstwo ekwiwalentne - tzw. 

właściwe zabójstwo w lubieżności). Kwalifikowanym typem zabójstwa jest zabójstwo w 

związku ze zgwałceniem (art. 148 §2 pkt 2 k.k.), które autorzy definiują jako te, popełnione 

jedynie dla wzbudzenia, utrzymania, tudzież nasilenia już wzbudzonego popędu płciowego, 

w którym zaspokojenia seksualnego dostarcza sprawcy sam akt zabijania, o ile połączone 

jest ono z czynnościami przybierającymi postać doprowadzenia ofiary przemocą, groźbą 

bezprawną lub podstępem do obcowania płciowego lub też do poddania się albo wykonania 

innej czynności seksualnej. Dla zgwałcenia pozostającego w związku z zabójstwem 

wystarczające więc będą zachowania mające jedynie seksualny charakter i polegające na 

fizycznym kontakcie sprawcy albo innej osoby z pokrzywdzonym, bądź przynajmniej 

intelektualnym zaangażowaniu pokrzywdzonego, odbieranym w kategoriach seksualnych 

stymulatorów dla sprawcy705. W toku realizacji strony przedmiotowej takiej zbrodni 

sprawca nierzadko rzuca pokrzywdzoną na ziemię, ściąga jej ubranie, co zauważył Sąd 

Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 23 sierpnia 2018 r. (sygn. II AKa 147/18)706. 

Są jednak i takie przestępstwa, gdzie nagość nie jest oczywista. Katalog takich 

czynów jest niczym nieograniczony, albowiem tylko od stopnia demoralizacji sprawcy 

zależy, jakich instrumentów użyje przeciwko swojej ofierze. Nagość stosunkowo często 

występuje wspólnie z występkiem z art. 189 k.k. Sprawca, pozbawiając wolności, nierzadko 

rozbiera pokrzywdzonego przypuszczając, że w takim stanie ten nigdzie nie ucieknie. Celem 

może być także upokorzenie pokrzywdzonego, sprawienie mu dodatkowej dolegliwości. W 

 
705 B. Sygit, P. Palka, Zabójstwo w związku ze zgwałceniem jako kwalifikowany typ zabójstwa, Prokuratura i 

Prawo 2005, nr 10, s. 19-22. 
706 Legalis nr 1846340. 
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przypadku gdy pozbawienie wolności połączone jest z biciem, kopaniem zdjęcie ubrania ma 

sprawić, że pokrzywdzony będzie odczuwał ból fizyczny bezpośrednio, bez ochrony, jaką 

daje np. bluza, kurtka czy spodnie. 

Zabranie prostytutce ubrania może wypełniać także znamiona art. 203 k.k. w 

sytuacji, gdy np. kobieta pracująca i mieszkająca w „domu publicznym” chciała zaprzestać 

tego typu praktyk, a sprawca poprzez zabranie jej wszystkich rzeczy, w tym ubrań zmusił ją 

do kontynuowania uprawiania prostytucji707. 

Doprowadzanie człowieka do stanu nagości może być także egzemplifikacją 

znamienia znęca się z art. 207 k.k., art. 246 k.k., art. 247 k.k. oraz art. 352 k.k., np. poprzez 

zabieranie ubrań, nakazanie chodzenia nago po mieszkaniu, spania nago, nakazanie 

klęczenia nago przez kilka godzin, pozostawienie nagiego zatrzymanego bez ubrań w celi 

czy pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. 

Zdarcie ubrań, „ściągnięcie majtek” mogłoby stanowić stronę przedmiotową czynu 

art. 216 k.k., 217 k.k., art. 217a k.k., art. 350 k.k. oraz art. 351 k.k. W kategorii czynu 

zabronionego należałoby rozważać także użycie przemocy w postaci bicia i szarpania wobec 

muzułmanki w celu zmuszenia jej do plażowania w stroju bikini. Czyn taki należałoby 

rozpatrywać przez pryzmat art. 191 §1 k.k. w zbiegu z art. 194 k.k. 

W sytuacji z kolei, gdyby „przedsiębiorcza” kobieta utrwaliła nagi wizerunek 

swojego kochanka będącego np. burmistrzem, a następnie pod groźbą rozpowszechnienia 

zdjęć wywarła wpływ na niego celem wybudowania drogi asfaltowej koło swojego domu, 

wówczas czyn jej nosiłby znamiona przestępstwa z art. 224 §1 k.k.  Podobnie, gdyby 

„przedsiębiorcza” kobieta za obietnice swoich nagich zdjęć otrzymała od burmistrza lokal 

socjalny, wówczas zrealizowane byłby znamiona czynów zabronionych z art. 228 k.k. 

tudzież z art. 229 k.k.  

Praktyka sądowa prowadzi do wniosku, że nagość jest dość częstym elementem nie 

tylko przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, ale także innych, 

przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstw przeciwko wolności, przestępstw 

przeciwko mieniu. Nierzadko bywa tak, że sądy decydują się na zmodyfikowanie części 

dyspozytywnej opisu czynu eksponując fakty i okoliczności dotyczące doprowadzenia 

pokrzywdzonego do stanu nagości, nawet jeżeli nie należą one do istoty czynu, jak było w 

przypadku postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2009 r. (sygn. IV KK 

303/08)708. W przypadku bowiem wyroku skazującego opis czynu prócz kompletu znamion, 

 
707 J. Warylewski, Przestępstwa przeciwko…, s. 1311. 
708 Legalis nr 213618.  
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które zostały wypełnione ustalonym zachowaniem sprawcy, powinien zawierać wskazanie 

czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełniania oraz skutków, a ewentualnie także 

istotne elementy konkretyzujące ten czyn. Następnie poddają takie zachowania sprawców 

ocenie, którą sprowadzić można do ogólnej konkluzji, że ten element zachowania odbierany 

jest jednomyślnie jako chęć poniżenia, udręczenia, upodlenia pokrzywdzonego. Ostatecznie 

ocena zachowania sprawcy znajduje odzwierciedlenie przy tej części uzasadniania, przy 

której sąd przytacza okoliczności, które miał na względzie przy wymiarze kary, traktując 

element doprowadzenia człowieka do stanu nagości jednoznacznie jako okoliczność 

obciążającą.  

Tak było przy okazji wyrokowania przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu w dniu  

23 października 2018 r. (sygn. akt II K 224/17)709, gdzie R. B. został oskarżony o to, że w 

dniu 24 sierpnia 2016 r. działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, po 

uprzednim użyciu przemocy w postaci zadawania kopnięć po całym ciele R.W. i 

spowodowaniu obrażeń w postaci podbiegnięcia krwawego policzka prawego oraz powieki 

dolnej prawej i złamania kości nosa, co spowodowało naruszenie czynności narządów ciała 

na okres powyżej siedmiu dni, zabrali w celu przywłaszczenia ubranie o wartości 730 zł oraz 

pieniądze w kwocie 300 zł, czym działali na szkodę R. W. tj. o czyn z art. 280 §1 k.k.  

w zbiegu art. 283 k.k. w zw. z. art. 11 §2 k.k.. Sąd rejonowy uznał oskarżonego za winnego 

dokonania zarzucanego mu czynu z tym ustaleniem, że w dniu 24 sierpnia 2016 roku 

działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim użyciu przemocy, tj. 

zadaniu uderzenia przedmiotem przypominającym kij, a następnie po przewróceniu się R. 

W., wspólnie zadawali mu kopnięcia po całym ciele, a następnie rozebrali pokrzywdzonego 

i zabrali w celu przywłaszczenia odzież i obuwie o wartości 730 zł, telefon o nieustalonej 

wartości oraz pieniądze w kwocie 300 zł, czym działali na szkodę R. W., tj. czynu z art. 280 

§1 k.k. i za ten czyn na tej podstawie wymierzył mu karę 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia 

wolności. Sąd rejonowy zmodyfikował więc opis czynu poprzez dodanie elementu 

zachowania sprawcy w postaci „rozebrania pokrzywdzonego”. Element ten jest 

dodatkowym, nie wpływającym na typizację przestępstwa, a jednak na tyle istotnym, że sąd 

postanowił dać temu wyraz w elementach konstrukcyjnych opisu przypisanego 

oskarżonemu czynu. To, że doprowadzenie pokrzywdzonego do nagości było istotnym 

elementem zachowania oskarżonego świadczy również pisemna treść uzasadnienia wyroku, 

albowiem poświęcono tej czynności niemały fragment uzasadnienia. Sąd odniósł się do tego 

 
709 http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/nagi/155515400001006_II_K_000224_2017_Uz_2018-10-23_001 - 

dostęp dnia 13. 05. 2020 r. 
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aspektu zachowania oskarżonego wskazując, że w tym wypadku rozebranie 

pokrzywdzonego do naga było bardziej wyrazem zemsty, odegrania się, w mniejszym 

stopniu miało natomiast motyw majątkowy. Pokrzywdzony został rozebrany do naga w 

miejscu publicznym, co miało za zadanie go upokorzyć. Trudno bowiem przyjąć, że sprawcy 

chcieliby zabrać w celu przywłaszczenia bieliznę osobistą pokrzywdzonego. Przy wymiarze 

kary sąd na niekorzyść oskarżonego przyjął działanie z chęci zemsty, zorientowane na 

upokorzenie pokrzywdzonego, poprzez rozebranie go, ażeby pokrzywdzony nagi wracał do 

domu.  

Również Sąd Okręgowy w Białymstoku w wyroku z dnia 27 lutego 2015 r. (sygn. 

III K 149/14710)711 skazując oskarżonych za czyny z art. 189 §1 k.k. w zw. z art. 189 §3 

k.k. w zbiegu z art. 197 §3 pkt 1 k.k. w zw. z art. 197 §4 k.k. w zw. z art. 12 k.k. dokonał 

zmiany opisów czynów doprecyzowując czynności wykonawcze przy pierwszym czynie i 

uzupełniając opis o bicie butem po całym ciele, zmuszanie do rozebrania się do naga i 

tańczenie pokrzywdzonej nago z nimi, zmuszanie do czołgania się. Zaznaczył również w 

opisie czynu klęczącą pozycję, w jakiej znajdowała się pokrzywdzona oraz fakt, iż 

mieszkanie znajdowało się na czwartym piętrze, co zdecydowanie lepiej obrazuje charakter 

groźby wyrzucenia jej przez okno. Jak wyjaśniono w pisemnych motywach rozstrzygnięcia: 

zostało bowiem udowodnione, że K. H. i B. A. przyświecał właśnie cel jak największego 

upokorzenia pokrzywdzonej - m.in. poprzez rozebranie jej do naga, zmuszenie jej do 

tańczenia nago przed nimi czy czołgania się.  

Bywają też sprawy, gdzie nagość pokrzywdzonego determinuje do czynienia dalej 

idących rozważań prawnych. Jako przykład może posłużyć wyrok Sądu Okręgowego  

w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 18 maja 2018 r. (sygn. akt IV Ka 820/17)712, na mocy 

którego sąd ten - na skutek apelacji obrońców - zmienił zaskarżony wyrok i ostatecznie 

oskarżonych D. G. i M. P. uznał za winnych tego, że w dniu 7 grudnia 2016 r., działając 

wspólnie i w porozumieniu, w krótkich odstępach czasu oraz ze z góry powziętym 

zamiarem, dokonali naruszenia miru domowego, pobicia oraz zmuszenia za pomocą 

przemocy i groźby bezprawnej do określonego zachowania pokrzywdzonego R.Z., 

polegającego na wywiezieniu go i pozostawieniu nagim w lesie przy temperaturze otoczenia 

 
710 http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/nagi/150505000001506_III_K_000149_2014_Uz_2015-02-27_002 - 

dostęp dnia 14. 05. 2020 r. 
711 http://orzeczenia.bialystok.so.gov.pl/content/$N/150505000001506_III_K_000149_2014_Uz_2015-02-

27_002 - dostęp dnia 14. 05. 2020 r. 
712 http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/nagi/152515000002006_IV_Ka_000820_2017_Uz_2018-05-18_002 - 

dostęp dnia 14. 05. 2020 r.  
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około 0° C, czym wyczerpali dyspozycję art. 193 k.k. w zw. z at. 158 §1 k.k. w zbiegu z art. 

191 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.  W pisemnym uzasadnieniu sąd 

powziął wątpliwość, czy każde pozostawienie człowieka nagim w lesie przy temperaturze 

otoczenia około 0° C samo w sobie stanowi już wypełnienie przesłanek przestępstwa z 

narażenia, o jakim mowa w art. 160 k.k. Oceny takiej dokonał bowiem w tej sprawie 

oskarżyciel publiczny, a w ślad za nim sąd rejonowy, przyjmując, że pozostawienie 

pokrzywdzonego bez ubrania, na mrozie, w lesie, w miejscu oddalonym od zabudowań 

mogło spowodować wychłodzenie organizmu poszkodowanego i narazić go na 

bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sąd 

okręgowy bazując na sporządzonej w tej sprawie opinii biegłego, konkludował, iż narażenie 

takie mogło nastąpić nie tyle przez samo „pozostawienie” nagiego człowieka w wyżej 

określonych warunkach, co jego „pozostawanie” w takim stanie przez okres co najmniej 2 

godzin. Dopiero wówczas dochodzi do obniżenia temperatury ciała człowieka i 

zahamowania procesów metabolicznych, co w konsekwencji jest niebezpieczne dla życia i 

zdrowia pokrzywdzonego. Skoro pokrzywdzony nie utracił przytomności i widział kierunek, 

w którym odjechali sprawcy oraz słyszał auta jadące główną drogą znajdującą się niedaleko, 

a co najważniejsze po odjechaniu sprawców, bez obawy przed nimi, a jedynie ze wstydem 

spowodowanym własną nagością udał się po pomoc, to nie sposób uznać, iż narażenie na 

skutki, o jakich mowa w art. 160 k.k., było bezpośrednie, tym samym, by sprawcy 

wyczerpali dyspozycję tego przepisu. Abstrahując od tej oceny prawnej, sąd jednocześnie 

nadał właściwe zabarwienie zachowaniu oskarżonych polegającym na rozebraniu do naga 

pokrzywdzonego wskazując, że chodziło o poniżenie i upokorzenie pokrzywdzonego 

związane z pozostawaniem w takim stanie. Te negatywne doznania zostały zwiększone 

poprzez działania jednego z oskarżonych, który nagiemu pokrzywdzonemu robił zdjęcia, co 

miało dodatkowo go ośmieszyć. Wątpliwość jaka pojawia się na gruncie niniejszego 

orzeczenia jest taka, że ocenie prawnokarnej nie poddano zachowania jednego z 

oskarżonych, polegającego na wykonaniu zdjęć pokrzywdzonemu. W warunkach opisanych 

w uzasadnieniu rozstrzygnięcia, należy bowiem dojść do przekonania, że działanie 

sprawców wyczerpywało znamiona art. 191a §1 k.k., a jednak zarzut taki nie pojawił się w 

stosunku do żadnego z oskarżonych.   

Innym ciekawym wyrokiem, pozostającym w orbicie rozważań o nagości jest 

orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 grudnia 2012 r. (sygn. akt II AKa 250/12)713, 

 
713 http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/nagi/152500000001006_II_AKa_000250_2012_Uz_2012-12-06_001 

- dostęp dnia 14. 05. 2020 r. 
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gdzie doprowadzenie człowieka do stanu nagości stało się argumentem, dla przypisania 

sprawcom kwalifikowanego typu przestępstwa z art. 189 §3 k.k. W przedmiotowej sprawie 

oskarżeni zostali uznani winnymi  popełnienia przestępstwa wyczerpującego dyspozycję art. 

189 §3 k.k. i art. 158 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k., a polegającego na tym, iż w dniu 2 

października 2011 r. działając wspólnie i w porozumieniu z czwartym nieustalonym sprawcą 

pozbawili wolności S. G., wbrew jego woli, przy czym działali ze szczególnym udręczeniem 

wywożąc pokrzywdzonego do lasu, zmuszając pokrzywdzonego do całkowitego zdjęcia 

odzieży i umieszczając nagiego pokrzywdzonego w bagażniku samochodu, po czym wzięli 

udział w pobiciu nagiego pokrzywdzonego, narażając pokrzywdzonego na bezpośrednie 

niebezpieczeństwo naruszenia czynności narządów ciała lub rozstroju zdrowia na czas nie 

krótszy niż siedem dni, przy czym w wyniku zdarzenia pokrzywdzony doznał urazu 

uogólnionego, w tym głowy bez utraty przytomności oraz krwiaka okularowego, licznych 

potłuczeń i zadrapań na całym ciele, rozcięcia wargi, a powyższe obrażenia spowodowały 

naruszenie czynności narządów ciała na czas poniżej siedmiu dni w rozumieniu art. 157 §2 

k.k., pozostawiając następnie nagiego pokrzywdzonego w lesie.  

Nagość jest nieodłącznym elementem części przestępstw, szczególnie przestępstw 

seksualnych. Innym razem jest ona wyrazem negatywnego nastawienia sprawcy, 

odzwierciedla stopień jego demoralizacji, skoro doprowadzając człowieka do stanu nagości 

sprawca zamierza dodatkowo wiktymizować ofiarę, upokorzyć ją, czy wręcz upodlić. 

Pozytywnie należy ocenić praktykę orzeczniczą polegającą na odzwierciedleniu 

charakterystycznego elementu zachowania sprawców przestępstw, jakim jest 

doprowadzenie człowieka do stanu nagości, które nie należy do typu danego przestępstwa, 

a jedynie oddaje jego kryminalną zawartość. Ten element zachowania bardzo często spotyka 

się z odrębną oceną jego negatywnego zabarwienia. W konsekwencji negatywny wymiar 

doprowadzenia człowieka do nagości jest uwzględniany przy wymiarze kary i wymieniony 

jako okoliczność obciążająca sprawców przestępstw. Bywa też tak, że nagość 

pokrzywdzonego może przesądzić o przyjęciu typu kwalifikowanego danego przestępstwa. 

Procedowanie sądów należy ocenić jako racjonalne, oddające w pełni znaczenie nagości 

człowieka w przypadku jego pokrzywdzenia innym czynem.  
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Rozdział trzeci 

Prawne oceny dobrowolnego prezentowania 

oraz oglądania nagości i jej odbioru przez inne osoby 

 

1. Topless 

 

Przypadek dwóch szczecinianek opalających się topless był niewątpliwie swoistym 

zderzeniem poglądów na tle obyczajowym dotyczących ekspozycji nagości. Ostatecznie 

okazało się, że słońce, plaża, wakacje są tym kontekstem kulturowym, które legitymizują 

nagość jako obyczaj przyjęty w danych okolicznościach. Kwestia ta została przesądzona 

jednak tylko na kanwie tej sprawy, albowiem wyrok sądu szczecińskiego nie ma mocy 

wiążącej w innych podobnych sprawach. Kazus ten po raz kolejny pokazuje problem prawny 

transgresji nagości w przestrzeń publiczną. 

Strój topless to nic innego jak odzież niezakrywającą piersi u dojrzałych płciowo 

kobiet. Określenie to jest używane jako nazwa kostiumu plażowego składającego się tylko 

z majtek lub pareo, a także w odniesieniu do miejsc, w których damska obsługa pracuje z 

obnażonymi piersiami, którymi są bary topless, myjnie samochodowe, salony fryzjerskie714. 

Zgodnie ze znaczeniem słownikowym „toples”, inaczej „topless”, w dosłownym 

tłumaczeniu to „na wierzchu”, „bez części” górnej, oznacza damski strój kąpielowy bez 

górnej części, niezakrywający piersi, ograniczony do majteczek lub szortów715. Słownik 

wyrazów obcych definiuje „topless” jako damski kostium plażowy i kąpielowy bez górnej 

części osłaniającej piersi716. „Być topless” oznacza być w stroju ograniczonym do majtek od 

kostiumu kąpielowego, a „topless” to damski strój plażowy ograniczony do majtek od 

kostiumu kąpielowego717. 

Opalanie topless było dość powszechne w Polsce w latach 70. i 80. XX w. Było 

wówczas symbolem wyzwolenia, oznaką emancypacji. Rewolucja plażowa dotarła do 

Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot  

w roli głównej. Aktorka znalazła wiele naśladowczyń i na polskich kąpieliskach pojawiały 

się kobiety korzystające ze słonecznej i wodnej kąpieli obnażając piersi. W kolejnych 

 
714 https://pl.wikipedia.org/wiki/Topless - dostęp dnia 02. 06. 2020 r.  
715S. Dubisz, Wielki słownik…, s. 871.  
716 I. Kamińska-Szmaj, Słownik wyrazów obcych, Wrocław 2005, s. 815. 
717 J. Bralczyk, Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Warszawa 2005, s. 356. 
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dekadach topless znikał z polskich plaż718 a Polki bez problemu opalają się bez góry bikini, 

lecz czynią to np. Hiszpanii, gdzie taki strój nikogo nie dziwi719, podobnie w Grecji, we 

Włoszech i w Chorwacji.   

Temat topless odżył za sprawą dwóch szczecinianek. Precyzując, przeciwko dwóm 

kobietom został skierowany wniosek o ukaranie za to, że w dniu 11 maja 2008 r. około godz. 

14.30 w Szczecinie przy al. Spacerowej na terenie kąpieliska Arkona dopuściły się 

nieobyczajnego wybryku poprzez opalanie się topless, tj. o czyn z art. 140 k.w. Sąd 

Rejonowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 7 listopada 2008 r. wydał wyrok skazujący i 

wymierzył każdej z nich karę nagany. Sąd ocenił, że zachowanie kobiet narażało 

elementarne poczucie estetyki u innych osób przebywających w tym dniu na kąpielisku. 

Zdaniem sądu rejonowego, można opalać się topless, ale w miejscach ustronnych. Zjawisko 

wstydu przed nagością jest oczywiste i takie zachowanie mogło wywołać różne uczucia. 

Tolerancja polega nie tylko na tym, że inni mają tolerować nasze zachowania, ale również 

to my powinniśmy uszanować odczucia innych ludzi720. Na skutek apelacji złożonej przez 

jedną z obwinionych, Sąd Okręgowy w Szczecinie zważył zgoła odmiennie i wyrokiem z 

dnia 3 lutego 2009 r. zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że uniewinnił obie obwinione 

od popełnienia przypisanego im wykroczenia. Sąd okręgowy nie zgodził się z ustaleniem, iż 

zachowanie obwinionych było nieobyczajnym wybrykiem. O braku znamienia 

„nieobyczajny” przekonały sąd okoliczności, że kobiety przebywały na kąpielisku, w 

miejscu przeznaczonym do opalania, a w XXI w., w dobie ogólnodostępnej nagości i mody 

na opalanie topless, należy się spodziewać, że i na krajowych plażach znajdziemy amatorów 

takiego sposobu opalania. Potwierdza to fakt, że żaden ze współplażowiczów nie był 

zaskoczony zachowaniem kobiet, nie zwracał im uwagi. Sąd zważył także, że odsłonięte 

piersi to element ludzkiego ciała, który nie rodzi negatywnych odczuć. Obyczajowość 

ewoluuje a społeczeństwo polskie samo potrafi regulować kwestie zmiany swojej 

obyczajowości bez potrzeby angażowania w to wymiaru sprawiedliwości721.  

Dokonane przez sądy obu instancji oceny prawne topless odbiły się szerokim echem 

w środkach masowego przekazu. Swoje stanowiska w tej sprawie zaczęli prezentować także 

przedstawiciele nauki prawa wykroczeń.  

 
718 https://expressilustrowany.pl/piekno-w-stylu-topless-moda-na-topless-tolerancja-nagosci-emancypacja-

czy-przyjemnosc-bez-ograniczen-zdjecia/ar/c15-13408312 - dostęp dnia 02. 06. 2020 r. 
719 http://www.hiszpania-apartamenty.pl/przewodnik-po-hiszpanii,opalanie-topless-i-nago,1290.html - dostęp 

dnia 02. 06. 2020 r. 
720720 https://szczecin.naszemiasto.pl/szczecin-wyrok-za-topless-wideo-zdjecia/ar/c1-3061050 - dostęp dnia 

30. 05. 2020 r.  
721 https://noppomorzezachodnie.files.wordpress.com/2012/02/zalacznik-1a.pdf - dostęp dnia 30. 05. 2020 r. 
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W przekonaniu B. Kurzępy każdy przypadek publicznego prezentowania nagości 

wypełnia znamiona wykroczenia722. M. Mozgawa podaje, że nieobyczajny wybryk może 

polegać na nieuzasadnionym prezentowaniu swojej nagości, a do takich zachowań nie 

należy topless, gdyż pokazanie się topless na plaży nikogo nie dziwi, dziwić może pokazanie 

się w takim stroju na wykładzie723. Zdaniem M. Zbrojewskiej opalanie się topless stanowi 

przykład nieobyczajnego wybryku z zastrzeżeniem, że nie dotyczy miejsc przeznaczonych 

do takiej formy opalania się724. 

Podobnie zachowanie to ocenia M. Derlatka bazując na badaniach 

przeprowadzonych przez CBOS z sierpnia 2007 r.725. Jego zdaniem nie można twierdzić, że 

opalanie topless nie wyczerpuje znamion wykroczenia z art. 140 k.w., gdyż jest ono 

akceptowane przez większość, ale w wyznaczonych do tego miejscach. Chodzi więc o to, 

aby pogodzić interesy chętnych do odsłaniania swoich wdzięków i osób, u których taki 

widok wywołuje uczucie wstydu i zakłopotania. Autor uważa, że „oddzielenie jednych od 

drugich wydaje się rozsądnym rozwiązaniem, z którego wszyscy będą zadowoleni: 

plażowiczki, opalające się większą powierzchnią ciała i konserwatyści nie życzący sobie 

epatowania nagością”. Obyczajne jest więc opalanie topless, ale na wyznaczonym odcinku 

plaży lub całkowicie wyodrębnionej plaży, w innym przypadku sprawa jednoznacznie 

kwalifikuje się jako wykroczenie726. 

W poglądach tych autor nie jest odosobniony, również bowiem R. Różycki 

konstatuje, że zmuszanie jednych do oglądania nagości jest również niesprawiedliwie, jak 

niewyznaczenie żadnej plaży dla nudystów727. Krytycznie do wyroku sądu szczecińskiego 

odniósł się J. Kulesza. Autor wyraził sceptycyzm wobec trafności argumentacji tej części 

uzasadnienia skupionej wokół reakcji współplażowiczów podnosząc, że wykroczenie z art. 

140 k.w. jest bezskutkowe a zatem podejście innych osób do zachowania kobiet jest 

irrelewantne z punktu widzenia ocen prawnych. Autor nie podzielił także poglądu M. 

Zbrojewskiej, że opalanie topless jest dozwolone w każdym miejscu przeznaczonym do 

opalania, takim jak publiczny basen czy park, skoro rozpowszechnia się korzystanie z 

trawników w parkach w celach rekreacyjnych, również w celu opalania. Jego zdaniem 

 
722 B. Kurzępa, Kodeks wykroczeń…, s. 475. 
723 M. Mozgawa, Wykroczenia przeciwko…, s. 478, 480. 
724 M. Zbrojewska, Wykroczenia przeciwko…, s. 648. 
725 https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_135_07.PDF - dostęp dnia 30. 05. 2020 r.  
726 M. Derlatka, Czy opalanie się topless to nieobyczajny wybryk?, Jurysta 2008, nr 10, s. 35-36. 
727 R. Różycki, Czy opalanie się topless to nieobyczajny wybryk?, In Gremio 2009, nr 1, s. 31. 
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tolerowane jest opalanie się w ten sposób tylko i wyłączna na plaży nadmorskiej, natomiast 

w innym miejscach już nie728. 

R. Krajewski wyrok sądu odwoławczego uważa za słuszny oraz rozsądny i optuje za 

liberalnym podejściem do prawnokarnej oceny topless, dopóki kwestia ta nie jest wprost 

rozwiązana w obowiązującym prawie. Gdy jednak ze względu na wyjątkowe okoliczności 

takie zdarzenie mogło być uznane za niedopuszczalne, to należałoby starać się poprzestać 

na zastosowaniu środków oddziaływania wychowawczego, o których mowa w art. 41 k.w., 

a więc pouczeniu czy ostrzeżeniu. Autor za konieczne uważa uregulowanie tego typu 

zachowań na przyszłość i proponuje dodanie do art. 140 k.w. §2 w brzmieniu: „Nie popełnia 

wykroczenia ten, kto w miejscu publicznym do tego przeznaczonym, ale poza pływalnią lub 

innym obiektem o podobnym przeznaczeniu, opala się lub kąpie bez górnej części kostiumu 

plażowego”. Takie brzmienie proponowanego przepisu miałoby być rozwiązaniem 

kompromisowym dopuszczającym topless na plaży, w innym podobnym miejscu, jak myjnia 

samochodowa, bar (przy założeniu wcześniejszej wiedzy klientów o świadczeniu tego typu 

usług), ale już nie na pływalni miejskiej, gdyż - jak twierdzi R. Krajewski – „jakieś 

ograniczenia w tym zakresie też są konieczne”. Gdyby zaś przebywanie na plażach przez 

kobiety topless upowszechniło się, to przy braku ustawowej regulacji w tym zakresie 

rozważać by można dla oceny takich praktyk stosowanie pozaustawowego kontratypu 

zwyczaju jako pewnej utartej społecznie praktyki postępowania729. W późniejszej 

publikacji, mając zapewne na uwadze ciągłą ewolucję zmian w zakresie obyczajności, R. 

Krajewski zauważa, że skąpe stroje kąpielowe „opanowały plaże” a ubiór taki, czy też raczej 

jego brak, w obrębie stref nadmorskich nie jest nieobyczajny w prawnokarnej 

perspektywie730. 

K. Wala również pozytywnie ocenia uniewinnienie kobiet w sprawie szczecińskiej, 

choć jego zdaniem są sytuacje, w których pojawienie się bez górnej warstwy odzienia może 

być traktowane jako zachowanie, które rażąco odbiega od obowiązujących norm zachowania 

się, a jednocześnie jest zdolne do wywołania zgorszenia. W pewnych sytuacjach opolanie 

się topless jest społecznie akceptowalne i w związku z tym obyczajne, a w pewnych topless 

może być uznany za nieakceptowalny i społecznie szkodliwy. Jako przykład podaje opalanie 

się topless na cokole pomnika, na ławce w miejskim parku, bądź też chodzenie z 

 
728 J. Kulesza, Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej (w:) Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. 

Daniluk, Warszawa 2019, s. 933-934. 
729 R. Krajewski, Oceny prawne topless, Ius Novum 2010, nr 4, s. 112-115. 
730 R. Krajewski, Obyczajność jako…, s. 61-62. 
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odsłoniętymi piersiami po miejskich ulicach, ale też prowokacyjne zachowanie kobiety 

opalającej się topless na plaży. Jego zdaniem koncepcja R. Krajewskiego odnośnie 

uzupełnienia art. 140 k.w. o nowy typ wykroczenia wywołuje pewne niejasności odnośnie 

określenia miejsc, w których zachowanie takie byłoby dozwolone i wątpliwość, czy 

faktycznie redakcja przepisu w tym kształcie pozwoliłaby zalegalizować opalanie topless na 

plaży. Z tych względów opowiada się za brakiem potrzeby ingerencji w kodeks 

wykroczeń731.  

Zewnętrzne uogólnienia, abstrakcyjne spojrzenie na topless nie powinny odbiegać od 

codziennych doświadczeń. Polki chętnie opalają się topless, ale za granicą. Tam nagi biust 

nie wzbudza żadnej sensacji, dla nikogo nie ma znaczenia czy jest duży, czy mały, ładny, 

czy też nie. Kobiece piersi nie są obiektem ukradkowych spojrzeń, a dzięki temu kobiety nie 

czują się oceniane. W Polsce kobieta opalająca się topless, o ile nie budzi skrajnie 

negatywnych emocji, o tyle wzbudza żywe zainteresowanie współplażowiczów, a czasami 

wręcz nieprzychylne uwagi własnego partnera. Dla wielu kobiet rozebranie się na plaży 

wiąże się ze świadomością ciągłej oceny i kontroli, stąd jest czymś kłopotliwym. Z tego 

względu kobieta opalająca się topless to póki co rzadkość na polskich plażach. Być może 

tendencja ta się odwróci, gdyż Ustka wyszła z inicjatywą i zorganizowała akcję pod hasłem 

„Ustka europejską stolicą topless”. Dla odważnych miały być nagrody - statuetki syrenki 

(herbu Ustki) i zdjęcia w gazecie. Póki co kobiety dość ostrożnie podeszły do tej inicjatywy, 

zniechęcone być może podglądactwem i nieprzychylnymi komentarzami732.  

Tymczasem spostrzeżenia z badań topless i nudyzmu pokazują, że 41% osób 

akceptuje opalanie się na plaży bez górnej części garderoby, ale tylko na wyznaczonym 

odcinku plaży, 22% akceptuje takie opalanie na każdej plaży, a 37% nie akceptuje takiego 

opalania na jakiejkolwiek plaży. We wnioskach z badań pada stwierdzenie, że Polacy 

skłonni byliby zaakceptować opalanie się kobiet w stroju topless, ale tylko w wyznaczonych 

miejscach733. Rzeczywistość jest trochę inna, gdyż wbrew deklaracjom uczestników badania 

kobiety topless na plaży są rzadkością. Sądzić można, że dość dużym problemem jest 

erotyzacja kobiet topless. Kobiety topless w promieniach letniego słońca utożsamiane są z 

kontekstem erotycznym, podsycanym skojarzeniami z amerykańskim filmem „Słoneczny 

patrol”, gdzie kamera kadrowała przede wszystkim wdzięki ratowniczek. Wydaje się, że 

dopiero deerotyzacja, a raczej dążenie do niej, umożliwi nagie plażowanie w ramach norm 

 
731 K. Wala, Wykroczenie nieobyczajnego…, s. 166-169. 
732 https://kobieta.interia.pl/news-syrenki-mile-widziane,nId,398537 - dostęp dnia 30. 05. 2020 r.  
733 https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_135_07.PDF - dostęp dnia 30. 05. 2020 r. 
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kulturowych gwarantujących pełne bezpieczeństwo i komfort uczestników734. 

Wprowadzenie restrykcyjnych zasad niczego tu nie zmieni, zresztą dalekim należy być w 

zakresie dalszych podziałów na „tych” opalających się w kostiumie i „tamtych” opalających 

się topless. 

Przyglądając się topless na podstawie własnych spostrzeżeń i przeprowadzonych 

badań CBOS można wnioskować, że w powszechnym przekonaniu topless nie jest 

nieobyczajne w ocenie prawnokarnej, skoro 63% ankietowanych akceptuje opalanie się 

kobiet w stroju topless, przy czym zachowanie takie akceptuje aż 22% plażowiczów na 

każdej plaży i aż 41% w wydzielonej przestrzeni nadmorskiej. W przepisie art. 140 k.w. 

chodzi wszak o zachowanie rażąco odbiegające od akceptowanych społecznie norm 

obyczajnego zachowania się w miejscach publicznych735. Za nieobyczajnością takiego 

zachowania przemawia także podjęta inicjatywa i wypowiedzi przedstawicieli kurortów 

nadmorskich propagujące topless jako sposób opalania się na plaży. W takiej sytuacji 

pierwszeństwo powinna uzyskać ochrona wolności osoby opalającej się topless, przed którą 

powinny ustąpić abstrakcyjna i niezindywidualizowana obyczajność oraz bliżej 

nieokreślony porządek publiczny. 

Zresztą J. Warylewski dość kategorycznie podnosi, że w istocie to nie wiadomo, 

jakich czynów przepis art. 140 k.w. zakazuje, a w konsekwencji można chyba uznać, że jego 

obowiązywanie w dotychczasowym brzmieniu narusza zasadę nullum crimen sine lege736. 

Podobnie sprawę ujmuje J. Sawicki, który wskazuje, że kwalifikacji prawnej czynu jako 

wybryku dokonuje się na ogół pomocniczo, subsydiarnie, a więc wówczas, gdy czyn nie 

wypełnia znamion innego wykroczenia lub przestępstwa. Subsydiarny charakter klauzuli 

wybryku, odnoszący się do czynów niemających odpowiednika w wyraźnym zakazie 

ustawy, powoduje jednak zagrożenie zasady nullum crimen sine lege przez objęcie 

karalnością trudnego do określenia zakresu zachowań. Ciężar określenia zakresu penalizacji 

spoczywa więc na dodatkowych ocenach lub skutkach będących warunkiem karalności737. 

W istocie społeczeństwo powinno mieć minimalne wyobrażenie co jest obyczajne a 

co nie i za co może spotkać reakcja karna. Penalizacja samego zachowania się w przypadku 

wykroczenia z art. 140 k.w. ma być wynikiem faktu, że zachowanie sprawcy jest tak rażące, 

 
734 A. Herman, Proces społecznej deseksualizacji obnażonego ciała. Paradoks subkultury naturystycznej (w:) 

Przemiany seksualności, red. M. Kaczorek, K. Stachura, Gdańsk 2009, s. 87. 
735 J. Wojciechowski, Kodeks wykroczeń…, s. 193. 
736 J. Warylewski, Nie szczypać w mieście! Zagadkowe niekiedy wykroczenia przeciwko obyczajności 

publicznej, Gazeta Sądowa 2000, nr 11, s. 40-41. 
737 J. Sawicki, Ochrona spoczynku…, s. 448. 
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że społeczne niebezpieczeństwo tego czynu jest znaczne, niezależnie od dalszych jego 

skutków738. Opalanie się topless na plaży w XXI w. nie jest niczym szczególnym ani tym 

bardziej niebezpiecznym i można się spodziewać, że ktoś wybierze ten sposób ekspozycji 

słonecznej. Z przymrużeniem oka można sobie wyobrazić zabawną sytuację, kiedy na 

polskie plaże przybyłyby Hiszpanki w celach turystycznych, a nasi stróże prawa 

postanowiliby albo nakazać kobietom słoneczną kąpiel w wydzielonym ku temu miejscu na 

plaży (np. oznaczonym znaną powszechnie czerwoną taśmą) albo co gorzej - nakładaliby na 

cudzoziemki mandaty, a w przypadku braku posiadanie przez nie przy sobie gotówki 

wszczynaliby postępowania w trybie przyspieszonym. Mówiąc inaczej, chodzi o 

konieczność bazowania na pewnych uniwersalnych zachowaniach, które są powszechnie 

akceptowane na danym terytorium. Opalanie topless jest powszechnie akceptowane w 

Europie zachodniej, południowej i centralnej, co należy uwzględnić przez pryzmat wykładni 

i interpretacji polskiej ustawy. Oczywiście nie bez racji są uwagi R. Krajewskiego i K. Wali 

odnośnie czasu i miejsca. Bezwzględnie przypadki skrajne w postaci chodzenia topless po 

ulicy, opalania topless na pomniku czy miejskiej ławce można traktować jako wykroczenia 

a reakcja organów ścigania jest wówczas jak najbardziej uzasadniona. Jeżeli zaś chodzi o 

miejskie kąpieliska, baseny, to wystarczającą jest obecna praktyka, a mianowicie 

wprowadzenie odrębnych uregulowań w tej materii, najczęściej przez samorząd lub 

właściciela obiektu, w postaci chociażby regulaminu korzystania z takiego miejsca739. Rolą 

zarządcy obiektu jest wówczas wyegzekwowanie obowiązującego stroju. Interwencja 

funkcjonariuszy policji czy straży miejskiej nie jest wykluczona, choć bazując na 

dotychczasowym dorobku orzeczniczym można się spodziewać, że w przypadku 

nieprzyjęcia mandatu, sprawa mogłaby skończyć się uniewinnieniem. 

Podstawowym kryterium oceny zachowania się topless jest miejsce takiej ekspozycji 

nagości. Można wprowadzać kazuistyczne regulacje odnośnie konkretnych norm 

zachowania się, a można także - jak do tej pory - bazować na obowiązujących przepisach i 

liczyć, że społeczeństwo z pełną otwartością przyjmie i uszanuje wolność jednostki do 

takiego zachowania się, albowiem najczęściej zdarzenie takie nie będzie spełniało kryteriów 

wybryku.  

 

 
738 M. Bojarski, Wykroczenia przeciwko…, s. 782. 
739 http://omega.mazury.pl/regulamin-kapieliska - dostęp dnia 30. 05. 2020 r. 

http://www.osir.goleniow.pl/index.php/2015-03-18-09-28-51/kapielisko/4291-regulamin-korzystania-z-

kapieliska-osrodka-sportu-i-rekreacji - dostęp dnia 30. 05. 2020 r.  
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2. Naturyzm 

 

Naturystyczna nagość nie jest niczym nowym. Takie podejście prezentowali już 

starożytni w Egipcie, Grecji, Rzymie. Nie stronili oni od nagości i uważali, że ciało jest 

piękne a epatowanie nagością nie było niczym złym. W naszej współczesnej kulturze nagość 

bezrefleksyjnie kojarzy się z seksem i seksualnością. Tymczasem to właśnie pozbawienie 

ciała jego seksualnego kontaktu okazuje się być podstawowym i niezbędnym warunkiem 

zaistnienia naturystycznej nagości740. Jednak pomimo pełnego przekonania co do zasadności 

funkcjonowania dzikich i zwyczajowych plaż naturystów, nic nie wskazuje na to, aby plaża 

„zwyczajna” miała przerodzić się w powszechnie praktykowany naturyzm741. 

Istnieje wiele definicji „naturyzmu”, niektóre wprost powiązane są z „nudyzmem”. 

Podręczny słownik wyrazów obcych W. Kopalińskiego definiuje naturyzm jako formę 

wierzeń i praktyk religijnych, charakteryzujących się kultem sił przyrody; nudyzm. Słownik 

zawiera także hasło „nudysta” rozumiane jako zwolennik nudyzmu, idei, praktyki 

towarzyskiego przebywania obu płci nago na powietrzu latem dla higieny fizycznej i 

psychicznej742. Zgodnie z inną definicją, naturyzm to przebywanie nago na świeżym 

powietrzu osób obu płci w celach wypoczynkowych, rekreacyjnych, dla higieny fizycznej, 

psychicznej i pełnego kontaktu z naturą; nudyzm, także nieuznawanie cywilizacji, zwrócenie 

się do natury. „Naturysta” to zwolennik naturyzmu - przebywania nago na świeżym 

powietrzu, nudysta, także miłości natury, przyrody. Hasło „nudyzm” odsyła do naturyzmu, 

nudysta z kolei to zwolennik nudyzmu, naturysta743. Według kolejnego źródła, „naturyzm” 

to przebywanie nago na świeżym powietrzu osób obu płci w celach wypoczynkowych, 

rekreacyjnych, dla higieny fizycznej, psychicznej i pełnego kontaktu z naturą, nudyzm oraz 

nieuznawanie cywilizacji, zwrócenie się do natury744. „Naturyzm” to inaczej życie w 

zgodzie ze środowiskiem naturalnym, przyrodą. „Nudyzm” zaś to idea przebywania na 

powietrzu nago dla higieny fizycznej i psychicznej745. Kolejna definicja wskazuje, że 

„naturysta” to miłośnik przyrody, natury. Najczęściej nazywany tak bywa taki zwolennik 

naturalnych zachowań, który, gdy tylko może, nie używa odzieży. Postrzegany jest przez to 

jako dziwak, który zachowuje się w najwyższym stopniu nienaturalnie. „Naturyzm” to 

 
740 A. Herman, Proces społecznej…, s. 87-88. 
741 A. Herman, Eksces społecznej nagości (w:) Praktyki cielesne, red. J. Kurczewski, Warszawa 2006, s.5. 
742 W. Kopaliński, Podręczny słownik wyrazów obcych, Warszawa 2002, s. 525, 539. 
743 S. Dubisz, Uniwersalny słownik…, s. 860, 1034. 
744 S. Dubisz, Wielki słownik…, s. 1110. 
745 I. Kamińska-Szmaj, Słownik wyrazów…, s. 529, 545. 
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przebywanie nago na świeżym powietrzu dla pełnego kontaktu z naturą, idea powrotu do 

natury i życia zgodnie z jej prawami. Hasło nudyzm odwołuje do naturyzmu746. Według 

Międzynarodowej Federacji Naturystów (IFN) „naturyzm” do sposób życia w harmonii z 

naturą, charakteryzujący się praktykowaniem wspólnej nagości w celu szacunku wobec 

samego siebie, wobec innych i wobec przyrody747. „Naturyzm” to praktykowanie wspólnej 

nagości w miejscach specjalnie wydzielonych albo odosobnionych mające na celu zbliżenie 

się do życia bliższego naturze. Naturyści wypoczywają nago w warunkach, w których ubiór 

nie spełnia pozytywnej funkcji i przeszkadza, a więc podczas plażowania, kąpieli, 

korzystania z sauny, łaźni. Naturyzm ma stanowić wyraz szacunku wobec samego siebie, 

swojego ciała, innych ludzi i całej przyrody748. 

W języku polskim współcześnie obok „naturyzmu” funkcjonuje też pojęcie 

„nudyzmu” od łac. „nudus” - nagi. Zdaniem A. Herman ma ono znacznie węższy zakres, 

gdyż implikuje rozumienie nagości jako celu nadrzędnego749. Określa osobę, która 

rezygnuje z ubrania dla samej przyjemności bycia nago750. Nudyści nie kierują się 

wartościami erotycznymi, czerpią przyjemność ze swojej nagości, nie widzą w niej niczego 

wstydliwego, uważają, że ciało jest piękne i nie powinno się go zakrywać751. W języku 

polskim na określenie ruchu przyjął się naturyzm, który pozostawia miejsce na ideologię i 

sytuuje zjawisko w szerszej perspektywie752.  

Przed II wojną światową naturyzm w Polsce był praktykowany tylko na zamkniętych 

obszarach. Pierwsza nieformalna organizacja powstała w 1897 r. w Grudziądzu, natomiast 

w najpopularniejszym przedwojennym kurorcie - Zaleszczykach nad Dniestrem w okresie 

międzywojennym znajdowała się pierwsza nieoficjalna plaża naturystyczna. Po wojnie w 

latach 50-tych naturyzm przygasł, a powrót nastąpił na fali ruchów hipisowskich w drugiej 

połowie lat 60., początkowo w Chałupach, później w Dębkach753.  W latach 80. XX w. 

naturyzm stał się popularny głównie ze względu na większe zainteresowanie mediów, w tym 

tygodnika „Veto”. Powstał także nucony przez wszystkich utwór „Chałupy Welcome To”. 

Piosenka ta w 1985 r. stała się letnim hitem i była swoistą reklamą dla naturyzmu w Polsce. 

Plaże naturystyczne w miejscowościach takich jak Chałupy czy Rowy stały się wtedy dość 

 
746 J. Bralczyk, Słownik 100…, s. 440, 441, 470. 
747 http://fednat.pl/czym-jest-naturyzm.html - dostęp dnia 08. 06. 2020 r. 
748 https://www.wikiwand.com/pl/Naturyzm - dostęp dnia 06. 06. 2020 r. 
749 A. Herman, Eksces społecznej…, s. 5. 
750 https://www.wikiwand.com/pl/Naturyzm - dostęp dnia 06. 06. 2020 r. 
751 http://www.girlsroom.pl/zycie/5110-na-jednej-z-nagich-plaz - dostęp dnia 06. 06. 2020 r. 
752 A. Herman, Eksces społecznej…., s. 5. 
753 https://naturyzm.info.pl/naturyzm/historia - dostęp dnia 06. 06. 2020 r.  
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popularne. Współcześnie naturyzm praktykowany jest w Polsce na plażach nad Morzem 

Bałtyckim m.in. w Dębkach, Międzyzdrojach, Piaskach, czy Unieściu. Istnieje też kilka 

ogólne dostępnych plaż naturystycznych w pobliżu większych miast m.in. w Konstancinie, 

Warszawie, pod Krakowem w Kryspinowie i w Kazimierzu Dolnym. Plaże naturystyczne 

można spotkać też w Polsce nad niektórymi jeziorami. Inne miejsca dla naturystów są 

wymienione tu754. Spotkania naturystów odbywają się comiesięcznie w Termach 

Maltańskich w Poznaniu i w parku wodnym w Łodzi. We Wrocławiu, miejscem spotkań 

naturystów jest Wrocławski Park Wodny755. Co ciekawe, plaża naturystów w Dębkach 

funkcjonuje zwyczajowo od kilkudziesięciu lat756, z kolei plaża dla naturystów w Łebie w 

sezonie letnim 2017 r. została utworzona „za zgodą Zastępcy Dyrektora Urzędu Morskiego 

w Gdyni”, który wskazał lokalizację plaży oraz określił usytuowanie znaków 

informacyjnych oraz regulamin plaży757.  

Naturyści podkreślają, że nie ma nic wspólnego z naturyzmem zachowanie osób, 

które narzucają swoją nagość np. spacerując nago po lesie i ryzykują spotkanie z ludźmi, 

którzy sobie tego nie życzą. „Prawdziwi” naturyści nie narzucają się innym, przebywają we 

własnym gronie w przeznaczonych ku temu miejscach. Jak podkreślają, naturyzm jest 

aseksualny, a wszelkie zachowania seksualne na „gołej plaży” są bardzo źle odbierane przez 

otoczenie758. Naturyści wypracowali pewne mechanizmy, które pozwalają zneutralizować 

nagość, aby stała się możliwa do społecznego uprawniania w ramach istniejących norm 

kulturowych. Są to mechanizmy wewnętrzne polegające na usztywnionej samokontroli i 

zmiany definicji sytuacji oraz mechanizmy zewnętrzne polegające na niesformalizowanej 

kontroli zewnętrznej, realizowanej przez samych naturystów. Wśród naturystów obowiązują 

bowiem pewne zasady, normy i obyczaje a motywacją do ich przestrzegania jest chęć 

zaspokojenia prawa drugiej osoby do swobody i poczucia bezpieczeństwa. Takim zasadami 

są m.in. „nie gapienie się”, trzymanie dystansu pomiędzy plażowiczami, zakaz używania 

telefonów, kamer759. Najpoważniejszym „z wykroczeń” przeciwko naturyzmowi jest jednak 

erekcja760. 

Wypracowane sposoby deerotyzacji pozwalają naturystom swobodnie przebywać 

nago publicznie i społecznie. Zmiana kontekstu i mechanizmów interpretacyjnych 

 
754 https://naturyzm.info.pl/naturyzm/plaza/polska dostęp z dnia 06. 06. 2020 r. 
755 https://www.wikiwand.com/pl/Naturyzm dostęp z dnia 07. 06. 2020 r. 
756 Informacja z dnia 16. 06. 2020 r. uzyskana przez autorkę w trybie dostępu do informacji publicznej. 
757 Informacja z dnia 17. 06. 2020 r. uzyskana przez autorkę w trybie dostępu do informacji publicznej. 
758 https://naturyzm.info.pl/naturyzm/credo - dostęp dnia 06. 06. 2020 r. 
759 A. Herman, Proces społecznej…, s. 88-91. 
760 A. Herman, Nagość naturystyczna jako nagość (nie)obyczajna?, Societas Communitas 2014, nr 1, s. 124. 
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umożliwia bezpieczną nagość, minimalizując ryzyko kosztów psychicznych i moralnych, 

związanych z przekroczeniem. Ten styl życia może przyciągać dewiantów lub prowokować 

nadużycia o charakterze seksualnym, jak choćby podglądactwo. Ten kto na nagiej plaży nie 

stosuje się do ogólnych zasad neutralizacji jest od razu zauważalny, gdyż jego zachowanie 

wyróżnia się na tle innych, co pozwala zawczasu podjąć środki bezpieczeństwa przez 

wypracowany tzw. mechanizm zewnętrzny polegający na kontroli prowadzonej przez 

naturystów. W przypadku ekscesu na naturystycznej plaży kontrolowany zostaje skarcony 

wzrokiem, gdy to nie wystarcza można zwrócić mu uwagę, aż do usunięcia z plaży761.  

Polacy powszechnie nie akceptują na ogólnodostępnych plażach obecności osób 

nagich. Zaledwie co dwudziesty ankietowany (5%) jest skłonny zaaprobować nagość na 

plaży. Tyle samo, gdyż 5%, deklaruje, że nie ma nic przeciwko opalaniu się nago, ale 

wyłącznie w przypadku kobiet, znikoma liczba osób (0,5%) wyraża aprobatę co do tego w 

odniesieniu do mężczyzn. Społeczny stosunek do opalania się nago na wyznaczonych 

odcinkach plaż kształtuje się odmiennie. Prawie dwie trzecie badanych (62%) skłonnych jest 

zaakceptować nudyzm w odniesieniu do obu płci, natomiast jedna trzecia (33%) wyraża 

dezaprobatę dla takiej ekspozycji nagości. Nieliczni, bo 5% akceptują opalanie się bez 

ubrania, ale tylko w przypadku kobiet, a sporadycznie w przypadku mężczyzn. Należy więc 

podkreślić, że powszechne jest nieakceptowanie nagości na ogólnodostępnych plażach. Jeśli 

jednak chodzi o utworzenie plaż dla nudystów i opalanie się nago w wyznaczonych 

miejscach Polacy są raczej przychylni, choć tylko nieliczni mają takie doświadczenia762. 

W Polsce plaże dla naturystów są raczej dzikie i zwyczajowe. Łeba oficjalnie 

otworzyła wydzielony odcinek plaży dla naturystów. Jest odpowiednio oznakowana i ma 

swój regulamin763. Takie „oficjalne” plaże dostępne są również m.in. w Kołobrzegu-

Grzybowo oraz Gdańsku-Stogi. Trudno jednak określić na jakiej zasadzie działają te plaże. 

Na stronach urzędowych miast publikowane są jedynie ogólne informacje o otwarciu takich 

miejsc bez wskazania żadnych podstaw prawnych dla ich funkcjonowania764.  

Należy podkreślić, że w przepisach polskiego prawa nie występuje zakaz nagości  

w miejscu publicznym. Nagość wykracza jednak poza przyjęty sposób zachowania się a 

każda publiczna nagość wydaje się sprzeczna z kulturową normą zakrywania co najmniej 

 
761 A. Herman, Proces społecznej…, s. 89-90.  
762 https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_135_07.PDF - dostęp dnia 08. 06. 2020 r. 
763 https://www.gospodarkamorska.pl/Jachty,Zeglarstwo/w-lebie-powstala-oficjalna-plaza-dla-

naturystow.html - dostęp dnia 08. 06. 2020 r. 
764 http://leba.eu/pl/post/46843;  https://www.gmina.kolobrzeg.pl/strona-306-

plaza_naturystow_w_grzybowie.html - dostęp dnia 08. 06. 2020 r. 
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intymnych obszarów płciowych765. Kodeks wykroczeń zawiera dwa przepisy, które mogą 

być stosowane do sankcjonowania naturystycznej nagości. Mowa tu o art. 51 k.w. i 140 k.w. 

Sytuacja, kiedy na ogólnodostępnej plaży ktoś postanawia zrzucić z siebie ubranie  

i zażywać kąpieli słonecznej i wodnej nie budzi większych wątpliwości pod względem 

prawnym. Z całą pewnością sprawca tego ekscesu zostałby ukarany na zasadzie art. 51 k.w., 

skoro dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku, który pociągnął za sobą skutek w postaci 

zgorszenia, powinno sankcjonować odpowiedzialność art. 51 k.w., a nie z art. 140 k.w.766. 

Prezentowanie nagości w miejscu publicznym jest zawsze nieobyczajnym wybrykiem 

według B. Kurzępy767. Mniej kategoryczny jest tu M. Mozgawa, który wyjaśnia, że jedynie 

nieuzasadnione prezentowanie swojej nagości jest nieobyczajnym wybrykiem768. Również 

K. Wala uważa, że zachowanie polegające na publicznym przebywaniu bez żadnego 

odzienia nie jest społecznie akceptowane i należałoby traktować je w kategoriach 

nieobyczajnego wybryku. Zgoła inaczej ocenić należy jednak sytuację naturystycznej 

nagości na nieformalnych, dzikich plażach, na których przebywanie nago nie może 

skutkować odpowiedzialnością wykroczeniową769. 

Kwalifikacja danego zachowania jako wybryku z art. 140 k.w. wiąże się 

bezpośrednio z publicznością działania oraz umyślnością. J. Kulesza wskazuje, że 

kwalifikacja „nagiego spaceru” powinna być uzależniona od stwierdzenia, czy rzeczywiście 

zachowanie sprawcy mogło być dostrzeżone przez nieokreśloną liczbę osób770. Taka 

interpretacja umożliwia uznanie intencji schowania się przez podmiot działający jako 

niemożność kwalifikacji danego czynu z art. 140 k.w. Wniosek taki wyprowadzić można z 

kazusu przywoływanego powszechnie w literaturze, a dotyczącego załatwiania potrzeb 

fizjologicznych. Poglądy na ten temat są tożsame, że w przypadku gdy sprawca załatwia 

potrzebę fizjologiczną chowając się w krzaki czy za drzewo, tak aby nie być widzianym, to 

nie będzie on mógł być pociągnięty do odpowiedzialności z art. 140 k.w., choć otwarta droga 

jest jeżeli chodzi o odpowiedzialności z art. 145 k.w.771.  

Naturyści lokujący się w miejscach ustronnych, oddalonych od ogólnodostępnych 

plaż, przestrzegają więc wymogów „schowania się”. W ten właśnie sposób należy 

interpretować nagie opalanie się na odległych obrzeżach plaż miejskich lub wręcz w pół 

 
765 A. Herman, Nagość naturystyczna…, s. 115. 
766 M. Bojarski, Wykroczenia przeciwko…, s. 782. 
767 B. Kurzępa, Kodeks wykroczeń…, s. 475. 
768 M. Mozgawa, Wykroczenia przeciwko…, s. 478. 
769 K. Wala, Wykroczenie nieobyczajnego…, s. 170-171. 
770 J. Kulesza, Wykroczenia przeciwko…, s. 939. 
771 M. Mozgawa, Wykroczenia przeciwko…, s. 478. 
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drogi między nadmorskimi miejscowościami, na tzw. dzikich plażach. Analogicznie 

chowają się naturyści plażujący z dala od Bałtyku, przeważnie nad rzekami  

i zbiornikami wodnymi, zajmując miejsca bardziej odległe i trudne do odnalezienia, gdzie 

raczej nie trafi przypadkowy spacerowicz. W ten sposób naturyści znaleźli sposób na 

niedziałanie publicznie a jednocześnie niwelują ryzyko wywołania zgorszenia u osoby 

postronnej772. 

Zachowanie takie nierozerwalnie wiąże się z możliwością przypisania zamiaru 

sprawcy wybryku. J. Kulesza komentując zamiar sprawcy podaje, że: sprawca musi mieć 

świadomość, że jego zachowanie pozostaje w ostrej sprzeczności z normami społecznymi, 

tak ostrej, że aż może wzbudzać odrazę, gniew, oburzenie, obrzydzenie. Jednocześnie 

sprawca chce wejść w tego rodzaju konflikt z normami społecznymi albo godzi się na 

zaistnienie takiego konfliktu, dążąc do osiągnięcia innego celu773. Nie można upatrywać 

cech takiego zachowania naturystów, którzy szukają odległych i ustronnych miejsc do 

konfrontowania się z własną nagością. Mając świadomość, że nagość razi nie czynią tego 

publicznie, a wspólnie odnajdują miejsca ustronne nie chcąc wzbudzać żadnych 

kontrowersji ani niechcianych uczuć.  

W tym kontekście warto wspomnieć pewne zdarzenie, do którego doszło w 

Chałupach, po tym, jak naturystyczna nagość zaczęła być doświadczana przez mieszkańców 

w sferze publicznej, co godziło w obyczajność mieszkańców wsi. Przekroczenie 

obyczajności skonfundowało dwie lokalne zbiorowości: mieszkańców wsi, ale też 

„prawdziwych” naturystów, którzy do Chałup przyjeżdżali już w latach pięćdziesiątych XX 

w., korzystając z kameralnej atmosfery i niewypowiedzianego przyzwolenia na praktyki. 

Naturyści przemierzali w stroju Adama i Ewy plaże, wieś i przychodzili do sklepu. Naturyści 

zostali przepędzeni z osady. Gdyby do takiego zdarzenia doszło dziś, wypełniony zostałby 

typ wykroczenia z art. 51 k.w., gdyż nagość w sklepie zgorszyłaby niejednego klienta, a 

może nawet i samego sprzedawcę. Nagi spacer z plaży do sklepu przez miejscowość, jako 

nagość nieuzasadniona, nie ma nic wspólnego z dostrzeżeniem chęci określonego stylu życia 

części społeczeństwa i zwyczajowego uznania ich naturalistycznej nagości na plaży. 

Zachowanie takie należałoby rozpatrywać w kategoriach wybryku, albowiem nawet 

naturyści na co dzień chodzą ubrani a mass media nie donoszą, aby naturyści poszli nago do 

sklepu, do pracy czy do szkoły. Są to konwenanse obyczajności publicznej, w którą wpisać 

się musi każdy nie chcąc narazić się na prawne konsekwencje.  

 
772 A. Herman, Nagość naturystyczna…, s. 115. 
773 J. Kulesza, Wykroczenia przeciwko…, s. 940. 
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Uregulowania zachowania naturystów domagali się swego czasu mieszkańcy wsi 

Kęty nad Solą. Urocza dzika plaża jest znana wśród naturystów, na ich obecność narzekają 

jednak mieszkańcy, którzy zostali skonfrontowani z tą nagością wbrew swojej woli. 

Mieszkańcy domagali się zakazania tego typu praktyk, ewentualnie określenia zasad 

korzystania z plaży przez naturystów774. Jak się okazuje niewiele można zdziałać. W Polsce 

naturyzm jako zjawisko, styl życia nie jest penalizowany. Nie można więc, zgodnie z 

oczekiwaniami mieszkańców, zakazać naturystom naturalistycznego opalania. Większość 

współczesnych społeczeństw ma charakter pluralistyczny, gdzie jednocześnie współistnieją 

normy moralne niepodzielane jednakowo we wszystkich kręgach. Nie wydaje się przy tym 

niezbędne wprowadzenie w tym zakresie nowych regulacji karnoprawnych. Jakakolwiek 

ingerencja ustawodawcy w normy życia społecznego powinna następować wyłącznie w 

oparciu o zasadę konieczności, proporcjonalności i subsydiarności, co z kolei narzuca 

minimalizm prawa karnego775. Ustanowienie określonych nowych sankcji karnych 

grożących za niechcianą ekspozycję nagości należałoby uznać za dopuszczalne tylko wtedy, 

gdyby kary mniej surowe nie pozwalałby osiągnąć zamierzonych skutków regulacji. Nadto 

w doktrynie uznanie znajduje zasada subsydiarności prawa karnego, która nakazuje 

traktowanie kryminalizacji i penalizacji jako ultima ratio. Jest to dyrektywa skierowana pod 

adresem organów stanowiących i stosujących prawo, aby traktowały one przepisy tej gałęzi 

prawa jako ostateczność, jako środek, po który można sięgać jedynie wówczas, gdy zawiodą 

inne metody rozwiązywania konfliktu społecznego776. 

„Prawdziwy naturyzm” nie jest zjawiskiem niebezpiecznym społecznie, aby 

wymagał ingerencji ustawodawcy. Zresztą przyjmuje się, że współczesna polityka 

kryminalizacyjna musi mieć charakter dyskursywny i być bardzo wrażliwa na różnorodność 

stylów życia w wielokulturowym społeczeństwie, starając się określić wspólnie 

akceptowalne, a więc uniwersalne prawa, wartości i zakazy777. Każda kryminalizacja 

ogranicza określony zakres wolności jednostki, a więc wkracza w dziedzinę jej praw 

podstawowych, dlatego też wymaga autentycznej racjonalizacji, a nie uciekania się do 

względów emocjonalnych czy też populistycznych. Warto zastanowić się, co powoduje 

niechęć, w tym przypadku mieszkańców Kęt, do naturystów. Wydaje się, że jest to 

niechciana konfrontacja z nagością. Jeżeli tak, to na straży pozostają przepisy Kodeksu 

 
774 https://gazetakrakowska.pl/na-plazy-nad-sola-jest-golo-i-wesolo/ar/436442 - dostęp dnia 08.06.2020 r. 
775 M. Romańczuk-Grącka, Kryminalizacja powodowana…, s. 289. 
776 W. Cieślak, Prawo karne…, s. 47. 
777 B. Wojciechowski, Interkulturowe prawo karne, Toruń 2009, s. 330-331. 
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wykroczeń, które regulują ekscesy pojedynczych jednostek, które swoją nagością 

postanowiły epatować. Nie ma potrzeby dalszej ingerencji ustawodawcy, skoro naturyści 

dążą do chowania swojej nagości i niekonfrontowania jej z „tekstylnymi”. Wnioskowanie 

to można poprowadzić w dalszym kierunku, a mianowicie swoistych przemian społecznych 

wobec ocen naturystycznej nagości, skoro 72% głosujących powiedziała „tak” dla stałej 

części naturystycznej w aquaparku „Fala” w Łodzi778.  

Otwarcie plaży w Łebie również skutkowało licznymi skargami kierowanymi do 

dyrekcji Słowińskiego Parku Narodowego. Miejsce dla naturystów znajduje się bowiem na 

plażowym szlaku do nadbałtyckiego parku. Widok nagich osób zaskakiwał innych turystów, 

w dodatku osoby opalające się nago zachowywały się niezgodnie z wyznaczonym tam 

regulaminem. Służby Słowińskiego Parku Narodowego poradziły sobie w taki sposób, że 

karały nudystów z art. 81 k.w., natomiast burmistrz miasta uwzględniając dialog społeczny 

podjął decyzję o przeniesieniu plaży naturystów w inne, bardziej ustronne miejsce779. 

Rozwiązanie takie, polegające na dialogu, uwzględnia więc potrzeby i oczekiwania 

wszystkich chcących korzystać z wody i słońca. 

Ocenie karnoprawnej zostały poddane okoliczności towarzyszące imprezie „Noc 

Naturystów”, która cyklicznie odbywa się w aquaparku „Fala” w Łodzi. Początkowo w 

wydarzeniu mogły uczestniczyć rodziny w dziećmi, małżeństwa i pary, zakazano natomiast 

wnoszenia aparatów fotograficznych, kamer i telefonów komórkowych. W sumie odbyły się 

cztery imprezy, w każdej z nich uczestniczyło od 200 do 300 osób z całej Polski. W 

pierwszej połowie 2009 r. do łódzkiej prokuratury wpłynęło zawiadomienie Jana 

Waliszewskiego, szefa łódzkiej Ligi Polskich Rodzin, o możliwości popełnienia 

przestępstwa. Lista potencjalnych przestępstw obejmowała: nieobyczajne zachowanie, 

deprawację nieletnich, w tym za zgodą rodziców, narażanie ich na głębokie szkody 

psychiczne, stwarzanie zagrożenia innymi czynnościami seksualnymi wobec dzieci, 

niewłaściwe wypełnianie władzy rodzicielskiej i przetrzymywanie dzieci na nocnych 

imprezach. Zdaniem prokuratora, który oceniał zdarzenie w kontekście typów prawa 

karnego, nie doszło do prezentowania małoletnim poniżej 15 roku życia treści o charakterze 

 
778 https://www.wprost.pl/kraj/10115731/aquapark-w-lodzi-bedzie-mial-plaze-dla-nudystow.html - dostęp 

dnia 09. 06. 2020 r. 
779 https://m.radiogdansk.pl/slupsk/item/97577-liczne-skargi-na-nudystow-w-slowinskim-parku-narodowym-

wladze-leby-zapowiadaja-przeniesienie-plazy-otwartej-2-lata-temu/97577-liczne-skargi-na-nudystow-w-

slowinskim-parku-narodowym-wladze-leby-zapowiadaja-przeniesienie-plazy-otwartej-2-lata-temu dostęp 

dnia 08. 06. 2020 r. 
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pornograficznym, wykonywania czynności seksualnych ani wykorzystania seksualnego780. 

Wskazano jednocześnie, że nie ma przepisu, który zabraniałby spotkań osób preferujących 

naturyzm, tym bardziej gdy jest to impreza zamknięta dla osób, które wcześniej jasno 

wyraziły wolę uczestnictwa. Obecnie jednak impreza skierowana jest jedynie do 

pełnoletnich par781.  

Warto jeszcze zastanowić się nad oceną prawną zachowań „tekstylnych” wobec 

naturystów. K. Wala stoi na stanowisku, że przebywanie w odzieniu na plaży dla naturystów 

nie może być potraktowane jako nieobyczajny wybryk, gdyż art. 140 k.w. nie chroni 

obyczajności partykularnej, a więc w tym wypadku części społeczeństwa, która preferuje 

nudyzm, a nie obyczajność publiczną782. Pogląd autora jest słuszny i zgodny z 

aprobowanymi definicjami obyczajności publicznej. T. Bojarski przyjmuje, że obyczajność 

publiczną naruszają zachowania wykraczające przeciwko normom kulturowym, zasadom 

współżycia społecznego, przyjętym zwyczajom i obyczajom jednostek w miejscu 

publicznym bądź zachowań publicznych. Jego zdaniem ich istotę można wyrazić 

określeniem „prymitywizm” lub „wulgaryzm” obyczajowy. Jest on sprzeczny z normami 

kultury, odróżniającymi działalność człowieka od działania innych istot783. J. Piórkowska-

Flieger określa obyczajność publiczną jako zespół norm obyczajowych dotyczących ogółu 

społeczeństwa784. Chodzi przy tym o obyczajność danego narodu, społeczeństwa, kultury, 

w odróżnieniu od obyczajności danej grupy społecznej. Słusznie wskazuje K. Wala, że 

przyjęcie odmiennego stanowiska stanowiłoby wykładnię rozszerzającą na niekorzyść 

sprawcy, a tym samym byłoby sprzeczne z zasadą nullum crimen sine lege stricta. Nadto 

idea szerszego ujęcia „obyczajności publicznej” doprowadziłaby do zbyt daleko idącego 

wyznaczenia sfery penalizacji, a w zasadzie całkowicie zamazałaby ten obszar i niepewność 

w zakresie zgodności z obowiązującym prawem karnym poszczególnych zachowań. W 

kontekście tego zagadnienia należy zauważyć, że powszechnie przyjęty i wymagany w 

Polsce sposób zachowania, nie dopuszcza wystawiania na widok ludzkiej nagości. Normy 

kulturowe, zasady współżycia społecznego, przyjęte zwyczaje i obyczaje nakazują chodzić 

na co dzień w ubraniu, a tylko nieliczne sytuację legitymizują nagość człowieka. Jak 

zauważa K. Wala, sytuacja nie jest tak oczywista, jeśli wziąć pod uwagę art. 51 k.w. Przepis 

 
780 https://polskatimes.pl/lodz-nie-bedzie-sledztwa-ws-tak-zwanej-nocy-naturystow/ar/122021 - dostęp dnia 

08. 06. 2020 r. 
781 https://aquapark.lodz.pl/files/public/user_upload/REGULAMIN_IMPREZY_21_Noc_Naturystow.pdf - 

dostęp dnia 08. 06. 2020 r. 
782 K. Wala, Wykroczenie nieobyczajnego…, s. 171. 
783 T. Bojarski, Polskie prawo…, s. 195. 
784 J. Piórkowska-Flieger, Wykroczenia przeciwko…, s. 416-417. 
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ten penalizuje bowiem m.in. wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym wybrykiem, a 

tym samym nie ma potrzeby odwoływania się do obyczajności publicznej. Celowe 

pojawienie się osoby ubranej na plaży dla naturystów jest formą lekceważenia norm 

zachowania się w takich miejscach, kwestią natomiast ocenną, wymagającą każdorazowo 

oceny in concreto jest to, czy takie zachowanie w sposób rażący odbiega od norm w danym 

miejscu i czasie. Jeśli sprawca przechadza się brzegiem morza ubrany to nawet przy istnieniu 

reakcji ze strony naturystów, to nie wydaje się zasadne, aby traktować jego zachowanie jako 

rażąco odbiegające od norm zachowania się w takich miejscach. Jeśli zaś zachowaniu 

sprawcy towarzyszą dodatkowe elementy o charakterze prowokującym, np. wyśmiewanie, 

to taki czym można by uznać za wybryk, a tym samym otwartą kwestią staje się ukarania 

sprawcy na podstawie art. 51 k.w. Oczywiście zachowaniem sprawcy musiałaby się 

zgorszyć co najmniej jedna osoba785.  

Nieco inaczej będzie się kształtować odpowiedzialność ekshibicjonisty i podglądacza 

na plaży naturystycznej. Ich zachowania są sprzeczne z obyczajnością publiczną, a 

jednocześnie mogą wywołać zgorszenie również wśród naturystów. Nagość ekshibicjonisty 

różni się bowiem od nagości naturysty. Ekshibicjonista obnażając się zaspokaja swój popęd, 

osiąga satysfakcję seksualną, natomiast nagość naturalistyczna jest naturalna, 

zneutralizowana, deerotyzowana, deseksualizowana. Nie można więc za indyferentne z 

punktu widzenia ocen prawnych uznać zachowania ekshibicjonisty, który na plaży 

naturystów dąży do konfrontacji plażowiczów z jego nagością, najczęściej z jego fallatio. 

Zachowanie takie będzie wyczerpywało art. 51 k.w., ewentualnie art. 140 k.w. Bardziej 

skomplikowana jest ocena zachowania podglądacza, który ukryty w zaroślach podgląda 

naturystów. Ze względu na położenie plaży naturystycznych (oddalone, ustronne miejsca) 

trudno wyobrazić sobie, aby podglądacz wyczerpał typ czynu z art. 51 k.w. w postaci 

zgorszenia w miejscu publicznym albo typ czynu z art. 140 k.w. w postaci działania 

publicznego. Ukryty w krzakach sprawca nie działa publicznie. Trudno także uznać, aby do 

ewentualnego zgorszenia doszło w miejscu publicznym skoro dostęp do zarośli jest trudny, 

nie dla każdego, a w zasadzie tylko nieliczni wpadną na taki pomysł, aby się przez nie 

przedzierać, tym bardziej gdy mogą narazić się na odpowiedzialność z art. 81 k.w. 

Odpowiedzialność podglądacza można również rozważać na kontekście art. 191a §1 k.k., 

jeżeli podglądacz będzie utrwalał wizerunki nagich naturystów przy użyciu sposobów tam 

wskazanych, najczęściej w ukryciu nagrywał telefonem, kamerą czy innym 

 
785 K. Wala, Wykroczenie nieobyczajnego…, s. 77, 171-172. 
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specjalistycznym sprzętem. Odpowiedzialność podglądacza zdaje się „wymykać” typom 

poszczególnych czynów i każdorazowo, nie przesądzając tej kwestii, wymaga oceny z 

uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy.  

Naturyzm wydaje się stawać coraz bardziej społeczny a zachowanie naturystów 

mniej prowokujące niźli niejeden strój na plaży „tekstylnych”, choć nie jest tak, że dominuje 

on w przestrzeni publicznej, a i chyba nie ma go więcej niż przed laty. Powodem 

pojawiających się konsternacji czy oburzenia jest odmienna interpretacji nagości. Dla 

naturystów jest ona naturalna, dla większości jednak nieodłącznie wiąże się z seksualnością. 

Szereg zjawisk i problemów społecznych nieuregulowanych żadnymi normami prawnymi 

wymaga zrewidowania pod kątem oceny, co jest dobre a co złe dla każdego człowieka. Nie 

wydaje się, aby naturyzm był zjawiskiem wymagającym interwencji ustawodawcy, 

zwłaszcza współcześnie, gdy spoiwem społecznym jest, a przynajmniej być powinno, 

przeświadczenie o konieczności współistnienia wielokulturowości.   

 

3. Korzystanie z saun 

 

Współcześnie ludzie poszukują miejsc pozwalających na regenerację sił i poprawę 

ogólnego samopoczucia. Jednym z takich miejsc kojarzącym się z komfortem, estetyką, 

zdrowym trybem życia jest sauna, w której działanie bodźca cieplnego skojarzone jest  

z wilgotnością o różnym nasileniu. Zabieg takiej kąpieli ma działanie oczyszczające, 

wzmacniające ciało, ale również relaksacyjne, daje poczucie psychicznego komfortu. 

Wielowiekowa tradycja kąpieli cieplnych jest najlepszym dowodem korzyści, jakie ze sobą 

niosą. 

Źródła podają, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż zwyczaj brania cieplnych 

kąpieli narodził się w centralnej Azji już w VII w. p.n.e. Zwyczaj ten rozpowszechnił się 

docierając do Rzymu, gdzie odbywany był w tzw. termach rzymskich. W III w. naszej ery z 

połączenia łaźni syryjskiej oraz term rzymskich powstały łaźnie tureckie. Prymitywne łaźnie 

w Polsce opisywane były już w X w. przez kupca żydowskiego pochodzenia Ibrachima Ibn 

Jakuba. Opisał on pomieszczenia z drzewa, uszczelnione mchem, wewnątrz których 

znajdowały się paleniska z kamieni, a nad nimi otwór pozwalający na ulatnianie dymu. 

Kiedy już piec był rozgrzany, zatykano otwór, drzwi i polewano wodą rozgrzane kamienie. 

Pomieszczenia te nazywane były „al-atba”. Królowie i książęta średniowiecznej Polski 
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korzystali z kąpieli parowych786. Sauny budowano w klasztorach a także w miastach dla 

ludu. Często spotykano je również w wioskach. Istnieją wzmianki o Bolesławie Chrobrym, 

Leszku Białym, Kazimierzu Wielkim, Władysławie Jagielle, którzy stosowali kąpiele 

regularnie. Pierwsza wzmianka o łaźni parowej w Krakowie pochodzi z 1301 r., a wzmianka 

o publicznej łaźni parowej w Poznaniu z 1308 r. W XIV w. łaźnie znane były w Łęczycy i 

Kole. W 1388 r. król pozwolił mieszkańcom Radomia na wybudowanie łaźni parowej poza 

murami miasta. Z 1435 r. pochodzi obszerny opis parowych łaźni w Płocku, z 1436 r. w 

Strzelnie, a w 1457 r. powstała łaźnia parowa w Szamotułach. Najbardziej dynamiczny 

rozwój łaźni parowych na ziemiach polskich przypada na XIII i XIV w. Kąpiele parowe 

miały znaczenie nie tylko dla celów higienicznych, ale przede wszystkim leczniczych. 

Jednak za czasów Stefana Batorego, który za tymi kąpielami nie przepadał, nastąpił ich 

zanik. Zaczęto rezygnować z kąpieli, szczególnie w miastach, z uwagi na rozwiązłość 

obyczajów w czasie kąpieli, szerzące się pijaństwo i choroby weneryczne w łaźniach. 

Zainteresowanie sauną wróciło do Polski w latach 30-tych XX w., głównie z Finlandii, gdzie 

te kąpiele są najbardziej popularne787. 

Możemy wyróżnić saunę: suchą, mokrą, w podczerwieni, parowo-ziołową i wiele 

innych. W Polsce największą popularnością cieszą się sauna sucha zwana fińską oraz sauna 

mokra (parowa) zwana również banią, łaźnią parową, rzymską. Kąpiel w saunie fińskiej 

odbywa się w pomieszczeniu, w którym panuje temperatura powietrza 70-100ºC i niska 

wilgotność względna powietrza  rzędu 5-15%. Po wylaniu wody na rozgrzane kamienie 

rozchodząca się para wodna wywołuje uczucie nagłego zwiększenia wilgotności a wzrasta 

ona do 50% temperatury w pomieszczeniu. Po wyjściu z sauny następuje ochłodzenie ciała. 

W tradycji fińskiej po pobycie w saunie zalecana jest kąpiel w jeziorze lub w morzu, a zimą 

w przerębli lub śniegu. Przegrzewanie i ochładzanie ciała odbywa się zazwyczaj 2 lub 3 razy 

w czasie jednego zabiegu i kończy się zawsze ochłodzeniem organizmu. W saunie parowej 

(łaźni parowej, bani) kąpiel przebiega podobnie jak w saunie suchej, przy czym w 

pomieszczeniu temperatura waha się w granicach 40-60ºC a duża wilgotność w graniach 40-

60% sprawia, że temperatura odczuwalna jest znacznie wyższa788.  

 
786 J. Pawłowski, K.M. Pawłowska, R. Bochyński, Sauna i jej znaczenie w treningu zdrowotnym człowieka, 

Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2015, nr 3, s. 282. 
787 A. Wagner, Historia powstania sauny, Ogólnopolski Kwartalnik Polskiego Związku Saunowego 2004, nr 

2, s. 6. 
788 W. Pilch, A. Piotrowska, O. Czerwińska-Ledwig, R. Zuziak, M. Maciejczyk, Ł. Tota, M. Bawelski, T. 

Pałka, Zmiany wybranych wskaźników fizjologicznych oraz ocena stresu cieplnego pod wpływem kąpieli w 

saunie suchej i mokrej u młodych zdrowych kobiet, Medycyna Pracy 2019, nr 6, s. 702.  
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Ekspozycja ciała na wysoką temperaturę w saunie stanowi ogromne wyzwanie dla 

organizmu człowieka. Temperatura powietrza znaczenie przekracza temperaturę 

wewnętrzną ciała, czego efektem jest przenikanie ciepła do wnętrza ciała w wyniku 

konwekcji. Bardzo szybko dochodzi do podwyższenia temperatury skóry, podczas gdy 

temperatura wewnętrzna organizmu rośnie wolniej. Jeśli ekspozycja na podwyższą 

temperaturę przedłuża się, to kumulacja ciepła w organizmie skutkuje wzrostem temperatury 

wewnętrznej. Mechanizmem termoregulującym, działającym najsprawniej w takich 

warunkach jest pocenie się i parowanie wody z powierzchni skóry789. Podczas tego zabiegu 

wraz z potem organizm wydala związki azotowe, jak amoniak, mocznik, kreatynina. 

Organizm odtruwa się, bo wraz z poceniem się tracone są odpadowe produkty przemiany 

materii i toksyny, produkowane przez procesy chorobowe toczące się w organizmie i 

dostarczane wraz z pożywieniem790. Skutkiem utraty wody z potem jest obniżenie masy 

ciała. Kąpiel zarówno w suchej, jak i mokrej saunie wpływa na funkcjonowanie całego 

organizmu poprawiając krążenia w skórze i mięśniach szkieletowych791. Można wymienić 

całą listę zmian w organizmie człowieka, które świadczą o pozytywnym znaczeniu sauny: 

zwiększenie odporności na infekcje dróg oddechowych i przeziębienia, zmniejszenie 

pobudliwości układu nerwowego, co stanowi czynnik obniżający jego napięcie, zwiększa  

potrzebę snu i jego głębokość, wzrost ukrwienia, przemiany materii oraz zwiększa siłę 

mięśni, poprawia rozciągliwość i elastyczności układu ruchu, zwiększa zakresu ruchomości 

stawów, oczyszcza skórę ze złuszczającego się naskórka oraz pobudza warstwy rozrodczej 

naskórka, zmniejsza zawartości kwasu mlekowego i wiele innych. Zabieg podczas zdrowego 

relaksu przyspiesza regenerację sił, odświeża i daje poczucie ogólnego odprężenia. Istnieją 

nawet doniesienia o pozytywnym znaczeniu sauny w leczeniu depresji, objawów 

somatycznych i zmniejszonego łaknienia792.  

 Określenie „kultura saunowania” lub „seanse saunowe” co raz częściej pojawiają się 

wspólnie ze słowem „sauna”. Jest to zespół zachowań pożądanych w saunie. Obok 

konieczności wcześniejszego „nieobjadania się”, skorzystania z toalety, wzięcia prysznica 

wymienia się nade wszystko korzystanie z sauny nago, co ma wpływ na zdrowie i 

osiągnięcie maksymalnych korzyści wynikających z kąpieli cieplnej. Podczas przebywania 

w pomieszczeniu sauny należy bowiem odwinąć się z ręcznika tak, aby jak największa 

 
789 Tamże, s. 702, 707. 
790 J. Pawłowski, K. M. Pawłowska, R. Bochyński, Sauna i jej…, s. 284, 286. 
791 W. Pilch, A. Piotrowska, O. Czerwińska-Ledwig, R. Zuziak, M. Maciejczyk, Ł. Tota, M. Bawelski, T. 

Pałka, Zmiany wybranych…, s. 702, 707. 
792 J. Pawłowski, K. M. Pawłowska, R. Bochyński, Sauna i jej…, s. 285-286. 
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powierzchnia ciała była wystawiona na działanie temperatury i wilgoci. Koniecznym jest 

umożliwienie pocenia się i wydobywania wszelkich zanieczyszczeń z ciała na zewnątrz oraz 

pobierania całą powierzchnią skóry powietrza z zewnątrz. Ręcznik czy tym bardziej kostium 

kąpielowy zatykają pracę gruczołów i zasadniczo niwelują działanie cieplnej kąpieli. O ile 

dopuszczalnym jest jeszcze zakrycie ciała ręcznikiem w saunie na podczerwień o tyle taki 

ręcznik w łaźni rzymskiej będzie po paru minutach całkowicie mokry i niezdatny do użycia. 

Natomiast w saunie parowej posiadanie kostiumu grozi poparzeniami, otarciami, 

podrażnieniami czy innymi zmianami skórnymi oraz zniszczeniem tekstyliów, które 

dodatkowo mogą zabarwić ławki w pomieszczeniu sauny. Znane są przypadki, że części 

kostiumu się po prostu rozpuszczały pod wpływem temperatury793. Nagość w saunie ma 

więc na celu wytworzenie nieskrępowanej swobody korzystania w pełni z dobrodziejstw 

sauny794. Do „kultury sanowania” należą także zachowania, które mają na celu uszanowanie 

nagości i prywatności drugiej osoby, jak np. niefilmowanie, niefotografowanie, nieużywanie 

telefonów komórkowych, niezachowywanie się w sposób mogący wywołać skrępowanie, 

zażenowanie lub być odebrane jako zachowanie nieobyczajne, a w miejscach niezwiązanych 

bezpośrednio z kąpielą takich jak bufet, recepcja należy przebywać z okrytymi intymnymi 

miejscami ciała795.  

 Pomieszczenia saunowe można odnaleźć praktycznie na każdej pływalni miejskiej, 

obiektach parków wodnych, w niemal każdym hotelu, ośrodku SPA, sanatorium, ośrodku 

odnowy biologicznej, przy hali sportowej. Ze względu na efekt komercjalizacji zaczęto 

zaniedbywać aspekty poprawnego korzystania z zabiegów saunowych, korzystając z sauny 

np. w kostiumie kąpielowym i klapkach. Coraz więcej ośrodków podwyższa jednak swój 

standard wprowadzając bardziej restrykcyjne zasady dotyczące zachowania oraz 

przebywania w saunie. W obiektach saunarium kultura saunowania jest czymś naturalnym, 

w większości obiekty takie zatrudniają saunamistrzów, którzy są strażnikami etykiety, jak 

również prowadzą seanse, zwane „naparzaniem”. Podkreśleniem zasad panujących w 

saunarium jest również regulamin ustanawiający tzw. strefy nagości, co oznacza, że 

wielbiciel cieplnej kąpieli korzystający z wyznaczonego terenu nie może być ubrany w 

kostium kąpielowy ani inne tekstylia796. Poza wyznaczonymi strefami należy poruszać się 

 
793 http://sauna.wloka.pl/2012/03/08/sauna-dlaczego-nago/ - dostęp dnia 02. 06. 2020 r. 
794 https://www.parkiwodne.pl/Strefa-nagosci-26-117 - dostęp dnia 02. 06. 2020 r. 
795 http://www.polskietowarzystwosaunowe.pl/saunowicze/kultura-saunowania - dostęp dnia 01. 06. 2020 r. 
796 http://www.termyrzymskie.pl/pl/termy-rzymskie/regulamin - dostęp dnia 01. 06. 2020 r.  
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będąc okrytym ręcznikiem, szlafrokiem, pareo czy hammamem797. Są jednak i takie obiekty, 

gdzie regulamin wskazuje, aby w saunie okryć części intymne ręcznikiem798. 

Skoro tak jest, to niezwykle trudno upatrywać nieobyczajnego wybryku (art. 140 

k.w.) czy też wybryku wywołującego zgorszenie (art. 51 k.w.) będących ekspozycją nagości 

w takim miejscu. Wybryk na gruncie obu przepisów definiuje się tak samo. Jest to 

zachowanie się rażąco odbiegające od przyjętych w danych warunkach i okolicznościach, 

które spotyka się z ujemną oceną społeczną799. W wyroku z dnia 2 grudnia 1992 r. (sygn. III 

KRN 189/92)800 Sąd Najwyższy stwierdził, że wybryk to zachowanie, jakiego w 

konkretnych okolicznościach czasu, miejsca i otoczenia, ze względu na przyjęte 

zwyczajowo normy współżycia ludzi, nie należało się spodziewać, które więc wywołuje 

powszechnie negatywne oceny społeczne i odczucia obrazy, oburzenia, gniewu; wybryk 

charakteryzuje ostra sprzeczność z powszechnie akceptowanymi normami zachowania się. 

Jeżeli chodzi o art. 140 k.w. to wybryk taki musi mieć dodatkowo cechę nieobyczajności. 

Oba wykroczenia mogą być popełnione umyślnie, co w przypadku art. 51 k.w. ma dotyczyć 

nie tylko samego zachowania się sprawcy, ale także skutku w postaci zgorszenia w miejscu 

publicznym801. Nieuzasadniona prezentacja swej nagości niewątpliwie może stanowić 

wykroczenie802. Rzecz w tym, że nagość w saunie nie jest nieuzasadniona, a wręcz 

wskazana. Wielbiciele cieplnych kąpieli chcąc zoptymalizować dobroczynne działanie 

zabiegów, wystawiają swe nagie ciała na działanie ciepła i wilgoci całą powierzchnię swego 

ciała. Zachowanie takie nie wypełnia normy wybryku, albowiem jest ono zgodne z 

przyjętymi zasadami zachowania się w danym miejscu i czasie. Saunowicz, epatując 

nagością, ma jedynie na celu poprawę swego zdrowia i samopoczucia, jego zamiarem nie 

jest godzenie w normy obyczajowe, czy tym bardziej wywołanie zgorszenia u osób 

przebywających w saunie. Każda osoba chcąca skorzystać z sauny winna liczyć się z 

widokiem nagich osób, gdyż w saunie strojem obowiązującym jest strój adamowy, co 

wynika wprost z zaleceń zdrowotnych, nie tylko obyczajów. Za nieobyczajne i rażące uznać 

należy reakcje osób, które obruszają się i komentują widok „starych facetów”, „grubych 

 
797 http://www.termykrakowskie.pl/o-firmie/#Regulaminy - dostęp dnia 02. 06. 2020 r. 
798 https://www.wodnypark.com.pl/oferta/wellness-amp-spa/strefa-relaksu/strefa-saun,895.html - dostęp dnia 

02. 06. 2020 r. 
799 T. Grzegorczyk, A. Gubiński, Prawo wykroczeń, Warszawa 1995, s. 193. 
800 Legalis nr 76822. 
801 T. Grzegorczyk, A. Gubiński, Prawo wykroczeń…, s. 194.  
802 M. Mozgawa, Wykroczenia przeciwko…, s. 478. 

205:1071299779

http://www.termykrakowskie.pl/o-firmie/#Regulaminy
https://www.wodnypark.com.pl/oferta/wellness-amp-spa/strefa-relaksu/strefa-saun,895.html


206 
 

bab”, a na konfrontację z młodym ciałem są na tyle gotowi, że czasami nakazują wprost 

przesunięcie się innych osób, aby można było „popatrzeć na piękną panią”803. 

Należy pamiętać o tym, że zachowanie saunowicza można rozpatrywać z punktu 

widzenia przepisu art. 141 k.w., gdy ocena słów obraźliwych jako słów nieprzyzwoitych jest 

jednoznaczna z tego względu, że rażą one odczucia innych osób804 i zostały wypowiedziane 

w miejscu publicznym. Jak wskazuje R. Krajewski pojęcie „słowa nieprzyzwoite” jest 

nieostre a jakie to są słowa, to wiadomo raczej intuicyjnie. Są nimi na pewno słowa 

wulgarne, powszechnie uważane za obelżywe, niezgodne z panującymi  

w społeczeństwie zasadami etyczno-moralnymi. Wszelkich jednak ocen w tym zakresie 

należy dokonywać in concreto, gdyż przyjęcie obiektywnego kryterium choć wydaje się 

konieczne, to jednak jest trudne do osiągnięcia805. Zachowanie saunowicza, który komentuje 

wygląd innych np. „fajna suczka”, „mała, zdejmij ręcznik to sobie popatrzę” należałoby ująć 

w ramy art. 141 k.w., gdyż zachowanie takie razi, oburza, jest bezwstydne i stanowi wyraz 

lekceważenia innych ludzi, co narusza szeroko pojęte zasady współżycia społecznego806. 

Jednocześnie przyjąć należy, że skoro miejscem publicznym jest miejsce dostępne 

dla nieograniczonej liczby osób, a przymiotu miejsca publicznego nie znoszą ewentualne 

wymogi rejestracji, zakupu biletu wstępu807, to sauna - znajdująca się najczęściej w 

kompleksie basenowym - jest miejscem publicznym. Bezwzględnie nie może być tak, że 

widok młodej 20-latki nie będzie niczym złym i nie wywołuje negatywnych emocji, 

natomiast za gorszący społeczeństwo uważać się będzie widok 60-letniego mężczyzny czy 

70-letniej kobiety. Niestety większość komentarzy negujących nagość w saunie odwołuje 

się do walorów estetycznych808, a nie uniwersalnych formuł. Takie wypowiedzi niczego nie 

wnoszą do dyskusji, a społeczeństwo oparte na kulturze i tolerancji, nagość w saunie traktuje 

jak nagość podczas kąpieli i większą uwagę należałoby skierować na sprawców 

formułujących nieprzyzwoite słowa, niźli na osoby chcące z pełną kulturą skorzystać z 

cieplnych kąpieli.  

Kiedy jednak naga kobieta chciała skorzystać z sauny w ostrzeszowskim kompleksie 

basenów „Oceanik”, zgorszony mężczyzna zadzwonił na policję. Funkcjonariusze 

 
803 https://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/1,141635,19465639,dlaczego-kobiety-boja-sie-chodzic-

nago-do-sauny-sprawdzilismy.html - dostęp dnia 02. 06. 2020 r. 
804 M. Czyżak, Kilka uwag o odpowiedzialności wykroczeniowej za nieobyczajne zachowanie się w eterze, 

Przegląd Sejmowy 2011, nr 7-8, s. 101. 
805 R. Krajewski, Karnoprawna ochrona języka polskiego, Ius Novum 2013, nr 4, s. 13-14. 
806 J. Kulesza, Wykroczenia przeciwko…, s. 942-943. 
807 Tamże, s. 945. 
808 https://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/1,141635,19465639,dlaczego-kobiety-boja-sie-chodzic-

nago-do-sauny-sprawdzilismy.html - dostęp dnia 02. 06. 2020 r. 
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przyjechali na miejsce, odbyli rozmowę ze zgłaszającym, który został poinformowany i 

pouczony o dalszym toku postępowania. Przedstawiciele organów ścigania poinformowali 

zgłaszającego, że w przypadku złożenia wniosku na komendzie, podejmą czynności 

wyjaśniające w kierunku nieobyczajnego wybryku. Funkcjonariusze zręcznie więc wyszli z 

tego impasu, zapewne mężczyzna na komendę nie dotarł zniechęcony czyhającymi na niego 

formalnościami, które „musiał wypełnić” zgodnie z pouczeniem. Nie od dziś wszak 

wiadomo, że podjęcie czynności wyjaśniających warunkowane jest przyjazdem do 

komendy. Analizując jednak sprawę dalej można odnaleźć informację, że regulamin 

rzeczonego obiektu stanowił wówczas: „Do sauny powinniśmy zabrać dwa ręczniki (jeden, 

na którym siedzimy, a drugi do wytarcia ciała). Z sauny należy korzystać zupełnie nago z 

owinięciem ciała w suchy ręcznik lub strój kąpielowy (bawełniany)”. Kobieta rzeczywiście 

będąc nago nie dopełniła więc jednego z regulaminowych warunków809. Nie oznacza to 

jednak od razu dopuszczenia się przez nią wykroczenia. Jak już była o tym mowa, dla 

zastosowania reakcji karnoprawnej konieczne jest, aby sprawcy towarzyszyły dodatkowe 

elementy, w tym rażące naruszenie przyjętych w danych okolicznościach obowiązujących 

norm i lekceważący stosunek sprawcy do nich. Dążąc do zawężającej wykładni 

nieobyczajnego wybryku i obiektywizacji zachowań obyczajnych, uzasadnione jest 

stwierdzenie, że zachowanie kobiety nie odbiegało od „obyczajności” w saunie w takim 

stopniu, aby konieczne było zastosowanie art. 140 k.w. Dodatkowo należy zwrócić uwagę 

na trudności dowodowe, w szczególności w zakresie ustalenia strony podmiotowej, która 

zarówno przy art. 51 k.w. i art. 140 k.w. polega na umyślności. Kobieta mogła być 

nieświadomą zasad regulaminowych, gdyż nie została z nimi zapoznana przed wejściem na 

kompleks albo po prostu ich nie przeczytała, natomiast posiadane przez nią wiedza i 

doświadczenie, wcale nieodosobnione, pozwalały przyjąć, że z sauny należy korzystać nago. 

Wykroczenie z art. 140 k.w., art. 51 k.w. można popełnić jedynie umyślnie. Wszelkie 

gorszące nawet zachowania nieumyślne nie mogą stanowić wykroczenia810. Oczywiście 

zawsze padnie argument zachowań skrajnych i w takich sytuacjach można rozważać 

możliwość zastosowania art. 51 k.w. czy art. 140 k.w., przypuszczalnie jednak może 

zachodzić niezwykle rzadko, jeżeli chodzi o ekspozycję nagości w saunie. Ponadto 

uzasadnionym jest, aby ewentualna reakcja prawnokarna na tego rodzaju czyny miała 

charakter ostateczny, a więc gdy inne środki zawiodą. Pierwszą oczekiwaną reakcją jest 

 
809 https://fakty.plportal.pl/artykuly/kronika-kryminalna-polska-wiadomosci-lokalne-felietony/nieokrzesany-

barbarzynca-zgorszyl - dostęp dnia 02. 06. 2020 r. 
810 M. Bojarski, Wykroczenia przeciwko…, s. 782. 
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zachowanie obsługi, która powinna zwrócić uwagę, w jaki sposób należy w danym obiekcie 

korzystać z pomieszczeń sauny, aby uczynić to zgodnie z regulaminem, reakcja stróżów 

prawa winna stanowić wyjątek i również w pierwszej kolejności zostać skierowana na środki 

oddziaływania wychowawczego.  

Zupełnie inny przypadek miał natomiast miejsce w „Pałacu Saturna”, gdzie znajdują 

się rzymskie termy w Czeladzi, gdzie saunowiczów, zgodnie z regulaminem, obowiązuje 

nagość a spacerujący w stroju Adama po pałacowym ogrodzie są widoczni z okien bloków 

okalających pałac. Sąsiadów widok z okien razi i bulwersuje811. Wychodząc na balkon nikt 

nie spodziewa się, że może natknąć się na nagą osobę i z tego punktu widzenia może być 

zaskoczonym „nagim krajobrazem”, co z kolei uzasadnia oburzenie, zażenowanie, 

zawstydzenie. Szkopuł tkwi w tym, że osoby korzystające z rzymskich term, przynajmniej 

za pierwszym razem, mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że są dostrzegalne przez 

nieokreślony krąg okolicznych mieszkańców, gdy poruszają się nago, bo taki jest 

bezwzględny regulamin tego miejsca812. Nie można im zarzucać działania wbrew normie 

art. 140 k.w., gdyż dla jego realizacji sprawca musi swoją świadomością oraz wolą 

obejmować wszystkie jego znamiona813. Inaczej przedstawia się odpowiedzialność 

organizatora takich cieplnych kąpieli, który ma przeświadczenie o sytuacji i doskonale wie, 

że okoliczni mieszkańcy narażeni są na wstydliwy widok. Przy założeniu pasywności jego 

działania i niewprowadzania zmian w regulaminie, tudzież nie podjęcia kroków w celu 

należytego osłonięcia pałacowego ogrodu, jego czyn można rozważać na wielu 

płaszczyznach, skoro z pełną świadomością doprowadza do konfrontacji mieszkańców 

okolicznych bloków z nagością swoich klientów, a swoich klientów naraża na 

podglądactwo. Jednak odpowiedzialność ta ograniczyłaby się do odpowiedzialności 

cywilnoprawnej. Narażenie mieszkańców na wstydliwy widok jest bowiem desygnatem 

pojęcia immisji niematerialnych. Immisje te, zwane także idealnymi, moralnymi, 

charakteryzują się ujemnym oddziaływaniem na psychikę właściciela nieruchomości 

poprzez wywoływanie obawy, stresu, obrzydzenia, wstydu, zgorszenia, obrazy uczuć 

moralnych lub estetycznych814. Sąsiedztwo ogrodu term rzymskich, po którym należy 

poruszać się nago, należy uznać za typowy przykład immisji niematerialnych. Środkiem 

ochrony prawnej będzie wówczas art. 144 k.c., który swym zakresem obejmuje wszelkie 

 
811 https://gazetawroclawska.pl/kiedy-nas-razi-gola-pupa/ar/443463 - dostęp dnia 20. 06. 2020 r. 
812 http://www.termyrzymskie.pl/pl/termy-rzymskie/regulamin - dostęp dnia 02. 06. 2020 r.  
813 K. Wala, Wykroczenie nieobyczajnego…, s. 135. 
814 S. Rudnicki, Sąsiedztwo nieruchomości. Problematyka prawna, Kraków 2008, s. 20. 
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zachowania, które mogą utrudnić właścicielom nieruchomości sąsiednich wykonywanie 

swego prawa, przy czym nie chodzi tu o ingerencję w sferę fizycznego korzystania z 

mieszkania, ale wtargnięcie w sferę określonego stanu psychicznego i emocjonalnego, jaki 

daje każdemu człowiekowi poczucie bezpieczeństwa i niezakłóconego posiadania miejsca, 

w którym koncentruje swoje istotne sprawy życiowe i chroni swoją prywatność. Jedynym 

kryterium uznania danych zakłóceń za immisje powinno być przekroczenie przez nie 

przeciętnej miary, niezależnie od rodzaju i charakteru tych oddziaływań815. Oznacza to, że 

nawet działania formalnie zgodne z prawem mogą zostać uznane za immisje, jeżeli 

powodują zakłócenia prawa własności przekraczające przeciętną miarę. B. Lackoroński 

podaje, że w tego typu sytuacjach najlepszym środkiem ochrony będzie roszczenie 

negatoryjne, oparte na art. 222 §2 k.c. w zw. z art. 144 k.c.816. 

Z drugiej strony osoby korzystające z term są zobowiązane do poruszania się nago  

w strefach beztekstylnych. Strefy takie znajdują się albo znajdowały również w ogrodzie 

term, co naraża wielbicieli kąpieli na zainteresowanie ze strony sąsiadów. Możliwe jest więc 

ich podglądanie, a także nagrywanie ich nagiego wizerunku. O ile odpowiedzialność na linii 

saunowicz - mieszkaniec bloku należy raczej odrzucić, o tyle jako uzasadniona jawi się 

odpowiedzialność na płaszczyźnie właściciel obiektu jako osoba prawna a saunowicz. 

Osobie prawnej przyznaje się bowiem szeroki zakres podmiotowości i może ona ponosić 

samodzielną odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich przez jej organy 

działające w ramach wyznaczonych kompetencji. Powództwo skierowane przeciwko osobie 

prawnej, pozwala na pełniejszą restytucję i rekompensatę wynikającą z naruszenia dóbr 

osobistych817. Otóż w sytuacji, gdy saunowicz nie jest należycie poinformowany o tym, że 

wychodząc na zewnątrz może być widziany i obserwowany przez nieokreśloną liczbę osób, 

zamieszkujących w bloku naprzeciwko, to uzasadnionym wydają się być roszczenia 

skierowane przeciwko właścicielowi obiektu o naruszenie lub zagrożenie jego dóbr 

osobistych w postaci prywatności, intymności, wizerunku. Wówczas podstawą 

odpowiedzialności mógłby być art. 24 k.c. w zw. z art. 448 k.c. 

Ciekawy przypadek dotknął także raciborski aquapark. Wydzielona tam strefa 

nagości została zniesiona a regulamin zmieniono w taki sposób, że usunięto zdanie: „Z sauny 

 
815 W. J. Katner, Zastosowanie art. 144 k.c. do różnego rodzaju immisji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Łódzkiego 1978, nr 42, s. 64. 
816 B. Lackoroński, Ochrona własności przed immisjami pośrednimi a ochrona dóbr osobistych - wybrane 

zagadnienia, Studia Iuridica 2010, t. LII, s. 110. 
817 W. J. Piwowarczyk, P. Moroz, Odpowiedzialność cywilna osoby prawnej za naruszenie dóbr osobistych, 

Rynek. Społeczeństwo. Kultura 2004, nr 2 s. 26. 
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należy korzystać nago, gdyż strój kąpielowy zatrzymuje pot na ciele, co może podrażnić 

skórę”. Saunowicze zaczęli więc zasłaniać ciało ręcznikami, jednakże po wyjściu z sauny 

mogą schłodzić swoje ciało jedynie pod prysznicami, które są wystawione na widok 

wszystkich przebywających w strefie SPA, niewyposażone w żadne ścianki i zasłony. 

Jedynym więc rozwiązaniem jest odwieszenie ręcznika na haczyk i szybkie schłodzenie się 

nago, będąc odwróconym do ludzi tyłem818. Saunowicz nie ma obiektywnej możliwości 

skrycia się ze swoją nagością. Mężczyzna czy kobieta biorący zimny prysznic w takich 

warunkach nie zachowują się tak ani dla żartu ani dla wygłupu, a więc nie spełniają 

kluczowego kryterium, jakim jest wypełnienie znamion wybryku. Pomimo więc, że zmiana 

regulaminu miała doprowadzić do zniesienia strefy nagości, skutku takiego nie przyniosła a 

zachowanie osób korzystających z tej strefy uwarunkowane jest charakterystyką tej 

przestrzeni. W tym przypadku również nie należy wykluczyć odpowiedzialności właściciela 

obiektu za naruszenie lub zagrożenie dóbr osobistych saunowiczów, skoro zobowiązani są 

brać kąpiel na oczach osób „tekstylnych” bez możliwości zasłonięcia swego nagiego ciała 

po seansie w saunie.    

 W krajach o ugruntowanej kulturze saunowania, jak Finlandia, Szwecja, Niemcy, 

Holandia, Japonia nagość kąpieli jest tylko nagością w kąpieli i niczym więcej. Na naszym 

rodzimym gruncie wzbudza kontrowersje osób mówiących „nie bo nie”. Ludzie niezwykle 

rzadko poddają refleksji prezentowane przez nich poglądy na dobre/dozwolone i 

złe/potępiane zachowanie. Gdy dziecko zadaje pytanie o przyczynę takiej a nie innej 

konstrukcji przekazywanych mu norm, dorosły zwykle nie potrafi jej podać, mówiąc „bo tak 

już jest”819. Tymczasem przyswojenie kilku podstawowych zasad wiedzy o „kulturze 

sanowania” pozwoliłoby rozwiać wątpliwości nie tylko na gruncie obyczajowym, ale 

również prawnym.  

 

4. Karmienie piersią 

 

Sprawa karmienia piersią w sopockiej restauracji wywołała do tablicy temat 

przyzwoitości takiego zachowania w miejscach publicznych. Rozgorzała dyskusja 

odwołująca się do arsenału środków retorycznych typu uprawnienie, obowiązek, zakaz, 

nakaz, dozwolone, norma, godność, standard. Uczestników tej dyskusji możemy podzielić 

 
818 https://www.nowiny.pl/poniecice/108855-nago-do-sauny-w-aquaparku-h2ostrog-500-zl-mandatu-za-

zgorszenie.html - dostęp dnia 02. 06. 2020 r. 
819 A. Herman, Proces społecznej…, s. 87. 
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na tych, którzy uważają karmienie piersią za rzecz zupełnie naturalną, zdecydowanych 

przeciwników karmienia piersią w miejscu publicznym oraz osoby, które uważają, że można 

to robić, ale w odpowiedni sposób i w odpowiednim miejscu. W ramach niniejszego 

opracowania należy postawić dość odważną tezę, a mianowicie nieprzyzwoitością jest 

zawstydzenie matki karmiącej dziecko w miejscu publicznym, nie zaś odwrotnie. Jednak 

pomimo postępującej społecznej akcji informacyjnej w zakresie zalet zdrowotnych 

karmienia piersią, ale również dyskryminacji ze względu na płeć, wciąż powszechne są 

zachowania piętnowania matek karmiących w miejscu publicznym. Być może 

rozpowszechnienie jednoznacznych stanowisk wyjaśniających kwestie kluczowe okaże się 

w tym względzie najlepszą kampanią edukacyjną.  

Od wielu lat stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Funduszu 

Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), Amerykańskiej Akademii Pediatrii 

(AAP) oraz Europejskiego Towarzystwa Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i 

Żywienia (ESPGHAN) dotyczące żywienia noworodków i niemowląt jest niezmienne - 

karmienie piersią to optymalny sposób żywienia noworodków i niemowląt820. Mleko matki 

jest źródłem pożywienia, które pod względem właściwości zdrowotnych i odżywczych jest 

niezastąpione. Ma ono pozytywny wpływ na zdrowie dziecka, jak i matki. Wskazuje się 

także korzyści ekonomiczne, rodzinne i środowiskowe821. Karmienie piersią zalecają 

lekarze, położne, pielęgniarki, psycholodzy, są to zalecenia powszechne i akceptowane. 

Również Ministerstwo Zdrowia propaguje taki sposób żywienia noworodków i niemowląt 

prowadząc szeroką kampanię informacyjną, głosząc że: „Karmienie piersią w miejscach 

publicznych jest częścią życia społecznego. Jest również praktyczne i wygodne. Wbrew 

pozorom ułatwia wyjście z domu, spotkania w gronie przyjaciół czy wyjazd za miasto. 

Rodzice nie muszą zabierać ze sobą dodatkowych akcesoriów, np. butelek, wody do 

sporządzenia mieszanki, by nakarmić dziecko w przestrzeni publicznej. Pokarm matki jest 

bezpieczny dla dziecka i zawsze w odpowiedniej temperaturze”822. Stanowisko w dyskusji 

zajął także Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania. W oświadczeniu 

podkreślił, że „karmienie piersią jest naturalnym zjawiskiem związanym z rozwojem 

każdego człowieka i stanowi afirmację macierzyństwa. Nie można zatem godzić się na 

separowanie kobiet karmiących piersią w przestrzeni publicznej. Kobieta ma prawo do 

 
820 D. Bassara-Nowak, M. Nagórska, Karmienie piersią w miejscach publicznych. Wiedza i postawy studentów 

kierunków medycznych, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2019, nr 1, s. 48. 
821 A. Olejnik, A. Adamczewska, K. Kossakowska, Karmienie piersią w miejscach publicznych w opinii 

kobiet, Hygeia Public Health 2018,  nr 3, s. 275.  
822 https://www.gov.pl/web/zdrowie/karmienie-piersia - dostęp dnia 01. 05. 2020 r. 
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swobodnego karmienia piersią w miejscach publicznych a przepisy polskiego prawa tego 

nie zabraniają”823.   

 Bezsprzecznie karmienie piersią jest ze wszech miar pozytywne i stanowi kluczowy 

element zdrowia publicznego. Cały ambaras w tym, że aspekt świętości karmiących piersi i 

ich aspekt seksualny wyznaczają dwa kierunki rozważań, albowiem obowiązek żywienia  

i obowiązek pobudzenia zmysłów pozostają sprzeczne ze sobą. Karmienie piersią stało się 

przyczyną skandalu, gdy kobieta zrobiła to w miejscu publicznym824. Warto tu wspomnieć 

także o polskiej akcji karmiących matek w warszawskim metrze w 2011 r. Kilkanaście 

matek protestowało tam poprzez publiczne karmienie swoich pociech z powodu decyzji 

galerii „Pociąg do Sztuki” obsługującej wystawy w metrze, która nie zgodziła się na 

umieszczenie fotografii matek karmiących niemowląt. Instytucja tłumaczyła, że nie 

pokazuje nagości, nie może szokować i obrażać ludzi. Obecne na miejscu kobiety 

podkreślały, że pierś karmiącej matki jest często gorzej traktowana, niż mocno odsłonięty 

dekolt. Nagość na billboardach nikogo nie szokuje, wszechobecne są ulotki agencji 

towarzyskich wkładane za wycieraczki, lecz to zdjęcia przedstawiające zwyczajną czynność, 

jak karmienie piersią, oburzają i mogą urazić czyjeś uczucia. Protestując w ten wymowny 

sposób chciały pokazać, że karmienie piersią wcale nikogo nie obraża i nie jest szokujące. 

Dodatkowo umieściły one na wózkach dzieci kartki z napisem „Karmienie piersią nie jest 

obsceniczne”825. 

Analizując wpisy przeciwników karmienia piersią w miejscu publicznym zauważalne 

są emocje, jakie wywołuje obnażona pierś oraz niechęć do fizjologii. Karmienie piersią 

traktowane jest jako czynność wręcz ekshibicjonistyczna, co najmniej bardzo intymna, a 

widok kobiety karmiącej piersią drażni, wywołuje zgorszenie, także obrzydzenie. W opinii 

przeciwników konieczne jest więc, aby kobiety robiły to w odosobnieniu, nie narzucając się 

swoim macierzyństwem i obnażoną piersią, z całą pewnością, aby nie robiły tego w 

restauracji. Pojawiają się także głosy „tam, gdzie kończy się kultura osobista i wchodzi 

prostactwo i chamstwo, tam muszą być przepisy prawne, żeby chamstwo trzymać w 

ryzach”826. Część społeczeństwa zatem uważa, że karmienie piersią w miejscach 

 
823 https://www.rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/oswiadczenie-pelnomocnika-rzadu-do-spraw-rownego-

traktowania-w-sprawie-karmienia-piersia - dostęp dnia 01. 05. 2020 r. 
824 M. Bieńko, O nagości kobiecych piersi „widokiem oko skromne przerażającym, a lubieżne zapalającym”, 

Societas Communitas 2014, nr 1, s. 103. 
825 https://warszawa.naszemiasto.pl/matki-karmiace-piersia-protestowaly-na-stacji-metra-pole/ar/c6-953563 - 

dostęp dnia 07. 05. 2020 r. 
826 https://www.wprost.pl/kraj/10018772/pelnomocnik-rzadu-kobieta-ma-prawo-do-karmienia-piersia-w-

miejscach-publicznych.html - dostęp dnia 01. 05. 2020 r. 
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publicznych jest niezgodne z normą i jej naruszenie uprawnia inne osoby do stanowczej 

reakcji, nie tylko w zakresie doraźnych działań: wyproszenia z restauracji, wyproszenia do 

specjalnie przeznaczonego w tym celu pomieszczenia, ale także do jurydyzacji tej części 

życia społecznego.  

Spór w ramach niniejszego opracowania sprowadza się więc do pytania, jakiego 

rozstrzygnięcia dostarcza obowiązujące prawo i jak powinno ono wyglądać, jeśli chodzi o 

karmienie piersią w miejscach publicznych? J. Kulesza stawia tezę, że karmienie piersią 

dziecka, ale również przewijanie, w miejscu publicznym nie może być traktowane w 

kategoriach nieobyczajnego wybryku, chyba że w danym miejscu znajduje się wydzielony 

pokój dla rodzica z dzieckiem827. Próbując zinterpretować tę wypowiedź na myśl przychodzi 

spostrzeżenie, że autor prezentuje umiarkowane stanowisko, zgodnie z którym powinno się 

rozważyć ograniczenie praktyki karmienia piersią w miejscach publicznych traktując je jako 

wybryk nieobyczajny wówczas, gdy kobieta ma dostęp do przeznaczonego na ten cel 

pomieszczenia a robi to publicznie. Druga jednak myśl jest taka, że autor poprzez tę 

wypowiedź, w szczególności poprzez jej brak konkretyzacji, posłużenie się nieprecyzyjnym 

łącznikiem „chyba”, podejmuje refleksję na temat przyszłych pożądanych rozwiązań, 

sprowadzając spór do kompromisu, który usatysfakcjonuje osoby o odmiennych poglądach, 

różnej wrażliwości, gdzie na jednej szali są potrzeby karmiących matek i dzieci, a na drugiej 

gorszący się odbiorcy. Obie możliwości budzą wewnętrzny opór. Wydaje się, że istnienie 

wydzielonego pomieszczenia nie powinno tu nic zmieniać. 

K. Wala uważa, że karmienie piersią nie może być traktowane jako nieobyczajny 

wybryk, zaś istnienie wydzielonego na ten cel miejsca nie może przekształcać tej oceny.  

Autor argumentuje, że okoliczność taka nie może powodować, że zachowanie, które jest 

oficjalnie propagowane w społeczeństwie, staje się na tyle rażąco odbiegające od przyjętych 

norm zachowania, że należy kwalifikować je jako wybryk. Argumentem przeciwko takiej 

wykładni jest także potrzeba zapewnienia karmiącym matkom komfortu dotyczącego 

pewności co do legalności ich działania w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb ich 

dzieci828. Zaprezentowane stanowisko w całości zasługuje na aprobatę. A priori ocena 

zachowania polegającego na karmieniu piersią w miejscach publicznych powinna być 

przesądzona. Czynienie założeń, że jest ona dozwolona, ale tylko wówczas, gdy nie ma 

pomieszczeń do tego przeznaczonych doprowadza do niepotrzebnego rozmydlenia tej 

oceny. Założenie takie rodzi kolejne pytania i wątpliwości, czy kobieta powinna za wszelką 

 
827 J. Kulesza, Wykroczenia przeciwko…, s. 934. 
828 K. Wala, Wykroczenie nieobyczajnego…, s. 182-184. 
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cenę poszukiwać takiego pokoju w momencie konieczności nakarmienia piersią, czy 

odległość od miejsca gdzie kobieta nakarmiła piersią w miejscu publicznym a miejscem, 

gdzie taki pokój jest wpływa na ocenę obyczajności jej zachowania, a gdy takiego pokoju 

nie ma, to powinna się okryć i ukryć, aby jej zachowanie było obyczajne, czy jednak może 

karmić bez skrępowania nie narażając się na reakcję karnoprawną? Przyjęcie rozwiązania 

zaproponowanego przez J. Kuleszę do wykroczenia nacechowanego ocennie, jakim jest art. 

140 k.w., wprowadziłoby kolejne kryteria czyniąc ewentualną penalizację takiego 

zachowania zupełnie nieczytelną.  

Analiza orzecznictwa czyni widoczną konstatację, że każda kobieta ma prawo do 

karmienia piersią w miejscach publicznych. Pomimo tego, że Sąd Okręgowy w Gdańsku w 

wyroku z dnia 14 grudnia 2017 r. (sygn. I Aca 187/17) w sprawie kobiety karmiącej piersią 

w restauracji oddalił powództwo, ustalił, że prawo kobiety do karmienia piersią należy 

postrzegać w kategoriach jej dóbr osobistych, a kobieta, która z tego prawa nie może 

skorzystać może się poczuć oburzona, urażona829. Równocześnie jednak, a więc sprzecznie, 

sąd okręgowy przyjął, że prośba innych klientów o niekarmienie piersią przy stoliku była 

uprawniona z uwagi na „ostentacyjny sposób karmienia piersią” przez panią L. M., jak i 

praktykę innych matek karmiących piersią polegającą na nie zajmowaniu w tym celu 

wskazanego miejsca. Karmienie piersią w miejscach publicznych wszak nie może naruszać 

praw podmiotowych innych osób ani przyjętych w tym zakresie norm społecznych  

i moralnych”830. Ostatecznie Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 14 grudnia 2017 

r. (sygn. I ACa 187/17)831 uznał roszczenia za zasadne i zmieniając wyrok w tej sprawie, 

przyznał matce odszkodowanie oraz nakazał przeproszenie powódki przez właściciela 

restauracji. Sąd apelacyjny przesądził również prawo kobiety do karmienia piersią w 

miejscach publicznych, jako immanentną czynność związaną z macierzyństwem, zaś 

działania personelu sopockiej restauracji ocenił jako dyskryminujące ze względu na płeć, 

albowiem tylko z uwagi na swoją płeć powódka mogła doświadczyć macierzyństwa oraz 

karmienia piersią, a to właśnie stało się przyczyną podjętych wobec niej kroków832. Na 

gruncie tej sprawy stanowisko zajął także Rzecznik Praw Obywatelskich podnosząc, że 

„jakiekolwiek działania prowadzące do zawstydzenia i upokorzenia matek karmiących 

 
829 A. Nadolska, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2017 r., sygn. akt I ACa 

187/17, Przegląd Sądowy 2019, nr 2, s. 169-170.  
830https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Sprawa%20pani%20Liwii.%20Pismo%20procesowe%20RPO%

20-%20SA%20w%20Gda%C5%84sku.pdf - dostęp dnia 01. 05. 2020 r. 
831 https://gdansk.sa.gov.pl/komunikat-w-sprawie-i-aca-18717-sprawa-gdanska-i-c-

20615,new,mg,233.html,119 - dostęp dnia 01. 05. 2020 r. 
832 A. Nadolska, Glosa do wyroku…, s. 171. 
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dzieci w miejscach publicznych oraz do wzbudzenia w nich przekonania, że wybierając czas 

i miejsce karmienia powinny kierować się „normami społecznymi i moralnymi”, a nie 

potrzebami swojego dziecka i własnym komfortem, stanowi niezgodne z prawem naruszenie 

zasady równego traktowania”833. 

Tło sprawy poddanej pod osąd sądów koncentrowało się na zagadnieniu 

dyskryminacji ze względu na płeć, co nie jest rzeczą niniejszego opracowania, jednakże 

wszelkie podnoszone twierdzenia i zarzuty co do zachowania personelu i klientów sopockiej 

restauracji mają przełożenie na sposób postrzegania karmienia piersią w miejscach 

publicznych. Otóż nie będzie chyba zbyt śmiałą tezą, że w tym przypadku sąd apelacyjny w 

ślad za powódką, organizacją ją reprezentującą i Rzecznikiem Praw Obywatelskich doszedł 

do przekonania, że karmienie piersią w miejscach publicznych jest częścią życia 

społecznego, na pewno nie jest nieobyczajne. Nieprzyzwoitością jest natomiast wzbudzanie 

w kobietach przekonania, że karmienie piersią jest czymś wstydliwym. Rzecznik Praw 

Obywatelskich podnosi przy tym, że zakazanie karmienia piersią w miejscu i czasie 

dogodnym dla kobiety i dziecka, mogłoby prowadzić do ograniczenia udziału kobiet w życiu 

społecznym albo do skrócenia czasu karmienia piersią, co również miałoby negatywne 

skutki dla matki i dziecka834. A. Olejnik, A. Adamczewska, K. Kossakowska także 

zauważają, że kobieta ma prawo do swobodnego karmienia piersią w dowolnym miejscu 

publicznym, ponieważ polskie prawo tego nie zabrania. Bezprawnym jest w tej sytuacji 

wywieranie presji na karmiącej, aby przestała karmić lub zmieniła miejsce karmienia835.  

 Należy pamiętać, że to czy dane zachowanie jest wybrykiem lub nieobyczajnym 

wybrykiem zależy od sprzeczności danego czynu z przyjętymi w danych okolicznościach 

normami postępowania, zasadami współżycia społecznego, nadto sprzeczność taka musi być 

rażąca. Biorąc pod uwagę wszelkie akcje informacyjne, edukacyjne a także propagujące ten 

sposób karmienia nieuprawnionym jest twierdzenie, że karmienie piersią w miejscu 

publicznym jest nieobyczajne. Należy oponować także poglądowi, że jest ono nieobyczajne 

wówczas, gdy kobieta ma dostęp do pomieszczenia przeznaczonego dla kobiet karmiących. 

Wątpliwym jest przy tym, na ile jest to problem prawny, a na ile społeczny. 

Karmienie piersią w miejscach publicznych dotyczy norm współżycia społecznego i winno 

 
833https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Sprawa%20pani%20Liwii.%20Pismo%20procesowe%20RPO%

20-%20SA%20w%20Gda%C5%84sku.pdf - dostęp dnia 01. 05. 2020 r. 
834 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zawstydzanie-matki-karmi%C4%85cej-dziecko-w-miejscu-

publicznym-jest-niezgodn%C4%85-z-prawem-form%C4%85-nier%C3%B3wnego - dostęp dnia 01. 05. 2020 

r.  
835 A. Olejnik, A. Adamczewska, K. Kossakowska, Karmienie piersią…, s. 276.  
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być uregulowana przede wszystkim obyczajowo. Tak ten problem pojmują również K. 

Koźmiński i J. Rudnicki, którzy, odwołując się do dobrze znanej tezy głoszonej przez 

Gajusza Korneliusza Tacyta „dobre obyczaje działają tam lepiej niż gdzie indziej najlepsze 

prawa”, głosząc, że istnieje społeczny obowiązek wykonywania wszelkich swoich praw 

oględnie, bez niepotrzebnego naruszania komfortu i interesów innych ludzi. Podzielając w 

pełni przekonanie autorów, że jurydyzacja wszelkich aspektów życia jest zbędna, nie można 

przejść obojętnie obok ich wypowiedzi. Wyłania się oto kolejny problem oscylujący wokół 

sposobu karmienia piersią i jej granic, których naruszenie ma powodować brak komfortu 

odbiorców i naruszać ich interesy. K. Koźmiński i J. Rudnicki podnoszą bowiem, że prawa 

swoje należy wykonywać oględnie, czyli taktowanie, z umiarem, kulturalnie, dyskretnie, 

zręcznie836. Czy w przekonaniu autorów taki właśnie jest każdy sposób karmienia piersią, 

przy zachowaniu zasad zdrowego rozsądku i umiaru, który powinien przyświecać w każdej 

dziedzinie życia, czy jednak oględne jest karmienie piersią tylko wówczas, gdy kobieta 

osłoni, przykryje swoją pierś, w taki sposób, aby nie była zauważalna dla otoczenia? D. 

Bassera-Nowak i M. Nagórska zajmując głos w dyskusji polecają, aby normalizować 

podejście do karmienia piersią, tylko wówczas pierś kobieca przestanie być traktowana jako 

obiekt seksualny, co wpływa na wrogie podejście do matek karmiących837. Dobrze 

widzianym jest więc upowszechnienie tego zjawiska, sprowadzenie go do spraw 

codziennych i popularyzacja. Nie powinna więcej miejsca zabierać debata na temat 

sposobów karmienia, miejsca karmienia i wszelkich sposobów kamuflażu. Oczywiście jak 

w każdej sytuacji, także i w tym wypadku należy zachowywać rozsądek.  

K. Wala rozważa sytuacje skrajne, kiedy intencją matki jest prowokowanie 

społeczeństwa, np. przez zbytnie eksponowanie piersi i kuszenie przechodniów, uznając, że 

można wówczas rozważać możliwość zastosowania art. 140 k.w.838. Temat do dyskusji jest, 

albowiem w przestrzeni publicznej pojawił się kazus kobiety, matki dwóch chłopców w 

wieku 4 i 5 lat, która w przedziale pociągu postanawiała bez żadnego skrępowania nakarmić 

dwóch synów jednocześnie839. Są to jednak sytuacje skrajne, a nie norma. Codziennością są 

sytuacje, kiedy matka chroni prywatność swoją i dziecka, traktuje tę czynność jako 

naturalną, wręcz fizjologiczną i robi to chcąc zapewnić jak najlepszy rozwój dla swojej 

pociechy.  

 
836 https://synonim.net/synonim/ogl%C4%99dnie - dostęp dnia 01. 05. 2020 r. 
837 D. Bassara-Nowak, M. Nagórska, Karmienie piersią…, s. 53. 
838 K. Wala, Wykroczenie nieobyczajnego…, s. 184. 
839 http://dobrzewychowana.pl/karmienie-piersia-w-miejscach-publicznych/ - dostęp dnia 01. 05. 2020 r. 
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 Piersi są szczególną przestrzenią doświadczenia kobiecości, kojarzoną na przemian  

z niewinnością, jak i z obrazą moralności. „Złe” piersi są obiektem pożądania, 

średniowiecznymi „wrotami do piekieł”, służą uwodzeniu, w przypadku zaś „dobrych” 

piersi podkreślana jest ich zdolność do karmienia dzieci, a nawet alegorycznie całej 

społeczności religijnej, a nawet politycznej. Dla samych kobiet piersi stanowią ucieleśnienie 

egzystencjonalnego napięcia między Erosem i Tanathosem - życiem i śmiercią. Najlepiej 

więc będzie, jeśli w pierwszej kolejności potraktujemy je poważnie840. 

W świetle zaprezentowanych powyżej wypowiedzi, prawo matek do karmienia 

piersią w miejscach publicznych jawi się jako niepodważalne i nie powinno być w żaden 

sposób kwestionowane. Karmienie dziecka piersią, poza dostarczaniem niezbędnych 

składników odżywczych, jest wyrazem bliskości i więzi, których to nowonarodzone dziecko 

potrzebuje nie mniej niż pokarmu. Pozytywny stosunek społeczeństwa do widoku kobiet 

karmiących piersią w miejscu publicznym posiada potencjał wsparcia matki i dziecka. Nie 

do zaakceptowania są poglądy przeciwników i to właśnie ich zachowania, polegające na 

zawstydzaniu kobiet karmiących dziecko w miejscu publicznym, które należy traktować w 

kategoriach naruszenia dobrych obyczajów, choć nie wyczerpujących znamion czynów 

zabronionych przez prawo karne.  

 

5.  Nagość dzieci i wobec dzieci 

 

Jednym z obszarów problemowych, wokół którego należy poczynić kilka spostrzeżeń 

i rozważań jest nagość dzieci i nagość wobec nich. Kwestią problematyczną jest to, że osoby 

dorosłe w większości przypadków same decydują o swojej nagości, a dzieci są zależne w tej 

mierze od decyzji rodziców lub opiekunów. Czasami interesy jednych i drugich mogą się 

krzyżować. Podkreślić należy, że w ramach niniejszego podrozdziału dziecko jest 

definiowane jako osoba od momentu poczęcia do chwili osiągnięcia pełnoletności. Jest to 

bowiem reguła o charakterze generalnym. Problematyka „człowieczeństwa” dziecka 

narodzonego pozostaje w naszych czasach już poza sferą rozważań. Co do zasady ochrona 

dziecka narodzonego jest sprawowana z taką samą intensywnością jak ochrona osoby 

dorosłej841. 

 
840 M. Bieńko, O nagości kobiecych…,, s. 110. 
841 J. Potulski, Dziecko jako przedmiot czynu zabronionego, Gdańsk 2007, s. 52-53, 25. 

217:8938293023



218 
 

Nagość nierozerwalnie połączona jest z tematem różnic płci, ich odkrywaniem i 

badaniem, dlatego dobrze jest wiedzieć jak przebiega rozwój dziecka. Od narodzin do 

dojrzałości dokonuje się on zgodnie z kolejnymi etapami, które pozostają w ścisłym ze sobą 

powiązaniu. W okresie od 0 do 3 lat dziecko odrywa swoje ciało, dotyka się, również dotyka 

narządów płciowych, często dzieje się tak przez przypadek842. Dziecko trzyletnie lubi 

oglądać i dotykać ciała swoich rodziców, wyraża swoje uczucia, stawia pytania: skąd się 

biorą dzieci? Czteroletnie dzieci interesują się budową swojego ciała, demonstrują swoją 

nagość i uczą się słów związanych z budową i fizjologią płci843. Od czterech lat zaczyna się 

także etap zabaw seksualnych, które nie stanowią jakiegoś wydzielonego typu zabaw, 

zwykle różne rodzaje aktywności zabawowej w tym wieku zawierają w sobie element 

erotyczny. Dziecko w tym okresie jest bardzo ciekawe swojego ciała i ciała innych ludzi, 

lubi się więc popisywać swoją nagością. Dominują zabawy naśladujące role dorosłych, które 

stwarzają okazję do wzajemnego dotykania się, rozbierania, manipulowania ciałem czy jego 

demonstrowania844. Pięcio i sześciolatkowie nadal interesują się różnicami w budowie ciała 

obu płci, co niekiedy doprowadzają do rozbierania się i wzajemnego oglądania. Dalej 

popularne są więc zabawy polegające na rozbieraniu się, dzieci przyglądają się także nagim 

rodzicom czy oglądają ilustracje845. Pojawia się też skłonność do chichotania i 

komentowania na widok nagości dorosłych846. Faza pomiędzy 7 a 9 rokiem życia to 

pierwszy wstyd i pierwsza miłości. Dzieci mogą się czuć nieswojo, kiedy są nagie w 

obecności innych osób. Nie chcą już rozbierać się w obecności osób dorosłych i przestają 

chodzić nago. Wiek od 10 do 15 to faza przed dojrzewaniem i dojrzewania. Zmienia się 

wygląd zewnętrzny chłopców i dziewczynek, osiągają oni dojrzałość płciową. Osoby w tym 

wieku muszą przyzwyczaić się do swojego „nowego ciała”, często czują się nieswojo i 

zażenowane. Ostatnia faza to wiek 16-18 lat, kiedy młodzi ludzie zaczynają już zdobywać 

doświadczenie seksualne całując się, dotykając, pieszcząc będąc nago, w grę wchodzą już 

pierwsze doświadczenia seksualne847.  

Te granice są płynne i umowne, gdyż każde dziecko rozwija się we własnym tempie  

i po kolei zaczyna odkrywać, odczuwać i rozumieć kwestie dotyczące płci i nagości.  

K. Imieliński wskazywał, że dzieci nie odczuwają wstydu seksualnego dopóki nie rozwinie 

 
842 M. Bieńko, Seksualność dziecka w aspekcie psychospołecznym (w:) Wykorzystywanie seksualne dzieci. 

Teoria, badania, praktyka, red. M. Sajkowska, Warszawa 2004, s. 74-76. 
843 J. Frątczak, Edukacja seksualna dzieci przedszkolnych, Nauczyciel i Szkoła 1997, nr 1, s. 94. 
844 M. Bieńko, Seksualność dziecka…, s. 78. 
845 J. Frątczak, Edukacja seksualna…, s. 94. 
846 M. Bieńko, Seksualność dziecka…, s. 78. 
847 A. Łukasz, Wychowanie seksualne w rodzinie, Warszawa 2006, s. 24-26. 
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się u nich świadomość płci i seksualność848. Można powiedzieć, że dzieci są bezwstydne - 

czyli nie znają i nie stosują się do pewnych norm społecznych, a przy tym nie odczuwają z 

tego powodu trudnych emocji. Z. Lew-Starowicz uważa, że zabawy seksualne dzieci są 

naturalnymi oznakami rozwoju psychoseksualnego, a najczęściej polegają na oglądaniu 

narządów płciowych u obojga płci, ich dotykaniu, odgrywaniu roli małżeństwa, 

pokazywaniu się nago. Typowe zabawy ograniczają się do zabawy w doktora i polegają na 

poznawaniu odmienności budowy płci. W większości przypadków zabawy seksualne są fazą 

bez żadnych negatywnych następstw, dlatego nie należy uniemożliwiać dzieciom 

współudział w takich zabawach, konieczne jest jednak czuwanie rodziców, aby mogli 

rozpoznać niepokój u swych dzieci, rozładować napięcie i konflikt, jaki może powstać w 

czasie zabawy pomiędzy rówieśnikami849. K. Imieliński wskazywał, że ekshibicjonizm 

spotykany w grach i zabawach dziecięcych ma inne podłoże, cel i znaczenia. Jest on 

seksualizowany przez dorosłych, natomiast u dzieci spełnia przede wszystkim funkcje 

poznawczą850. Również M. Jakubowicz uważa, że dzieci podglądają na koloniach i w 

przedszkolu, bawią się w doktora, starsze uświadamiają młodsze, ale ponieważ są mniej 

więcej na tym samym poziomie, nie ma więc zagrożenia przekroczenia jakiejś 

niebezpiecznej granicy851. W obliczu takich stanowisk trudno więc rozważać zwykłą 

dziecięcą nagość w kontekście karnoprawnym. Każdy wiek ma swoje prawa i w wieku 

wczesnodziecięcym wzajemne oglądanie, rozbieranie czy nawet dotykanie ma swoje 

uzasadnienie w etapach rozwoju dziecka. Wszelka ingerencja w tą sferę byłaby co najmniej 

niestosowna.  

Dla dziecka najbliższa rodzina to mikrokosmos społeczny zaspokajający 

podstawowe dla zdrowia potrzeby: miłość, stała przynależność i bezpieczeństwo. Rodzice 

przekazują dziecku pewne normy i zasady nie tylko prowadząc z dzieckiem rozmowy, ale 

także poprzez własne zachowanie. Wszelkie działania, zachowania, zaniechania, 

komentarze czy przemilczenia wpływają i kształtują seksualność dziecka oraz jego postawy 

wobec własnej płciowości, seksualności czy aktywności seksualnej. Rodzic stanowi 

pierwszy i przez długi czas najważniejszy punkt odniesienia, który dziecko obserwuje, od 

którego się uczy, którego może naśladować852. I. Obuchowska i A. Jaczewski mówiąc o 

 
848 K. Imieliński, Seksuologia. Zarys…, s. 409. 
849 Z. Lew-Starowicz, Vademecum sztuki miłosnej, Łódź 2003, s. 142-145. 
850 K. Imieliński, Seksuologia. Zarys…, s. 77-79. 
851 http://www.krzysztofsrebrny.pl/files/9413/2683/4777/Goo%20i%20wstydliwie%20GW8.06.2002.pdf - 

dostęp dnia 03. 06. 2020 r.  
852 M. Nowak, Rodzinne tworzenie seksualności, czyli jak wychowujemy seksualnie (nasze) dzieci, Societas 

Communitas 2017 nr 1, s. 90. 
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uświadamianiu seksualnym rozumieją przez to dostarczanie pewnego zasobu wiedzy, która 

jest niezbędna do prawidłowego zachowania seksualnego, ale także jako wiedza z zakresu 

biologii człowieka, psychologii, psychiatrii, seksuologii oraz prawa853. Cały ten kontekst nie 

pozostaje wolny od niejasności dotyczących tego, co można mówić dziecku, jak można się 

przy nim zachowywać, uwzględniając jego wiek, czy jest to spójne z prawidłowym 

psychoseksualnym rozwojem dziecka, a co z zagrożeniem seksualizacją854. Dzieci 

rozpoczynają poznawanie świata od poznawania własnego ciała i ciała swoich rodziców. 

Ciekawość ciała rodziców jest u dzieci naturalna, a informacje, jakie w ten sposób 

zdobywają pomagają im rozumieć cielesność i seksualność. 

Jak się jednak okazuje jedynie na stu synów tylko trzech widzi swego ojca 

rozebranego, a na sto córek tylko pięć ogląda matkę nago. Tak wynika z sondażu „W 

polskim domu”, który wykonała sopocka Pracownika Badań Społecznych. 92% osób 

twierdzi, że w ich domu nie wolno chodzić nawet częściowo nago. Największy rygor panuje 

na obszarach wiejskich. Rodzice zasłaniają przed dzieckiem nie tylko swoje ciała, ale także 

swoją seksualność855. A. Długołęcka wskazuje, że granicznym momentem, od którego 

nagość rodzica ewidentnie coś zaburza to okres od 7 do 10 roku życia. Jej zdaniem spanie z 

dzieckiem czy chodzenie nago przy dziecku w tym wieku absolutnie nie wchodzi w grę856. 

K. Srebrny uważa, że rodzice w ogóle nie powinni chodzić nago przy dzieciach. Jego 

zdaniem nagość może podsycać fantazje, które dzieci w wieku 3-5 lat i tak przeżywają 

wobec rodzica odmiennej płci. Można przejść nago z łazienki do pokoju, jeśli zapomniało 

się ręcznika, nie trzeba przemykać chyłkiem. Chodzi o to, aby nie epatować nagością w 

domu. Kąpiel z dwulatkiem jest w porządku, natomiast 3-letni chłopiec niech się kąpie z 

ojcem, a dziewczynka z matką. Można zamykać drzwi od łazienki, dziecko powinno się 

uczyć, że są sfery życia, zachowanie których unika się w towarzystwie innych ludzi. 

Również M. Jakubiowicz uważa, że około trzeciego roku życia zaczyna się gwałtowny 

rozwój seksualności, który trwa do szóstego roku życia i w tym okresie widok półnagich 

rodziców może być nadmiernie ekscytujący. Warto w tym czasie zamykać drzwi w łazience, 

gdy idziemy się kapać, przestać spać z dzieckiem857. 

 
853 A. Długołęcka, Z. Lew-Starowicz, Edukacja seksualna, Warszawa 2006, s. 237. 
854 M. Nowak, Rodzinne tworzenie…, s. 90. 
855 http://www.krzysztofsrebrny.pl/files/9413/2683/4777/Goo%20i%20wstydliwie%20GW8.06.2002.pdf - 

dostęp z dnia 03. 06. 2020 r. 
856 https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79318,23996622,dziennikarka-wyznala-ze-nieraz-pokazywala-sie-

dzieciom-nago.html - dostęp z dnia 03. 06. 2020 r. 
857 http://www.krzysztofsrebrny.pl/files/9413/2683/4777/Goo%20i%20wstydliwie%20GW8.06.2002.pdf - 

dostęp dnia 03. 06. 2020 r. 
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Są jednak i takie głosy, które dopuszczają nagość rodziców wobec dzieci bez względu 

na wiek, dopóki jest to zgodne z ich przekonaniami. Jeżeli nagość w domu jest naturalna i 

nikomu nie przeszkadza to nie ma żadnej granicy wiekowej, kiedy należałoby ją uznać za 

niedopuszczalną. Rodzic, który pokazuje się dziecku nago, postępując przy tym w zgodzie 

ze sobą i jednocześnie na narzucając się dziecku, pozwala mu na obserwację, lepsze 

poznanie i zrozumienie ciała. Dziecku ciało nie kojarzy się seksualnie - ciało jest dla niego 

interesujące i fascynujące, więc chce je poznać i zrozumieć, jak działa. Obserwuje je z 

ciekawością, by wyłowić różnice między tym, co obserwuje u siebie, a tym co widzi u 

rodzica. Dziecko nie ma wyrobionych skojarzeń seksualnych związanych z ciałem i nie jest 

w stanie ocenić zachowania rodzica dotyczącego cielesności jako dobrego bądź złego. 

Oznacza to, że na decyzję o tym, czy kąpać się z dzieckiem, będą miały wpływ takie rzeczy, 

jak normy rodziców, ich przekonania o ciele, bliskości i granicach, a czasem także lęk przed 

społeczną oceną podjętych zachowań. Chęć bliskiego kontaktu z dzieckiem nie czyni z 

rodziców pedofilów. Podobnie czerpanie przyjemności, radości czy satysfakcji z bliskiego 

obcowania z maluchem nie jest groźne858. Przy takim podejściu zadaniem rodzica jest 

wsłuchać się w potrzeby dziecka i dostosować się. Jeżeli nagość rodzica zaczyna być dla 

dziecka krępująca, wstydliwa, należy zaprzestać wspólnych kąpieli czy chodzenia nago po 

domu. Przypadki skrajne nadmiernej ekspozycji nagości mogą stanowić występek znęcania 

się.  

Czynność sprawcza przestępstwa z art. 207 k.k. jest bowiem pojęciem o szerokim 

znaczeniu i może obejmować różne sposoby zachowania się sprawcy. Bezdyskusyjne przy 

tym jest, że pojęcie „znęcanie się” zawiera w sobie istnienie przewagi sprawcy nad osobą 

pokrzywdzoną, której nie może się ona przeciwstawić lub może to uczynić tylko w 

niewielkim stopniu. Znęcanie się może polegać na działaniu lub zaniechaniu, może przybrać 

formę znęcania fizycznego, psychicznego, którego przejawem może być również przemoc 

seksualna lub molestowanie seksualne859. A. Widera-Wysoczańska wskazuje, że przemoc 

seksualna to aktywność zawierająca postawy, zachowania, emocje, słowa poprzez które 

zależne, niedojrzałe rozwojowo i niezdolne do wyrażania świadomej zgody dziecko małe 

lub w okresie dorastania do 15 roku życia, a także osoba w każdym wieku wbrew swojej 

woli jest wciągana przez osobę starszą lub rówieśnika w aktywność seksualną, do której nie 

jest przygotowana rozwojowo (emocjonalnie, fizycznie, mentalnie), naruszającą 

 
858 A. Piotrowska, Rozwój seksualny dzieci, Łódź 2019, s. 38-40. 
859 J. Kosonoga, Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (w:) Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, 

Warszawa 2015, s. 1334. 
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niepodważalne normy życia rodzinnego i społecznego dla zaspokojenia potrzeb sprawcy 

dotyczących głównie poczucie mocy, władzy, wartości, a także przyjemności seksualnej. W 

wyniku tej przemocy osoba ponosi konsekwencje w postaci niższego lub mniej 

harmonijnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i społecznego, niż potencjalnie 

możliwy. Wśród rodzajów przemocy seksualnej wymienia się - obok przemocy seksualnej 

z kontaktem fizycznym - także przemoc seksualną bez kontaktu fizycznego. Przemoc 

seksualna bez kontaktu fizycznego to sytuacje, gdy dziecko jest podglądane przez dorosłego, 

gdy rodzic wchodzi do pokoju w każdej chwili i bez pukania wtedy, gdy osoba przebiera 

się, gdy osoba dorosła wchodzi bez pukania do łazienki lub toalety, gdy dorastające dziecko 

z niej korzysta, obnażanie się rodzica w obecności dziecka, chodzenie nago po domu, 

wspólnie spanie nago razem860. 

Wszystkie te zachowania, występujące pojedynczo, zasadniczo nie są penalizowane. 

Można jednak sobie wyobrazić sytuacje, że takie wielodziałaniowe zachowanie ojca czy 

matki, negatywnie nacechowane, mogłoby wyczerpać znamiona art. 207 k.k., gdyż 

doprowadza ono do upokorzenia pokrzywdzonego, zmuszania do konfrontowania z 

nagością dorosłego, dokuczania, obrażania, udręczenia, tworzenia niezmiernie 

upokarzających dla pokrzywdzonego warunków życia. Codzienność w takich 

okolicznościach prowadziłaby wprost do wypełnienia znamion znęcania się psychicznego 

skoro „znęcanie się” to także sprawianie ciężkich przykrości moralnych w celu udręczenia, 

poniżenia, dokuczenia lub wyrządzenia innej przykrości, bez względu na rodzaj pobudek861. 

Sprowadzenie relacji rodzicielskich to ciągłego epatowania nagością, w tym spania razem 

nago, kąpania się nago, nie tolerowania sfery intymnej wyznaczonej przez małoletniego 

mogłoby więc doprowadzić do jego udręczenia, poniżenia, w konsekwencji doznania 

cierpień moralnych w stopniu uzasadniającym reakcję karnoprawną. 

M. Jakubowicz słusznie zauważa, że nagość rodziców przy dziecku jest czymś innym 

niż nagość dziecka przy rodzicach. Jeśli dziecku to nie przeszkadza, może biegać nago po 

plaży jak długo zechce. Około 6-7 roku życia samo zacznie się wstydzić, ubierać i zasłaniać 

swojego ciało, zamykać drzwi od łazienki. Najważniejsze, żeby rodzice zauważyli ten 

moment i uszanowali wstyd dziecka862. Rodzice znający poziom rozwoju emocjonalnego i 

pozwanwczego dziecka, jego wrażliwość, zainteresowania powinny wszelkie wiadomości 

 
860 A. Widera-Wysoczańska, Zaburzone rodzicielstwo jako konsekwencja kazirodztwa doznanego w 

dzieciństwie, Przegląd Psychologiczny 2005, nr 3, s. 295-305. 
861 J. Kosonoga, Przestępstwa przeciwko…, s. 1333-1334. 
862 http://www.krzysztofsrebrny.pl/files/9413/2683/4777/Goo%20i%20wstydliwie%20GW8.06.2002.pdf - 

dostęp z dnia 03.06.2020 r.  
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dotyczące płciowości dostosować do jego możliwości percepcyjnych i poważnie traktować 

ważne dla dziecka problemy i trudności. 

Co jednak w sytuacji, gdy w domu panuje atmosfera poszanowania swojej sfery 

intymności i prywatności, a tymczasem dziecko będąc w domu przyjaciela jest 

konfrontowane z nagością jego rodziców, którzy mają taki „styl bycia”863. Prawo karne nie 

przyjdzie nam tu z pomocą, a na pewno zaradzi rozsądek i rozmowę z dzieckiem lub 

rodzicami w stroju Adama i Ewy. W przypadku istnienia ich dobrej woli, winni oni 

uszanować dyskomfort małoletniego, w przeciwnym wypadku sięgnąć można po dalej idące 

działania prowadzące do ograniczenia kontaktu w zakresie chociażby miejsca wspólnych 

spotkań. 

Sytuacje wywołujące oburzenie ze względu na nagość osób trzecich w stosunku do 

dzieci mają miejsce dość często na basenie. W Internecie można odnaleźć mnóstwo wpisów 

osób skarżących się na „golasów pod prysznicem”864. Wątek ten został poniekąd poruszony 

w ramach rozważań dotyczących nagości w saunie. Istotnie istnieją w przestrzeni basenowej 

miejsca, tzw. strefy nagości, bywa i też tak, że basen zaplanowano i wybudowano w taki 

sposób, że trudno uniknąć widoku nagich osób. Nagość na basenie uzasadniona chęcią 

skorzystania z sauny czy koniecznością wzięcia prysznica nie wypełnia znamion wybryku. 

Nikt nie robi tego dla wygłupu, wyskoku. Spokojna rozmowa z dzieckiem wystarczy, aby 

wyjaśnić, że nagość w kąpieli jest zupełnie normalna i nie jest niczym złym. Jednocześnie 

duża dostępność tego typu obiektów pozwala wybrać taki, który zaspokoi oczekiwania 

szerokiego spektrum odbiorców. 

Zwykle jednak, gdy robi się cieplej, wraca dyskusja czy dziecko powinno nago 

biegać po plaży. Przeciwnicy nagości dzieci zazwyczaj podnoszą argumenty związane z 

tym, że dziecko może zostać w jakiś sposób wykorzystane. Niejednokrotnie sugeruje się w 

takich dyskusjach również, że nagość jest nieestetyczna. Zwolennicy mówią, że dzieci nie 

czują wstydu bądź skrępowania swoim ciałem865. Choć zdania na temat nagich dzieci 

biegających po plażach są mocno podzielone, badania wykazały, że znacznie więcej 

Polaków, bo aż 49% odbiera negatywnie widok nieubranych malców, 24% respondentów 

taki widok nie przeszkadza, a 27% to osoby, które nie mają zdania w tym temacie866. 

 
863 https://parenting.pl/co-oznacza-nagosc-dla-dziecka dostęp z dnia 03.06.2020 r. - dostęp dnia 5. 06. 2020 r. 
864 https://archiwum.moja-ostroleka.pl/skrzynka-skarg-dzieci-przezyly-szok-nowa-sonda-nago-czy-w-stroju-

kapielowym-pod-prysznicem,1359099508,2.html - dostęp dnia 05.06.2020 r. 
865 A. Piotrowska, Rozwój seksualny…, s. 42. 
866 https://www.o2.pl/artykul/nagie-dzieci-na-plazach-beztroska-czy-przesadna-swoboda-rodzicow-badanie-

6403549690377857a - dostęp dnia 03. 06. 2020 r. 
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https://www.o2.pl/artykul/nagie-dzieci-na-plazach-beztroska-czy-przesadna-swoboda-rodzicow-badanie-6403549690377857a%20-%20dostęp%20dnia%2003.%2006.%202020
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Zadziwiający jest ten „układ poglądów” w kontekście różnic, jakie zachodzą pomiędzy 

akceptacją kobiet topless a widokiem nieubranych dzieci na plaży (sic!). Wydaje się, że 

należałoby zasięgnąć w tym zakresie opinii psychologów i seksuologów, aby mogli wyjaśnić 

prawnikom to zjawisko. Szanując poglądy obywateli biorących udział w sondażu, 

bynajmniej trudno jest uznać za nieobyczajny wybryk umożliwienie kilkuletniemu dziecku 

brykanie nago po plaży. 

Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można natomiast wykluczyć 

takie zdarzenie z udziałem nastolatków ze względu na znaczną ich wstydliwość w tym 

wieku. Gdyby jednak taka sytuacja nastąpiła, czynem karalnym w rozumieniu ustawy o 

postępowaniu w sprawach nieletnich jest wykroczenie z art. 51 k.w., a więc gdyby 14-letnia 

dziewczyna postanowiła opalać się na plaży nago, wywołując zgorszenie wśród 

plażowiczów, wówczas mogłaby zostać pociągnięta do odpowiedzialności w świetle 

przepisów tejże ustawy.  

Warto wskazać i na takie sytuacje, w których małe dziecko, trzymane przez swoich 

rodziców lub opiekunów, załatwia potrzebę fizjologiczną. W takim wypadku pojawia się 

wątpliwość co do ewentualnej odpowiedzialności osób dorosłych za wykroczenie z art. 140 

k.w. Jeśli zachowanie takie ma charakter publiczny, to można rozważyć, czy taki stan 

faktyczny stanowi realizację znamion wykroczenia nieobyczajnego wybryku. K. Wala 

zauważa, że pomoc dziecku w takiej sytuacji, będąca wyrazem troski o jego komfort oraz 

zdrowie, nie jest zachowaniem, które spełniałoby kryteria wybryku, a tym bardziej mającego 

charakter nieobyczajny. Tym samym w grę mogłaby wejść ewentualnie odpowiedzialność z 

art. 145 k.w., o ile nie zachodziłyby okoliczności uzasadniające stan wyższej 

konieczności867. Nieletni natomiast nie mógłby odpowiadać z art. 145 k.w., gdyż nie jest on 

ujęty jako czyn karalny w katalogu przepisu art. 1 § 2 pkt 2 ppkt b ustawy o postępowaniu 

w sprawach nieletnich. W przypadku nastolatków od razu na myśl przychodzi chłopak, który 

„pod drzewkiem” załatwia swoje potrzeby w niezbyt dyskretny sposób. W tym przypadku, 

podobnie jak z nagą 14-latką, mógłby odpowiadać jedynie na zasadzie wykroczenia z art. 

51 k.w. przy realizacji jego pozostałych znamion. Możliwość rozważania takiego 

zachowania w kategoriach demoralizacji wydaje się być groteską.  

Jeżeli chodzi o inne ekspozycje nagości nieletnich to są one niewątpliwie możliwie  

i trudne do egzemplifikacji, zależne od młodzieńczej wyobraźni. Przyjmując te standardowe, 

jak np. ekshibicjonizm, kąpiel nago w parku, w fontannie, spacer nago po mieście nocą, 

 
867 K. Wala, Wykroczenie nieobyczajnego…, s. 157-158. 
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poczynić należy pewne spostrzeżenie. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich w art. 

1 §2 pkt 2 za czyn karalny przyjmuje jedynie enumeratywnie wyliczone wykroczenia, wśród 

których znajduje się art. 51 k.w., natomiast nie znajduje się art. 140 k.w. Z. Sienkiewicz 

wyjaśnia, że ustawodawca wymienił tylko najważniejsze wykroczenia, a podstawą do 

zakwalifikowania poszczególnych wykroczeń do czynów karalnych był nie tylko wyższy 

stopień społecznej szkodliwości tych czynów, ale także względy praktyczne. Wymienione 

wykroczenia były bowiem najczęściej spotykane w praktyce i miały „młodzieżowy 

charakter”. Chodziło przy tym o zawężenie jurydycznej podstawy wszczęcia postępowania 

w sprawie nieletniego. Zdaniem komentatorki praktyka zdaje się ujawniać celowość 

zaszeregowania również innych, niewymienionych w tym przepisie wykroczeń, 

pozostawiając decyzję o wszczęciu postępowania sędziemu rodzinnemu868. Spostrzeżenie to 

jest słuszne. 

W obowiązującym stanie prawnym podstawą wszczęcia postępowania wobec 

nieletniego może być jedynie wypełnienie przez niego znamion art. 51 k.w., natomiast już 

nie art. 140 k.w., który ma charakter bardziej uniwersalny i pozwala reagować w sytuacjach 

rażących i społecznie niebezpiecznych869. Póki tak jest, to nieletni i jego „letnie ekspozycje 

nagości”, aby zostać zakwalifikowane jako czyn karalny w świetle ustawy o postępowaniu 

w sprawach nieletnich, muszą być wybrykiem wywołującym zgorszenie w miejscu 

publicznym, co oznacza, że dla przypisania skutku trzeba ustalić, że zgorszyła się 

przynajmniej jedna osoba, i że nastąpiło to w miejscu publicznym a nie w innym miejscu870. 

Miejscem publicznym jest miejsce dostępne dla ogółu, zarówno takie, do którego ma wstęp 

każdy bez ograniczeń, jak park, ulica, sklep, dworzec, jak i takie, do którego wejście wymaga 

określonej karty wstępu, jak kino, teatr, stadion, autobus871. Nie oznacza to jednak, że bez 

zgorszonego świadka w miejscu publicznym zachowanie nieletniego jest irrelewantne w 

świetle prawa. Zachowanie nieletniego, niemieszczące się w typie art. 51 k.w., ale 

naruszające zasady współżycia społecznego może być przejawem demoralizacji. Odwołanie 

się do zasad współżycia społecznego w art. 4 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, 

to odwołanie do powszechnie uznanych w kulturze naszego społeczeństwa wartości, które 

są zarazem dziedzictwem i składnikiem kultury europejskiej872. Jako przykład naruszenia 

 
868 Z. Sienkiewicz, Dyrektywy wymiaru kary wobec nieletnich i młodocianych (w:) System prawa karnego. 

Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, red T. Kaczmarek, Warszawa 2015, s. 366-367. 
869 M. Bojarski, Wykroczenia przeciwko…, s. 782. 
870 T. Grzegorczyk, A. Gubiński, Prawo wykroczeń…, s. 193. 
871 P. Kozłowska-Kalisz, Wykroczenia przeciwko…, s. 168. 
872 Z. Radwański, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2005, s. 40. 
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zasad współżycia społecznego można wskazać ekspozycję nagości nieletniego w świetle 

okna jego mieszkania znajdującego się na parterze budynku, które nie mieści się jednak w 

grupie czynów zabronionych. Zastrzeżenie jest jednak takie, że jednorazowy wybryk 

zazwyczaj nie stanowi przejawu demoralizacji. Z treści art. 4 ustawy wynika, że wymienione 

w tym zachowania winna cechować trwałość i powtarzalność. Świadczą o tym użyte w 

przepisie sformułowania: systematycznie, uprawianie, używanie873. Zachowanie nieletniego 

zorientowane na nagość musiałoby więc zachodzić cyklicznie lub być powiązane z innymi 

zachowaniami w postaci unikania obowiązku szkolnego, spożywania alkoholu, palenia 

papierosów, aby doprowadzić do wszczęcia postępowania. Impas ten mógłby zostać 

rozwiązany poprzez dodanie do katalogu wykroczeń również wykroczenia z art. 140 k.w. i 

także art. 145 k.w. Wydaje się, że rozszerzenie katalogu czynów karalnych nie byłoby w 

tym przypadku nadmierną ingerencją ze strony ustawodawcy, a pozwoliłoby wyeliminować 

obecną „lukę prawną”. W tym wypadku zachowana zostałaby funkcja prawa, jaką jest 

wychowanie nieletnich i młodocianych, która w pierwszym względzie powinna przyświecać 

ustawodawcy tworzącemu regulacje prawne w kwestii odpowiedzialności za czyny 

przestępne nieletnich874.  

Niecodzienna sprawa miała miejsce w warszawskiej galerii handlowej. 

Dziewięcioletnia dziewczynka i jej koleżanka odwiedziły sklep „Rossmann”, gdzie oglądały 

towary, spacerowały i rozmawiały. Ochroniarz w sklepie powziął wątpliwość, czy nie doszło 

z ich strony do kradzieży, nakazał więc dziewczynom wejść na zaplecze sklepu. Tam 

ekspedientki nakazały dzieciom podwinąć bluzki. Ostatecznie dzieci rozebrały się do 

bielizny. Niczego przy nich nie znaleziono. Postępowanie karne zostało w tej sprawie 

umorzone ze względu na przyjęcie, że dzieci rozebrały się dobrowolnie. Matka jednej z 

dziewczynek skierowała do sądu pozew domagając się zadośćuczynienia875. Zachowanie 

ekspedientek, choć naganne, trudno ująć w ramy czynów zabronionych. Ze względu na 

okrojoną ilość okoliczności, znanych jedynie z doniesień medialnych, można rozważać w 

kategoriach naruszenia nietykalności cielesnej, przy założeniu, że ekspedientki brałyby 

udział w czynnościach rozebrania małoletnich. Przestępstwo to nie wiąże się bowiem z 

 
873 M. Kotowska, Pojęcie demoralizacji na tle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 

1982 r., Zagadnienia Społeczne 2014, nr 1, s. 108. 
874 A. Wiśniewska, Funkcja represyjna a funkcja wychowawcza prawa w kontekście odpowiedzialności 

prawnej nieletnich i młodocianych (w:) Postępowanie z nieletnimi i młodocianymi. Wybrane zagadnienia z 

teorii i praktyki, red. R. Krajewski, Bydgoszcz 2017, s. 35. 
875 https://strajk.eu/9-letnie-dziewczynki-zmuszone-do-nagosci-i-obmacane-w-rossmannie-sad-dzieci-same-

sie-rozebraly/ - dostęp dnia 05.06.2020 r. 
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narażeniem zdrowia na szwank czy z uszkodzeniem ciała. Jest zamachem na integralność 

cielesną i godność osobistą człowieka876. 

Kolejną możliwością jest zakwalifikowanie tego zachowania jako wypełniającego 

typ art. 207 k.k. Pojęcie znęcania się w podstawowej postaci ze swoje istoty zakłada 

zachowanie wielodziałaniowe. Doktryna i orzecznictwo dopuszczają jednak ewentualność 

jednorazowego działania sprawcy z zastrzeżeniem, że zachowanie to jest intensywnie i 

rozciągnięte w czasie. Działanie jednorazowe ze względu na swą intensywność i zadawanie 

cierpień może także realizować stan faktyczny powszechnie rozumiany jako znęcanie się877. 

Przy przyjęciu więc, że proces rozebrania dzieci był rozciągnięty na przestrzeni kilku godzin 

i polegał na ciągłym strofowaniu dzieci, straszeniu ich konsekwencjami, krzyczeniu, nie 

można wykluczyć i takiej kwalifikacji, tym bardziej kiedy przekaz mediów wspomina także 

o negatywnych skutkach psychicznych tego zdarzenia dla jednej z dziewczynek. 

Dostrzegając jednak okoliczność, że postępowanie karne zostało umorzone ze względu na 

fakt, że dziewczynki rozebrały się dobrowolnie należy sądzić, że jedyną możliwością jest 

uzyskanie „pewnej” satysfakcji w drodze postępowania cywilnego w związku z 

bezprawnym naruszeniem dóbr osobistych małoletnich. Ani ochroniarz, ani sprzedawczynie 

nie są uprawnione do dokonania rewizji osób fizycznych czy też nakazania im rozebrania 

się. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia878 pracownik 

ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo do ujęcia, w granicach 

obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich granicami, osób stwarzających w sposób 

oczywisty zagrożenie dla chronionego mienia i niezwłoczne oddanie tych osób Policji.  

W sytuacji więc, gdy ochroniarz powziął wątpliwość co do możliwości popełnienia 

przestępstwa winien wezwać funkcjonariuszy policji którzy przy zachowaniu procedur, 

zweryfikowaliby domysły pracowników sklepu a nie doprowadzać do prymitywnej wersji 

samosądu na nieletnich. Nie można zatem wykluczyć odpowiedzialności ochroniarza na 

gruncie przepisów karnych ustawy o ochronie osób i mienia, która w art. 50 penalizuje 

zachowanie polegające na przekroczeniu upoważnienia lub niedopełnieniu obowiązku, które 

naruszyło dobro osobiste człowieka. Należało więc rozważyć czy ochroniarz poprzez 

niedopełnienie obowiązków, a mianowicie brak wezwania policji, nie naruszył dobra 

 
876 R. Góral, Kodeks karny…, s. 364. 
877 J. Kosonoga, Przestępstwa przeciwko…, s. 1336. 
878 t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn. zm. 
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osobistego dziewczynek w postaci godności, wolności, zdrowia psychicznego, co 

implikowałoby jego odpowiedzialność karną879.  

Niewątpliwym problemem jest udostępnianie wizerunku nagich dzieci w Internecie, 

głównie w mediach społecznościowych, choć to nie jedyne miejsce publikowania zdjęć 

dzieci w sieci. Popularnością wśród rodziców cieszą się blogi, w tym parentingowe oraz 

repozytoria fotograficzne. Chodzi nie tylko o względy etyczne, ale także względy prawne, 

związane przede wszystkim z ochroną prywatności dziecka. Ochrona prywatności dziecka, 

ochrona jego wizerunku zaczyna wraz z rozwojem nowoczesnych technologii nabierać 

nieznanego do tej pory wymiaru i wykracza poza dotychczasowe znaczenie.  

Nowy trend dzielenia się informacjami, w tym zdjęciami o dziecku w mediach 

społecznościowych nosi nazwę „sharentingu”, która powstała z połączenia dwóch 

angielskich słów „share” - dzielić się, udostępniać i „parenting” - rodzicielstwo. Zjawisko 

to jest tak popularne, że uważa się je za swoistą normą społeczną a większość rodziców 

zaczyna udostępniać zdjęcia ich dzieci wykonane już w łonie matki880. Media 

społecznościowe stały się równoległą współcześnie rzeczywistością, gdzie rodzice, często 

bezrefleksyjnie, dzielą się szczegółami z życia swojego dziecka881. Wśród całego wachlarza 

rozmaitości (dziecko na rowerze, dziecko z psem, dziecko na urodzinach, dziecko z babcią, 

dziecko w lesie itd.) znaleźć można zdjęcia przedstawiające dzieci nagie, np. na plaży, 

podczas kąpieli oraz takie, gdzie dziecko nie jest w pełni ubrane. Ze względu na dużą 

pomysłowość rodziców od pojęcia „sharenting” odróżnia się „oversharenting” oznaczający 

ekstremalną aktywność rodziców w tym obszarze oraz „troll parenting”, oznaczający 

dzielenie się treściami, które wprost kompromitują dzieci lub pokazują trudne ich 

momenty882. Według badań zdjęcia przedstawiające nagie dzieci publikuje w mediach 

społecznościowych więcej niż co piąta matka (22%), a prawie jedna na trzy (30%) 

umieszczenia w nich zdjęcia dzieci nie w pełni ubranych883. Ł. Wojtasik wskazuje, że tego 

typu wizerunki, kiedy trafią w ręce rówieśników czy znajomych dziecka, mogą zostać 

wykorzystane przeciwko niemu, narazić na kpiny, zawstydzić czy zostać użyte w procesie 

 
879 J. Janikowski, Przestępstwo przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez pracownika 

ochrony (w:) Aktualne zagadnienia pozakodeksowego prawa karnego i prawa wykroczeń, red. J. Janikowski, 

R. Krajewski, Bydgoszcz 2019, s. 56. 
880 L. Wiśniewska-Nogaj, Udostępniania online zdjęć dzieci a problem pornografii dziecięcej w opinii matek, 

Dziecko Krzywdzone 2019, nr 4, s. 66. 
881 A. Błasiak, Sharenting - współczesną formą rodzicielskiej narracji, Horyzonty Wychowania 2018, nr 17, s. 

128. 
882 B. Chrostowska, Sharenting - skala i wielowymiarowość zjawiska (nierozważnego) ujawniania przez 

rodziców informacji o dzieciach w mediach społecznościowych, Problemy Wczesnej Edukacji 2018, nr 4, s. 

59. 
883 L. Wiśniewska-Nogaj, Udostępniania online…, s. 69. 
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cyberprzemocy, doprowadzając do poważnych konsekwencji. Z relacji służb zwalczających 

pornografię dziecięcą w sieci wynika, że są one czasem znajdowane w zbiorach 

zabezpieczonych w toku działać skierowanych przeciwko pedofilom. Ich źródłem bywają 

np. prywatne zasoby fotograficzne użytkowników serwisu Facebook884. Inne ryzyka z tym 

związane to kradzież tożsamości dziecka oraz możliwości ustalenia lokalizacji dziecka, a 

także innych danych ułatwiających jego rozpoznanie885. 

Na razie niewiele wiadomo o konsekwencjach tego typu zachowań, bowiem dzieci 

urodzone i dorastające w erze mediów społecznościowych wkraczają dopiero w wiek 

nastoletni. W dyskusji na temat tych zjawisk szczególe miejsce zajmuje również namysł nad 

relacją pomiędzy prawem rodzica do swobodnej ekspresji a prawem dziecka do zachowania 

swej prywatności, godności i tożsamości886, stąd konieczność określenia granic takiej 

aktywności opiekuna dziecka. Słusznie więc w doktrynie stawia się pytanie o utrwalanie i 

rozpowszechnianie wizerunku nagiego dziecka. Jest to pytanie o granice ingerencji rodziców 

w sferę prywatności dziecka a zarazem pytanie czy takie działanie w ogóle powinno być 

dopuszczalne. Rozważenie tej kwestii wymaga rozważań na gruncie uregulowań cywilno i 

karnoprawnych. 

Publikowanie przez rodziców zdjęć dziecka łączy się z dysponowaniem jego 

wizerunkiem. W doktrynie prawa cywilnego nie istnieje jednolita koncepcja dotycząca 

charakteru zgody na naruszenie dobra osobistego drugiej osoby ze względu na jej brak 

zdolności do czynności prawnych, pozwalającego na skuteczne dysponowanie swoim 

wizerunkiem. Jedna z koncepcji zakłada, że zgoda na naruszenie dobra osobistego 

małoletniego ma charakter czynności prawnej. W tym aspekcie pojawia się stanowisko, by 

zgodę na dysponowanie dobrem osobistym zakwalifikować jako czynność prawną 

zobowiązującą lub rozporządzającą887. Inni, przypisują takiej czynności prawnej charakter 

upoważniający888. Uznając zgodę na dysponowanie dobrem osobistym za czynność prawną, 

przy ocenie udzielenia takiej zgody przez osobę nieposiadającą pełnej zdolności do 

czynności prawnych, zastosowanie znajdą regulacje Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 14 

§1 k.c. czynności prawne dokonane przez osobę, która nie ma zdolności do czynności 

 
884 Ł. Wojtasik, Nierozważne publikowanie wizerunku dziecka przed dorosłych (w:) Bezpieczeństwo dzieci 

online. Kompendium dla rodziców, nauczycieli i profesjonalistów, red. Ł. Wojtasik, Warszawa 2014, s. 59. 
885 B. Chrostowska, Sharenting - skala…, s. 63. 
886 Tamże, s. 59. 
887 S. Sołtysiński, Dysponowanie autorskimi uprawieniami osobistymi (w:) Prace z prawa cywilnego wydane 

dla uczczenia pracy naukowe Profesora Józefa Stanisława Piątkowskiego, red. B. Kordasiewicz, E. Łętowska, 

Wrocław 1985, s. 41. 
888 J. Balcarczyk, Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Warszawa 2009, s. 295. 
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prawnych są bezwzględnie nieważne. Dotyczy to zarówno umów, jak i jednostronnych 

czynności prawnych. Natomiast zgodnie z treścią art. 17 k.c. z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych w ustawie do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona 

w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, 

potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego. Osoba nieposiadająca zdolności do 

czynności prawnych, jak również posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych 

może zawierać umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia 

codziennego, o czym przesądzają art. 14 §2 k.c. oraz art. 20 k.c. 

O ile można założyć, że publikacja wizerunku dziecka na portalu społecznościowym 

może stanowić przejaw drobnych, bieżących spraw życia codziennego, o tyle przyjąć należy, 

że dyspozycja dobrem osobistym w postaci wizerunku nagiego dziecka już taką „sprawą 

codzienną” nie jest. Niewątpliwie rozpowszechnienie nagiego wizerunku dziecka nie ma 

charakteru niezbędnego dla zaspokojenia potrzeb jego, czy też rodziny, ponadto dobro to 

przedstawia zbyt wysoką wartość nie tyle materialną, co społeczną889. W takich więc 

sytuacjach do podjęcia skutecznych czynności prawnych konieczne będzie zgodne działanie 

i wspólne podejmowane decyzji przez oboje rodziców, gdyż zgoda na rozpowszechnienie 

nagiego wizerunku dziecka należy niewątpliwie do istotnych spraw dziecka890. Tu znaczenia 

ma art. 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 25 lutego 1964 r.891, zgodnie z 

którym o istotnych sprawach dotyczących dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, jeżeli 

oczywiście władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. 

M. Wyrwiński zauważa z kolei, że przy przyjęciu, że zgoda stanowi czynność prawną 

upoważniającą skutkuje to niemożnością objęcia jej zakresem art. 17 k.c., wobec tego zgody 

na naruszenie dobra osobistego udzielić może sam małoletni. Wentylem bezpieczeństwa w 

takich przypadkach byłby art. 18 k.c., który stanowi, że oświadczenie woli osoby znajdującej 

się w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji jest nieważne. Nie ulega bowiem 

wątpliwości, że kilkuletnie dziecko czy nawet kilkunastoletnie nie jest w stanie właściwie 

ocenić znaczenia i doniosłości dyspozycji swoich dóbr osobistych892. 

 
889 Z. Ochońska, Dysponowanie dobrami osobistymi małoletniego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 2019, nr 3, s. 105-106. 
890 J. Haberko, Udostępniania i publikowanie wizerunku nasciturusa, noworodka i małego dziecka w świetle 

zasady dobra dziecka, Ruch Prawniczych, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, z. 3, s. 68. 
891 t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.  
892 M. Wyrwiński, Wyłączenie bezprawności naruszenia (w:) Media o dobra osobiste, red. J. Barta, R. 

Markiewicz, Warszawa 2003, s. 213-214. 
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Druga koncepcja zakłada klasyfikowanie zgody jako oświadczenie woli lub 

oświadczenie zbliżone do oświadczenia woli893. M. Sośniak wskazał, że zgoda jest 

konstrukcją swoistą, której nie da się „wtłoczyć” w cywilistyczną konstrukcję czynności 

prawnych894. Przy jej przyjęciu nie jest wymagana pełna zdolność do czynności prawnych 

po stronie osoby wyrażającej zgodę. Zgoda dziecka ma pełne znaczenie pod warunkiem li 

tylko, że działał z należytym rozeznaniem. Jest to więc oderwanie od ścisłych kryteriów 

dotyczących czynności prawnych895.  

 Dostrzegając problem daleko idącej seksualizacji dzieci, w tym dziecięcego 

modelingu, A. Sydor uważa, że zgoda przedstawicieli ustawowych na naruszenie dobra 

osobistego osoby uprawnionej jest możliwa jedynie wyjątkowo. Nie należy więc 

przyjmować za zasadę ogólną dopuszczalności dysponowania np. przez rodziców dobrami 

osobistymi ich dziecka. Dopuszczenie takiej możliwości w konkretnej sytuacji powinna 

znajdować uzasadnienie w istotnym interesie dziecka, którego niezrealizowanie będzie 

skutkować dla niego dotkliwymi konsekwencjami. Nie wydaje się natomiast, aby odmowa 

zgody na udział dziecka w sesji fotograficznej, a następnie rozpowszechnianie jego 

wizerunku takie konsekwencje mogły wywołać896. 

Powyższe obrazuje, że ocena charakteru zgody jako czynności prawnej nie ma 

jedynie teoretycznego wymiaru i znacząco wpływa na praktykę dysponowania dobrami 

osobistymi. Trudno zaakceptować pogląd, według którego zgodę na dysponowanie dobrem 

zakwalifikujemy jako jednostronne działanie prawne, czy też quasi-oświadczenie woli, które 

będzie dopuszczalne i skuteczne, nawet jeśli zostanie dokonane przez osobę poniżej 13 roku 

życia. Należy więc opowiedzieć się za przyjęciem takiej koncepcji, która objęta będzie 

reżimem tytułu II działu I rozdziału I Kodeksu cywilnego, chociażby w drodze 

odpowiedniego stosowania. Jak słusznie konstatuje Z. Ochońska podejście takie zapewni 

odpowiednią ochronę interesów małoletnich oraz umożliwi elastyczną ocenę okoliczności 

konkretnej sprawy i w przypadkach drobnych bieżących spraw życia codziennego umożliwi 

udzielenie zgody przez małoletniego powyżej 13 roku życia897. Taką „codzienną sprawą” 

 
893 M. Pazdan, Ochrona dóbr osobistych (w:) System prawa prywatnego. Prawo cywilne - część ogólna, red. 

M. Safjan, Warszawa 2012, s. 1276. 
894 M. Sośnik, Funkcje i skuteczność zgody osoby uprawnionej w zakresie ochrony dóbr osobistych (w:) Prace 

z prawa cywilnego wydane dla uczczenia pracy naukowej Profesora Józefa Stanisława Piątkowskiego, red. B. 

Kordasiewicz, E. Łętowska, Wrocław 1985, s. 74. 
895 A. Szpunar, Zgoda uprawnionego w zakresie ochrony dóbr osobistych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i 

Socjologiczny 1990, z. 1, s. 46. 
896 A. Sydur, Dziecko w świetle fleszy - problematyka prawna ochrony dóbr osobistych, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013, nr 3, s. 97. 
897 Z. Ochońska, Dysponowanie dobrami…, s. 107. 
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nie jest nagi wizerunek małoletniego, dlatego do jego rozpowszechnienia konieczna jest 

zgoda obojga rodziców lub w przypadku braku ich zgodnego działania decyzja sądu 

opiekuńczego. Celem takiej wykładni jest ochrona małoletnich przed dokonaniem 

niekorzystnych dla nich różnego rodzaju obciążeń i ich skutków, których nie są w stanie 

identyfikować w tak młodym wieku. 

Konsekwencje i uwarunkowania prawne wzmacniają więc w tym przypadku 

naturalną rolę rodziców jako strażników dobra dziecka, w tym protektorów jego cyfrowej 

tożsamości, z drugiej strony, czynią z nich dysponentów spraw dziecka. W tej optyce prawo 

rodziców do dysponowania wizerunkiem dziecka, czy szerzej wolność dzielenia się rożnymi 

informacjami, ale także prawo do ekspresji, dalej przeciwstawiane są prawu dzieci do 

prywatności, godności, tożsamości898.  

Na gruncie przepisu art. 191a k.k. powstał dyskurs w kontekście utrwalania i 

rozpowszechniania wizerunku nagiego dziecka, a konkretnie o to, od jakiego wieku można 

mówić, że człowiek w stanie nagości jest już przedmiotem czynu wskazanego w tym 

przepisie, czy strona przedmiotowa tego przestępstwa obejmuje nagie niemowlę, którego 

wizerunek został upowszechniony bez zgody ustawowego przedstawiciela dziecka oraz 

określenie granicy wieku umożliwiającej młodej osobie wyrażenie zgody na utrwalenie jej 

wizerunku lub zachowania określonego w art. 191a §1 k.k.899. 

M. Mozgawa uważa, że z uwagi na przedmiot ochrony art. 191a k.k. ujęty szeroko 

jako prawo do intymności i prywatności, wolność decyzyjna w obszarze intymności, w 

przypadku bardzo małego dziecka żadna z tych sfer nie została jeszcze wykształcona a zatem 

trudno jest mówić o jej naruszeniu. Zdaniem autora publikacja zdjęcia małego dziecka może 

naruszyć prywatność jego rodziców, jednakże wydaje się, że nie jest to automatycznie 

równoznaczne z realizacją ustawowych znamion przepisu art. 191a §1 k.k. Gdy chodzi o 

granicę wieku, od którego małoletni może wyrazić skuteczną zgodę na utrwalanie lub 

rozpowszechnianie jego nagiego wizerunku, to M. Mozgawa sądzi - odwołując się do innych 

przepisów Kodeksu karnego - że jest to granica 15 lat. W przypadku małoletnich poniżej 15. 

roku życia należy indywidualnie, w konkretnym stanie faktycznym ustalać, czy 

pokrzywdzony miał zdolność do wyrażenia zgody, czy też jej nie miał900. R. Krajewski 

zauważa, że gdy dochodzi do utrwalania a czasami także do rozpowszechniania wizerunków 

małych dzieci, które są nagie to zasadniczo nie dzieje się to przy użyciu sposobów, o których 

 
898 B. Chrostowska, Sharenting - skala…, s. 62. 
899 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko…, s. 529-530. 
900 Tamże, s. 583-584. 
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mowa w art. 191a §1 k.k. Nie zmienia to jednak faktu, że brak jest tu zgody dziecka na 

rozpowszechnienie jego wizerunku. Zdaniem autora rodzice dziecka nie są uprawieni ani do 

jego rozpowszechniania ani do udzielenia zgody osoby trzeciej na jego rozpowszechnienie, 

nie oznacza to jednak automatycznie zarzutu z art. 191a k.k. R. Krajewski proponuje, by 

takie przypadki oceniać jako społecznie szkodliwe w stopniu niższym niż znikomy, a w 

konsekwencji postępowania karnego nie wszczynać, zaś wszczęte umorzyć901.  

 Dylematy na gruncie nauki prawa rozwiała poniekąd praktyka, albowiem w 2017 r. 

zapadł pierwszy w Polsce wyrok skazujący ojca za rozpowszechnienia wizerunku jego 

nagiego 2-letniego syna. Pomysłowość rodzica znacznie przekroczyła w tej sprawie ramy 

art. 1 §2 k.k. G. W. został bowiem oskarżony o to, że w dniu 14 sierpnia 2013 r. utrwalił 

wizerunek nagiego syna małoletniego T. W. i bez jego zgody rozpowszechnił go w 

Internecie na stronie F., tj. o czyn z art. 191a §1 k.k. Sąd Rejonowy w Legionowie wyrokiem 

z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. II K 849/15 uznał oskarżonego G.W. winnym 

popełnienia zarzucanego mu czynu i przy zastosowaniu art. 37a k.k. wymierzył mu karę 6 

miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując go do wykonywania 25 godzin nieodpłatnej, 

kontrolowanej pracy na cele społeczne w stosunku miesięcznym. Na skutek apelacji 

oskarżonego Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wyrokiem z dnia 25 stycznia 

2017 r. w sprawie VI Ka 1206/16 zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, iż przyjął, że 

oskarżony G. W. rozpowszechnił w Internecie wizerunek swojego nagiego syna - 

małoletniego T. W., bez zgody jego matki i orzeczoną za to przestępstwo karę ograniczenia 

wolności złagodził do 3 miesięcy, zobowiązując oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej 

kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 25 godzin w stosunku miesięcznym902. 

Sąd wyeliminował czynność sprawczą polegającą na utrwaleniu, albowiem nie sposób było 

uznać, że fotografowane przez niego 2-letnie dziecko mogło w jakikolwiek sposób 

sprzeciwić się wykonaniu zdjęcia, a tym samym oskarżony nie dokonał tego z 

zastosowaniem wobec dziecka przemocy, groźby czy podstępu. Sąd przyjął więc, że 

oskarżony rozpowszechnił zdjęcia dziecka bez jego zgody. Przedmiotowe zdjęcie zawierało 

wizerunek nagiego dziecka, dotykającego własnych miejsc intymnych oraz trzymającego w 

ręce butelkę po piwie. W pisemnym uzasadnieniu sąd wskazał, że 2-letnie dziecko z uwagi 

na wiek i związane z tym ograniczenia, nie mogło wyrazić takiej zgody osobiście, a w takiej 

sytuacji, w myśl art. 97 § 2 kro, osobami uprawionymi do wyrażenia zgody w jego imieniu 

 
901 R. Krajewski, Przestępstwa utrwalania …, s. 31. 
902 Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 25 stycznia 2017 r. (sygn. VI Ka 1206/16) 

uzyskany przez autorkę wraz z uzasadnieniem w trybie dostępu do informacji publicznej. 
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byli jego rodzice. Oskarżony nie uzyskał zgody matki dziecka na rozpowszechnienie zdjęcia, 

a w braku tej zgody nie zwrócił się o jej udzielenie do sądu opiekuńczego. Z tych względów 

należało uznać, że nie uzyskał on wymaganej prawem zgody na publikację zdjęcia 

przedstawiającego nagie dziecko. Sąd okręgowy odniósł się również do stanowiska 

prezentowanego przez M. Mozgawa, że w przypadku bardzo małego dziecka 

rozpowszechnianie jego nagiego wizerunku nie wyczerpuje znamion art. 191a § 1 k.k., 

bowiem nie została u niego wykształcona sfera intymności i prywatności oraz wolność 

decyzyjna w obszarze intymności, a w związku z tym trudno mówić o naruszeniu tych sfer. 

Zdaniem sądu przedmiotem ochrony art. 191a § 1 k.k. jest wizerunek każdej osoby 

niezależnie od wieku i rozpowszechnianie zdjęcia nagiego dziecka, nawet małego, bez 

zgody obojga rodziców wyczerpuje znamiona powyższego przepisu. Gdyby bowiem 

ustawodawca chciał ograniczyć karalność za takie zachowanie tylko do osób z wykształconą 

już sferą intymności i prywatności, to nic nie stało na przeszkodzie, aby zostało to wprost 

wskazane w tym przepisie. Jednocześnie sąd dodał, że gdyby matka dziecka wyraziła zgodę 

na publikację zdjęcia oskarżony nie popełniłby przestępstwa. Rodzice decydując wspólnie 

o publikacji w Internecie zdjęcia swojego nagiego dziecka mają do tego prawo, jednak 

powinni kierować się szczególną rozwagą i ostrożnością. Sprawa ta wywołała dyskusję na 

temat postaw rodziców i niejednokrotnie ich braku odpowiedzialności za działania 

podejmowane w sieci903.  

Należy przesądzić kwestię podstawową - dziecko, tak jak każdy, ma prawo do 

prywatności. Zasadnicze znaczenie ma tutaj Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 

listopada 1989 r.904, która w art. 16 stanowi, że „1. Żadne dziecko nie będzie podlegało 

arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego, rodzinnego lub 

domowego czy w korespondencję ani bezprawnym zamachom na jego honor i reputację. 2. 

Dziecko ma prawo do ochrony prawnej przeciwko tego rodzaju ingerencji lub zamachom”. 

Przepisy Konwencji należy interpretować w powiązaniu z art. 72 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, który wprowadza ochronę praw dziecka polegającą na ich 

współdecydowaniu w swoich sprawach. Nadto prawo do prywatności wynika wprost z art. 

47 ustawy zasadniczej, gdzie eksponowane jest prawo do decydowania o swoim życiu 

osobistym jako element prawa do prywatności. Zakres podmiotowy tego prawa obejmuje 

również dziecko, które może wyrażać własne zdanie i formułować opinie. W ten sposób 

małoletni ma zagwarantowaną możliwość kształtowania swojej sytuacji w kwestiach 

 
903 L. Wiśniewska-Nogaj, Udostępniania online… s. 70. 
904 Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526. 
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dotyczących jego indywidualnej sfery. Prawo do prywatności zaliczane jest do kategorii 

dóbr osobistych, o których mowa w art. 23 k.c. Prawo do prywatności wynika także z art. 

17 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 

r.905  oraz art. 8 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 

dnia 4 listopada 1950 r.906. 

Zarówno w Konwencji o Prawach Dziecka, jak i w prawie polskim obowiązuje 

zasada ochrony dobra dziecka, która jest podstawową regulacją interpretacyjną wymagającą 

uwzględniania przy dokonywaniu wykładni norm prawnych, nawet tylko pośrednio 

regulujących sytuację prawną dziecka. Klauzula dobra dziecka wypełniana jest treścią przez 

doktrynę i judykaturę. W. Stojanowska zaproponowała, żeby przez dobro dziecka rozumieć 

kompleks wartości o charakterze niematerialnym i materialnym niezbędnym do zapewnienia 

prawidłowego rozwoju fizycznego i duchowego dziecka oraz do należytego przygotowania 

go do pracy odpowiednio do jego uzdolnień, przy czym wartości te są zdeterminowane przez 

wiele różnorodnych czynników, których struktura zależy od treści stosowanej normy 

prawnej i konkretnej, aktualnie istniejącej sytuacji dziecka, zakładając zbieżność tak 

pojętego dobra dziecka z interesem społecznym907. S. Kołodziejski zdefiniował dobro 

dziecka jako zespół wartości, zarówno duchowych, jak i materialnych, jakie konieczne są 

do prawidłowego: a) rozwoju fizycznego dziecka, b) rozwoju duchowego dziecka, i to w 

jego aspekcie zarówno intelektualnym, jak i moralnym, c) należytego przygotowania go do 

pracy dla dobra społeczeństwa908. 

Niewątpliwie więc prawo do prywatności obejmuje wszystkie osoby fizyczne 

niezależnie od cech i właściwości. Bez znaczenia dla przyznania tego prawa pozostaje fakt 

przyznania osobie pełnego czy ograniczonego zakresu zdolności do czynności prawnych, 

jak również fakt nabycia świadomości posiadania takiego prawa. Przyjmuje się bezwzględny 

charakter zdolności prawnej w zakresie ochrony dóbr osobistych już dziecka poczętego 

(nasciturusa)909. Dziecko, jak każdy, ma prawo do poszanowania swojej indywidualnej sfery 

a dbałość o dobro dziecka z uwagi na jego wiek i rozwój emocjonalny wymaga szczególnej 

ochrony prywatności, ochronie podlegają także inne dobra osobiste, jak wizerunek dziecka, 

jego godność, dobre imię910.  

 
905 Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167. 
906 Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284. 
907 W. Stojanowska, Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979, s. 27. 
908 S. Kołodziejski, Dobro wspólnych nieletnich dzieci jako przesłanka orzeczenia rozwodu, Palestra 1965, nr 

9, s. 30. 
909 J. Haberko, Udostępnianie i publikowanie…, s. 61. 
910 K. Hanas, Prawo dziecka…, s. 122. 
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W obliczu tych rozważań, trudno więc podzielić stanowisko M. Mozgawy, jak 

również argumentację Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie skierowaną 

przeciwko niemu a sprowadzającą się do przyjęcia, że dziecko nie ma wykształconej sfery 

intymności i prywatności. Okoliczność ta nie może mieć żadnego znaczenia. Przedmiotem 

czynności wykonawczej z art. 191a §1 k.k. jest każda osoba niezależnie od wieku, płci i 

właściwości. Wizerunek, ale także prawo do prywatności, intymności jako dobra osobiste 

przysługują każdej osobie fizycznej niezależnie od jej cech i właściwości, jak również 

świadomości. Z tego względu, jako dobra o szczególnie doniosłym charakterze, zasługują 

na szeroką ochronę prawną.  Na uwagę zasługuje również okoliczność, że sąd okręgowy 

uznał zgodę na rozpowszechniania wizerunku nagiego dziecka za „istotną sprawę dziecka”, 

w konsekwencji przyjął, że konieczna byłaby zgoda obojga rodziców wykonujących 

wspólnie władzę rodzicielską, w przypadku braku ich porozumienia, konieczna byłaby 

zgoda sądu opiekuńczego.  

Rzeczywiście, najczęściej będzie tak, jak twierdzi R. Krajewski, że do utrwalania nie 

dojdzie przy użyciu sposobów, o których mowa w art. 191a §1 k.k. Problem więc sprowadza 

się do zgody dziecka na rozpowszechnienie jego nagiego wizerunku. Nie uważam za 

zasadne czynienie pewnych podziałów na różne gałęzie prawa, co prowadziłoby in concreto 

do przyjęcia innej granicy wieku. Jeżeli bowiem chodzi o zgodę na dysponowaniem dobrem 

osobistym w postaci wizerunku nagiego małoletniego, to wówczas potrzebne jest uzyskanie 

pełnej zdolności do czynności prawnych - zasadniczo 18 lat. Jeżeli zaś chodzi o zgodę 

małoletniego na rozpowszechnienie jego nagiego wizerunku, o jakiej mowa w art. 191 § 1 

k.k., to M. Mozgawa sądzi, iż powinna to być granica 15 lat. Argument ten początkowo 

wyprowadzał z brzmienia przepisu art. 202 §4 k.k. kryminalizującego utrwalanie treści 

pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej lat 15. Skoro można było utrwalać treści 

pornograficzne z udziałem małoletniego, który ukończył już lat 15, to tym bardziej należało 

uznać za skuteczną zgodę takiego małoletniego na utrwalenie jego nagiego wizerunku lub 

rozpowszechnienie takowego. W przypadku zaś małoletnich poniżej 15. roku życia należy 

w konkretnym stanie faktycznym ustalać czy pokrzywdzony miał zdolność do wyrażenia 

zgody czy nie911. Po nowelizacji przepisu art. 202 §4 k.k., w późniejszej publikacji M. 

Mozgawa podtrzymał swoje stanowisko przyjmując nadal granicę lat 15, co uzasadniał w 

kontekście innych przepisów Kodeksu karnego, odwołujących się do tej granicy 

wiekowej912. W moim przekonaniu rozpowszechnienia nagiego wizerunku na gruncie art. 

 
911 M. Mozgawa, Kilka uwag.., s. 426 . 
912 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko…, s. 584. 
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191a k.k. należy postrzegać przez pryzmat wszystkich przepisów dotyczących tego 

zagadnienia, w tym przede wszystkim art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz obecnego brzmienia art. 202 k.k., co przekonuje do twierdzenia, że 

skuteczną zgodę na rozpowszechnienie nagiego wizerunku może wyrazić jedynie osoba 

powyżej 18 roku życia. Odpowiadając na kontrargumenty dotyczące granicy 15 lat, to 

wskazać należy, że pojawia się ona obecnie na gruncie art. 197 §3 pkt 2 k.k., art. 200 k.k., 

art. 200a k.k., art. 210 k.k., art. 211 k.k. Na mocy ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie 

ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw913 ustawodawca podniósł wiek ochrony 

małoletnich w kontekście produkcji, posiadania, utrwalania, przechowywania, 

rozpowszechniania pornografii do lat 18, z uwagi na zagrożenie, jakie dla zdrowia i rozwoju 

małoletnich stanowi pornografia914.  

Rozpowszechnienie zdjęcia nagiego czy półnagiego małoletniego poniżej 18 roku 

życia może stać się materiałem pornograficznym czy też w ogóle materiałem atrakcyjnym 

dla sprawcy przestępstw o charakterze seksualnym. Możliwe jest także przerobienie tego 

zdjęcia, jego cyfrowa obróbka, fotomontaż i dalsze wykorzystywanie w wirtualnej 

przestrzeni przez niezidentyfikowanych użytkowników sieci. Już tylko inwencja osób z 

zaburzeniami obnaża całe spektrum niebezpieczeństw, jakie niesie przyznanie małoletnim 

swego rodzaju „swobody” w dysponowaniu zgodą na rozpowszechniania nagiego 

wizerunku. Osoby małoletnie w sposób niedostateczny zdają sobie sprawę z zagrożeń 

wynikających z rozpowszechniania ich nagiego wizerunku i z konsekwencji, które mogą 

mieć miejsce długo po tej publikacji, w Internecie bowiem nic nie ginie915. Fotografia 

cyfrowa oraz rozwój technologii spowodował, że zamieszczane w intrenecie zdjęcia mogą 

dotrzeć do wielu osób, a część z nich może być zupełnie nieznana ani małoletnim ani 

rodzicom. Umieszczenie zdjęcia w sieci powoduje, że traci się nad nim kontrolę, tak w 

zakresie tego, kto jest odbiorcą udostępnionych treści, jak i tego, do jakich celów mogą być 

one użyte916. 

Pozostaje więc jedynie ochrona małoletniego przed lekkomyślnymi działaniami jego 

rodziców, gdy np. nagi wizerunek uwłaszcza godności dziecka, wskazuje na możliwość 

uzyskania przez rodzica znacznych korzyści majątkowych kosztem dobra dziecka. 

J. Haberko podnosi, że jeżeli działania rodziców godziłyby w dobro dziecka w ten sposób, 

 
913 Dz. U. z 2014 r., poz. 538. 
914 http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2016 - dostęp dnia 05.06.2020 r. 
915 Z. Ochońska, Dysponowanie dobrami…, s. 118. 
916 B. Chrostowska, Sharenting - skala…, s. 62. 
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że rodzic zamieszczałby zdjęcia swojego dziecka bez ubrania, to wówczas sąd opiekuńczy 

powinien podjąć działania dla ograniczenia władzy rodzicielskiej w trybie art. 109 kro przez 

wydanie odpowiednich zarządzeń. Autorka zdecydowanie jednak oponuje penalizacji tego 

typu zachowań. Jej zdaniem zakaz taki prowadziłby do legislacyjnego absurdu, byłby po 

prostu nieegzekwowany. Poza tym jego przyjęcie godziłoby w istotę władzy 

rodzicielskiej917. Z. Ochońska rozważa de lege ferenda wprowadzenie mechanizmów, które 

pozwoliłyby na szybką reakcję w celu ochrony małoletniego, nawet przed jego własnymi 

rodzicami i wynikającymi z ich decyzji niebezpieczeństwami, przy jednoczesnym 

ograniczeniu ich władzy rodzicielskiej. Dodatkowo autorka widzi potrzebę uregulowania 

kwestii wydawania zgody na dysponowanie dobrem osobistym osób nieposiadających 

zdolności do czynności prawnych wprost w ustawie918.  

Niewątpliwie poruszona problematyka jest w polskich realiach nowością. Parę lat 

temu rozważano kwestię rozpowszechniania nagiego wizerunku dziecka w kategoriach 

zdjęcia na plaży czy zdjęcia z wakacji, rzeczywistość dość szybko zweryfikowała te 

poglądy. Ustawodawca przyznając rodzicom stosunkowo szeroki zakres pieczy i opieki nad 

małoletnim, wychodzi z założenia, że rodzice są tymi podmiotami, które chcą dla dziecka 

jak najlepiej i podejmują wszelkie działania zgodne z zasadą dobra dziecka. Tak istotnie nie 

zawsze jest. Opowiedzieć należy się de lege feredna za instrumentem pozwalającym na 

szeroką ochronę małoletniego w zakresie zgody na dysponowanie jego nagim wizerunkiem. 

Pewien sprzeciw budzi bowiem perspektywa, że w przypadku gdyby matka 2 latka 

wyraziłaby zgodę na rozpowszechnienie jego nagiego wizerunku wówczas oskarżony nie 

popełniłby przestępstwa. Problem przedstawiania nagich zdjęć w sieci jest problematyczny, 

gdyż w ten sposób rodzice najczęściej przekraczają granicę, którą stanowi dobro dziecka czy 

jego prawo do decydowania o własnej tożsamości. Jest to niewątpliwie zjawisko o 

poważnych konsekwencjach dla dobrostanu dziecka. Być może zasadnym jest przyłączenie 

się do propozycji de lege ferenda wysuniętej przez J. Warylewskiego poprzez kryminalizację 

utrwalania wizerunku nagich małoletnich nawet za ich zgodą lub zgodą ich przedstawicieli 

ustawowych919.   

 Dorosły jako rodzic, od samego początku kształtuje w dzieciach pewne postawy  

i przekonania dotyczące cielesności, fizyczności, seksualności, ale i potrzeby zachowania 

sfery prywatności i intymności. Robi to na wiele sposobów, poprzez wypowiadanie się na 

 
917 J. Haberko, Udostępnianie i publikowanie…, s. 68, 70. 
918 Z. Ochońska, Dysponowanie dobrami…, s. 118-119. 
919 J. Warylewski, Pornografia dziecięca…, s. 120. 
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dany temat, jak również poprzez prezentowane zachowania i postawy. Domowa ekspozycja 

nagości nie jest niczym złym. Niebezpieczne są przypadki skrajne, kiedy małoletni narażony 

jest wbrew swojej woli na ciągłą konfrontację z nagością dorosłych, czy też niezdrowe 

zainteresowanie jego nagością. Zachowanie w postaci wspólnych nagich kąpieli, spania 

nago, wchodzenia do łazienki, ciągłego epatowania nagością także może stanowić 

egzemplifikację znamiona znęcania się z art. 207 k.k. Największym zidentyfikowanym 

zagrożeniem jest jednak w chwili obecnej lekkomyślne rozpowszechnianie wizerunku 

nagich dzieci przez ich rodziców.  

 

6. Utrwalanie i przekazywanie własnego nagiego wizerunku drugiej 

osobie oraz zamieszczanie go w przestrzeni internetowej 

 

 Społeczeństwo XXI w. komunikuje się przede wszystkim poprzez sieć Internet. 

Komputer i Internet goszczą w bardzo wielu domach, a większość ludzi spędza w Internecie 

co najmniej kilka godzin dziennie, pracując, edukując się, czy po prostu szukając rozrywki. 

Internet umożliwia wyszukanie spersonalizowanych rozrywek, odnalezienie ludzi o 

podobnych poglądach, ale także autoprezentację i kreowanie swojego wizerunku. Media 

społecznościowe pozwalają w prosty i łatwy sposób podzielić się tym co nas interesuje, jak 

się czujemy, co właśnie robimy. Internet to także forum dla wszelkiego rodzaju zachowań 

seksualnych, często niebezpiecznych. Genezy tych procesów można poszukiwać w 

powszechnej seksualizacji społeczeństwa. K. Woźniak podkreśla, że XXI w. to emanacja 

nagości. Nagie ciała otaczają nas wszędzie w witrynach kiosków, na bilbordach, w 

literaturze, w filmie, jak też reklamie. Przesuwa się granica związana z uznaniem, czym jest 

nagość, a przede wszystkim granica wstydu związanego z poczuciem nagości920. 

Zauważalna jest coraz silniejsza potrzeba autoprezentacji i budowania swojego wizerunku 

w sieci opartego głównie na atrakcyjnym wyglądzie i erotyce. Większość profili na portalach 

społecznościowych, zwłaszcza tych należących do celebrytów i idoli, promuje odważne, 

prowokujące, a czasami nawet roznegliżowane zdjęcia i filmy. Wiele reklam, teledysków, 

filmów i innych popularnych materiałów skupia się przede wszystkim na cielesności i często 

pomija inne wartości. Obnażanie prywatności, intymności skutkuje zatraceniem granicy nad 

tym, co można, a czego nie powinno się pokazywać921.  Problem ten dotyczy przede 

 
920 K. Woźniak, Seks i seksualność w dobie nowoczesności, Opole 2012, s. 101-102. 
921 A. Kwaśniak, Sexting i nagie zdjęcia. Twoje dziecko i ryzykowne zachowania online. Poradnik dla rodziców, 

Warszawa 2019, s. 8-9. 
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wszystkim młodych ludzi.  Z. Lew-Starowicz zwraca uwagę, że obserwujemy obecnie 

zjawisko kreowania seksualności młodych dziewcząt przez środki masowego przekazu922. 

Ma ono charakter narastający, gdyż młode dziewczęta ubierają się, czeszą, stosują makijaż 

silnie podkreślający powab erotyczny, zachowują się wyzywająco, naśladując seksualne 

zachowania dorosłych923. Zjawisko narastającej autoekspresji w sieci, połączone z 

zainteresowaniem dla sfery intymnej powoduje wzrost liczby publikowanych materiałów 

przedstawiających wizerunki nagich lub częściowo nagich osób w przestrzeni internetowej 

lub przesyłanie ich między sobą. W sieć dają się złapać i dorośli i dzieci. Jak podaje W. 

Filipkowski każda nowa usługa, aplikacja i technologia jest kolejną szansą do jej nadużycia 

lub wykorzystania dla celów przestępczych. Kolejnym istotnym elementem jest także 

przygotowanie osób i urządzeń na fakt pokrzywdzenia przestępstwem. Im mniejsza jest 

świadomość zagrożeń i wiedza, jak im zapobiegać, tym grono potencjalnych ofiar staje się 

coraz większe924.  

 Wyróżnić można zjawisko określane terminem „self generated kontent” (treści 

wytwarzane samodzielnie). Definiuje się je w kontekście zachowań podejmowanych przez 

małoletnich jako nagie lub półnagie obrazy, filmy wytworzone przez osobę poniżej 18. roku 

życia wykonane z tzw. „ręki”, świadomie angażującą się w erotyczną lub seksualną 

aktywność. Mogą to być zdjęcia lub filmy, na których dziecko jest częściowo rozebrane, 

tylko w bieliźnie lub nagie, zdjęcia lub filmy, na których przyjmuje erotyczne a nawet 

seksualne pozy, zdjęcia lub filmy, na których udaje czynność seksualną lub dotyka się czy 

masturbuje. 

Z kolei „sexting” i „sextortion” to kolejne zjawiska, które mogą wpływać na 

powstawanie treści erotycznych i pornograficznych produkowanych samodzielnie. W wielu 

przypadkach „sextortion” jest skutkiem „sextingu”925. Czasami bowiem materiały takie są 

produkowane dobrowolnie, w innych przypadkach bywa, że powstają one w wyniku procesu 

uwodzenia małoletniego oraz szantażu, pod wpływem presji rówieśników lub środowiska, 

bądź w wyniku podejmowania czynności przez małoletnich, którzy naśladują starszych nie 

do końca rozumiejąc kontekst sytuacji926.  

 
922 Z. Lew-Starowicz, Przemoc seksualna, Warszawa 1992, s. 33. 
923 M. Mozgawa, M. Budyn-Kulik, Prawnokarne aspekty…, s. 50. 
924 W. Filipkowski, Przestępczość w użyciem komputerów i ich sieci (w:) Kryminologia. Stan i perspektywy 

rozwoju, red. E.W. Pływaczewski, S. Redo, E.M. Gazik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. 

Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Warszawa 2019, s. 525. 
925 A. Kwaśnik, Sexting i nagie…, s. 14, 19. 
926 https://dyzurnet.pl/uploads/2020/05/Raport-2019.pdf - dostęp dnia 28. 05. 2020 r. 
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 Pojęcie „sekstingu” jest nowotworem językowym pochodzącym od angielskich słów 

„sex” (seks) i „texting” (wysyłanie wiadomości tekstowych). Pierwotnie seksting dotyczył 

przesyłania między użytkownikami telefonów komórkowych wiadomości tekstowych o 

charakterze seksualnym, z czasem ewoluował i obecnie obejmuje coraz więcej praktyk, 

motywacji i zachowań, w tym przede wszystkim rozpowszechnianie przez telefon 

komórkowy treści seksualnych sugestywnych, w tym nagie lub półnagie zdjęcia, w 

większości tzw. „selfie”927. Określenie tego zjawiska pojawia się już w wielu 

opracowaniach, dostrzegalne są jednak różnice zdań dotyczące jego definicji i zakresu. 

Większość badaczy jest zgodna co do tego, że seksting dotyczy wszystkich grup wiekowych 

i w swoich definicjach nie wyróżnia żadnej z nich, podnosi się jednak, że to małoletni 

stanowią największą grupę ryzyka nadużyć związanych z sekstingiem.  

Ł. Wojtasik wymieniony termin rozumie jako przesyłanie za pośrednictwem sieci lub 

publikowaniu online osobistych materiałów o charakterze erotycznym lub 

pornograficznym928. J. Pyżalski rozpoznaje seksting jako wysyłanie za pomocą 

instrumentów, głównie internetowych treści o charakterze erotycznym929. Dla S. Bębasa 

seksting oznacza wysyłanie roznegliżowanych zdjęć lub krótkich filmów o treści erotycznej 

do innej osoby. Zazwyczaj przesyłanie takich materiałów odbywa się za pomocą telefonu 

komórkowego lub smartfona i Internetu. Możemy tu wyróżnić dwa rodzaje zachowań: 

samoistne wykonanie fotografii lub krótkiego filmu i dobrowolne wysłanie do osoby, z którą 

nie wiąże nadawcy relacja seksualna; samoistne wykonanie własnej fotografii lub filmu 

(bądź zgoda na wykonanie tej czynności przez osobę zaufaną) i dobrowolne wysłanie bądź 

przekazanie osobie (chłopakowi, dziewczynie), z którą wiążę nadawcę relacja seksualna. 

Seksting może polegać także na opublikowaniu online osobistych materiałów930. 

A. Kwaśnik pisze, że seksting polega na przesyłaniu za pomocą Internetu i 

nowoczesnych technologii komunikacyjnych swoich zdjęć, filmów bądź wiadomości o 

seksualnym charakterze do innych931. Z kolei zdaniem A. Wrony seksting polega na 

rozpowszechnianiu swoich nagich zdjęć lub filmików za pomocą Internetu czy też telefonów 

 
927 A. Wrońska, A. Rywczyńska, Seksting - niebezpieczeństwo cyfrowych dowodów miłości (w:) Człowiek 

zalogowany. Cyfrowa miłość. Jak Internet zmienia bliskie związki?, red. M. Wysocka-Pleczyk, J. Maciuszek, 

Kraków 2018, s. 71. 
928 Ł. Wojtasik, Seksting wśród dzieci i młodzieży, Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka 2014, nr 

2, s. 79. 
929 J. Pyżalski, Seksting - co z obecnych ustaleń naukowych wynika dla profilaktyki? (w:) Człowiek zalogowany. 

Cyfrowa miłość. Jak Internet zmienia bliskie związki?, red. M. Wysocka-Pleczyk, J. Maciuszek, Kraków 2018, 

s. 71. 
930 S. Bębas, Sexting - nowe zagrożenie wśród dzieci i młodzieży, Labo red Education 2015, nr 3, s. 433. 
931 A. Kwaśnik, Sexting i nagie…, s. 23. 
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komórkowych. Materiały takie dotyczą własnego lub cudzego wizerunku  

i mogą przybierać różne formy - od pozowania w sposób dwuznaczny, przez półnagie 

obrazy, po całkowitą nagość, a nawet sceny przedstawiające współżycie seksualne932. W. 

Ronatowicz rozróżnia seksting jako wysyłanie roznegliżowanych zdjęć lub krótkich 

filmików o treści erotycznej do drugiej osoby; zazwyczaj przesyłanie takich materiałów 

odbywa się za pomocą telefonu komórkowego (usługa MMS) i Internetu (e-mail) oraz web-

cam seksting jako typ sekstingu, angażujący technologię przekazu komunikatów za pomocą 

kamery internetowej dołączonej do komputera bądź zainstalowanej w komputerze 

przenośnym (laptop) w czasie rzeczywistym (on-line). Jest to rodzaj sekstingu przy użyciu 

wideo czatów czyli portali, gdzie oprócz tradycyjnej pisemnej formy komunikacji, 

użytkownicy mogą komunikować się ze sobą za pomocą mikrofonu oraz kamery 

internetowej w czasie realnym i w ten sposób zaprezentować zachowania seksualne. 

Najbardziej popularnymi zachowaniami są striptiz, masturbacja, petting i stosunek 

seksualny. Bywa tak, że niektórzy użytkownicy, chcąc chronić swój prywatny wizerunek, 

zakładają maski, okulary przeciwsłoneczne bądź kadrują w taki sposób, aby nie pokazać 

twarzy. W tym wypadku może się wydawać, że prezentowanie swojej nagości on-line można 

traktować jako bezpieczną formę sekstingu. Jednak przy oglądaniu obrazu z kamery w czasie 

rzeczywistym, obserwator może dokonać tzw. zrzutu z ekranu (printscreen) czyli utrwalić 

to, co aktualnie widzi na ekranie i rozpowszechnić zrobione w ten sposób zdjęcia. Dostępne 

są również programy, które pozwalają nagrywać to, co widzimy na ekranie w formie 

filmu933. 

A. Wrońska i A. Rywczyńska definiują seksting szeroko, nie czyniąc w tym zakresie 

żadnych rozróżnień, jako wysyłanie, odbieranie lub przekazywanie treści o charakterze 

seksualnym za pośrednictwem szerokiego zakresu technologii (telefony komórkowe, 

komputery, kamery wideo, aparaty cyfrowe, etc.). Do szerokiej gamy działań należących do 

sekstingu zaliczają zarówno wysyłanie swoich nagich/intymnych zdjęć partnerowi, jak i 

nagrywanie przemocy seksualnej oraz wysyłanie przez osobę dorosłą treści o charakterze 

erotycznym w celu uwiedzenia osoby nieletniej. Ponadto pojęcie sekstingu dotyczy zarówno 

tworzenia i wysyłania własnych zdjęć lub wideo, otrzymywania podobnych treści 

bezpośrednio od ich twórców, jak i przekazywanie otrzymanych obrazów osobom 

 
932 A. Wrona, Ciemna strona sieci - zagrożenia internetowe oraz ich konsekwencje dla uczniów (w:) 

Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, red. J. Bednarek, A. Andrzejewski, Warszawa 2014, s. 91. 
933 W. Ronatowicz, Ryzykowane zachowania seksualne dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w kontekście 

korzystania z technologii cyfrowych, Rocznik Lubuski 2014, t. 40, s. 138-139. 

242:7439267920



243 
 

trzecim934. Podobnie M. Barabas zauważa, że współcześnie treści o charakterze 

sekstingowym (treści lub obrazy o charakterze erotycznym) przekazywane są przez wiele 

mediów, poczynając od telefonów komórkowych, po komunikatory internetowe, aplikacje 

mobilne i przyjmuje się, że seksting odnosi się do cyfrowej wymiany seksualnie 

nacechowanych treści, generowanych przez użytkowników935.  

W kontekście definicji sekstingu wyróżnia się także jego dwa rodzaje biorąc za 

wyznacznik osobę wysyłającą dany materiał za pośrednictwem sieci bądź telefonii 

komórkowej. W przypadku wysyłania tego typu treści przez osobę, która sama widnieje na 

danym materiale erotycznym jest to seksting pierwotny, natomiast zdjęcia i inne materiały 

erotyczne przesyłane przez adresatów, bądź osoby trzecie, nazywamy sekstingiem 

wtórnym936. Badacze tego zjawiska proponują także typologię uwzględniającą: seksting 

kwalifikowany jako przymus i manipulacja ze strony osoby dorosłej, seksting 

eksperymentalny jako sytuacje w grupie rówieśniczej, będące elementem poszukiwania lub 

podtrzymania romantycznej relacji. Ten rodzaj sekstingu jest dominujący937.  

Sextortion polega na pozyskaniu od ofiar materiałów o charakterze seksualnym, 

następnie wymuszenie okupu w postaci pieniędzy lub kolejnych treści pod groźbą 

opublikowania lub dalszego rozpowszechniania. Ofiarami mogą być nie tylko dzieci 

młodzież, ale również osoby dorosłe, bez względu na płeć. Sprawcami sextortion mogą być 

osoby poznane online, jak również ci, których znamy w realu. Przeważnie jest tak, że 

pozyskują one materiały od swoich ofiar wskutek flirtu czy też dłuższej relacji. Pierwsze 

zdjęcia, filmy przeważnie zostają wysłane dobrowolnie, zaś kolejne materiały najczęściej 

powstają wskutek groźby, szantażu, podobnie jak w procesie uwodzenia dziecka938. 

Wówczas mogą zapewnić sprawcy większą władzę nad dzieckiem i dlatego bywają 

wykorzystywane do szantażowania dziecka, aby zgodził się na inne formy aktywności 

seksualnej i zachowywało kontakty ze sprawcą w tajemnicy939. Dziecku bardzo trudno jest 

opowiedzieć komukolwiek o tym, co je spotkało, często nie przyznaje się bądź zaprzecza, 

że takie zdjęcia wysłało. Ofiara stara się zachować w tajemnicy traumatyczne 

doświadczenia, ponieważ ma poczucie, że w oczach innych ludzi pozwoliła na akt 

wykorzystania, o czym świadczą fotografie czy filmy z jej udziałem. Najbardziej znaczące 

 
934 A. Wrońska, A. Rywczyńska, Seksting - niebezpieczeństwo…, s. 77. 
935 M. Barabas, Zachowania sekstingowe młodzieży, Edukacja. Technika. Informatyka 2019, nr 3, s. 165. 
936 A. Wrońska, A. Rywczyńska, Seksting - niebezpieczeństwo…, s. 81. 
937 J. Pyżalski, Seksting - co…, s. 74. 
938 A. Kwaśnik, Sexting i nagie…, s. 19-20. 
939 file:///C:/Users/Aleks/Downloads/231-336-1-SM.pdf - dostęp dnia 03. 06. 2020 r. 

243:1648519739

file:///C:/Users/Aleks/Downloads/231-336-1-SM.pdf%20-%20dostęp%20dnia%2003.%2006.%202020


244 
 

powody, dla jakich dziecko stara się zachować w sekrecie to co je spotkało, to poczucie 

upokorzenia, wstydu oraz lęk przed rozpoznaniem940. 

Spośród wyżej zaprezentowanych definicji sekstingu na akceptację zasługują te 

poszerzone o nowe technologie przekazu, co odpowiada ogólnej tendencji ciągłego rozwoju 

tych technologii. Chodzi więc nie tylko o przekazy rozpowszechnione za pomocą sieci 

komórkowej, ale także wszelkie inne cyfrowe wymiary, w tym także zamieszczenie treści w 

przestrzeni internetowej. Jeżeli zaś chodzi o różnice określeń zawartości przekazów 

sekstingowych to ze względu na dużą pomysłowość użytkowników sieci niemożliwym jest 

wskazanie katalogu zamkniętego, stąd za obowiązujący uznać należy cały wachlarz 

zachowań: materiały prezentujące nagi lub półnagi wizerunek człowieka, intymne części 

ciała, materiały sugestywne seksualnie, materiały obejmujące stosunek płciowy, inne 

czynności seksualne, czy także intymne wiadomości tekstowe. 

J. Pyżalski słusznie zauważa, że prototypem sekstingu były listy czy wiersze o 

tematyce erotycznej kierowane do partnera w czasach, gdy bezpośrednia łączność nie 

istniała albo nie była tak szeroko dostępna i rozpowszechniona jak dziś941. S. Bębas z kolei 

przywołuje sex-telefon, sądzi także, że wstępem do sekstingu były także tzw. sweet fotki i 

selfie (zdjęcia z ręki wykonane samemu sobie)942. Bezwzględnie autorzy mają rację. Uznać 

należy, że początkowy trend to były zdjęcia wykonywane „z ręki”, często jako odbicie w 

lustrze, prezentujące osoby ubrane, które podkreślały swe walory, np. w bluzce z dużym 

dekoltem lub krótkimi spodenkami, nierzadko przybierając dwuznaczne pozy lub łącząc 

wargi w tzw. „dziubek”. Zdjęcia te, popularne do tej pory, ewoluowały przybierając bardziej 

radykalne formy od ekspozycji nagości po stosunki seksualne. Przedmiotem dalszych 

rozważań będzie ten rodzaj zachowań, który polega na utrwalaniu i umieszczaniu własnego 

nagiego wizerunku w przestrzeni internetowej lub wysłaniu go drugiej osobie. 

Dla wielu seksting jest formą flirtu, zabawy, rozrywki. Często zaczyna się bardzo 

niewinnie. Wiele osób, chcąc zaprezentować swoje atuty, zamieszcza swoje nagie fotografie 

na stronach dla modelek lub randkowych, w zależności od przyświecającej intencji. Pozwala 

to na zwrócenie na siebie uwagi, pozyskanie „kontraktu” na występ w reklamie, filmie albo 

znalezienie partnera. Dla małoletnich jest sposobem na przeżywanie pierwszych 

doświadczeń i fascynacji seksualnych943. Bywa i tak, że seksting zaczyna się bardzo 

 
940 T. Palmer, Ciemna strona Internetu - ofiary pornografii dziecięcej, Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. 

Praktyka 2005, nr 13, s. 31-32. 
941 J. Pyżalski, Seksting - co…, s. 72. 
942 S. Bębas, Sexting - nowe…, s. 434. 
943 A. Kwaśnik, Sexting i nagie…, s. 26. 
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niewinnie. Często od krótkiej znajomości, flirtu online albo też nawiązanego w 

rzeczywistości. Nierzadko jest to także forma „gry wstępnej” albo popularnych wyzwań 

(challenge). Ta forma autoekspresji stanowi część życia codziennego wielu ludzi a badania 

wykazują, że małoletni nie uważają takiej wymiany za coś bulwersującego i 

zaskakującego944. 

Moda na ten „ekshibicjonizm w sieci” jest tak duża, że powstały już strony 

internetowe nastawione na odbiór tych treści. Wypełniają je materiały przedstawiające nagie 

wizerunki osób, głównie kobiet, wykonane samodzielnie albo przez „zaufaną osobę”945. 

Materiały te są jednoznaczne kontekstowo. Bywają i takie strony, gdzie obok „aktów” 

możemy znaleźć zdjęcia z wakacji, zdjęcia natury, zwierząt, pór roku946. Te swoiste portale 

społecznościowe mogą sprzyjać zawieraniu kontaktów seksualnych. Zaskakujące jest, w 

jakim wieku są osoby prezentujące tam swój wizerunek oraz wyszukane pomysły na 

prezentację. Strony www, serwisy randkowe i fotograficzne nasycone są przeróżnymi 

fotografiami osób, które bez skrępowania publikują swoje nagie zdjęcia. Czasami zdjęcia 

robione są w pokoju, na łóżku, w łazience, są to przeważnie zdjęcia zrobione telefonem albo 

kamerką internetową. Takie zdjęcia oglądają wszyscy, którzy na nie trafią, są one 

powszechnie i łatwo dostępne, często nawet bez weryfikacji wieku użytkownika947. Są i 

strony „profesjonalne”, w których osoby upatrują pewnie drogi do kariery, szczęścia i 

pieniędzy948. Część z tych zdjęć mogła trafić do przypadkowego odbiorcy. Można 

zauważyć, że to dziewczęta częściej przekazują swoje roznegliżowane zdjęcia, a chłopcy 

chętniej takie zdjęcia otrzymują niż wysyłają949. 

Jeśli dorosłe osoby umieszczają swoje zdjęcia na przeznaczonych ku temu portalach 

lub dwoje dorosłych ludzi przesyła sobie zdjęcia w bieliźnie lub nagie, to jest ich sprawa. 

Problem zaczyna się wtedy, kiedy zdjęcia dedykowane „tylko dla Twoich oczu” przedostają 

się do szerszego grona odbiorców. Tak jest przeważnie w przypadku młodych osób. 

Małoletni często podejmują ryzykowane zachowania, gdyż jest to wpisane w ich rozwój950. 

Nadto młody wiek często nie pozwala na projekcję czyhających zagrożeń. Związki 

nastolatków są również z natury mniej trwałe, a emocje, jakie im towarzyszą, duże. Dlatego 

 
944 Ł. Wojtasik, Seksting wśród…, s. 87. 
945 http://dru.pl/blog/dziewczyny-robia-sobie-zdjecia/9579/ - dostęp dnia 28.05.2020 r. 
946 http://www.jpg.pl/kategoria,zdjecia-

kobiet.html?login&al&result=4&ts=1590650010&url=&token=861c25fbde94c77a56802d165f8ad496 - 

dostęp dnia 28.05.2020 r. 
947 https://nagieamatorki.net/amatorskie-fotki-polek-pozujacych-nago/ - dostęp dnia 28.05.2020 r. 
948 https://www.maxmodels.pl/akt.html - dostęp dnia 28.05.2020 r. 
949 http://www.jpg.pl/galeria,15002,maly-ale-wariat.html - dostęp dnia 29.05.2020 r. 
950 W. Ronatowicz, Ryzykowane zachowania…, s. 129. 
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bardzo łatwo o upublicznienie takich zdjęć w napadzie złości na drugą osobę bądź z chęci 

upokorzenia jej przed innymi. Powodów może być wiele, gdy np. z zakochanym i 

zazdrosnym chłopakiem zrywa nagle dziewczyna951. Przykładów agresji na tym tle jest 

wiele.  

J. Woźniak wskazuje, że ofiarą sekstingu może stać się: osoba, która z własnej woli 

zamieściła w Internecie swoje nagie zdjęcia, np. na portalu społecznościowym; osoba, która 

przechowywała nagie zdjęcia lub filmy na swoim prywatnym telefonie, poczcie 

elektronicznej lub komputerze, z których zostały one wykradzione przez inne osoby; osoba, 

która wysyła nagie zdjęcia lub filmy do swojego partnera/partnerki jako dowód swoistej 

miłości i zaangażowania w związek, który wydawał im się wieczny. Niestety po 

zakończeniu znajomości zdjęcia zostały rozesłane lub zamieszczone w Internecie w akcie 

zemsty za zerwanie związku lub zwyczajnie z nudy; osoba, której zdjęcie zostało 

przerobione, np. twarz ofiary została wycięta z oryginalnego zdjęcia i doklejona do innego, 

przedstawiającego nagą sylwetkę952.  

Potencjał wiktymizacyjny sekstingu jest więc bardzo zróżnicowany i mocno 

powiązany z cechami konstytutywnymi poszczególnych przypadków oraz szerszym 

kontekstem społecznym ich wystąpienia953. Zaprezentowane materiały przedstawiają 

człowieka jako obraz pożądania, a przecież człowiek jako istota nie może wyłącznie 

zaspokajać własnych popędów. Człowiek to coś więcej niż tylko jego nagi obraz, a atrybuty 

to nie tylko jędrny biust i mała pupa. Nieporozumieniem jest więc redukcja człowieka, 

przeważnie kobiety, jedynie do przedstawienia jej jako obiektu pożądania, chętnej, otwartej 

na nowe znajomości i wyzwania. Utrwalone wizerunki osób są zdepersonizowane, 

szufladkują kobiety, odrywają je od pozostałych aspektów życia. W przypadku 

rozpowszechnienia takich zdjęć społeczeństwo postrzega takie kobiety jako bezwstydne, 

łatwe. Często też ofiary takich ataków dostają oferty spotkań sponsorowanych, brane są za 

prostytutki. Niekiedy ataki z wykorzystaniem materiałów sekstingowych mają tragiczne 

konsekwencje dla ofiar. Wstyd towarzyszący ofierze nie pozwala jej zgłosić swojego 

problemu nawet zaufanym osobom. Ta bezradność prowadzi do załamania nerwowego, a 

niekiedy także do samobójstwa. Pokazują to głośne medialne historie, w których ofiary 

sekstingu nie poradziły sobie z falą nienawiści, jaka ich spotkała po wypłynięciu intymnych 

 
951 A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i 

empiryczne, Warszawa 2014, s. 156-157. 
952 J. Woźniak, Seksting - niebezpieczna moda na internetowy ekshibicjonizm, Edukacyjna Analiza 

Transakcyjna 2016, nr 5, s. 170-171. 
953 J. Pyżalski, Seksting - co…, s. 74. 
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materiałów. Intymne zdjęcia lub filmy, które trafiają do sieci, nigdy z niej nie znikną i każdy 

będzie mógł je zobaczyć, również sprawcy przestępstw seksualnych, jak i osoby o 

skłonnościach pedofilskich954. Materiały sekstingowe mogą być odebrane jako prowokacja 

bądź bodziec podniecający pedofila. Kiedyś było prościej zapomnieć o przeszłości. 

Wystarczyło zmienić szkołę albo przeprowadzić się do sąsiedniego miasta. Niestety, w dobie 

Internetu nie jest tak łatwo zacząć wszystko od nowa. Sieć nie zapomina, łatwo jest zmieścić 

w niej treści a trudniej jednak je stamtąd wyciągnąć955. 

A. Kilińska-Pękacz wskazuje, że zagrożeniem wynikającym z sekstingu jest brak 

świadomości, że wykonane zdjęcia lub film, czasami jako „dowód miłości”, może stać się 

w przyszłości obiektem żartów i kpin. Samo nagranie filmu nie jest czymś złym, jeżeli nie 

zostanie dalej rozpowszechnione, jednakże zbyt duże zaufanie pomiędzy nastolatkami 

powoduje, że czasami roznegliżowane zdjęcia przekazują sobie jak towar w sklepie, nie 

zdając sobie sprawy, że uwłaczają własnej lub swoich rówieśników godności956. Zdarza się 

też tak, że materiały rejestrowane w procesie sekstingu zostają upublicznione w sieci, co 

samo w sobie może stanowić akt agresji elektronicznej lub otwierać pole do tego typu 

zachowań ze strony internautów w postaci kolejnych udostępnień, komentarzy, przeróbek 

itp.957. Konsekwencje wynikające z utrwalania i dostępności w sieci materiałów 

sekstingowych mogą więc mieć charakter natychmiastowy, jak i odroczony, w tym mogą 

zaważyć na przyszłym dorosłym życiu958.  

Stosunkowo nowym zjawiskiem jest cyberbullying, który polega na wysyłaniu oraz 

publikowaniu szkodliwych treści lub obrazów przy użyciu Internetu lub innych cyfrowych 

narzędzi komunikacyjnych. Problem ten występuje wówczas, gdy dziecko lub nastolatek 

jest tyranizowane, szykanowane, zastraszane, upokarzane, zawstydzane lub w innych 

sposób krzywdzone przez inne dziecko lub nastolatka przy użyciu Internetu, interaktywnych 

lub cyfrowych technologii albo też telefonów komórkowych. Dzięki nowym technologiom 

można bardzo szybko rozpowszechnić obraźliwe wiadomości. Krępujące zdjęcie wykonane 

telefonem komórkowych, ośmieszające treści można wręcz w jednej chwili rozesłać do setek 

tysięcy osób bądź zamieścić na stronie internetowej, które to treści będą już dostępne na 

zawsze959. W takich chwilach zaczyna działać syndrom rywalizacji i pozostali użytkownicy 

 
954 A. Kwaśnik, Sexting i nagie…, s. 26. 
955 J. Woźniak, Seksting - niebezpieczna…, s. 171. 
956 A. Kilińska-Pękacz, Ochrona małoletnich…, s. 82. 
957 Ł. Wojtasik, Seksting wśród…, s. 83. 
958 A. Wrońska, A. Rywczyńska, Seksting - niebezpieczeństwo…, s. 77. 
959 A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież…, s. 108-111. 
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bardzo często zaczynają tworzyć nowe treści i dodawać nowe zdjęcia, napędzając cały 

mechanizm960. Ta nowa forma dokonywania aktów przemocy różni się od wcześniej 

znanych, nie występuje w niej bowiem bezpośredni kontakt sprawcy z ofiarą ani też tych 

osób ze świadkami incydentu. Zdarza się, że osoby te się nie znają i prawdopodobnie nigdy 

by się nie pozwały. W przekonaniu większości w sieci występuje anonimowość i pewnego 

rodzaju przyzwolenie na szkodzenie innym, bowiem dystans stworzony online osłabia 

wrażliwość na akty przemocy961.  

Wspomnieć także należy o prężnie rozwijającym się niebezpiecznym zjawisku, jakim 

jest handel nagimi zdjęciami962. Otóż okazuje się, że materiały własnej produkcji stały się 

dla niektórych osób prostym sposobem na zarobienie pieniędzy. Handel ten polega na tym, 

że osoba wykonuje sobie erotyczne zdjęcia lub filmy i wystawia je na sprzedaż w zamian za 

wpłatę finansową, doładowanie telefonu komórkowego. Ogłoszenie takie może zamieścić 

każdy również osoba poniżej 15 roku życia. Dla niektórych może to być pierwszy krok do 

prostytucji i sponsoringu. Na stronach internetowych są rubryki umożliwiające dodawanie 

ogłoszeń sprzedaży nagich zdjęć lub uczestnictwa w wideo czacie, na którym ktoś rozbiera 

się na żywo, lecz nie za darmo. Niektóre ogłoszenia już w swojej treści zawierają cennik z 

wyszczególnionymi możliwości i przypisanymi im kwotami do zapłaty963.  

Biorąc jednak pod uwagę cechy typowe danych zdarzeń w ramach utrwalania  

i umieszczenia własnego nagiego zdjęcia w przestrzeni internetowej albo przesyłanie go 

drugiej osobie, może ono naruszać ustawę, wypełniając znamiona kilku przestępstw. 

Kwestie te należy rozpatrywać w zależności od wieku sprawcy oraz charakteru przesłanych 

treści. Zjawisko sekstingu wśród dzieci i młodzieży w części przypadków obejmuje 

rejestrowanie i udostępnianie materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich. 

Ponieważ nagość nagości nierówna, może się zdarzyć tak, że utrwalony nagi wizerunek 

może wypełniać znamiona „treści pornograficznych” a może być „nagim wizerunkiem” z 

art. 191a k.k. Kwestia ta rozbija się o treść przekazu, ale także o przyjęcie definicji „treści 

pornograficznych”, które różnią się desygnatami. Każdorazowo zatem sąd musi 

przeanalizować, czy rzeczywiście treść przedstawiana na zdjęciu czy filmie przedstawia 

 
960 W. Kasprzak, Ciemna strona facebooka, Studia prawnoustrojowe 2018,  40, s. 203.  
961 M. Gąsowski, Cyberprzemoc wśród młodzieży szkolnej – analiza kryminologiczna na podstawie badań 

ankietowych (w:) Przestępczość XXI. Szanse i wyzwania dla kryminologii, red. E.W. Pływaczewski, D. 

Dajnowicz-Piesiecka, E. Jurgielewicz-Delegacz, Warszawa 2020, s. 152. 
962 https://www.majtkomat.pl/oferty/sofciki-oraz-nudesy-2534 - dostęp dnia 28.05.2020 r. 
963 J. Woźniak, Seksting - niebezpieczna…, s. 174. 
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jedynie nagi wizerunek człowieka z art. 191a k.k. czy też stanowi desygnat „treści 

pornograficznych” (art. 200 k.k., art. 200a k.k., art. 202 k.k.)964. 

Nie stanowi przestępstwa określonego w art. 202 §1 k.k. wprowadzenie przez osobę 

dorosłą tzw. miękkiej pornografii do sieci internetowej, gdyż dostęp do niej wymaga 

wykonania w pełni świadomych czynności przez osobę korzystającą z usług sieci, a więc 

dostęp ten jest zgodny z jej życzeniem a nie narzucony965. Umieszczenie w sieci swojego 

nagiego wizerunku lub wizerunku częściowo nagiego jest irrelewantne z punktu widzenia 

przepisów karnych, podobnie jak jego przesłanie do kolegi, partnera, przyjaciółki.  

W takiej sytuacji nie dojdzie do realizacji znamion art. 191a §1 k.k. ze względu na zgodę 

uprawnionego, a nawet gdyby przesłane treści stanowiły desygnat „pornograficznych” to nie 

dojdzie również do realizacji typów art. 202 §1 k.k. ze względu na dekompletację znamiona 

„publicznie”, tj. w sposób dostępny dla bliżej nieokreślonej lub większej liczby osób966, a 

nie dla zamkniętego kręgu osób. W przypadku, gdy treścią przekazu innych osób jest nagi 

wizerunek człowieka na straży swobody zachowań jednostki, jej autoekspresii w wybranej 

formie, prywatności i intymności stoi przepis art. 191a k.k. Człowiek ma prawo do pełnej 

swobody w zakresie swojej seksualności i jej ekspresji z zapewnieniem, iż jej przeżywanie 

nie będzie dostępne dla osób przez nią niepożądanych967. W związku z tym penalizowane 

jest rozpowszechnianie bez zgody nagiego wizerunku człowieka. Zachowanie penalizowane 

w art. 191a §1 k.k. może więc powstać wskutek gdy osoba, która otrzymała nagi wizerunek 

nadawcy rozpowszechni go dalej, bez zgody. Rozpowszechnianie bez zgody oznacza 

zarówno działanie mimo wyrażonego sprzeciwu nadawcy, jak i w braku wyraźnej zgody na 

takie rozpowszechnianie, która wynikałaby albo z jego oświadczenia woli, albo 

przynajmniej z czynności konkludentnych i ich kontekstu968. 

Rzecz w tym, że znamię rozpowszechniania na gruncie art. 191a k.k. rozumiemy w 

ten sam sposób, co na gruncie art. 202 k.k. oznacza, że przesłanie zdjęcia zawierającego nagi 

wizerunek osoby do „trzech przyjaciół” nawet przy braku zgody osoby pokrzywdzonej nie 

świadczy o tym, że typ tego przestępstwa nie został dokonany. Kryminalizowane jest 

bowiem zachowanie polegające na uczynieniu tych treści ogólnie dostępnymi, umożliwiając 

obejrzenie ich przez nieokreśloną liczbę osób969. Przestępstwem będzie również posłużenie 

 
964 A. Kilińska-Pękacz, Ochrona małoletnich…, s. 83. 
965 M. Beret, M. Filar, Przestępstwa przeciwko…, s. 1185. 
966 R. Góral, Kodeks karny…, s. 341. 
967 M. Kamiński, Prawnokarna problematyka sextingu, Poznańskie Zeszyty Humanistyczne 2015, t. 25, s. 41. 
968 M. Filar, Przestępstwa przeciwko…, s. 1116. 
969 R. Górak, Kodeks karny…, s. 342. 
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się przez sprawcę fotomontażem jako wizerunkiem przetworzonym i jego 

rozpowszechnienie970.  

Inaczej jest w przypadku, gdy utrwalony wizerunek dotyczy małoletniego. 

Utrwalanie i umieszczanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego w Internecie 

może wypełniać znamiona art. 202 §3 lub § 4 k.k., a i niewykluczone, że i pozostałe typy 

tego przestępstwa albo art. 200 k.k., 200a k.k. Utrwalanie rozumiane jest jako ustalanie, 

nadanie trwałości, zachowanie na przyszłość i może przybierać różne formy, jak na przykład 

sporządzanie filmów, robienie zdjęć971. Z kolei wprowadzenie treści opisanej w art. 202 §3 

k.k. stanowi przestępstwo, gdyż ze względu na otwartość tej sieci jest równoznaczne z 

rozpowszechnieniem972. 

Wspomniana powyżej nowelizacja Kodeksu karnego, która weszła w życie 26 maja 

2014 r., na mocy ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 

dnia 4 kwietnia 2014 r., zakazuje utrwalania treści pornograficznych z udziałem 

małoletniego do 18 roku życia, co jest najbardziej zbliżonym czynem do zjawiska 

sekstingu973. Chodzi to o art. 202 §4 k.k. Należy podkreślić, że cel rozpowszechniania nie 

jest tu konieczny i sprawca może odpowiadać także wtedy, gdy czyni to na prywatny 

użytek974. W przypadku sekstingu sprawa jest o tyle nietypowa, że małoletni jest aktywnym 

i biernym uczestnikiem utrwalania treści pornograficznych, będąc zaangażowany w to 

przedsięwzięcie zarówno w charakterze „aktora”, jak też operatora975. Trudno sytuować go 

jako pokrzywdzonego w klasycznym ujęciu. Nic to jednak nie zmienia, gdyż przestępstwem, 

w wyniku którego ofiary również nie ma, jest prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie 

nietrzeźwości, posiadanie narkotyków. Dla samej karalności nie ma znaczenia - rzecz jasna 

- zgoda osoby czy też jej stosunek do utrwalania i rozpowszechniania jej wizerunku. Celem 

ochrony przepisów z art. 202 k.k. jest bowiem ochrona małoletnich przed konfrontacją z 

przejawami seksualizmu i odebrania im prawnie skutecznej woli w dysponowaniu swoją 

płciowością i uczestniczeniu w seksualnej sferze życia976. Ze względu na częściowo 

pokrywający się zakres kryminalizacji przestępstw pornograficznych możliwy jest zbieg 

 
970 J. Kosonoga, Przestępstwa przeciwko…, s. 1143. 
971 J. Warylewski, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (w:) System prawa karnego. 

Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, red. L. K. Paprzycki, A. Marek, Warszawa 2016, s. 901. 
972 M. Beret, M. Filar, Przestępstwa przeciwko…, s. 1185. 
973 Ł. Wojtasik, Seksting wśród…s. 92. 
974 M. Beret, M. Filar, Przestępstwa przeciwko…, s. 1186. 
975 J. Piórkowska-Flieger, Przestępstwa przeciwko…, s. 550. 
976 M. Mozgawa, P. Kozłowska-Kalisz, Analiza dogmatyczna przestępstw związanych z pornografią 

(zagadnienia podstawowe) (w:) Pornografia, red. M. Mozgawa, Warszawa 2011, s. 74. 
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kumulatywny między art. 202 § 3 k.k. i art. 202 § 4 k.k.977 W przypadku przesyłania takich 

treści usługą mms, pocztą e-mail do kilku osób można rozważać kwestię wypełnienia typu 

art. 202 § 4 k.k. albowiem nie stanowi rozpowszechniania materiałów pornograficznych 

działanie sprawcy polegające na okazywaniu ich treści niewielkiemu i ściśle określonemu 

kręgowi osób, na co zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 1 września 2011 r. 

(sygn. V KK 43/11)978.  

Jak zatem ocenić kazus, gdy wymiana intymnych treści odbywa się tylko pomiędzy  

17-latkami będącymi w emocjonalnym związku. A priori związek uczuciowy w żaden 

sposób nie uchyla bezprawności działania po ich stronie, gdyż byłoby to zaprzeczeniem 

sensu kryminalnego przepisów mających na celu de facto ich ochronę. Bezprawności 

działania nie uchyla także kontratyp zgody, gdyż - jak wskazano powyżej - zgoda 

małoletniego na utrwalenie i rozpowszechnienie lub przesłanie treści pornograficznych 

również nie ma znaczenia. Z drugiej strony z treści art. 200 §1 k.k. wypływa wniosek, że 

osoba, która ukończyła 15 lat może podejmować ważne prawnie decyzje woli co do 

dysponowania swoim życiem płciowym, to tym bardziej może utrwalać, posiadać, 

przechowywać, przesyłać utrwalone przy tej okazji treści, które to działania podjęte są przez 

dwoje młodych ludzi przy wzajemnej zgodzie. Ewentualną ingerencją prokuratora w 

zaprezentowanych powyżej okolicznościach, na gruncie art. 200 §1 k.k., M. Filar porównuje 

do aktywności „słonia w składzie porcelany” i proponuje zastosowanie przepisu o znikomej 

społecznej szkodliwości (art. 1 § 2 k.k.), która wyłącza jego przestępczość979. Mając na 

uwadze treść art. 115 §2 k.k. należy zauważyć, że w analizowanym przypadku, gdy sprawcy 

dopiero co osiągnęli granicę wieku odpowiedzialności karnej, do ich zachowań doszło 

dobrowolnie, przy wielkim uczuciu, nie doszło do żadnej szkody, motywacja ich była 

pozytywna, to należy rozważać społeczną szkodliwość w stopniu znikomym. W 

konsekwencji zachowanie takie można oceniać na podstawie art. 1 §2 k.k., czego skutkiem 

powinno być nie wszczęcie albo umorzenie wszczętego postępowania980.  

Na uwagę zasługuje też okoliczność, że nie jest penalizowanie zachowanie 

polegające na utrwalaniu nagiego wizerunku małoletniego i umieszczenie go w przestrzeni 

internetowej. Podobnie, nie jest czynem zabronionym przesłanie zdjęcia takiej treści do 

kolegi, koleżanki, grupy przyjaciół. Gdyby odbiorca pliku rozesłał je dalej, do wszystkich 

 
977 S. Hypś, Przestępstwa przeciwko…, s. 1021. 
978 Legalis nr 400908. 
979 M. Filar, Seksualne wykorzystywanie dzieci w świetle polskiego kodeksu karnego (na tle porównawczym) 

(w:) Wykorzystywanie seksualne dzieci. Teoria, badania, praktyka, red. M. Sajkowska, Warszawa 2004, s. 43. 
980 R. Krajewski, Prawnokarne aspekty…, s.10. 
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osób z klasy albo szkoły, to wówczas odpowiadać będzie z art. 191a §1 k.k., przy założeniu, 

że pokrzywdzony złoży wniosek o ściganie - art. 191a § 2k.k. O ile takie podejście jest jak 

najbardziej racjonalne, jeżeli chodzi o zachowanie dorosłych, o tyle dziwić powinna luka 

prawna w tym zakresie w przypadku małoletnich, tym bardziej kiedy dotychczasowe 

wydarzenia dostarczają informacji o niekorzystnych skutkach zjawiska sekstingu w 

stosunku do małoletnich, takich jak ostracyzm, potępienie, próby samobójcze. Należy więc 

rozważyć konieczność zmiany przepisów de lege ferenda przez kryminalizację utrwalania 

wizerunku nagich małoletnich nawet za ich zgodą lub zgodą ich opiekunów. De lege lata 

zachowanie takie nie są kryminalizowane981. 

Wyżej omówione przestępstwa może popełnić osoba powyżej 17 roku życia. Nieletni 

w wieku 13-17 lat nie są zwolnieni z odpowiedzialności za swoje czyny, tyle że w stosunku 

do nich zadziała ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Bazując na przepisach tej 

ustawy czynne zaangażowanie w seksting może być traktowane jako czyn karalny lub 

przejaw demoralizacji. Występki z art. 202 k.k., art. 191a k.k. są czynami karalnymi w 

rozumieniu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Z kolei w przypadku, gdy 

działalność nieletniego ograniczy się do utrwalania swojego nagiego wizerunku i 

umieszczania go w przestrzeni internetowej albo przesyłania do innej osoby, zachowanie 

nieletniego będzie można rozważać w kontekście demoralizacji. Gdyby nieletni dopuszczał 

się czynności sekstingowych w sposób permanentny lub wobec większej liczby osób, to 

wówczas należałoby przyjąć, że stanowi to przejaw demoralizacji. Nie sposób byłoby 

bowiem tolerować zachowania 16-latka, który permanentnie wysyłaby wiadomości przy 

użyciu telefonu komórkowego lub komputera do swoich rówieśników, tym bardziej gdyby 

czynił to do małoletnich poniżej 15 roku życia, a zdjęcia zawierałyby jego nagi wizerunek 

czy też propozycję przesłania nagich zdjęć odbiorcy.  

Karalne jest również nawiązywanie kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 w celu 

utrwalania treści pornograficznych (art. 200a k.k.). J. Piórkowska-Flieger słusznie zauważa, 

że współcześnie dzieci mają coraz szerszy dostęp do Internetu, chętnie z niego korzystają, 

co sprawia, że możliwe jest nawiązywanie kontaktów z nimi przez osoby, których celem jest 

ich wykorzystanie seksualne982. Dla bytu tego przestępstwa nie ma znaczenia zgoda 

małoletniego na takie propozycje, jak i to, czy wyszły one od pokrzywdzonego. R. Krajewski 

zauważa, że gdyby sprawcą tego przestępstwa była osoba, która dopiero co przekroczyła 

granicę 17 lat, to należałoby również rozważać stopień społecznej szkodliwości takich 

 
981 J. Warylewski, Pornografia dziecięca…, s. 120. 
982 J. Piórkowska-Flieger, Przestępstwa przeciwko…, s. 499. 
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zachowań, który mógłby okazać się niższy niż znikomy. Gdyby bowiem nieco ponad 17-

letni chłopak wysłał prośbę o roznegliżowane zdjęcia wraz z ekspozycją genitalną do swojej 

14-letniej dziewczyny, z którą łączy go zażyła znajomość oparta na łączącym ich uczuciu, 

to wydaje się, że nie stanowiłoby to przestępstwa właśnie z uwagi na znikomy stopień 

społecznej szkodliwości. Autor nie widzi bowiem żadnej różnicy w tym, że chłopak taki 

miałby składać taką propozycję za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci 

telekomunikacyjnej w porównaniu z tym, że miałby to czynić osobiście, zaś ustawodawca 

zabrania mu pod groźbą kary tylko pierwszego z zachowań, drugie pozostawiając poza 

zakresem kryminalizacji, chyba że wyczerpywałoby to znamiona usiłowania pedofilii983. 

Niekarane jest nawiązanie kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 w celu uzyskania od 

niego materiałów z utrwalonym nagim wizerunkiem małoletniego. Gdy małoletni sam 

wysyła taki materiał, prawo pozostaje bezsilne. Zadziała dopiero wtedy, gdy uzyskanie 

nagich materiałów odbędzie się z użyciem przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu. 

Dopiero wówczas sprawca takiego działania będzie odpowiadał karnie (art. 191a § 1 k.k.). 

Odpowiedzialność sprawcy zaktualizuje się również wtedy, kiedy tak zdobyte materiały 

(dobrowolnie bądź nie) rozpowszechnia bez zgody osoby pokrzywdzonego. W zależności 

od tego, w jaki sposób nastąpiło oraz jaki przekaz niesie, może jednocześnie wyczerpywać 

znamiona przestępstwa stypizowanego w art. 202 § 3 k.k. Oznacza to, że działania sprawcy 

podjęte w ramach zjawiska określonego jako sextortion, spotkają się z reakcją karnoprawną. 

Bardzo często w tego typu sytuacjach jest ciąg dalszy, tzn. sprawca uzyskuje dalsze 

materiały pod groźbą rozpowszechnienia dotychczasowych lub innych wiadomości 

uwłaczających czci zagrożonego albo wręcz przy użyciu podstępu prowadzącego do 

ograniczenia zdolności do autodeterminacji w zakresie dysponowania swoim intymnym 

wizerunkiem984. Wówczas zachowanie sprawcy należy rozważać na gruncie art. 191 § 1 

k.k.985. 

Z tematem sekstingu związany jest bardzo ważki problem ustawy z dnia 13 maja 

2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym986, która niesie 

dotkliwe konsekwencje dla sprawcy, który popełnił przestępstwo seksualne. Rzecz w tym, 

że w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym są umieszczane dane nieletnich, 

którzy dopuścili się czynów karalnych na tle seksualnym wymienionych w art. 2 ustawy. 

 
983 R. Krajewski, Prawnokarne aspekty…, s. 17-18. 
984 M. Królikowski, A. Sakowicz, Przestępstwa przeciwko…, s. 555. 
985 R. Góral, Kodeks karny…, s. 224. 
986 Dz. U. z 2016 r. poz. 862 z późn. zm. 
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Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy w rejestrze z dostępem ograniczonym gromadzi się dane 

nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub 

wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 94 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, w sprawach o czyny karalne, 

o którym mowa w art. 2 z wyłączeniem art. 200 § 1 k.k. Zgodnie z art. 9 ustawy, w Rejestrze 

nie zamieszcza się danych o osobie, o której mowa w art. 6, jeżeli sąd tak orzeknie. Oznacza 

to, że fakt wpisu do rejestru następuje z mocy prawa, jest automatyczny, a Sąd nie podaje 

tej informacji w sentencji wyroku. Na żadnym etapie sprawy dana osoba nie jest o tym 

informowana i nie może podjąć działań zmierzających do ochrony jej praw np. poprzez 

wnioskowanie o nie zamieszczanie jej danych w rejestrze i przeprowadzenia dowodzenia w 

tym zakresie. Na gruncie funkcjonowania ustawy doszło więc do sytuacji, kiedy dane 14-

latka za czyn z art. 200 § 2 k.k. wobec którego sąd zastosował środek wychowawczy w 

postaci nakazu 10 godzin prac społecznie użytecznych, zostały umieszczone w rejestrze987. 

Znalazły się tam również dane 16-letniej dziewczyny, której sąd udzielił upomnienia za czyn 

z art. 200a § 2 k.k., albowiem składała małoletniemu poniżej lat 15, za pośrednictwem sieci 

teleinformatycznej, propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej 

czynności seksualnej988. 

Rzecz by zaszła także wówczas, gdyby nagie zdjęcie nastolatki, nastolatka 

odpowiadało desygnatom „treści pornograficznych” i wypełniło jeden z typów wskazanych 

w art. 2 ustawy. Taka reakcja ustawodawcy jest niewątpliwie rażąco surowa, stygmatyzuje 

nieletnich a jednocześnie jest nieadekwatna do rzeczywistej oceny ich zachowań, które 

wynikać mogą po prostu z niedojrzałości emocjonalnej, czystego wybryku, działania w 

wyniku impulsu. Naczelną zasadą, jaką należy się kierować wobec nieletnich jest zasada 

dobra dziecka, która w tym przypadku jest pustym frazesem. Wpis do rejestru niewątpliwie 

może wpłynąć na przyszłe relacje społeczne nieletniego, w tym możliwość starania się o 

pracę, zdrowie psychiczne oraz skuteczność podejmowanych terapii ewentualnych 

zaburzeń989. Mimo że dane osób wpisanych nie są powszechnie dostępne, to jednak dostęp 

do nich ma stosunkowo szeroki krąg podmiotów co może stanowić narzędzie społecznego 

 
987 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-wykre%C5%9Blic-nieletniego-z-rejestru-sprawcow-przestepstw-

na-tle-seksualnym - dostęp dnia 22. 06. 2020 r. 
988 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/16-latka-w-%E2%80%9Erejestrze-pedofilow%E2%80%9D-rpo-ma-

watpliwosci-i%20pisze-do-premiera - dostęp dnia 22.06.2020 r. 
989https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20Prezesa%20Rady%20Ministrow

%20ws.%20rejestr%20przest%C4%99pc%C3%B3w%20seksualnych%2C%2028.01.2020.pdf - dostęp dnia 

22.06.2020 r. 
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ostracyzmu, mogące wywołać u nieletniego szkodę o rozmiarze niemożliwym do 

przewidzenia990.  

Już na etapie procedowania ustawy, w opinii prawnej na temat projektu ustawy o 

przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i o zmianie niektórych 

innych ustaw - druk sejmowy nr 189991, podnoszono, że postępowanie w sprawach nieletnich 

ma na celu przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz stwarzanie 

warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem lub 

zasadami współżycia społecznego oraz umacniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych i 

poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich. A zatem dobro nieletniego, 

wraz z tymi celami, powinno przesądzać o doborze takich środków, które byłyby dla 

nieletniego najkorzystniejsze. Dla oceny nieletniego oraz rozstrzygnięcia, jakie środki 

powinny być wobec niego stosowane, konieczne jest uwzględnienie, zgodnie z art. 3 §2 

ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jego wieku, stanu zdrowia, stopnia rozwoju 

psychicznego i fizycznego, cech charakteru, a także zachowania się oraz przyczyn i stopnia 

demoralizacji, charakteru środowiska oraz warunków wychowania nieletniego. Dopiero 

zespół tych okoliczności stworzyć może podstawę do indywidualnej oceny nieletniego oraz 

podjęcia decyzji co do doboru najwłaściwszego środka, zgodnie z priorytetową zasadą 

kierowania się dobrem nieletniego. Trudno to pogodzić z funkcją Rejestru, który niweczy 

charakter i cele przyświecające ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich i zachowanie 

nieletnich z automatu poddaje dalej idącym represjom. Łatwo sobie unaocznić, że 

najczęściej tego typu reakcja będzie nieproporcjonalna do zachowania nieletniego. 

Wystarczy wziąć pod uwagę nieletniego, który utrwalił wizerunek swojej nagiej dziewczyny 

z ekspozycją genitalną po odbytym z nią stosunku płciowym, czym wyczerpał znamiona 

czynu z art. 202 §4 k.k. Trudno doszukiwać się w tym jakichkolwiek zagrożeń dla 

społeczeństwa, które uzasadniałyby zastosowanie środka ochrony przed przestępczością 

seksualną, jakim jest umieszczenia danych w rejestrze992. Rzecznik Praw Obywatelskich 

postuluje o zmiany w ustawie prowadzące do uzyskania stanu, w którym dane nieletnich nie 

będą wpisywane do rejestru, chyba że sąd orzekłby inaczej993. Koniecznym jest także 

 
990 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-wykre%C5%9Blic-nieletniego-z-rejestru-sprawcow-przestepstw-

na-tle-seksualnym - dostęp dnia 22. 06. 2020 r. 
991 http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=189 - dostęp dnia 22.06.2020 r. 
992 J. Mierzwińska-Lorencka, Rejestr sprawców przestępstw seksualnych. Uwagi na tle ustawy z dnia 13 

maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Studia Prawnicze 2016, z. 

4, s. 154. 
993 https://www.prawo.pl/prawo/nieletni-wysylajacy-tresci-pornograficzne-a-rejestr-

przestepcow,462175.html - dostęp dnia 23. 06. 2020 r. 
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zawarcie informacji o wpisie w rozstrzygnięciu sądu, w taki sposób, aby zapewnić stronie 

możliwość obrony swych praw przez sądem i nie burzyć zaufania do tej instytucji.  

Doniesienia medialne nierzadko podają, że partnerzy szantażują się 

rozpowszechnieniem zdjęć z ich intymnych relacji celem zmuszenia do określonego 

zachowania. Wówczas zachowanie sprawcy podlega ocenie z art. 191 §1 k.k. a przestępstwo 

zostaje dokonane już z chwilą użycia groźby szantażu, a nie z chwilą podporządkowania się 

zmuszonego woli zmuszającego. Jest to przestępstwo czynnościowe, a więc formalne, a nie 

znamienne skutkiem. Nie jest również wykluczone, że rozpowszechnienie wizerunku 

przyjmie postać publicznej prezentacji, co przy założeniu, że wizerunek zawiera treści 

pornograficzne i jest prezentowany w taki sposób, że może to narzucić odbiór osobie, która 

sobie tego nie życzy, prowadzić może do zbiegu art. 191a §1 k.k. i art. 202 §1 k.k.994.   

Wracając jeszcze do prawnej oceny zachowań w ramach zjawiska sektingu podnieść 

należy, że osoba, która umieszcza swój wizerunek w przestrzeni internetowej albo przesyła 

go do drugiej osoby, zgadza się na dokonanie naruszenia przysługujących jej dóbr 

osobistych.  Osoby dorosłe publikujące swój wizerunek w Internecie wyrażają zgodę na 

rozpowszechnienie swojego wizerunku zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. W przypadku małoletnich rozpowszechnienie ich nagiego wizerunku 

nie ma charakteru czynności niezbędnej dla zaspokojenia potrzeb dziecka czy jego rodziny, 

ponadto dobro w postaci chociażby wizerunku dziecka ma zbyt wysoką wartość, nie tyle 

materialną co społeczną. Teoretycznie więc w sytuacji umieszczenia wizerunku nagiego 

dziecka w przestrzeni internetowej konieczna jest obopólna zgoda rodziców na podjęcie 

takiej czynności995. Jeżeli chodzi o dobrowolne umieszczenie własnego wizerunku w 

przestrzeni internetowej to należy zauważyć, że poszczególne serwisy internetowe 

zamieszczają regulaminy996, a udział w takich serwisach polega na zawarciu umowy 

cywilnoprawnej na odległość na zasadach wskazanych w regulaminie. Najczęściej 

dokonując rejestracji użytkownik oświadcza, że posiada uprawienia i zgody wymagane 

przepisami prawa do zgodnego z prawem i regulaminem uczestnictwa w serwisie, wyraża 

zgodę na wykorzystanie wprowadzonych przez niego informacji i wizerunku osobistego 

ucieleśnionego na zdjęciach i grafikach w ramach konkretnego obszaru, np. swojego konta, 

konkretnego serwisu. Serwisy takie zaznaczają, że niedopuszczalne jest wprowadzanie do 

serwisu treści, które są wulgarne, obsceniczne, pornograficzne, nieobyczajne, jednakże 

 
994 J. Kosonoga, Przestępstwa przeciwko…, s. 1135, 1147-1148. 
995 Z. Ochońska, Dysponowanie dobrami…, s. 106. 
996 https://www.maxmodels.pl/regulamin.pdf - dostęp dnia 28.05.2020 r. 
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analiza treści tam zawartych przekonuje, że „papier przyjmie wszystko”. Mając na uwadze, 

że osoba zawierająca umowę wyraża zgodę na rozpowszechnienie swojego wizerunku w 

konkretnym obszarze, można postawić tezę, że w przypadku rozpowszechniania jej nagiego 

wizerunku poza umówionym zakresem, aktualizują się znamiona art. 191a §1 k.k. 

Rozpowszechnienie bez zgody oznacza bowiem działania w braku zgody, jaka wynika ze 

złożonego oświadczenia woli997 a późniejsza refleksja „ofiary”, nawet gdy wynika z 

racjonalnej i uzasadnionej oceny zdarzeń, nie ma znaczenia dla kwalifikacji zachowania 

sprawcy998. W przypadku gdy nagi wizerunek człowieka zostanie rozpowszechniony wbrew 

woli, w ramach sektingu, można równolegle rozpatrywać dochodzenie roszczeń cywilnych 

na drodze postępowania cywilnego, gdyż seksting narusza dobra osobiste człowieka 

podlegające ochronie prawnej, takie jak tajemnica korespondencji, wizerunek, godność, 

prywatność, intymność, jak też zdrowie. 

Omawiając zjawisko sektingu należy umówić jeszcze jedną ważną regulację. Chodzi 

o prawo do usunięcia danych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE999. Chodzi tu o RODO, a inaczej prawo do bycia 

zapomnianym. Prawo to gwarantuje, że w uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą 

zostać usunięte, w związku z czym nie będą mogły być wyszukane przy wpisywaniu 

jakiejkolwiek frazy. Administrator powinien niezwłocznie usunąć dane, które zostały objęte 

skutecznym żądaniem usunięcia. Dotyczy to wszystkich miejsc, w których znajdują się dane 

osoby, która dochodzi wykonania swojego prawa do bycia zapomnianym. Dane powinny 

zostać usunięte w taki sposób, aby wykluczyć jakikolwiek do nich dostęp w przyszłości, 

szczególnie w zakresie, jaki umożliwi identyfikację osoby, której dane dotyczą. Jedną z 

intencji RODO było ułatwienie usuwania z szeroko pojętego Internetu danych 

umieszczonych przez dzieci. Żądanie usunięcia danych umożliwi „naprawę” swoich decyzji 

podjętych w okresie dzieciństwa. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania 

usunięcia swoich danych, które udostępniła jako dziecko, w każdym czasie, nawet jeśli 

dzieckiem już nie jest1000. Zasadniczo nie możemy sprawić, by konkretne strony internetowe 

 
997 M. Filar, Przestępstwa przeciwko…, s. 1116. 
998 M. Królikowski, A. Sakowicz, Kodeks karny…, s. 557. 
999 Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119.  
1000 M. Gawroński, K. Kunda, Prawa jednostki (w:) RODO. Przewodnik ze wzorami, red. M. Gawroński, 

Warszawa 2018, s. 207, 211. 
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lub wpisy zniknęły zupełnie z sieci, ale możemy wpłynąć na to, by trudniej było je znaleźć. 

Wypełniając formularz możemy działać w imieniu swoim lub kogoś innego1001.  

Podsumowując tę część rozważań należy dojść do przekonania, że samo zjawisko 

sekstingu nie jest znane polskiej ustawie karnej a utrwalanie własnego nagiego wizerunku 

znajduje się w zakresie wolności jednostki, która ma prawo samodzielnie i swobodnie 

dysponować swoimi dobrami. To nie Internet jest źródłem zagrożeń, lecz ludzie, którzy z 

niego korzystają i treści, które tam zamieszczają. Powszechnie uważa się, że najsłabszym 

elementem jakiegokolwiek systemu służącemu zapewnieniu bezpieczeństwa jest właśnie 

człowiek. Nie oznacza to, że profilaktyka nie jest konieczna. Należy podejmować działania 

o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, skierowane do ogółu społeczeństwa odnośnie 

zasad bezpiecznego korzystania z komputerów i innych urządzeń: tabletów, smartfonów, 

podłączonych do sieci. Dotyczy to także edukacji prawnej w zakresie ochrony prywatności, 

praw obywatelskich, zarówno w relacjach pomiędzy poszczególnymi ludźmi, ich grupami, 

podmiotami sektora prywatnego (np. podmioty oferujące usługi online), jak i organami 

państwowymi (chociażby organy ściągania). Kolejnym obszarem działań winna być 

nieustanna, bieżąca identyfikacja zagrożeń. Wiedza taka pozwala na identyfikację grup 

ryzyka, jak też przygotowanie stosownych reakcji na odkryte zagrożenia1002. Najważniejszą 

wskazówkę dla ustawodawcy powinien stanowić fakt, że nie są kryminalizowane 

zachowania polegające na utrwalaniu nagiego wizerunku małoletnich za ich zgodą lub zgodą 

dorosłych opiekunów dziecka. W obliczu ciągłej ingerencji ustawodawcy mającej na celu 

ochronę małoletnich przed szeroko rozumianym wykorzystaniem seksualnym należy mieć 

nadzieję, że i ten problem zostanie dostrzeżony i objęty kryminalizacją.  

 

 7. Oglądanie pornografii 

 

Konsumpcja treści pornograficznych należy do suwerennej decyzji woli, 

indywidualnego wyboru, porównywalnego z wyborem zachowań seksualnych 

dokonywanych przez dorosłe osoby. Jeżeli zatem przyjmuje się jako zasadę nieingerencję 

państwa w dobrowolne, tj. wolne od przymusu zachowania seksualne jego obywateli, 

respektuje ich prawo do samostanowienia seksualnego oraz uznaje przyjemność seksualną 

jako samoistną i uprawnioną wartość, to konsekwentnie uznać należy prawo obywateli do 

 
1001 A. Kwaśnik, Sexting i nagie…, s. 29. 
1002 W. Filipkowski, Przestępczość z użyciem… , s. 526-527. 
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zapoznawania się z różnymi, utrwalonymi formami prezentowania tego, co przecież 

dozwolone jest im czynić. Przyznana jednostce zdolność wyboru zachowań seksualnych 

daje jej prawo do percepcji utrwalonych obrazów przejawów życia, w którym aktem 

wolnego wyboru przy respektowaniu takiego prawa wyboru innych może bez ograniczenia 

uczestniczyć. Co oczywiste - równolegle z uznaniem „wolności do” uczestniczenia, 

odbierania itp. musi iść uznanie „wolności od”, a więc prawa do nieuczestniczenia, 

nieodbierania - inaczej mówiąc - prawa do bycia nieabsorbowanym przez nikogo 

niepożądanymi treściami1003. 

Korzystanie z treści pornograficznych jest więc zasadniczo w pełni legalne, tym 

bardziej legalna jest wszelka erotyka. Z tego powodu tracą znaczenia wszelkie dysonanse 

definicyjne „treści pornograficznych” skoro dla osoby dorosłej odbiór tego typu treści jest 

w pełni dostępy. Oglądać można w zaciszu własnego domu, w grupie przyjaciół, wraz  

z partnerką lub partnerem czy też przy okazji większej, zorganizowanej imprezy, przy 

założeniu, że wszyscy jej uczestnicy wyrażają zgodę na taką formę spędzania wolnego 

czasu. Samotnie lub wspólnie z innymi można chłonąć cały wachlarz obrazów, w tym 

zarówno tzw. miękką pornografię, prezentacje genitalną, ekspozycje nagości, jak też treści 

pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy, czy posługiwaniem się zwierzęciem. 

Przepis art. 202 §3 k.k. wymienia tylko niektóre przejawy tzw. twardej pornografii, dlatego 

oglądanie wszelkich innych treści w tej tematyce jest w pełni możliwe z kategorycznym 

zakazem, jeżeli chodzi o pornografię dziecięcą. Z. Lew-Starowicz ocenia, że oglądnie 

pornografii nie jest czynem złym, jeżeli towarzyszy mu jedynie rozładowanie napięcia 

seksualnego1004. Reakcja stróżów prawa na tego typu przejawy aktywności jest wręcz 

niedopuszczalna dopóki nie są ona czynione publicznie. W zasadzie to przesądza sprawę, tj. 

dobrowolne oglądanie treści pornograficznych w zaciszu domowym jest irrelewantne z 

perspektywy prawnokarnej.   

Zgodnie z art. 202 §1 k.k. zakazane jest jednak publiczne prezentowanie pornografii 

w taki sposób, że może to narzucić odbiór osobie, która sobie tego nie życzy. Można sobie 

wyobrazić sytuację, że działanie takie może być podjęte przy otwartych czy nawet 

nieosłoniętych oknach, na parterze czy pierwszym piętrze, przy głośnikach. Oznacza to, że 

nie tylko sympatycy pornografii będą z nią zapoznani, ale także ludzie przypadkowi, nie 

oswojeni z takimi obrazami. Dalej można snuć rozważania, co w sytuacji, gdy do zdarzenia 

 
1003 P. Kozłowska, M. Kucharska, Prawnokarne aspekty pornografii, Prokuratura i Prawo 1999, nr 4, s. 32-

33. 
1004 Z. Lew-Starowicz, Seksuologia sądowa…, s. 409-410. 
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dochodzi w sposób naocznie niedostrzegalny, tj. przy zasłoniętych oknach, ale z głośnikami, 

z których wydobywają się jednoznaczne odgłosy czynności seksualnych, co powoduje 

konfrontację z materiałem dźwiękowym innych osób. W tym wypadku w grę wchodzić 

może odpowiedzialność z art. 202 §1 k.k., który to przepis penalizuje publiczne 

prezentowanie treści pornograficznych osobie, która sobie tego nie życzy. Słusznie wskazuje 

J. Warylewski, że prezentacja treści pornograficznych polega na umożliwieniu ich odbioru 

za pomocą wzroku lub słuchu1005.  

Rzecz w tym, że dla realizacji typu czynu z art. 202 § 1 k.k. konieczne jest łączne 

wypełnienie znamion: „treść pornograficzna”, „prezentowanie”, „narzucanie”, „publiczność 

działania”. Może zdarzyć się sytuacja, gdy receptory słuchu nie będą pozwalały na 

weryfikację zaistnienia zdarzenia, albowiem sympatyk pornografii będzie oglądał tylko i 

wyłącznie wizerunki nagich kobiet, np. korzystając z funkcji przeglądarki internetowej na 

wielocalowym telewizorze na parterze budynku. Jeszcze trudniej byłoby ocenić sytuację, 

gdyby mężczyzna oglądał w taki sposób wizerunki nagich dzieci. Zdaniem J. 

Warylewskiego publiczna prezentacja takich zachowań lub zdjęć nie jest przestępstwem, a 

może być co najwyżej wykroczeniem nieobyczajnego wybryku z kodeksu wykroczeń. 

Prezentacja samej nagości, do której istoty należy możliwość dostrzeżenia narządów 

płciowych, pośladków, piersi to jeszcze nie, jest pornografia. Podobnie jak obrazy 

małoletnich obejmujące ich organy płciowe1006. Podobne zapatrywania można przypisać 

większości przedstawicieli nauki prawa, mając na uwadze proponowane przez nich definicje 

„treści pornograficznych”. Przy takim podejściu nie pozostaje nic innego, jak wielbiciela 

małych nagich ciał ukarać karą nagany (sic!) za nieobyczajny wybryk. 

Jest to prawny lapsus, który winien zostać konwalidowany poprzez nowe 

zdefiniowanie pojęcia „treści pornograficzne” w sposób proponowany przez S. Hypsia1007, 

czy R. Krajewskiego1008 albo inicjatywę ustawodawcy i zmianę przepisów de lege ferenda 

poprzez kryminalizację uzyskiwania dostępu także do tzw. erotyki dziecięcej. Powszechnie 

zwraca się uwagę, że w świetle obowiązujących przepisów prawa i praktyki ich stosowania 

wiele materiałów przedstawiających dziecko bez ubrania lub w ubraniu, ale w stylizacji i 

pozie tworzącej erotyczny kontekst nie są uznawane za pornograficzne. Tymczasem 

zagrożenia są wielopłaszczyznowe. Z jednej bowiem strony chodzi o wykorzystanie 

 
1005 J. Warylewski, Przestępstwa przeciwko…, s. 896. 
1006 J. Warylewski, Pornografia dziecięca…, s. 120, 125. 
1007 S. Hypś, Przestępstwa przeciwko…, s. 2016. 
1008 R. Krajewski, Pornografia jako…, s. 295-296. 
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małoletnich jako aktorów, często w grę wchodzi manipulacja (prezenty, nagrody), 

kłamstwo, szantaż emocjonalny, stopniowe przełamywanie oporów dziecka, konsekwencją 

tego jest uraz psychiczny związany z naruszeniem granic intymności oraz świadomość, że 

treści raz udostępnionych nie da się całkowicie usunąć z Internetu. Kolejna kwestia to 

przyzwolenie na tego typu działania. Według specjalistów osoby gromadzące materiały 

erotyczne z udziałem dzieci nie zaczynają od razu od obrazów przedstawiających dziecko w 

czasie obcowania płciowego czy innej czynności seksualnej. Wiele „kolekcji” to z początku 

niewinne zdjęcia nie całkiem ubranych dzieci a dopiero później skłonności pedofilskie 

ulegają stopniowej eskalacji. Kolejnym poziomem eskalacji może być próba fizycznego 

wykorzystania dziecka1009.  

Karnoprawna ocena oglądania treści przedstawiających roznegliżowane dzieci 

powinna być zorientowana na ochronę małoletnich i być pełna, a nie jak obecnie, wybiórcza. 

Mając z kolei na uwadze przedmiot ochrony przepisu art. 202 §1 k.k. i ochronę odbiorców 

przed niechcianym uczuciem, które może wywołać obraz nagiej kobiety sprowadzony do 

przedstawienia jej jako obiektu pożądania seksualnego i ukazywania wyłącznie jej popędu, 

należy uznać za niosący „treść pornograficzną” i oczekiwać adekwatnej reakcji karnej. 

Inaczej wygląda ocena oglądania publicznie kobiet opalających się topless na plaży, 

grających nago w siatkówkę czy biorących prysznic. Wydaje się, że w takich sytuacjach 

można rozważać możliwość zastosowania art. 140 k.w. Opowiadając się za możliwością 

traktowania takich zachowań w kategoriach nieobyczajnego wybryku, należy jednak 

zwrócić uwagę na trudności dowodowe, w szczególności w zakresie ustalenia strony 

podmiotowej, która w przypadku art. 140 k.w. wymaga istnienia umyślności. Ponadto 

uzasadnione jest również twierdzenie, że ewentualna reakcja karnoprawna na tego rodzaju 

czyny powinna mieć charakter środka ultima ratio, tj. wchodzić w grę, gdy inne środki 

reakcji są nieskuteczne a zachowanie sprawcy w sposób rażący narusza przyjmowane w 

społeczeństwie reguły postępowania i jest wyrazem ich lekceważenia1010. 

Przez ten sam pryzmat należy oceniać oglądanie czasopism typu „CKM” czy 

„Hustler” publicznie, np. na stacji paliw czy w parku przy placu zabaw. W takim przypadku 

trudno wyobrazić sobie narzucanie się z takim przekazem, gdyż otwierając gazetę baczny 

obserwator kobiecych kształtów raczej zanurza się w lekturę aniżeli eksponuje treści dla 

szerszego grona. Gdyby jednak starszy pan na ławeczce w parku miał ochotę na zapoznanie 

 
1009 https://www.wprost.pl/technologie/10048379/erotyka-dziecieca-w-sieci-to-istotny-choc-przemilczany-

problem.html - dostęp dnia 26. 05. 2020 r. 
1010 K. Wala, Wykroczenie nieobyczajnego…, s. 161. 
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się z „rozkładówką” to mogłoby to urazić kobietę, która przemierza drogę do kościoła, czy 

też stanowić swego rodzaju zagrożenie dla dobra dzieci bawiących się na placu zabaw. In 

abstracto trudno ocenić, który typ czynu zabronionego zostanie wypełniony, kwestia ta 

wymagałaby przesądzenia w konkretnych okolicznościach sprawy.  

Co zaskakujące, aż do 26 maja 2014 r. oglądanie stron www z dziecięcą pornografią 

nie stanowiło przestępstwa. W wyroku z dnia 27 września 2012 r. Sąd Apelacyjny w 

Warszawie (sygn. II AKa 171/12)1011 prawidłowo wówczas zauważył, że zachowanie 

ograniczone do wchodzenia na stronę internetową i zapoznawanie się z zawartymi tam 

przekazami pornograficznymi z udziałem małoletniego poniżej 15 lat nie stanowi 

sprowadzania treści, o jakim mowa w art. 202 §4a k.k. Sprowadzanie treści sąd zdefiniował 

jako wszelkie formy aktywności sprawcy zmierzające do uzyskania tych treści, 

spowodowania by znalazły się w dyspozycji jego lub innej osoby. M. Filar i M. Beret 

uważali wówczas, że przyjęcie, że oglądanie mieści się w zakresie pojęciowym 

sprowadzenia byłoby przejawem niedozwolonej wykładni rozszerzającej na niekorzyść 

sprawy1012. 

Dopiero na mocy wskazanej już powyżej ustawy dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie 

ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw zrezygnowano ze znamienia 

„sprowadza”, poszerzając zespół znamion art. 202 §4a k.k. o „uzyskiwanie dostępu” do 

treści pornograficznych. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że „uzyskanie” trafniej 

oddaje rodzaj czynności wykonywanych np. w ramach uzyskiwania dostępu do treści 

pornograficznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. W takich przypadkach 

często nie dochodzi bowiem do przeniesienia i utrwalenia na komputerze sprawcy treści 

pornograficznych z udziałem małoletniego, ale są one jedynie udostępniane sprawcy „do 

obejrzenia” na zasadzie transmisji obrazu i dźwięku1013. Zmiana ta doprowadziła także do 

poszerzenia pola kryminalizacyjnego, gdyż „uzyskiwanie dostępu” obejmuje także 

„sprowadzanie” będąc od niego pojęciem szerszym1014. Zmianę tę należy uznać za 

spóźnioną, ale niewątpliwie słuszną. W przypadku uruchomienia przeglądarki inicjatywa 

użytkowania skierowana jest bowiem na to, by stronę otworzyć, wyświetlić jej zawartość i 

zapoznać się z nią. W wypadku samego przeglądania stron internetowych zawierających 

treści pornograficzne z udziałem małoletnich poniżej 15 lat aktywność takiej osoby nie 

 
1011 Legalis nr 742373. 
1012 M. Beret, M. Filar, Przestępstwa przeciwko…, s. 1186-1187. 
1013 http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2016 - dostęp dnia 23.05.2020 r. 
1014 M. Berent, M. Filar, Przestępstwa przeciwko…, s. 1186. 
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zmierza do pozyskania tych treści, spowodowania by znalazły się w jej dyspozycji, ale do 

zaznajomienia się z nimi w czasie przeglądania odpowiedniej strony. Dopiero podjęcie przez 

użytkownika dalszych czynności zmierzających do zapisania ich na nośniku danych, by 

znalazły się w jego dyspozycji prowadzi do stanu, kiedy można mówić o posiadaniu treści 

pornograficznych, ich przechowywaniu, sprowadzaniu, prezentowaniu, rozpowszechnianiu. 

Obecna regulacja jest więc pełna w tym zakresie, że odzwierciedla faktyczne zachowania 

sprawców i polityczno-kryminalne znaczenie regulacji art. 202 k.k. w zakresie ochrony 

małoletnich. 

Generalnie przyjmuje się, że oglądanie pornografii w szerokim tego słowa znaczeniu 

ma szkodliwy wpływ na dzieci i młodzież, aczkolwiek jest to teza nie do końca 

niezweryfikowana1015. Podaje się, że kontakt z takimi treściami często kształtuje fałszywe 

poglądy na sferę seksualności i stanowi wypaczoną edukację seksualną. W przyszłości może 

to skutkować problemami małoletnich w sferze seksualnej. Oglądanie takich materiałów 

może prowadzić do wczesnego podejmowania zachowań o charakterze seksualnym, a w 

skrajnych przypadkach nawet do stosowania przemocy seksualnej. Dodatkowo są to źródła 

nieadekwatnych wzorów wyglądu i kompleksów dotyczących własnego ciała. Nastolatki 

często celowo poszukują treści o charakterze seksualnym, co jest związane z procesem 

dojrzewania i zaciekawieniem sferą seksualności. W 2017 r. Fundacja Dajemy Dzieciom 

Siłę na zlecenie Ministerstwa Zdrowia zrealizowała pierwsze ogólnopolskie 

reprezentatywne badania uczniów w wieku od 11 do 18 lat dotyczące ich kontaktu z 

pornografią. Na pytanie: „W ciągu ostatniego roku z pewnością widziałeś/widziałaś wiele 

różnych obrazów, zdjęć czy filmów. Czasami mogły być one w sposób wyraźny związane z 

seksem - na przykład pokazywały nagich ludzi albo ludzi w czasie seksu. Czy w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy widziałeś/widziałaś cokolwiek tego typu?” 43% dzieci i młodzieży 

odpowiedziało twierdząco, częściej kontakt z tymi treściami mieli chłopcy (50%) niż 

dziewczyny (36%), a odsetek nastolatków mających styczność z pornografią rośnie wraz z 

wiekiem: od 21% w wieku 11-12 lat do 63% w wieku 17-18 lat. Oczywiście kontakt z tymi 

treściami małoletni mają przez Internet (92%). 69% małoletnich (największy odsetek) 

zaznaczyli, że oglądali obrazki, zdjęcia albo filmy pokazujące właśnie nagą osobę, a 

przekazy wywołały u nich zaniepokojenie. Badanie pokazuje także, że nastolatki, które 

miały kontakt z pornografią trzy razy częściej otrzymują oraz pięć razy częściej wysyłają 

 
1015 M. Budyn-Kulik, Psychologiczne i społeczne…, s. 190-195. 
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nagie lub prawie nagie zdjęcia1016. Powyższe pokazuje, że badania w zakresie pornografii i 

jej negatywnego wpływu na małoletnich dotyczą nie tylko pornografii w sensie 

normatywnym (obcowanie płciowe, inne czynności seksualne, ekspozycja narządów 

płciowych), ale także wizerunku nagiego człowieka, który ma kontekst seksualny. Treści 

tego typu są także szkodliwe dla rozwoju psychoseksualnego dzieci. Nic dziwnego, 

ogłoszenia na stronach randkowych, jak też anonse osób trudniących się prostytucją są 

wulgarne, obsceniczne, przedstawiają osoby w sposób uprzedmiotowiony, zorientowany 

wyłącznie wokół ich funkcji seksualnych. Stąd też prezentowanie tego typu treści, ich 

udostępnianie małoletniemu poniżej lat 15 powinno wypełniać typ czynu z art. 200 §3 k.k. 

Jak słusznie bowiem wskazuje S. Hypś istotą regulacji art. 200 k.k. jest pełen zakres ochrony 

dzieci, które nie ukończyły lat 15 przed demoralizacją seksualną spowodowaną ich udziałem 

lub kontaktem z tego typu sferą życia1017.  

Nie do końca jest jasne, czy i jaki wpływ wywierają treści pornograficzne na 

dorastających chłopców1018. Jeżeli chodzi o ocenę karnoprawną oglądania pornografii przez 

chłopca w wielu 15 lat i powyżej to jest ona irrelewantna. Nie ma przeszkód prawnych, 

ażeby małoletni w wieku np. lat 16-tu oglądał tzw. miękką pornografię, trudno jest sobie 

wyobrazić sytuacje, że zaniepokojona tym faktem matka zainicjuje postępowanie w trybie 

ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich ze względu na demoralizację syna - chyba, 

że towarzyszyłyby temu inne okoliczności, jak agresja wobec koleżanek z klasy, 

masturbacja w miejscach publicznych itp. 

Ciekawa sytuacja zarysować by się mogła na tle sporu małżeńskiego, gdy małżonek, 

a ojciec 16-latka, posiadałby znaczną kolekcję filmów pornograficznych wbrew woli 

troszczącej się o wychowanie syna matki. W orzecznictwie prawnokarnej ocenie poddano 

zachowanie polegające na zmuszeniu do wydania rzeczy stanowiących współwłasność 

małżeńską. Przyjęto, że rozbój nie jest kwalifikowaną odmianą przywłaszczenia, lecz tylko 

kradzieży, a zatem małżonek dokonujący przejęcia do swej dyspozycji mienia stanowiącego 

majątek wspólny, nie może ponosić odpowiedzialności karnej z art. 280 §2 k.k. Jeżeli jednak 

stosuje on przemoc wobec pokrzywdzonego, wbrew jego woli zmuszając go do wydania 

mienia stanowiącego współwłasność, to takie postepowanie wyczerpuje ustawowe 

znamiona występku z art. 191 §1 k.k.1019. Gdyby więc troskliwa matka w obawie o 

 
1016 https://www.edukacja.fdds.pl/2e3ebfbe-f03b-40ce-9de4-

a09121ca497c/Extras/broszura_pornografia2018.pdf - dostęp dnia 27. 05. 2020 r. 
1017 S. Hypś, Przestępstwa przeciwko…, s. 1064. 
1018 M. Budyn-Kulik, Psychologiczne i społeczne…, s. 195. 
1019 J. Kosonoga, Przestępstwa przeciwko…, s. 1139-1140. 
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negatywne skutki konfrontacji 16-letniego syna z filmami pornograficznymi, stanowiącymi 

kolekcję męża (dla precyzji: kolekcja zakupiona po ślubie, z wynagrodzenia za pracę), 

przemocą postanowiła je odebrać i tym samym uniemożliwić kontakt z nimi, mogłaby stać 

się sprawcą czynu z art. 191 §1 k.k. Gdyby zaś małżeństwo zasadniczo nie należało do 

udanych, z całą pewnością predyspozycja małżonka do oglądania pornografii stanowiłaby 

argument w walce o ograniczenia władzy rodzicielskiej ojca dziecka. W przypadku bowiem 

gdy prawidłowy rozwój psycho-fizyczny oraz duchowy dziecka jest zagrożony, orzeczenie 

o ograniczeniu władzy rodzicielskiej jest obowiązkowe. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, 

to sąd powinien wydać odpowiednie zarządzania, które wynikają z art. 109 k.r.o. Sąd 

wydając zarządzenie zobowiązujące rodziców czy też małoletnie dzieci do określonego 

zachowania lub zaprzestania określonego zachowania równocześnie określa w orzeczeniu 

sposób kontroli realizacji przez nich tego zarządzenia1020. Podobna reakcja, jak sądzę, 

nastąpiłaby w sytuacji gdyby ojciec wraz z synem oglądali nagie zdjęcia kobiet w Internecie 

lub kupowali takie zdjęcia.  

Oglądanie materiałów o charakterze pornograficznym czy szerzej seksualnym jest 

uprawnieniem na tyle szerokim, że obejmuje także uzyskanie dostępu do erotyki dziecięcej, 

roznegliżowanych ciał małoletnich, co winno stanowić wskazówkę dla ustawodawcy. Jest 

to problem istotny i przemilczany. Mając na uwadze konieczność sprawowania pieczy nad 

najmłodszymi i objęcia ich kompleksową ochroną należy podjąć działania stygmatyzujące 

przejawy niezdrowego zainteresowania ciałami nagich małoletnich.   

 

8. Nagość w sztuce 

 

Sztuka bywa trudna szczególnie wtedy, gdy jest kontrowersyjna. Ludzkie ciało jest 

od wieków niezwykle frapującym tematem w sztuce. Na różny sposób wciąż próbuje się 

ukazać jego piękno i brzydotę, jego pożądania i ascezę a temat ten dotykają malarze, 

rzeźbiarze, poeci, pisarze, muzycy. Nagość w sztuce to skomplikowany problem wokół 

którego nieustannie trwa dyskusja. Ciało jako przedmiot spojrzenia, który wywołuje 

indywidualne reakcje i uczucia1021. Obecność nagich ciał w sztuce potrafi budzić 

zakłopotanie, zgorszenie, oburzenie zwłaszcza wówczas, gdy są one znakiem ekspresji 

artystycznych. Czasami reakcje te mogą się wydawać przesadzone czy wręcz niezrozumiałe, 

 
1020 A. Kiliańska, Ograniczenie władzy rodzicielskiej, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, nr 1, s. 26-28. 
1021 M. Szeląg, Muzeum miejsce „niepewne”. Trudna edukacja muzealna: nagości, akt i przedstawienia 

erotyczne w sztuce, Muzealnictwo 2000, nr 52, s. 256. 
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czasami zaś wymykają się spod „celu artystycznego” i stają się przedmiotem 

zainteresowania organów ścigania. Wówczas prawnokarne oceny tworzenia i prezentacji 

sztuki są równie kontrowersyjne jak ona sama.  

Wydarzenia ostatnich lat pokazują, że formy przekazu artystycznego mogą 

wyczerpywać znamiona czynu zabronionego jako przestępstwa lub wykroczenia. Tak było  

w przypadku wystawy Doroty Nieznalskiej, która w 2001 r. w gdańskiej Galerii Wyspa 

przedstawiła instalację „Pasja”, na którą składał się film obrazujący ćwiczącego na siłowni 

mężczyznę oraz zdjęcie męskich genitaliów na krzyżu. Autorce został postawiony zarzut 

popełnienia czynu z art. 196 k.k.1022, a ostatecznie artystka została uniewinniona1023.  

Głośna i kontrowersyjna była sprawa Krzysztofa Kuszeja, przeciwko któremu został 

skierowany akt oskarżenia o rozpowszechnianie pornografii dziecięcej a oskarżyciel 

publiczny wnioskował o karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 

okres 2 lat, grzywnę i przepadek obrazów. W toku procesu artysta wyjaśniał, że poprzez 

malowanie obrazów porusza ważne tematy społeczne a ich przesłaniem jest niezgoda na 

pedofilię w Kościele katolickim. Na obrazach Kuszeja są nagie dzieci w seksualnych pozach 

czy podczas stosunków z dorosłymi. Okazy były prezentowane na stronie internetowej, a 

ich wartość szacowana na kwotę 5 000 zł. Artysta umieścił też nazwę polskiej miejscowości, 

gdzie doszło do zdarzenia oraz inicjał księdza. 49-letni absolwent łódzkiej Akademii Sztuk 

Pięknych został zatrzymany pod koniec października 2010 r. a po postawieniu zarzutów i 

przesłuchaniu objęty środkiem zapobiegawczym w postaci dozoru policji1024. Artysta został 

uniewinniony przez sąd I instancji. Uzasadniając wyrok sąd stwierdził, że rzeczywistym 

motywem działania malarza było napiętnowanie zjawiska pedofilii, nie zaś jej 

propagowanie. Sąd uznał, że to właśnie taki cel przyświecał mu, gdy tworzył i prezentował 

swoje utwory.   Choć oskarżony wskazał motyw swoich obrazów, co zostało także 

dostrzeżone przez sąd, to jednakże uzasadniając wyrok Sąd dodał, że  artysta  musi mieć 

świadomość, że wolność sztuki nie ma charakteru absolutnego1025.  

Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania wobec braku znamion czynu 

zabronionego w sprawie szerzenia pornografii przez Igora Mitoraja, którego rzeźby 

ustawione zostały na Rynku Głównym w Krakowie. Zawiadomienie wniósł jeden  

 
1022 W. Cieślak, „Pasja” przed sądem (w:) Fascynujące ścieżki filozofii prawa, red. J. Zajadło, Warszawa 2008, 

s. 111. 
1023 https://www.rpo.gov.pl/pliki/12684003760.pdf - dostęp dnia 20.06.2020 r. 
1024https://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,12169005,Malarz_oskarzony_o_propagowanie_pedofilii__Jaki_wy

rok_.html - dostęp dnia 20.06.2020 r. 
1025 wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, IV Wydział Karny z dnia 25 lipca 2012 r. w 

sprawie IV K 620/11 wraz z uzasadnieniem uzyskany w trybie dostępu do informacji publicznej.   
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z krakowian, skarżąc się na „obstawienie Rynku penisami”, podnosił, że prezentowane 

rzeźby nie stanowią żadnego arcydzieła, a nagie postaci szerzą zgorszenie. Zdaniem 

prokuratora Igor Mitoraj jest cenionym artystą, jego rzeźby stanowią dzieła sztuki, które 

zasługują na zlokalizowane na Rynku Głównym w Krakowie, ponieważ komponują się w 

takiej przestrzeni i zyskują odpowiedni wymiar1026. 

Z kolei zachowanie Olka Kulika organizującego happeningi, podczas których był 

prowadzony nago na smyczy na ulicach miast, występując jako „pies Pawłowa”, można by 

zakwalifikować jako wykroczenie przeciwko obyczajności publicznej z art. 140 k.w., 

ewentualnie gdyby wywołało zgorszenie z art. 51 k.w. Działalność artystów polega również 

na ukazywaniu ludzkiego ciała w jego naturalnej postaci. Jeżeli chodzi o nagość w teatrze 

to ważną cezurą w tym zakresie był 1999 r. i Hamlet w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. 

Wtedy opinię publiczną zszokował całkowicie nagi Jacek Poniedziałek w roli Hamleta. Inni 

twórcy dość szybko poszli śladem tego reżysera. W 2000 r. odważną kreację w „4.48 

Psychosis” w reżyserii Grzegorza Jarzyny zagrała Magdalena Cielecka. Nadzy, czasami 

przez niemal cały spektakl, bywają bohaterowie przedstawień Krystiana Lupy. Z nagości w 

różnych kontekstach chętnie korzystają także Maja Kleczewska, Wiktor Rubin, Grzegorz 

Wiśniewski, Adam Orzechowski czy Ewelina Marciniak. W „Słodkim ptaku młodości” w 

reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego nagość podstarzałej gwiazdy Alexandry Del Lago 

(Dorota Kolak) podkreśla jej rozpaczliwy sprzeciw wobec starzenia się, presji społecznych 

oczekiwań i jest manifestem niewspółmiernego do realiów wyobrażenia własnej wielkości. 

W „Kto boi się Virginii Woolf?” nagość to ostateczna broń zdesperowanej i zrozpaczonej 

obojętnością i chłodem emocjonalnym męża Honey (Katarzyna Dałek). Obnażenie biustu 

Mary (Dorota Kolak) jest elementem toksycznej gry z mężem i jedną z wielu prowokacji 

między nimi. W „Amatorkach” Eweliny Marciniak nagość jest źródłem agresji i opresji, ale 

też oddania i bezsilności kobiet oraz dominacji i agresji mężczyzn. W „Mapie i terytorium” 

kompletnie nagi aktor (Michał Jaros) rozpoczyna spektakl 10-minutowym monologiem tuż 

przed widzami pierwszych rzędów - nagość ma skompromitować jego wywód na temat 

odbioru spektaklu przez publiczność. Sięgający po ten środek reżyserzy tłumaczą, że nagie 

ciało jest środkiem scenicznym, kostiumem, jak każdy inny. Teatr ma budzić emocje, a 

nagość jako znak silnie nacechowany, bardzo dobrze je prowokuje1027. 

Nagą wystawę zorganizowała także Galeria Sztuki Nowoczesnej „Baszta” w 

Zbąszyniu pod nazwą „Kleider machen Leute” prezentując wizerunki nagich polityków 

 
1026 https://queer.pl/news/189023/pornograficzne-rzezby-w-krakowie - dostęp dnia 20.06.2020 r. 
1027 https://kultura.trojmiasto.pl/Czemu-jest-tyle-nagosci-w-teatrze-n122177.html - dostęp dnia 18.06.2020 r. 
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takich jak Bronisław Komorowski, Władimir Putin, Barack Obama, Angela Merkel1028. Z 

kolei wystawa w Sopocie „Miłość własna. Czyli artyści kochają siebie” w Państwowej 

Galerii Sztuki ukazuje nagie ciała artystów znanych z nazwiska i podpisu pod pracą 

umieszczoną w galerii czy muzeum. Prym widzie Przemysław Branas, który podczas 

performance-u wideo, dostępnego na wystawie, prezentuje się nago na krześle po czym 

wstaje i zaczyna wykonywać ruchy, dzięki którym jego nagie fallatio obija się o krzesło i 

jego brzuch. W innej pracy - „bez tytułu” w formie albumu, autor prezentuje zdjęcia z tego 

performance-u z uwzględnieniem swojego nagiego penisa. Swoje rozebrane fotografie 

kompletnie obnażony prezentuje także Zbigniew Libera1029. Internet obiegło także zdjęcie 

nastoletnich chłopców, którzy przyjechali na wystawę sztuki feministycznej i jednocześnie 

zostali skonfrontowani z nagim ciałem estońskiej feministki Mare Tralli. Miny chłopców 

świadczą o ich zażenowaniu, poczuciu wstydu, skrępowaniu1030. 

Tak oto zaciera się granica między sztuką a obyczajnością. W wielu przypadkach 

będzie tak, że to zgoda uprawnionego będzie wyłączała odpowiedzialność karną przy 

przestępstwach i wykroczeniach. Mowa tu o sytuacji, gdy nagość obecna jest na scenie 

teatralnej, w galerii sztuki czy muzeum. Dostęp do tych instytucji nie jest bowiem 

powszechny. Udział w przedstawieniu, happeningu, performance wymaga przeważnie 

zakupienia biletu a widz jest informowany o sposobie ekspresji artysty i kupując bilet, idąc 

do danej instytucji, godzi się na taki sposób przekazu. Oczywiście zgoda, dla swej 

skuteczności, musi spełniać określone warunki, przyjęte powszechnie przez przedstawicieli 

doktryny i orzecznictwa. Zgoda musi być dobrowolna, a zatem wolna od przymusu i 

podstępu, gdyż użycie przemocy lub groźby bezprawnej stanowi przestępstwo i wyłącza 

skuteczność zgody. Zgoda musi być także świadomie udzielona, a świadomość taka 

zaistnieć musi zarówno po stronie dysponenta dobrem, jak i sprawcy. Sprawca czynu musi 

wiedzieć o zgodzie najpóźniej w chwili jego dokonywania. Zgoda wyrażona ex post nie 

wyłącza bezprawności czynu1031. 

Wątpliwą jednak jest ocena takich przypadków, gdy widz nie jest należycie 

uprzedzony o treści przekazu i w trakcie występu jest zaskakiwany ekspozycją nagości 

artysty.  W braku świadomości lub akceptacji treści występu, bezprawność czynów nie 

 
1028 https://lubelskie.naszemiasto.pl/wystawa-w-zbaszynie-nagie-zdjecia-komorowskiego-putina/ar/c1-

968369 - dostęp dnia 18.06.2020 r. 
1029 https://kultura.trojmiasto.pl/Artysci-kochaja-siebie-wystawa-tylko-dla-doroslych-w-Panstwowej-Galerii-

Sztuki-n79314.html - dostęp dnia 18.06.2020 r. 
1030 https://telewizjarepublika.pl/sztuka-feministka-pokazywala-swoje-nagie-cialo-chlopcom-podczas-

wystawy-artystycznej,82981.html - dostęp dnia 18.06.2020 r. 
1031 M. Cieślak, Polskie prawo karne…, s. 239-240. 
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zostanie wyłączona, jednakże podlegać będzie ocenie pod kątem typów czynu zabronionego, 

w tym stopnia społecznej szkodliwości czynu ewentualnie, w dalszym badaniu na pomoc 

może przyjść kontratyp sztuki. Podobna sytuacja będzie miała miejsce, kiedy artysta 

wystawia swoją sztukę na ulicy i każdy konfrontowany jest z nagą ekspresją artysty.  

Warto zaznaczyć i takie stany faktyczne, kiedy sztuka posługuje się motywami 

erotyczno-pornograficznymi. Elastyczne pojęcie „treści pornograficznych” powoduje, iż 

wyłączenie odpowiedzialności w takim samym stanie faktycznym może nastąpić ze względu 

na różne okoliczności. J. Śliwowski dostrzegał trudności w rozgraniczeniu twórczości 

artystycznej, która powoduje naruszenie równowagi doznań i przeżyć zwłaszcza emocji od 

pornografii, ale uważał to za możliwe i konieczne. Kryterium tego rozgraniczenia miałby 

być zamiar artysty a decydujące miałyby być różnice ilościowe przechodzące w 

jakościowe1032. J. Warylewski uważa, że zamiar artysty lub zdolność dzieła sztuki do 

wywołania podniecenia seksualnego są najmniej przydatnymi kryteriami. Dzieło sztuki, 

które nie podnieca jest niewiele warte, a stwierdzenie G. Nerta, że „u narodzin sztuk 

plastycznych stał seks” jest może zbyt kategoryczne, niemniej jednak w znacznej części 

prawdziwe1033. 

W grupach osób zaliczających do czynów pornograficznych tylko niektóre 

zachowania, nastąpi zawężenie katalogu desygnatów odpowiadających temu znamieniu. W 

opisanych powyżej sytuacjach odpowiedzialność nie powstanie ze względu na brak 

wypełnienia znamienia typu przestępstwa z art. 202 k.k. Natomiast w kręgach osób 

opowiadających się za szerszą definicją pornografii, w analogicznym stanie faktycznym 

znamię to może zostać wypełnione1034. Obrazując można wskazać na sytuację, gdyby np. 

praca Zuzy Krajewskiej zatytułowana „Roślinka”, przedstawiającą pupę i okolice intymne 

modelki, która ma włożoną do pochwy roślinę1035 czy też zdjęcie inne artystki 

przedstawiające nagą 10-letnią dziewczynkę, która spogląda na widza i jest mocno 

naoliwiona i wymalowana1036 były wystawione pod egidą galerii sztuki na starym rynku 

miasta. Wówczas, być może, wyłączenie odpowiedzialności będzie możliwe dopiero na 

 
1032 J. Śliwowski, Prawo karne…, s. 405. 
1033 J. Warylewski, Przestępstwa przeciwko…, s. 891. 
1034 J. Nalewajko, R. Kubiak, Sztuka jako okoliczność wyłączająca bezprawność?, Palestra 2000, nr 9-10, s. 

35. 
1035 https://kultura.trojmiasto.pl/Artysci-kochaja-siebie-wystawa-tylko-dla-doroslych-w-Panstwowej-Galerii-

Sztuki-n79314.html - dostęp dnia 18. 06. 2020 r. 
1036 https://film.dziennik.pl/artykuly/97495,nagie-zdjecie-10-latki-usuniete-z-wystawy.html - dostęp dnia 18. 

06. 2020 r. 
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etapie oceny bezprawności a okolicznością wyłączającą bezprawność będzie ponownie 

kontratyp sztuki1037. 

W kontekście karnoprawnych ocen tworzenia i prezentacji sztuki należy zaznaczyć, 

że zapewne częściej zdarzać się będą sytuacje, kiedy organy ścigania dojdą do przekonania, 

że czynu nie ma, ze względu na znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu lub zaistniał 

czyn o niskim, lecz wyższym niż znikomy, stopniu społecznej szkodliwości albo w 

przypadku wykroczeń społeczna szkodliwość spadnie do zera, a wówczas z mocy art. 1 §1 

k.w. nie będą one mogły być uznane za wykroczenie. Oczywiście fakt, że czyn zabroniony 

popełniono w ramach działalności artystycznej, nie stanowi de lege lata przesłanki oceny 

stopnia społecznej szkodliwości czynu ani w świetle art. 115 §2 k.k. ani w świetle art. 47 §6 

k.w. Nie mniej fakt popełnienia czynu zabronionego w ramach ekspresji artystycznej 

stanowi cechę indywidualizującą dany czyn, która konkretyzuje kodeksowe przesłanki, a 

zatem rzutuje na ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu. Nie sposób więc ignorować 

omawianej okoliczności, gdyż w określonym staniem faktycznym albo nie dojdzie do 

popełnienia wykroczenia ze względu na brak społecznej szkodliwość czynu, tj., gdy czyn 

jest w ocenie społecznej obojętny albo wręcz pożądany1038 albo mimo realizacji znamion 

typu czynu zabronionego przez artystę fakt, iż działał on w ramach przyjętej wizji 

artystycznej, może spowodować brak podstaw do traktowania czynu jako przestępstwa1039.  

Tworzący i prezentujący sztukę mogą być jednak wolni od odpowiedzialności z 

oparciu o swoisty kontratyp sztuki jako okoliczność uchylającą bezprawność. Zagadnienie 

to, choć stosunkowo nowe, doczekało się już uwagi zarówno przedstawicieli prawa, jak i 

judykatury, którzy podjęli rozważania w tym temacie. Prace na ten temat zawierają w sobie 

dylematy o granicę artystycznej ekspresji oraz czy działania podjęte w ramach sztuki, 

zasługują na szczególną ochronę albowiem wartość działań artystycznych jest większa niż 

wartość innych dóbr prawnych, w które te działania godzą. Niektórzy autorzy podjęli także 

zmagania w zakresie sformułowania kryteriów, które mogą stać się znamionami kontratypu 

sztuki.  

Ważnym jest sprecyzowanie czym jest „sztuka”, „dzieło sztuki”, „dzieło 

artystyczne”. Zgodnie ze słownikową definicją „sztuka” to dziedzina ludzkiej działalności 

 
1037 J. Nalewajko, R. Kubiak, Sztuka jako…, s. 35. 
1038 R. Krajewski, Prawnokarne oceny kontrowersyjnych zachowań polegających na tworzeniu i prezentacji 

sztuki (w:) Kultura zaangażowania. Szkice społeczno-polityczne, red. M. Tabaczyński, W. Trempała, P. 

Wenderlich, Bydgoszcz 2016, s. 151. 
1039 M. Kusion, Działalność artystyczna a ocena stopnia społecznej szkodliwości czynu, Czasopismo Prawa 

Karnego i Nauk Penalnych 2016, z. 2, s. 168. 
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artystycznej, wyróżniana ze względu na reprezentowane przez nią wartości estetyczne, a 

także wytwór lub wytwory takiej działalności, z kolei „dzieło sztuki” to obraz, rzeźba itp. 

mające wartość artystyczną1040. Inna definicja podaje, że „sztuka” jest odtwarzaniem bądź 

konstruowaniem form, bądź wyrażaniem przeżyć jeżeli wytwór tego odtwarzania, 

konstruowania, wyrażania jest zdolny zachwycać bądź wzruszać bądź wstrząsać; dziełem 

sztuki jest wytwór człowieka powstały w określonej intencji, w którym można dostrzec 

zamiar artystyczny i który urzeczywistnia wartości estetyczne1041. „Dzieło” zaś to utwór 

literacki, naukowy, artystyczny, zwłaszcza dużej wartości, także praca, działanie, efekt 

czyjejś pracy lub jakichś procesów, a „sztuka” to dziedzina działalności artystycznej 

wyróżniana ze względu na reprezentowane przez nią wartości estetyczne, też wytwór lub 

wytwory takiej działalności. „Sztuką” jest także umiejętność wymagająca talentu, 

zręczności lub specjalnych kwalifikacji, czyn dokonany dzięki takiej umiejętności, utwór 

dramatyczny przeznaczony do wystawienia na scenie, przedstawienie skonstruowane na 

podstawie takiego utworu, pojedynczy przedmiot, roślina lub zwierzę jakiegoś gatunku, 

osoba o określonych cechach, oddzielona część czegoś, określona ilość tkaniny sprzedana 

jako całość1042. Definicja ta wykracza poza podjęty temat, natomiast pozostałe niewątpliwie 

koncentrują się na estetyce danego utworu, dzieła. Jedyną legalną definicję „dzieła sztuki” 

ustawodawca zawarł w art. 120 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług1043, jednakże została ona skonstruowana jedynie na potrzeby rozdziału 4 

w/w ustawy. Zgodnie z tą definicją przez dzieła sztuki rozumie się: a) obrazy, kolaże i 

podobne płyty dekoracyjne, rysunki i pastele, wykonane w całości przez artystę,  

z wyłączeniem planów i rysunków do celów architektonicznych, inżynieryjnych, 

przemysłowych, komercyjnych, topograficznych lub podobnych, ręcznie zdobionych 

produktów rzemiosła artystycznego, tkanin malowanych dla scenografii teatralnej, do 

wystroju pracowni artystycznych lub im podobnych zastosowań, b) oryginalne sztychy, 

druki i litografie, sporządzone w ograniczonej liczbie egzemplarzy, czarno-białe lub 

kolorowe, złożone z jednego lub kilku arkuszy, w całości wykonane przez artystę, 

niezależnie od zastosowanego przez niego procesu lub materiału, z wyłączeniem wszelkich 

procesów mechanicznych lub fotomechanicznych, c) oryginalne rzeźby oraz posągi z 

dowolnego materiału, pod warunkiem że zostały one wykonane w całości przez artystę; 

 
1040 S. Dubiusz, Wielki Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 2018, s. 800. 
1041 Z. Bokszański, Encyklopedia socjologii, Warszawa 2002, s. 164-165. 
1042 J. Bralczyk, Słownik 100…, Warszawa 2005, s. 821, 149. 
1043 t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm. 
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odlewy rzeźby, których liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, a wykonanie było 

nadzorowane przez artystę lub jego spadkobierców, d) gobeliny oraz tkaniny ścienne 

wykonane ręcznie na podstawie oryginalnych wzorów dostarczonych przez artystę, pod 

warunkiem że ich liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, e) fotografie wykonane przez 

artystę, opublikowane przez niego lub pod jego nadzorem, podpisane i ponumerowane, 

ograniczone do 30 egzemplarzy we wszystkich rozmiarach oraz oprawach. Definicja ta 

posługuje się częstokroć określeniem „oryginalne”, które jest równie niedookreślone jak i 

sam termin „sztuka”, a nadto sprowadza definicję dzieła sztuki do enumeratywnie 

wymienionych form plastycznych, do przedmiotów zmaterializowanych, wyłączając 

happeningi, performance obecne w sztuce współczesnej. Definicję „utworu” zawiera w art. 

1 wskazana powyżej ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych określając go jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym 

charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i 

sposobie wyrażenia, w szczególności: 1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, 

znakami graficznymi, 2) plastyczne, 3) fotograficzne, 4) lutnicze, 5) wzornictwa 

przemysłowego, 6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, 7) 

muzyczne i słowno-muzyczne, 8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i 

pantomimiczne, 9) audiowizualne, w tym wizualne i audialne. Rzecz w tym, że zakresy 

pojęć dzieła sztuki i utworu pozostają w stosunku krzyżowania się, gdyż istnieją takie dzieła 

sztuki, które nie są utworami (np. w minimalarstwie, dadaizmie) i odwrotnie - istnieją 

utwory, które nie są dziełami sztuki1044.  

W tym zakresie również w nauce prawa podjęto do tej pory pewne próby definicyjne. 

L. Garlicki, pisząc o twórczości artystycznej, wskazywał na dwie jego cechy: „twórczość” 

czyli działania polegające na samodzielnym kreowaniu dzieła, cechującym się przymiotem 

nowości oraz „artystyczna” czyli ukazująca określone myśli czy idee, które chce przekazać 

artysta, a przekaz ten musi uzyskać szczególną formę, która oddziałuje na uczucia estetyczne 

odbiorcy1045. M. Filar podawał, że o sztuce decydują kryteria estetyczne, warsztatowe, 

przejawiające się m.in. przez użycie przez artystę środków wyrazu dla transpozycji na 

odbiorcę wizji świata i emocji odczuwanych przez twórcę1046. Na gruncie rozważań w 

przedmiocie pornografii, M. Filar wskazał, że kryteriami eliminującymi istnienie pornografii 

 
1044 J. Dąbrowski, Pojęcie sztuki w prawie - problemy definicyjne. Rozważania na marginesie zagadnienia 

wolności artystycznej wypowiedzi (w:) Wolność wypowiedzi i jej granice. Analiza wybranych zagadnień, red. 

A. Biłgorajski, Katowice 2014, s. 91-92. 
1045 L. Garlicki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2003, s. 2-3. 
1046 M. Filar, Sztuka a zagadnienia pornografii, Nowe Prawo 1978, nr 10, s. 1446. 
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w przypadku dzieła artystycznego są m.in. cel artysty, efekt estetyczny, zdrowy i zbawienny 

faktyczny efekt ogólny dzieła, szczerość inspiracji, dobra reputacja autora, porównywalność 

z innymi działami znajdującymi się w swobodnym obiegu1047. J. Nalewajko i R. Kubiak 

uważają, że dzieło artystyczne spełnia kanony estetyczne, w tym piękna, zadawalające 

poczucie smaku, ale znaczenie ma także analiza dotycząca osoby twórcy, miejsca, sposobu, 

a niekiedy również czasu uzewnętrznienia przejawów twórczości1048. Z kolei M. Budyn-

Kulik i M. Kulik podają, że dziełem sztuki jest wszystko, co jest motywowane chęcią 

osiągnięcia celu artystycznego1049. Podobnie T. Gardocka za dzieło artystyczne rozumie 

wytworzony w celu artystycznym przedmiot lub utwór bez oceny osoby artysty ani 

mistrzostwa wykonania oraz niezależnie od jego oceny z punktu widzenia estetyki1050. 

Krytykując niektóre próby definicyjne podjęte przez karnistów, J. Dąbrowski 

sformułował „prototyp” testu na artystyczność, który swoją uniwersalnością obejmowałby 

performance, jak i klasyczne malarstwo. Jego zdaniem „w teście kluczowe byłoby badanie 

intencjonalności działania oraz kompetencji X-a do działania w obrębie pewnych konwencji. 

X nie musi być zawodowym artystą, w minimalistycznej wersji wystarczy jego świadomość 

występowania w momencie czynu w społecznej roli artysty, a więc również świadomość 

artystyczności własnego zachowania. Efekt działań X-a, co do zasady, nie musi również 

spełniać jakichś progowych wymogów estetycznych. Podejmując decyzję, że dany wytwór 

lub czynność jest dziełem sztuki, X musi chcieć, by jego działanie było odbierane w któryś 

ze sposobów w jaki sztuka była poprawnie oglądana w przeszłości”. Kluczowym przy tym 

jest, aby X-owi towarzyszył od początku artystyczny motyw. Nadto autor wskazuje, że 

pomocne w ustaleniu strony podmiotowej czynu X-a będą okoliczności modalne, jak 

działanie w ramach festiwalu, pod egidą galerii, dorobek artystyczny czy wykształcenie. 

Jego zdaniem te elementy określają jednocześnie granice kompetencji X-a do pewnych 

działań1051. Ujęcie to jest o tyle wątpliwie, że de facto autor przyznaje pewnej części 

społeczności prawo tworzenia sztuki kontrowersyjnej, podczas gdy drugą część spotka 

odpowiednia represja karna. Wszystko to w zależności od dorobku artystycznego, 

wykształcenia danej osoby, która podjęła się ryzykownego przedsięwzięcia. Mówiąc wprost 

uliczny nagi performance wykonany przez osobę nie posiadającą ani dorobku artystycznego, 

 
1047 M. Filar, Pornografia. Studium…, s. 71-72. 
1048 J. Nalewajko, R. Kubiak, Sztuka jako…, s. 36-37. 
1049 M. Budyn-Kulik, M. Kulik, Wolność działalność artystycznej jako okoliczność wyłączająca 

odpowiedzialność karną (w:) Prawnokarne aspekty wolności, red. M. Mozgawa, Kraków 2006, s. 240. 
1050 T. Gardocka, Czy w polskim prawie karnym potrzebny jest kontratyp sztuki?, Palestra 2005, nr 1-2, s. 28. 
1051 J. Dąbrowski, Pojęcie sztuki…, s. 92-96, 102-103. 
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ani wykształcenia artystycznego nie ma nic wspólnego ze sztuką a osoba dopuszcza się 

czynu zabronionego, podczas gdy uliczny nagi performance dokonany przez zawodowego 

artystę jest sztuką, zasługuje na ochronę, bo jego kompetencje uwiarygadnia dorobek 

artystyczny lub wykształcenie. 

Wadą tej koncepcji jest to, że nie koreluje z art. 73 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, wedle którego „każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań 

naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania 

z dóbr kultury”. Nadto „testu artystyczność” nie zdadzą osoby młode, ambitne, pełne 

pomysłów a jednak debiutujące. Nie można odmówić prawa do tworzenia sztuki tudzież 

sugerować, aby swoją karierę rozpoczynali od tworzenia sztuki niekontrowersyjnej a 

spokojnej, „dobrej”. Wolność artystyczna zagwarantowana jest Konstytucją dla każdego, 

bez różnicowania twórców na profesjonalnych i nieprofesjonalnych, mistrzowskich i 

niemistrzowskich1052. Być może ze sztuką jest podobnie jak z pornografią, wymyka się ona 

definicji. Rację ma J. Warylewski który konstatuje, że dziełem sztuki może być 

wszystko1053, a trudności ze sprecyzowaniem pogłębia ogromne bogactwo form wyrazu, w 

jakich zawierane są wizje i przeżycia współczesnego twórcy1054. Rodzi to jednak problemy 

w kontekście konstruowania pozaustawowego, abstrakcyjnego kontratypu dla działalności 

artystycznej, skoro może być ona niemal wszystkim i nie mają przy tym znaczenia 

warsztatowe umiejętności, wykształcenie, dorobek artysty1055.  

J. Nalewajko i R. Kubik zbudowali kontratyp sztuki oparty o znamiona: cel 

artystyczny, charakter artystyczny dzieła, właściwości osoby twórcy. Przybliżając pomysł 

autorów należy rozwinąć typy poszczególnych znamion. Znamieniem podmiotowym jest tu 

cel artystyczny, który jest osiągnięty, jeśli dzieło odznacza się mistrzostwem wykonania, a 

działanie zmierzające do jego urzeczywistnienia motywowane jest chęcią przekazania idei, 

uczuć twórcy, jego przeżyć. Cel artystyczny zostaje osiągnięty, gdy przekaz twórcy 

zaspokaja potrzeby społeczeństwa w zakresie rozwoju intelektualnego, kulturalnego i 

estetycznego. Twórca powinien działać ze świadomością istnienia takich potrzeb oraz mieć 

wiedzę i wolę zaspokojenia ich swoją działalnością. Znamieniem przedmiotowym jest 

dzieło artystyczne i jego charakter, tj. estetyczne, porównywalne, posiada zdrowy i 

zbawienny faktyczny efekt ogólny. Kryteriami pomocniczymi dla określenia dzieła 

 
1052 T. Gardocka, Czy w polskim…, s. 28. 
1053 J. Warylewski, Przestępstwa seksualne…, s. 265. 
1054 W. Cieślak, „Pasja” przed…, s. 110. 
1055 J. Dąbrowski, Pojęcie sztuki…, s. 95. 
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artystycznego są elementy modalne: czas, miejsce i okoliczności powstania oraz prezentacji 

dzieła. Twórcą dzieła artystycznego jest osoba, której dzieło stanowi wynik ucieleśnienia 

artystycznej wizji, wyrażającej jej przemyślenia, emocje, powstałe w wyniku inspiracji 

ważnymi dla niej problemami społecznymi i międzyludzkimi. Twórca powinien być 

mistrzem - artystą w danej dziedzinie1056.  

W. Cieślak wnioskuje, że tak sformułowane znamiona kontratypu sztuki 

charakteryzują się małą wyrazistością, a próba ich zobiektywizowania natrafia na znaczne 

trudności. Autor pod wątpliwość poddaje w szczególności „komu mogłoby przysługiwać to 

zaszczytne miano” artysty, twórcy. Poza tym, dlaczego tylko „oni” mieliby być zwolnieni z 

odpowiedzialności za naruszenie dóbr prawnie chronionych1057. R. Krajewski również 

dostrzega problem w trudnościach w zdefiniowaniu, kto jest artystą, czy ten kto ma formalne 

wykształcenie czy też każdy kto tworzy. Wedle zasady konstytucyjnej artystą mógłby być 

więcej niż przeciętny obywatel. Natomiast kryteria modalne są zdaniem autora 

niejednoznaczne w związku z wystawą uliczną, happeningiem1058. J. Sobczak podnosi, że 

zaproponowana przez J. Nalewajko i R. Kubiak koncepcja razi niedookreślonością 

przesłanek oraz zasadza się na pojęciu dzieła artystycznego jako nowej kategorii prawnej. 

Autor krytykuje także pomysł, że efekt działań twórcy miałby stać się dziełem artystycznym, 

jeżeli zostałby uznany przez odpowiedni autorytet, podnosząc, że jednym autorytetem w 

dziedzinie karnoprawnych ocen może być sąd, nikt inny1059. Z kolei zdaniem J. Piskorskiego 

najsłabszym elementem tej koncepcji jest „cel artystyczny”, który wydaje się przesądzać, że 

sztuka powstaje w wyniku procesu zamierzonego i zaplanowanego. Tymczasem 

współistnieją istotne kierunki współczesnej sztuki, jak akcjonizm i liczne jego następstwa, 

np. happeningi, performance, czy w końcu inwerwencja, ingerujące w życie ludzi, 

najczęściej przypadkowych. We wszystkich tych działaniach nie zakłada się z góry 

zamierzonego rezultatu. Pozostawia się dużo miejsca swobodnemu rozwojowi akcji, na 

które mogą składać się przypadkowe, nieukierunkowane zachowania uczestniczących w nim 

osób1060.  

J. Warylewski wskazał, że cel artystyczny (działania motywowane chęcią 

przekazania idei, uczuć twórcy i jego przeżyć), artystyczny charakter dzieła (mistrzostwo 

 
1056 J. Nalewajko, R. Kubiak, Sztuka jako…, s. 37-40. 
1057 W. Cieślak, „Pasja” przed…, s. 110-111. 
1058 R. Krajewski, Prawnokarne oceny…, s. 152-153. 
1059 J. Sobczak, Wolność ekspresji artystycznej. Regulacje europejskie a rozwiązania polskiego systemu 

prawnego, Czasopismo Prawno-Historyczne 2016, z. 2, s. 263. 
1060 J. Piskorski, Dekryminalizacja działalności artystycznej (w:) Zagadnienia współczesnej polityki 

kryminalnej, red. T. Dukiet-Nagórska, Bielsko-Biała 2006, s 252-253. 
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wykonania oraz zaspokojenie potrzeb społecznych) oraz szczególne właściwości twórcy 

(profesjonalizm i mistrzostwo w danej dziedzinie sztuki) muszą być uwzględniane przy 

wyznaczaniu zakresu kontratypizacji, jednakże zbyt wąsko J. Nalewajko i R. Kubiak 

ustawili poprzeczkę mającą decydować o tym, co jest sztuką czy nie. Profesjonalizm i 

mistrzostwo zwykle nie są atrybutami debiutantów, a znamiona twórczej oryginalności 

przysługują bez względu na estetykę dzieła i jego odbiór społeczny. Co więcej, artysta, 

pisarz, naukowiec, może być jednocześnie inspirowany seksualnie, jak i artystycznie 

(literacko, naukowo). Prawidłowe rozstrzygnięcie takich hard cases jest niemożliwe bez 

odwoływania się do konstytucyjnych zasad związanych z wolnością wypowiedzi 

artystycznej z jednej strony, a ochroną moralności publicznej z drugiej. Posługując się 

konstytucyjnymi zasadami subsydiarności i proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji), 

należy podejmować decyzję o niezbędnym funkcjonowaniu klauzuli moralności publicznej. 

Każda ingerencja w sferę praw i wolności obywateli, w tym w sferę wolności artystycznej, 

nieznajdująca dostatecznego uzasadnienia w konieczności ochrony społeczeństwa, jest 

niedopuszczalna, jako sprzeczna z konstytucją. Obrazując swoje podejście J. Warylewski 

podaje, że „obrazów K. Kuszeja nie powiesiłbym na ścianie w swoim domu, lecz przeraża 

mnie wizja państwa, w którym pali się obrazy i książki i to bez względu na powód takiego 

zachowania”1061. W podobnym duchu wypowiedział się J. Piskorski. W jego przekonaniu 

propozycją dużo trafniejszą niż konstruowanie nowego kontratypu sztuki wydaje się być 

pozostawienie sztuki we właściwym miejscu, przy zapewnieniu jej odpowiedniej 

autonomii1062.    

T. Gardocka podnosi, że przy ocenie okoliczności, które mogłyby uzasadniać 

przyjęcie kontratypu, istotny jest cel twórcy oraz rzeczywista wymowa dzieła, oceniana 

obiektywnie. Wyłączenie odpowiedzialności karnej poprzez kontratyp sztuki musi przy tym 

opierać się na wskazaniu wartości co najmniej równych dóbr prawnie chronionych niźli tych 

naruszonych1063. M. Budyn-Kulik i M. Kulik wyrazili pogląd, że wyłączenie bezprawności 

(kontratyp) zachodzi wówczas, kiedy zachowanie wypełnia znamiona czynu zabronionego, 

zostało podjęte w celu artystycznym, jest społecznie opłacalne (tj. pożytek wynikający z 

działalności artystycznej ma większą wartość niż dobro naruszone czynem sprawcy), a 

zamierzonego celu artystycznego nie można osiągnąć inaczej, niż przez naruszenie cudzego 

dobra. Ponadto uważają, że możliwe jest wyłączenie odpowiedzialności także w wypadku, 

 
1061 J. Warylewski, Przestępstwa przeciwko…, s. 892. 
1062 J. Piskorski, Dekryminalizacja działalności…, s. 255. 
1063 T. Gardocka, Czy w polskim…, s. 29-30. 
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kiedy wyżej wskazane warunki nie są spełnione. Możliwe jest bowiem również wyłączenie 

winy sprawcy. To ostatnie ma miejsce, kiedy zachowanie wypełnia znamiona czynu 

zabronionego, zostało podjęte w celu artystycznym, dobro naruszone działalnością 

artystyczną nie przedstawia wartości oczywiście wyższej niż gwarantowana Konstytucją 

swoboda działalności artystycznej, a zamierzonego celu artystycznego nie można osiągnąć 

inaczej niż przez naruszenie cudzego dobra1064. 

Dostrzec więc można różnorodność prawnokarnych ocen tworzenia i prezentacji 

sztuki. Według R. Krajewskiego powinny być one formułowane według obiektywnych i 

racjonalnych kryteriów, bez przyznawania priorytetu sztuce i artystom, ale też bez ich 

niepotrzebnego ograniczania1065. Wydaje się, że wspólnym mianownikiem na gruncie ocen 

karnoprawnych i konstruowania kontratypu sztuki jest zamiar, tzn. działanie w artystycznym 

celu, z artystycznym zamiarem. Wszelkie inne kryteria mają znaczenie wtórne, gdyż 

budowany kontratyp winien być na tyle uniwersalny, aby miał odniesienie do wszystkich 

dzieł twórców. Precyzując dalej - nie można budować kontratypu sztuki, jedynie do dzieła 

artystycznego, które spełnia kanony piękna, estetyki, poczucia smaku. Piękno nie jest cechą 

charakterystyczną dzieła sztuki. Sztuka może mieć inne cele niż prezentowanie jej 

piękna1066. O wyłączeniu bezprawności czynu nie może decydować także wykształcenie i 

dorobek artystyczny sprawcy, jego kunszt i mistrzostwo. Zagwarantowana wolność 

działalności artystycznej dotyczy wszystkich, nawet początkujący ma prawo tworzyć sztukę 

kontrowersyjną. Nie można również nadmiernej wagi przywiązywać do czasu, miejsca  oraz 

innych okoliczności prezentacji sztuki, gdyż rzeczą normalną jest, że sztuka zaskakuje, a 

twórcy nierzadko dążą do konfrontacji swojej twórczości z większą rzeszą odbiorców. 

Stronę podmiotową akcentują M. Budyń-Kulik i M. Kulik1067, T. Gardocka1068, którzy są 

zdania, że należy rozważyć i to, czy w danej sytuacji cel artystyczny mógł być inaczej 

osiągnięty, albowiem istnienie innej, niepowodującej naruszenia prawa, możliwości 

zrealizowania dzieła wyłącza możliwość rozważania kontratypu sztuki jako podstawy 

wyłączenia odpowiedzialności karnej1069. Wśród zaproponowanych przez J. Nalewajko oraz 

R. Kubiaka1070 znamion, cel artystyczny znalazł się na pierwszym miejscu. W. Cieślak 

zwraca uwagę, iż nie zawsze artyści tworzą swe dzieła świadomie. Niektóre bowiem 

 
1064 M. Budyn-Kulik, M. Kulik, Wolność działalność…, s. 246. 
1065 R. Krajewski, Prawnokarne oceny…, s. 159. 
1066 T. Gardocka, Czy w polskim…, s. 28. 
1067 M. Budyn-Kulik, M. Kulik, Wolność działalności…, s. 240. 
1068 T. Gardocka, Czy w polskim…, s. 26-28. 
1069 M. Budynk- Kulik, M. Kulik, Wolność działalności…, s. 243. 
1070 J. Nalewajko, R. Kubiak, Sztuka jako…, s. 37. 
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przejawy działalności artystycznej nie są w pełni wynikiem świadomego działania. 

Jednocześnie jednak autor ten, praktyk, działając jako obrońca D. Nieznalskiej, szczególny 

nacisk w czasie procesu położył właśnie na zamiar1071. Cel artystyczny sprowadza się do 

działania zmierzającego do chęci transpozycji idei, uczuć, wartości, przeżyć twórcy. Motyw 

przekazu idei lub przeżyć powinien, przy dziele artystycznym, odgrywać rolę 

pierwszoplanową i powinien zaspokajać potrzeby społeczeństwa w zakresie rozwoju 

intelektualnego, kulturalnego i estetycznego, prowokować do przemyślenia problemów 

społecznych, hierarchii wartości. Twórca zatem powinien działać ze świadomością istnienia 

takich potrzeb oraz mieć wiedzę i wolę zaspokojenia ich swoją działalnością1072. Nawet w 

sytuacji, gdy dzieło artysty powstanie przez przypadek, to jednak jego prezentacja przez 

artystę jest motywowana przekazaniem widzom wartości, idei, uczuć, jakie niesie przekaz. 

Być może cel artystyczny połączony z obiektywną oceną danego dzieła, dokonaną w 

odwołaniu do obowiązujących w danej społeczności norm kulturowych, co proponują  

T. Gardocka oraz W. Wróbel1073, jest wyznacznikiem dla dalszego budowania 

pozaustawowego kontratypu sztuki.  

O istnieniu pozaustawowego kontratypu sztuki przekonują niektórzy przedstawiciele 

doktryny, ale także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 listopada 2010 r., (sygn. IV KK 

173/10), a przywołanym w innym kontekście już wcześniej, wskazał, że dzieła artystyczne 

mogą jednocześnie zawierać treści pornograficzne, zaś brak karalności produkcji, 

prezentacji i rozpowszechniania takich dzieł wynika właśnie z istnienia pozaustawowego 

kontratypu sztuki. Kontratyp taki jest potrzebny ze względu na szczególne dobro, jakim jest 

sztuka, która przekracza wszelkie możliwe granice, bo bez tego nie może się rozwijać1074. 

Sztuki nie da się zdefiniować, nie należy także wyznaczać dopuszczalnie prawnych 

sposobów i formy ekspresji działalności artystycznej. Twórczość artystyczna wymyka się 

schematom a artyści zwykle wyprzedzają swoją epokę i to z czasem o dekady, nie znajdując 

zrozumienia u współczesnych. Zawężając rozważania do artystycznych ekspozycji nagości 

należy podnieść, że tego typu działalność będzie zazwyczaj naruszała dobro jakim jest 

obyczajność, porządek publiczny, nagi wizerunek człowieka, uczucie wstydu seksualnego. 

Artyści posługujący się w swojej twórczości znakiem nagiego ciała mogą pod pewnymi 

 
1071 W. Cieślak, „Pasja” przed…, s. 111. 
1072 J. Nalewajko, R. Kubiak, Sztuka jako…, s. 37. 
1073 W. Wróbel, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania (w:) Kodeks karny. Część szczególna. 

Komentarz do art. 117-277 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2013, s. 661. 
1074 J. Piskorski, Kontratyp sztuki? (w:) Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, red. W. 

Szafrański, Poznań 2007, s. 166. 
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warunkami realizować znamiona przestępstwa np. z art. 191a k.k., art. 202 k.k. albo 

wykroczenia z art. 51 k.w., art. 140 k.w. i z całą pewnością, sprawa oddana pod rozwagę 

sądu, będzie w pierwszej kolejności rozważana przez pryzmat znamion podmiotowych i 

przedmiotowych czynu zabronionego. W sytuacji np. gdyby kazus Doroty Nieznalskiej 

ocenić przez pryzmat art. 202 §1 k.k. odpowiedzialność artystki byłaby wyłączona ze 

względu na dekompletację znamienia „publicznie”, w sprawie Igora Mitoraja prokurator 

doszedł do przekonania, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, zapewne 

chodziło o brak znamiona „treści pornograficzne”. Gdyby jednak na Rynku w Krakowie 

zawisła praca Zuzy Krajewskiej zatytułowana „Roślinka” to wydaje się, że strona 

podmiotowa i przedmiotowa byłaby wyczerpana. Jakie znaczenie dla oceny tego zdarzenia 

miałby fakt, że artystka jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych a na koncie ma 

kilkanaście wystaw? Jakie znaczenie miałoby to, że działa ona pod egidą galerii? 

Okoliczności te byłyby po pierwsze nieznane dla „spacerowicza” krakowskiego rynku, a po 

drugie, niewiele by zmieniły w odbiorze dzieła. To jednak skierowanie aktu oskarżenia 

przeciwko artystce z art. 202 §1 k.k. budzić musi pewien niepokój i myśl o powrocie 

cenzury. Artystka w sposób wymowny dotyka spraw ludzkiej cielesności, erotyki, 

postrzegania płci i stereotypów z nią związanych a cel artystyczny wyrasta ponad 

obyczajność publiczną, moralność czy wstyd (także seksualny). Odważne happeningi 

organizuje również szwajcarska artystka, która epatując nagością otwarcie, w miejscu 

publicznym pozwala przechodniom na dotykanie swoich piersi lub na zrobienie tzw. selfie. 

W taki sposób sprzeciwia się przemocy seksualnej wobec kobiet i akcentuje, że tylko kobieta 

może decydować o tym kto i kiedy jej dotyka1075. W polskiej przestrzeni kobieta 

odpowiadałaby za wybryk z art. 51 k.w. lub 140 k.w. 

Poza wymienionymi pełno jest sytuacji, które u niektórych mogą budzić negatywne 

uczucia i godzą w dobra chronione prawem, pomimo że są wykonane z celu artystycznym. 

Zasadnicza obawa przeciwko kontratypowi sztuki jest taka, że uznanie   twórczości 

artystycznej za okoliczność wyłączającą bezprawność mogłaby stać się swoistym 

przyzwoleniem na popełnianie czynów sprzecznych z prawem za wymówką „działania w 

celu artystycznym”. Słusznie podnoszą J. Kluza i A. Sączek, że trudno ustalić, gdzie leży 

granica między dobrym smakiem i klasą artysty, który używa ludzkiego ciała jedynie jako 

inspiracji do swoich prac i stworzenia z niego prawdziwego dzieła sztuki, a gdzie zaczyna 

się bycie rzemieślnikiem, chuliganem, dla którego prezentacja ludzkiego ciała i aktów 

 
1075 https://www.dw.com/pl/jej-nagich-piersi-m%C3%B3g%C5%82-dotkn%C4%85%C4%87-

ka%C5%BCdy-odwa%C5%BCny-happening-w-dusseldorfie/a-19268058 - dostęp dnia 20.06.2020 r. 
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seksualnych jest łatwym sposobem na zarobek. Pomimo tego autorzy postulują de lege 

ferenda wprowadzenie do kodeksu karnego art. 26a k.k., opartego na konstrukcji kolizji 

dóbr, który wyłączałby bezprawność czynów w sytuacji, kiedy „naruszone dobro prawne nie 

pozostaje w oczywistej dysproporcji w stosunku do celu artystycznego bądź naukowego1076. 

J. Sobczak nie ma wątpliwości, że państwo nie powinno środkami karnymi zwalczać 

przekazów literackich bądź wizualnych, kierując się jedynie tym, że w ich treści wpisana 

jest nagość człowieka, postać kobiety czy mężczyzny. Zdaniem komentatora nie jest 

konieczne angażowanie organów ścigania i sądów w tym tylko celu, „aby zadowolić garstkę, 

motywowanych najczęściej religijnie, polityków, duchownych czy działaczy społecznych 

dopatrujących się wszelkiego zła w nagiej postaci człowieka”1077. W praktyce jednak przy 

takim podejściu mogłyby pojawić problemy z ustaleniem prawnej podstawy odmowy 

wszczęcia bądź umorzenia postępowania. 

Zauważyć przy tym wypada, że w Kodeksie karnym ustawodawca przewidział 

wyłączenie bezprawności kryminalnej czynu podejmowanego w ramach działalności 

artystycznej przy okazji art. 256 k.k. Zgodnie z §3 tego przepisu nie popełnia przestępstwa 

sprawca czynu zabronionego określonego w §2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach 

działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej. Przy tej okazji 

również pojawiły się głosy krytyczne, że sprawcom wielu odmian takich czynów nietrudno 

będzie wskazać, że czynią to z przyczyn np. artystycznych, kolekcjonerskich1078, a jednak 

się tak nie dzieje gdyż każda sprawa wymaga ustaleń w zakresie istotnych okoliczności jej 

towarzyszących. Zdaje sobie jednak sprawę z konieczności ustalenia znamion kontratypu, 

gdyż w konsekwencji ich brak może prowadzić do rozbieżnych ocen składów 

orzekających1079.  

Poruszyć należy także aspekt krzyżowania się nagości z obrazą uczuć religijnych. 

Dla zobrazowania problemu można wyobrazić sobie, że artysta, zainspirowany filmami 

braci Sekielskich postanowi umieścić w kościele obrazy przedstawiające wizerunki nagich 

dzieci albo uznana artystka będąc topless, mając przewieszone przez szyje związane małe 

 
1076J. Kluza, K. Sączek, Przepisy karne w kulturze masowej a kontratyp sztuki, czyli gdzie leży granica między 

sztuką a pornografią?, Rynek. Społeczeństwo. Kultura 2017, nr 26, s. 83. 
1077 J. Sobczak, Sztuka a pornografia, Santander Art and Culture Law Review 2018, nr 1, s. 38. 
1078 A. Herzog, Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (w:) Kodeks karny, Komentarz, red. R.A. 

Stefański, Warszawa 2015, s. 1639. 
1079 P. Brzozowski, Podstawa prawna odmowy wszczęcia (umorzenia) postępowania karnego w sytuacji 

wystąpienia pozaustawowego kontratypu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2014, nr 835, s. 

208. 
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buty dzieci, przemaszeruje przed procesją, obok ołtarza przygotowanego na procesję i 

zostawi na ołtarzu małe buty dzieci.   

Podstawą wszystkich kontratypów jest kolizja dóbr. Przedmiotem ochrony art. 196 

k.k. jest wynikająca z konstytucyjnej zasady wolności sumienia i wyznania, wolność 

przekonań, w tym uczuć obywateli w sprawach wiary i religii, będąca wyrazem tolerancji 

światopoglądowej państwa1080, a w przypadku czynu zabronionego będącego wyrazem 

ekspresji artystycznej, w kolizji z chronionym w art. 196 k.k. dobrem, będzie wolność 

twórczości artystycznej, również zagwarantowana konstytucyjnie. Zastanawiając się nad 

granicami pozaustawowego kontratypu sztuki przedstawiciele nauki prawa ważą, czy dobro 

naruszone, tj. uczucia religijne, jest „co najwyżej równe dobru w postaci wolności 

artystycznej” i na tej podstawie budują swoje stanowisko w tej sprawie. W. Janyga uważa, 

że większą ochronę należy przyznać wolności religijnej. Czyn realizujący znamiona art. 196 

k.k. jest w zasadzie zawsze naganny etycznie i jako taki nie może być w ogóle uznany za 

korzystanie z wolności ekspresji artystycznej, lecz za jej nadużycie1081. 

A. Marek uważał, że nie stanowi publicznego znieważenia uczuć religijnych 

prezentacja motywowana celem artystycznym, jeżeli jej autor nie obejmuje świadomością 

realnej możliwości obrażenia uczuć religijnych innych osób i nie godzi się z taką 

możliwością, a tym bardziej jej nie chce1082. R. Krajewski podnosi, że w takim układzie dla 

nieprzypisania artyście odpowiedzialności wystarczające byłoby jego oświadczenie o braku 

zamiaru bezpośredniego czy ewentualnego obrazy uczuć religijnych innych osób. Autor za 

kontrowersyjny uważa wyrok sądu, który w 2014 r. uniewinnił Adama Darskiego od 

popełnienia czynu z art. 196 k.k. i tym samym daje wyraz prymatu dóbr chronionych tym 

przepisem nad wolnością ekspresji artystycznej1083. 

Na wyjaśnienie zamiaru położył nacisk W. Cieślak w sprawie obrony Doroty 

Nieznalskiej, co ostatecznie znalazło uznanie sądu. W toku postępowania oskarżona 

kilkakrotnie składała obszerne wyjaśnienia i odpowiadała na pytania stron. Treści zawarte 

w tych oświadczeniach procesowych wskazują na to, że artystka, tworząc i wystawiając 

instalację „Pasja”, nie tylko nie chciała urazić uczuć religijnych innych osób, ale nawet nie 

przewidywała, że taki efekt może wywołać1084. 

 
1080 J. Sobczak, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania (w:) Kodeks karny, Komentarz, red. 

R.A. Stefański, Warszawa 2015, s. 1230. 
1081 J. Janyga, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania (w:) Kodeks karny. Część szczególna. 

Komentarz. Art. 117-221, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2013, s. 596. 
1082 A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007, s. 382. 
1083 R. Krajewski, Prawnokarne oceny…, s. 155-156. 
1084 W. Cieślak, „Pasja” przed…, s. 111. 
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S. Dziwisz odrzuca koncepcję tzw. pozaustawowego kontratypu sztuki, a w 

przypadku przestępstwa obrazy uczuć religijnych nie widzi także podstaw do powoływania 

się na tzw. kontratyp zgody pokrzywdzonego, gdyż zgoda ta zazwyczaj nie jest wyrażana 

przed zachowaniem artysty. Równocześnie, jak podaje, o prezentacji artystycznej mogą 

dowiedzieć się osoby nieuczestniczące w niej bezpośrednio, których uczucia religijne 

zostaną zachowaniem artysty obrażone i tym samym zachowanie artysty będzie stanowić 

przestępstwo obrazy uczuć religijnych1085. Jest to pogląd zdecydowanie zbyt daleko idący. 

J. Sobczak słusznie zwraca uwagę, że istotą przestępstwa z art. 196 k.k. jest to, że 

pokrzywdzony, którego uczucia zostały obrażone przez publiczne znieważenie przedmiotu 

czci religijnej winien bezpośrednio doznać tej obrazy. Obraza uczuć religijnych nie może 

sprowadzać się do tego, że pokrzywdzony niejako „poszukuje” zdarzeń, sytuacji, które 

mogłyby obrażać jego uczucia, stojąc na stanowisku, że obowiązkiem każdego jest takie 

zachowanie, które nie będzie prowadziło do publicznego znieważenia przedmiotu czci 

religijnej i w konsekwencji obrażania uczuć religijnych. Prowadzi to do wniosku, że 

obrażony w uczuciach religijnych może być ten, kto był obserwatorem zniewagi a nie ten, 

który dowiedział się o znieważeniu np. publicznym, po jakimś czasie czy wręcz poszukiwał 

informacji na ten temat1086. 

Wyłączenie odpowiedzialności przez kontratyp sztuki winno być społecznie 

opłacalne, co oznacza konieczność każdorazowego badania wagi naruszonego dobra 

działalnością artystyczną, ale także społecznej wagi przekazu, jaki ta działalność niesie. 

Obecnie coraz częściej widać zacierające się różnice między ukazywaniem nagiego ciała w 

celu działalności artystycznej a odpowiedzialnością karną. Z jednej strony wszyscy wiedzą 

o tym, że sztuki nie można „związać łańcuchem”, cenzurować, to jednak obawa przed 

„artystami”, którzy nagością chcą zyskać sławę i poklask, zmusza do karnoprawnej refleksji. 

 

 
1085 S. Dziwisz, Odpowiedzialność karna artysty za przestępstwo obrazy uczuć religijnych, Roczniki Nauk 

Prawnych 2017, nr 1, s. 18. 
1086 J. Sobczak, Wolność ekspresji…, s. 264. 
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Rozdział czwarty 

Czynności lecznicze, estetyczne oraz orzecznicze a nagość 

 

1. Nagość podczas badań lekarskich oraz zabiegów medycznych i 

estetycznych 

 

Medycyna w swoim podejściu do cielesności odziera człowieka z resztek 

intymności. Nagość w tym kontekście odnosi się do szczególnej sytuacji, w jakiej dochodzi 

pomiędzy pacjentem a personelem medycznym. Tutaj nie ma miejsca na tajemnice. Badanie 

to widok nagiego ciała, dotyk, krępująca sytuacja i niezręczne pytania. Wcześniej medycyna 

bazowała na zaufaniu pacjenta do lekarza, a autonomia pacjenta była mocno ograniczona. 

Zachodziła między lekarzem a pacjentem zasadnicza dysproporcja w kompetencjach i 

możliwościach rozumienia faktów medycznych, która w naturalny sposób usprawiedliwiała 

paternalizm medyczny. Zmieniająca się świadomość moralna związana z prawami 

człowieka oraz co raz powszechniejszy dostęp do wiedzy sprawiły, że zaczął się rozwijać 

ruch na rzecz ustanowienia praw pacjenta. Rozwój ten nastąpił zwłaszcza po drugiej wojnie 

światowej1087. Pojęcie praw pacjenta jest więc pojęciem stosunkowo młodym, a prawa te 

odgrywają istotną rolę w etosie medycznej troski, opartej na wartościach szacunku do 

drugiej osoby, do jej życia oraz do jej intymności. 

Dlatego też warto podjąć rozważania w zakresie odniesienia do nagości 

wszechobecnej w działalności leczniczej oraz orzeczniczej w relacji do praw pacjenta, 

próbując ustalić czy istniejące prawa i standardy chronią w sposób kompleksowy nagość 

pacjenta i jego poczucie wstydu.  

W pierwszej kolejności należy zacząć od tego, że w ostatnich dziesięcioleciach 

dokonuje się autonomizacja prawa medycznego w odrębną gałąź prawa. Wiąże się to 

niewątpliwie ze stałym, a nawet dynamicznym wzrostem źródeł prawnych, zarówno 

ustawowych, jak też innych kategorii aktów normatywnych, a także aktów 

międzynarodowych dotyczących szeroko rozumianej relacji, jaka zachodzi między 

pacjentem a całą złożoną infrastrukturą instytucjonalną oraz różnymi kręgami osobowymi, 

które udzielą wszelkiego rodzaju świadczeń zdrowotnych, przy czym w relacji tej zaciera 

 
1087 M. Olejniczak, M. Michowska, K. Basińska, Opinie studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na 

temat przestrzegania praw pacjenta w czasie odbywania zajęć klinicznych, Annales Academiae Medicae 

Gedanensis 2011, nr 41, s. 79-80. 
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się różnica między sferą publiczną a prywatną, a pacjent występuje jako kategoria 

pierwszoplanowa. Przepisy prawne dotyczące wskazanej relacji należą póki co do różnych 

dziedzin prawa, wchodzą tu bowiem w grę zarówno przepisy konstytucyjne, jak też prawa 

cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego. W dotychczasowej klasyfikacji 

dziedzin prawa, prawo medyczne jako odrębna kategoria doktrynalna w Polsce jeszcze nie 

występuje. Jest to gałąź prawa walcząca dopiero o „własną niezależność i prawo do 

samookreślenia”. Niewątpliwie jednak w zasięgu prawa medycznego jest relacja, jaka 

zachodzi między pacjentem a całą złożoną infrastrukturą instytucjonalną oraz 

zróżnicowanym kręgiem osobowym, który udziela wszelkiego rodzaju świadczeń 

zdrowotnych. Zdaniem L. Kubickiego prawo medyczne to w istocie przede wszystkim 

prawo pacjenta. W prawie medycznym powinno się należycie eksponować szczególne 

obowiązki personelu medycznego w toku wykonywania czynności leczniczych. Chodzi tu o 

obowiązek działania zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi 

metodami, obowiązek wyboru działań o najmniejszej dolegliwości dla pacjenta, ale również 

poszanowanie prawa godności, prywatności i intymności pacjenta1088. Specyfika prawa 

medycznego polega bowiem na tym, że ustanowione regulacje są wypadkową społecznych 

i ustrojowych pryncypiów oraz zasad etyki medycznej odzwierciedlonych w tradycji 

lekarskiej z jednej strony, a w prawach człowieka z drugiej1089.  

Systemową zasadą działalności medycznej jest zasada prywatności, która wyrasta z 

art. 47 i art. 51 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo do prywatności chroni wolność 

jednostki i wytacza sferę życia osobistego, w którą nie wolno ingerować. Prywatność należy 

rozumieć jako prawo do żądania dyskrecji oraz jako prawo do ochrony sfery indywidualnej 

wolności przed ingerencją. Utrata prywatności następuje więc także wtedy, gdy ktoś narusza 

intymność drugiej osoby, w ten sposób prywatność rozszerza się na sferę cielesności. Prawo 

do prywatności służy pacjentowi zdrowemu, choremu, z utratą przytomności. Każdy z nich 

ma prawo oczekiwać, by nikt ich nie dotykał ani nie oglądał bez potrzeby. Przykładowo 

zostawienie pacjenta w nieodwracalnej śpiączce nagiego w łóżku na korytarzu szpitala jest 

nie tylko zaniedbaniem narażającym innych na niemiłe wrażenia estetyczne i obyczajowe, 

ale przede wszystkim narusza prywatność, skoro pacjent przytomny na pewno by sobie tego 

nie życzył1090.  

 
1088 L. Kubicki, Prawa medyczne - próba ustalenia zakresu, Prawo i Medycyna 2000, nr 15, s. 19-24. 
1089 M. Boratyńska, P. Konieczniak, Zasady prawa medycznego. Podstawy i przesłanki legalności czynności 

medycznych (w:) System prawa medycznego, red. E. Zielińska, Warszawa 2019, s. 65-66.  
1090 Tamże, s. 65-66.  
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Jak już była o tym mowa, prawo do prywatności uważane jest za samodzielne dobro 

osobiste, a jego ochrona w sprawie medycznym przybiera postać sformułowań bardziej 

szczegółowych praw pacjenta. Ich rozbudowanie i ostateczne wydzielenie do osobnych 

ustaw świadczy o wzmożonej ochronie, jaką prawo medyczne roztacza nad pacjentem. I tak 

wskazać można prawo do poszanowania intymności i godności zawarte w rozdziale  

6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta1091. 

Przepisy art. 20-22 tej ustawy gwarantują pacjentowi prawo do poszanowania intymności i 

godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. W celu 

realizacji tego prawa osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek postępować w 

sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta. Uprawienie to 

powiązane jest z obowiązkiem poszanowania intymności i godności zawartym w art. 36 ust. 

1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty1092, który nakłada 

na lekarza obowiązek poszanowania intymności i godności osobistej pacjenta podczas 

udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Prawo do poszanowania godności i intymności 

zawarte jest również w art. 18d ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego1093. Obowiązek poszanowania prywatności i poczucia intymności wynika 

także z rozdziału VI ust. 2 pkt 3 oraz rozdziału XV ust. 1 pkt 3 ppkt 6c rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki 

okołoporodowej1094. 

O prawach pacjenta stanowi także Kodeks Etyki Lekarskiej, Kodeks Zawodowy 

Pielęgniarek i Położnych, zawierające normy wiążące lekarzy, pielęgniarki i położne. Są one 

równie ważne jak przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

Prawo do poszanowania godności i intymności pozostają ze sobą w ścisłym związku, 

jednak na gruncie prawa medycznego są one rozpatrywane odrębnie. Prawo do 

poszanowania godności można określić jako prawo do respektowania subiektywnie 

rozumianej wartości własnej konkretnego pacjenta1095. Obejmuje ono zespół uprawnień 

związanych z zapewnieniem każdej osobie respektu i szacunku, bez względu na jej 

kwalifikacje podmiotowe1096. Poszanowanie prawa do godności zobowiązuje personel 

 
1091 t. j. Dz. U. z 2020 poz. 849 z późn. zm. 
1092 t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 514 z późn. zm. 
1093 t. j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 685 z późn. zm. 
1094 Dz. U. 2018 r. poz. 1756. 
1095 A. Jacek, K. Ożóg, Przestrzeganie praw pacjenta przez personel medyczny, Hygeia Public Health 2012 nr 

3, s. 268. 
1096 https://izba-lekarska.pl/numer/numer-7-8-2019/intymnosc-i-godnosc-pacjenta/ - dostęp dnia 12. 06. 2020 

r. 
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medyczny do odnoszenia się z szacunkiem do pacjenta bez względu na jego wiek, płeć czy 

wykształcenie. Pacjent powinien być traktowany podmiotowo, aby nie uwłaczać jego 

godności. Aby przestrzegać prawa do poszanowania godności osobistej pacjenta, lekarz 

powinien zwracać się do pacjenta kulturalnie i życzliwie, a relacje między nimi powinny 

opierać się na wzajemnym zaufaniu1097.  

Prawo do intymności odnosi się do prywatności człowieka i tzw. poczucia 

wstydu1098. Polega na obowiązku odizolowania pacjenta od osób postronnych i zmniejszenia 

do niezbędnego minimum kontaktów z personelem medycznym, a także uprawnieniu 

pacjenta do decydowania o kontaktach z osobami postronnymi1099. A. Gurbiel wskazuje, że 

„intymne” oznacza prywatne, zakryte, chronione, w związku z tym nie powinno być 

ujawnione. Z drugiej strony, w gabinecie lekarskim, na sali chorych w sytuacji kryzysu 

zdrowia, to co intymne i prywatne, osłonięte trzeba pokazać i powiedzieć lekarzowi, 

położnej, pielęgniarce. To rozdarcie między tym, co chciałoby się ukryć, a tym co 

przedstawić powoduje wstydliwość. Z perspektywy obowiązków personelu medycznego na 

intymność składa się dbanie o dobro pacjenta, szacunek dla niego, zrozumienie jego sytuacji, 

wymiana intymnych informacji, dostrzeganie w pacjencie podmiotu, a nie przedmiotu 

interwencji medycznej. Sfera intymności jednostki ludzkiej powinna być poddana 

szczególnej ochronie, w myśl której tylko dana jednostka może rozporządzać tą wrażliwą 

sferą uczuć. Dlatego za słuszną należy uznać tezę, że jeżeli przepisy szczególne nie stanowią 

inaczej, to jedyną możliwość wkroczenia w sferę intymności człowieka daje wyrażenie 

zgody przez uprawnionego1100.  

Posiadanie tych praw nakłada na personel medyczny zobowiązanie w stosunku do 

pacjentów albo do zrobienia czegoś albo do powstrzymania się od działania. Posiadanie 

przez człowieka praw oznacza, że może on wymagać od innych osób konkretnych zachowań 

lub zaniechań, a zatem inne podmioty, z którymi ma on do czynienia mają wobec niego 

obowiązki należnego zachowania się. Przyznanie więc komuś praw zakłada jednocześnie 

istnienie obowiązków ciążących na drugiej stronie lub osobach. Nie oznacza to jednak 

funkcjonowania tej zależności w drugą stronę, czyli o ile prawa generują obowiązki to 

obowiązki nie wyznaczają praw, np. pacjent ma prawo do poszanowania intymności, co dla 

 
1097 A. Jacek, K. Ożóg, Przestrzeganie praw…, s. 268. 
1098 A. Jacek, K. Ożóg, Przestrzeganie praw…, s. 268. 
1099 https://izba-lekarska.pl/numer/numer-7-8-2019/intymnosc-i-godnosc-pacjenta/ - dostęp dnia 12. 06. 2020 

r. 
1100 A. Gurbiel, Prawo do poszanowania intymności i godności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych 

według prawa polskiego (w:) Prawa pacjenta, red. U. Drozdowska, A. Wnukiewicz-Kozłowska, Warszawa 

2016, s. 159-160. 
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personelu medycznego oznacza obowiązek zadbania o odpowiednie warunki udzielania 

świadczeń zdrowotnych1101.  

Na stronie Ministerstwa Zdrowia można znaleźć informacje, że realizacja prawa do 

poszanowania godności i intymności polega m.in. na tym, że w trakcie udzielania pomocy 

medycznej powinny być obecne tylko osoby, które są niezbędne ze względu na rodzaj 

świadczenia. Uczestnictwo innych osób, w tym osób wykonujących zawód medyczny oraz 

studentów uczelni medycznych, wymaga zgody pacjenta i zgody lekarza, który udziela 

świadczenia. Pacjent ma prawo przygotować się do badania lub zabiegu w osobnym, 

osłoniętym miejscu, tak aby nie można było go oglądać ani podsłuchać. Jeżeli pacjent jest 

unieruchomiony w łóżku lub obłożnie chory i przebywa w sali wieloosobowej, ma prawo 

oczekiwać, że badanie lub zabieg będą przeprowadzone z poszanowaniem intymności i 

godności - za parawanem lub zasłonką. Lekarz nie powinien omawiać choroby pacjenta ani 

zadawać intymnych pytań w obecności innych pacjentów1102. A. Słowińska wskazuje, że 

poszanowanie prawa pacjenta do intymności wymaga, aby każdy pacjent był przyjmowany 

pojedynczo oraz miał możliwość przygotowania się do badań w osobnym miejscu, na 

przykład za parawanem. Gabinet powinien mieć stosowne zamknięcie, uniemożliwiające 

wejście osobom postronnym. Naganna jest także praktyka wchodzenia personelu 

medycznego podczas udzielania świadczeń zdrowotnych bez uprzedzenia i wyraźnej zgody 

pacjenta oraz lekarza1103. 

Hospicjum to szczególne miejsce, w którym chorzy terminalnie chcą godnie przeżyć 

końcowy okres swojego życia, choć leczy się tam również odleżyny. Na pielęgniarkach 

ciąży zatem szczególna odpowiedzialność zarówno prawna, jak i etyczna. Wszelkie 

czynności odsłaniające nagość pacjenta powinny być wykonywane bez obecności innych 

chorych, bądź ich rodzin na sali. Z kolei w przypadku, gdy stan pacjenta sąsiadującego nie 

pozwala na opuszczenie sali, należy stosować odpowiednie zasłony lub parawany1104. 

Chodzi więc o stworzenie odpowiednich zasad przebywania pacjenta w placówce 

stacjonarnej lub w gabinecie przychodni, m.in. zasłona przy łóżku, parawany które chronią 

pacjenta przed wystawieniem jego nagości na widok, ale także ciekawością otoczenia. 

 
1101 A. Fryś, Wybrane prawa pacjenta nieprzytomnego, Anestezjologia i Ratownictwo 2009, nr 3, s. 365. 
1102 https://www.gov.pl/web/zdrowie/masz-prawo-do-poszanowania-godnosci-i-intymnosci - dostęp dnia 11. 

06. 2020 r. 
1103 A. Słowińska, Prawo pacjenta do intymności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych, Forum 

Medycyny Rodzinnej 2010, nr 5, s. 392-393. 
1104 P. Charzewski, Prawno-etyczne aspekty sprawowania opieki przez pielęgniarkę hospicyjną nad chorym 

terminalnie a okazywanie miłości drugiemu człowiekowi na przykładzie wrocławskiego Hospicjum Bonifratów 

im. Św. Jana Bożego (w:) Motyw miłości w literaturze polskiej i obcej, red. E. Chodźko, M. Śliwa, Lublin 2019, 

s. 62, 68. 
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Wymaga to zorganizowania opieki zdrowotnej nad pacjentem w sposób jak najmniej 

uciążliwy dla pacjenta i personelu medycznego.  

Zasadniczym instrumentem regulującym codzienną praktykę respektowania 

omawianych praw pacjenta jest regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego. Treść 

regulaminu powinna mieć wymiar praktyczny. Musi on jednoznacznie i wyczerpująco 

wskazywać, jaka jest organizacja i porządek procesu udzielania świadczeń w danym 

podmiocie leczniczym, bez konieczności odwoływania się do innych aktów prawnych. W 

przypadku sprzeczności pomiędzy standardami praw pacjenta zawartymi w przepisach 

prawa a zasadami określonymi w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego, 

pierwszeństwo mają przepisy prawa. W takiej sytuacji powołanie się przez placówkę 

medyczną na swój regulamin jest bezskuteczne. Rację ma pacjent, powołujący się na 

gwarancje ustawowe. Naruszenie praw pacjenta, w tym prawa do intymności, przy 

zastosowaniu regulaminu porządkowego może być podstawą dochodzenia przez niego 

odszkodowania1105. 

 Przedmiotowe prawa w sposób szczególny można dostrzec nie tyle w konkretnych 

ustawach czy innych akta prawa, ile raczej najczęściej w sytuacjach rozgrywających się na 

terenie szpitali, przychodni, poradni, gabinetów lekarskich. Proces leczenia pacjenta, a w 

szczególności jego hospitalizacja, są okolicznościami które wiążą się bezpośrednio z 

pewnymi niedogodnościami i koniecznością poddania się określonym rygorom pobytu w 

szpitalu/placówce. Niemniej jednak i w takich warunkach organizacja opieki powinna 

uwzględniać szczególne standardy płynące z idei praw człowieka i obywatela, czemu służy 

ustawowe umocowanie specyficznego katalogu uprawnień - praw pacjenta1106. W 

codziennych sytuacjach medycznych wyzwania dotyczące ochrony praw pacjenta posiadają 

nieco inny charakter. Odnoszą się one przede wszystkim do relacji, jaka zachodzi między 

pacjentem a lekarzem czy pielęgniarką. Częstokroć to właśnie składowe owej relacji, a nie 

treść oficjalnego ustawowego dokumentu wpływają na stopień przestrzegania praw 

pacjenta. Może zdarzyć się sytuacja, w której uprawnienia pacjenta będą realizowane w 

sposób modelowy, a może być i taka sytuacja, że pacjent będzie czuł się obnażony, goły, 

odarty ze swojej intymności. Zatem realizacja praw pacjenta odnosi się w tym przypadku 

 
1105 D. Karkowska, Prawo medyczne dla pielęgniarek, Warszawa 2013, s. 243. 
1106 B. Sygit, D. Wąsik, Prawo ochrony zdrowia, Warszawa 2016, s. 188. 
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nie tylko do literalnego brzmienia przepisu, lecz do praktycznej formy kontaktu medyka z 

pacjentem1107.  

W orbicie niniejszych rozważań jest ta forma kontaktu pomiędzy medykiem a 

pacjentem, która sprowadza się do ukazania przez pacjenta swej nagości. E. Banaszak 

dostrzega różnice w postrzeganiu nagości. Jego zdaniem istnieje nagość przez wielkie „N”, 

gdy jest dzielona z kimś w trakcie aktu seksualnego oraz nagość przez małe „n”, gdy jest się 

chorym1108. Nagość przez małe „n” wynika ze sprowadzenia człowieka w czasie czynności 

leczniczych do organizmu, obiektu przyrodniczego, w którym dochodzi „jedynie” do 

różnych czynności fizjologicznych. Nagość dla lekarza lub pielęgniarki albo położnej jest 

goła, zmedykalizowana. Nagość przez małe „n” nadal jednak wywołuje reakcję w postaci 

wstydu, którego nie należy wiązać wyłącznie ze wstydliwością seksualną, lecz w ogóle z 

każdą czynnością lub sytuacją, która wywołuje poczucie silnego skrępowania i chęć 

utrzymywania postronnych z daleka. Towarzyszący u lekarza wstyd to symptom czy 

wyróżnik sfery intymności. 

P. Konieczniak wskazuje, że uczucie to towarzyszy szczególnie sytuacjom obnażania 

się przy innych i ma podłoże częściowo racjonalne, oparte na obawie przed oceną tych osób 

oraz samooceną, w tym w związku ze wstydem za niedoskonałość własnego wyglądu, ale w 

co najmniej równym stopniu wynika z pobudek irracjonalnych, w szczególności z lęku przed 

naruszeniem norm tabuistycznych. W zwykłych warunkach życia codziennego da się 

zazwyczaj własną sferę intymną określić, wytyczyć jej granice i utrzymywać nad nimi 

kontrolę. W zetknięciu z medycyną staje się to z gruntu niemożliwe już w przypadku 

podstawowego badania lekarskiego. Przekraczanie przez lekarza normalnych granic 

intymności jest regułą zarówno przy zbieraniu wywiadu, jak i w badaniu fizykalnym. Lekarz 

powinien wszakże przekroczenia te ograniczyć do granic usprawiedliwionych potrzebą 

sytuacji a własne reakcje emocjonalne kontrolować i wygaszać1109.  

K. Baron wskazuje, że gwarantowane prawa pacjenta są respektowane przede 

wszystkim w prywatnych placówkach i gabinetach leczniczych. Kładzie się tam nacisk na 

ochronę pacjenta i jego prawo do intymności1110. Można się przychylić do tego poglądu. 

 
1107 B. Kmieciak, Socjologia prawa pacjenta - wybrane uwagi, analizy i refleksje, Acta Universitatis 

Lodziensis. Folia Iuridicia 2017, t. 79. s. 33-34. 
1108 E. Banaszak, Eksperiencja nagości, Warszawa 2017, s. 197. 
1109 P. Konieczniak, Prawa pacjenta (w:) System prawa medycznego, red. E. Zielińska, s. 432. 
1110 K. Baron, Zgoda pacjenta, Prokuratura i Prawo 2010, nr 9, s. 57. 
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Wynika to chociażby z badań przeprowadzonych w tym zakresie1111, ale również własnych 

doświadczeń. Badanie wstępne u lekarza pierwszego kontaktu przebiega zazwyczaj z 

poszanowaniem prawa do intymności, w gabinecie lekarskim, bez udziału innych osób. 

Respektowanie prawa do intymności może wynikać także z tego, że całkowita nagość u 

lekarza nie zawsze jest oczywista1112. Nierzadko w czasie badania fizykalnego lekarz prosi 

jedynie o podciągnięcie bluzki celem zbadania stetoskopem, wówczas piersi kobiety 

pozostają dalej osłonięte stanikiem, który ewentualnie lekarz lekko odchyla celem 

przeprowadzenia badania. Są i takie sytuacje, kiedy lekarz pomimo wskazań po prostu nie 

chce oglądać nagości. 

Jak wskazują M. Lew-Starowicz oraz A. Długołęcka nagość w czynnościach 

leczniczych jest zmedykalizowana w procesie diagnozy i terapii, jest uznawana za normalną, 

wręcz technicznie konieczną. Lecz mimo to przyjęcie tej medycznej perspektywy stanowi 

wyzwanie dla obu stron relacji. Nagość i dla pacjenta i dla lekarza nie jest sytuacją obojętną. 

Wstyd jest uczuciem uniwersalnym, goszczącym w gabinetach lekarskich po obu 

stronach1113. I pacjenci i lekarze mają problem z obnażonym ciałem, stąd konkludentnie w 

czasie standardowych badań zawarli swego rodzaju kompromis1114.  

Bywa jednak i tak, że lekarz poprosi o rozebranie do naga. Może tak być szczególnie 

w czasie badania ginekologicznego. Niezależnie od wieku, wizyta u ginekologa oraz badanie 

ginekologiczne budzą lęk, strach i wstyd. Podczas wizyty kobiety obawiają się, że dotyk 

podczas badania ginekologicznego czy badanie piersi może wywołać u nich zakłopotanie 

czy dyskomfort, oczekują taktu i delikatności. Lekarz ginekolog powinien spowodować, aby 

atmosfera w gabinecie była przyjazna i zachęcała kobietę do regularnych badań, powinien 

także tłumaczyć każdą czynność i jej cel przed jej wykonaniem. W ten sposób zdobywa 

zaufanie pacjentki i jej zgodę na poszczególne elementy badania1115. Rzecz w tym, że 

kobiety w gabinecie ginekologicznym często proszone są o rozebranie się do naga, a 

następnie lekarz przechodzi do badania piersi i potem badania ginekologicznego. Nierzadko 

kobiety muszą rozbierać się przed lekarzem, gdyż w gabinecie nie ma żadnej zasłony. 

 
1111 

file:///C:/Users/Aleks/Downloads/ZNPSl_OiZ_2017_100_Paw%20owska,%20Perzanowska%20(1).pdfhttp:/

/www.h-ph.pl/pdf/hyg-2014/hyg-2014-3-617.pdf -  dostęp dnia 15. 06. 2020 r. 
1112 https://www.znanylekarz.pl/pytania-odpowiedzi/jak-powinna-wygladac-profesjonalna-wizyta-u-lekarza-

medycyny-pracy-jakie-badania-wykonuje-i-czy-trzeba-rozbierac-sie - dostęp dnia 15. 06. 2020 r. 
1113 M. Lew-Starowicz, A. Długołęcka, Wstyd, seks i medycyna. Przewodnik dla lekarzy, Warszawa 2014, s. 

34, 71. 
1114 https://www.hellozdrowie.pl/prosze-sciagnac-stanik-mowi-lekarz-podczas-badania/ - dostęp dnia 15. 06. 

2020 r. 
1115 J. Gruszka, M. Wrześniewska, O. Adamczyk-Gruszka, Wizyta u ginekologa - aspekt psychologiczny, 

diagnostyczny i leczniczy, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2014, nr 2, s. 126-127. 
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Skrajną sytuacją jest np. klepanie kobiety po pośladkach po zakończonym badaniu. 

Polecenie rozebrania się do naga jest niezwykle krępujące i wydaje się, że zasadą zgodną z 

prawem do intymności i odpowiadającym mu obowiązkiem lekarza powinno być, że kobieta 

odkrywa wyłącznie tą część ciała, która będzie w danej chwili badana. Jeżeli będzie to 

badanie narządów rodnych, to powinno się wyłącznie odkryć dolną część ciała - od pasa w 

dół. Natomiast, kiedy są badane piersi, to powinno się odkryć górną część ciała - od pasa w 

górę. Jeżeli badania występują kolejno po sobie, to kobieta powinna mieć czas na zakrycie i 

ubranie tej części ciała, która już została zbadana. To, w jaki sposób lub mówiąc inaczej, jak 

ubrane będą kobiety podczas badania zależy wyłącznie od nich samych. Obowiązkiem 

lekarza jest, aby uszanował wolę pacjentki, zgodnie z zasadą szczególnej dbałości o godność 

i intymność kobiety1116.  

Klepnięcie w pupę z kolei wykracza już poza badanie ginekologiczne a zachowanie 

lekarza można rozpatrywać na gruncie art. 217 k.k. J. Sobczak podaje, że klepanie po 

pośladkach jest jednym z możliwych sposobów naruszenia nietykalności cielesnej1117. 

Bezsprzecznie klepnięcie nagiej kobiety w pośladek po przeprowadzonym badaniu 

ginekologicznym nie ma nic wspólnego z wykonywaniem czynności leczniczych przez 

lekarza i znacznie poza zakres tych czynności wykracza. W takiej sytuacji reakcja karna 

byłaby jak najbardziej uzasadniona, pod wątpliwość poddać jedynie trzeba możliwości 

dowodowe. Z założenia bowiem „rzecz” dzieje się gabinecie lekarskim, bez świadków a 

rozbieżności wynikające z osobowych źródeł dowodowych byłyby niełatwą praktyką dla 

prokuratora. W grę wchodzić tu może nawet kwalifikacja takiego zachowania jako innej 

„czynności seksualnej” w formule wykorzystania stosunku zależności, o którym mowa w 

art. 199 §1 k.k., gdyż w takiej sytuacji pacjentka jest w pełni zależna od lekarza.  

Częstsza i znacznie bardziej odhumanizowana jest nagość w szpitalu. Gros czynności 

leczniczych podejmowanych w placówkach szpitalnych wiąże się z nagością, dla 

tamtejszego personelu medycznego widok nagiej osoby jest oswojony, codzienny. K. Baron 

podnosi, że trudno zachować prawo do intymności, dzieląc salę szpitalną z innymi 10 

osobami, czy też uzyskać wyczerpujące informacje od lekarza prowadzącego, który ma 

wyznaczone jedynie godziny obchodu dla wszystkich pacjentów na oddziale1118. Warunki 

w szpitalach rzeczywiście wskazują, że niezwykle trudno tam do poszanowania prawa do 

 
1116 http://kobiecointymnieizdrowo.blogspot.com/2015/10/cakiem-nago-u-ginekologa-nie-ma-mowy.html 

dostęp dnia 15. 06. 2020 r. 
1117 J. Sobczak, Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (w:) Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. 

Stefański, Warszawa 2015, s. 1482-1483. 
1118 K. Baron, Zgoda pacjenta…, s. 57. 
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intymności, albowiem - co oczywiste - szpitale nie składają się z samych separatek i mają 

ograniczoną liczbę pomieszczeń. Istotne jest jednak to, na co zwraca uwagę P. Konieczniak, 

a mianowicie w praktyce medycznej szacunek dla intymności pacjenta może polegać na 

minimalizowaniu jej naruszeń do rozmiaru niedającego się uniknąć1119. Tymczasem niektóre 

sytuacje powodują, że trudno przejść obok kwestii nagości w szpitalu obojętnie.  

Analiza informacji o wynikach kontroli „Ochrona intymności i godności pacjentów 

w szpitalach” dokonana przez Najwyższą Izbę Kontroli1120 przekonuje, że naruszenie prawa 

do prywatności i intymności jest bardzo częstym zjawiskiem. Wśród możliwych sytuacji 

można podać zabieranie ubrań po przyjęciu do szpitala i nakaz chodzenia po oddziale w 

piżamie, wchodzenie przez personel bez uprzedzenia lub pukania do toalet oraz łazienek bez 

wyraźnych wskazań zdrowotnych, brak osłoniętych okien w pomieszczeniach sanitarnych, 

brak osłoniętych kabin prysznicowych w łazienkach, brak zasłon w pokojach pacjentów, 

wchodzenie do gabinetu lekarskiego, w którym badany jest pacjent osób postronnych, 

pracowników podmiotu lub innych pacjentów. Lekarze i pielęgniarki niejednokrotnie 

przemieszczają się pomiędzy gabinetami, nie zwracając uwagi, że nie każdy pracownik 

medyczny jest uprawniony do przebywania w danym gabinecie razem z pacjentem jedynie 

tylko z racji wykonywanego zawodu. Są to też takie sytuacje, kiedy pacjenci muszą 

załatwiać swojego potrzeby fizjologiczne przy innych pacjentach, odkrywanie pacjentów do 

naga aby wyjąć cewnik, odkrywanie kołdry celem obejrzenia ran w okolicach intymnych w 

trakcie obchodu, rozbieranie pacjentów do naga przed operacją na korytarzu1121. 

A. Fryś diagnozuje, że naruszenie intymności następuje najczęściej przez beztroskę, 

brak wyobraźni, czy właściwych odruchów w tej mierze, bądź w związku z posiadaniem 

przez personel medyczny złych nawyków. Ponadto personel medyczny zdaje się zapominać, 

że jego obowiązkiem jest minimalizacja do granic koniecznych odkrywania nagości 

pacjenta1122. D. Karkowska podaje, że poszanowanie praw pacjenta do intymności wymaga 

udzielania świadczeń zdrowotnych w osobnych pomieszczeniach lub w miejscach 

osłoniętych, w których nie można pacjenta z zewnątrz ani oglądać, ani podsłuchać. Pacjent 

unieruchomiony w łóżku lub obłożnie chory przebywający w wieloosobowej sali ma prawo 

oczekiwać, żeby badania lub zabiegi zostały przeprowadzone z poszanowaniem intymności, 

przy wykorzystaniu odpowiednich parawanów lub innych osłon1123. 

 
1119 P. Konieczniak, Prawa pacjenta…, s. 433. 
1120 https://www.nik.gov.pl/plik/id,16805,vp,19361.pdf - dostęp dnia 12. 06. 2020 r. 
1121 https://f.kafeteria.pl/temat-5197475-upokarzajace-sytuacje-w-szpitalu/ - dostęp dnia 13. 06. 2020 r. 
1122 A. Fryś, Wybrane prawa…, s. 367. 
1123 D. Karkowska, Prawo medyczne…, s. 241-242. 
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Tymczasem media donoszą, że 84-letnia pacjentka oddziału wewnętrznego szpitala 

w Legnicy leżała nago przywiązana za pomocą tzw. obrączek skórzanych do łóżka. Kobiecie 

wykonano zdjęcie i sprawę rozpowszechniono. Przedstawiciele szpitala tłumaczyli, że 

zdjęcie nagiej pacjentki mogło zostać zrobione, np. gdy pielęgniarka opuściła na chwilę sale, 

podczas zabiegu1124. Nieco zaskakiwać może również sytuacja pacjenta, którego lekarze 

skierowali na oddział neurologii. Ponieważ w męskiej części oddziału nie było już miejsca, 

pacjent został umieszczony na sali z dwiema chorymi pacjentkami. Sytuacja taka w żaden 

sposób nie wpłynęła na sposób postępowania pielęgniarek, które - bez względu na obecność 

pacjenta płci męskiej - na jego oczach pielęgnowały, myły jego współlokatorki. Nagie 

kobiety nie były zasłonięte nawet parawanami, a personel nie zrobił nic, aby zapewnić choć 

minimum intymności1125. Do skrajnej sytuacji doszło w Żorach, gdzie ratownicy medyczni 

i policja wyciągnęli nagą kobietę z mieszkania, przenieśli przez klatkę schodową i dopiero 

przed blokiem położyli na noszach, okryli i umieścili w karetce pogotowia. Kobieta miała 

problemy natury psychicznej, była jednak na tyle świadoma, że w czasie gdy ratownicy 

umieszczali ją na noszach krzyczała, że się wstydzi. W całej tej sytuacji odpowiedzialność 

karna spadła na sąsiada, który próbował pomóc kobiecie. Został on oskarżony o znieważenie 

i naruszenie nietykalności osobistej ratowniczki pogotowia oraz funkcjonariusza policji1126. 

Innym razem władze szpitala nie widziały problemu jeżeli chodzi o sytuację mężczyzny, 

który bez spodni leżał na podłodze szpitala w Lublinie. Zgodnie z doniesieniami, półnagi 

mężczyzna miał leżeć na podłodze oddziału ratunkowego przez kilka godzin. Według relacji 

świadków personel nie reagował na to, co działo się z mężczyzną. Dyrekcja placówki 

przedstawiła wersję według której pacjentowi udzielono wszelkiej niezbędnej pomocy 

medycznej, a stan pacjenta wymagał toalety, stąd jego nagość. W czasie, gdy personel 

medyczny przeszedł do innego pomieszczenia zmienić odzież ochronną, pacjent zszedł  

z łóżka i położył się na podłodze1127.  

A. Fryś podnosi, że pacjenci nieprzytomni to specyficzna grupa pacjentów, którzy 

sami w żaden sposób nie mają bezpośredniej możliwości zadbać o swoje prawa, bo przecież 

z racji swojego stanu nie zaprotestują, nie krzykną, nie będą się bronić, nie będą czuć się 

zażenowani i nie zwrócą uwagi. Pacjent nieprzytomny traci kontrolę nad otaczającą go 

rzeczywistością, stąd też duże ryzyko przedmiotowego traktowania go przez personel 

 
1124 https://www.tvp.info/7273048/skandal-w-szpitalu-naga-przywiazano-do-lozka - dostęp dnia 15.06.2020 r. 
1125 https://www.popularne.pl/wojciech-goral/ - dostęp dnia 15. 06. 2020 r. 
1126 https://www.youtube.com/watch?v=5nT22Mehk7I&feature=emb_err_woyt - dostęp dnia 15.06.2020 r. 
1127https://kurierlubelski.pl/pacjent-bez-spodni-lezal-na-podlodze-szpitala-mswia-w-lublinie-dyrekcja-

udzielono-mu-wszelkiej-niezbednej-pomocy/ar/c14-14762432 - dostęp dnia 15.06.2020 r. 
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medyczny. Naruszenie intymności pozostaje w związku z poczuciem wstydu, a pacjent 

nieprzytomny wstydu nie okaże. Zatem znowu łatwo o nadużycia. Pomimo tego, że zaznacza 

się, aby odkrywać ciało jedynie w sposób konieczny i potrzebny a nie tak, aby zabiegowi 

przyglądało się wiele różnych osób1128, to jak pokazują przywołane przypadki rzeczywistość 

odbiega od praw zapisanych w ustawach. 

Być może tego typu zjawiska wynikają z różnicy w podejściu do ciała dwóch stron 

relacji personel medyczny - pacjent. Jak wskazuje J. Barański różnica polega na dwojakim 

doświadczeniu ciała: ciała jako obiektu przyrodniczego, będącego przedmiotem nauk  

i praktyk medycznych oraz ciała jako ciała żywego, doświadczającego swojej cielesności 

człowieka1129. Rzecz w tym, że zagwarantowane prawo do prywatności, godności, 

intymności przy działaniach leczniczych ma stanowić płaszczyznę wypadkową dla obu tych 

perspektyw. Ciało człowieka, a w szczególności niektóre jego części mają charakter 

niezwykle wstydliwy. Mowa tu o kobiecych piersiach, genitaliach oraz odbycie. Biust  

i narządy płciowe kobiety są traktowane jako silny bodziec erotyczny, a narządy płciowe 

mężczyzny są ukazywane jako symbol siły, dumy a w przypadku ich niesprawności – braku 

męskości, porażki. Odbyt z kolei dla wielu stanowi tabu, o którym się nie mówi, nie myśli, 

nie bada i nie leczy. Ta wieloznaczność i oddziaływanie na emocje wymienionych obszarów 

ciała czyni ich dotykanie i obnażanie skomplikowanym w kontekście usług medycznych. 

Lekarze uzyskali wyłączne wręcz prawo i dostęp do wszystkich obszarów ciała drugiego 

człowieka, jednakże nie może być ono wolne od jakichkolwiek ograniczeń i restrykcji. 

Wydaje się, że skuteczniej udało się oswoić widok wnętrza ciała człowieka niż jego 

zewnętrzną powłokę. Można oglądać ludzkie wnętrze dzięki rozlicznym technikom 

medycznym, dlatego też widok wnętrza organizmu coraz bardziej powszednieje a mimo to 

pokazywanie tego co na zewnątrz nadal podlega prawnym i moralnym ograniczeniom1130.  

Czynność medyczna zawsze pociąga za sobą potrzebę ważenia zysku 

 z uszczerbkiem, a co najmniej szans i ryzyk dla dóbr prawnych oraz interesów pacjenta. 

Podejmowanie decyzji klinicznej odbywa się niemal zawsze przy niepewności rezultatu, 

 a często w sytuacji wymagającej pośpiechu. Wszystko to w przekonaniu o lekarskich 

kompetencjach. Są to tego typu sytuacje, które zwalniają poniekąd z poszanowania 

jednostkowych praw pacjenta w imię dobra wyższego, jak życie i zdrowie albo dobra 

wspólnego, np. agresja pacjenta zagrażająca innym. Przywołane sytuacje przekonują jednak 

 
1128 A. Fryś, Wybrane prawa…, s. 365-367. 
1129 J. Barański, Ciało i sztuka leczenia. Wprowadzenie do estetyki lekarskiej, Wrocław 2011, s. 60. 
1130 P. Carr-Gomm, Historia nagości..., s. 22. 
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do wysnucia wniosku, że jest też tak, że dobra większej wartości nie było, nie było również 

celu medycznego uzasadniającego naruszenie prawa. Wówczas pozostaje naruszenie dóbr 

na zasadach ogólnych, obwarowane właściwymi sankcjami. Dlatego czynność medyczna 

zawsze wymaga usprawiedliwienia przez cel1131, w przeciwnym wypadku w grę wchodzi 

odpowiedzialność dyscyplinarna i cywilnoprawna.  

We współczesnym świecie w coraz większym stopniu pojawia się tendencja do 

kompensowania szkody majątkowej, jak i szkody niemajątkowej. Znaczenie tej formy 

kompensacji zdaje się systematycznie rosnąć w sferze związanej z odpowiedzialnością 

medyczną. Jest to bez wątpienia przejaw upodmiotowienia pacjenta w relacjach z 

personelem medycznym1132. W tym zakresie zastosowanie znajdują środki ochrony 

przewidziane w art. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 448 

k.c. Dobra osobiste i prawa pacjenta nie stanowią pojęć tożsamych. Są natomiast powiązane 

w ten sposób, że prawa pacjenta dają instrument ochrony dóbr osobistych w szczególnym 

kontekście sytuacyjnym, kiedy dana osoba poddaje się czynnościom medycznym. 

Ustawodawca uznał za stosowane wyraźnie je wymienić, co ma znaczenie przede wszystkim 

takie, że ułatwia pacjentowi uzyskanie zadośćuczynienia skoro jego dobro prawne w 

związku z opieką medyczną zostało skonkretyzowane. Wskazane w ten sposób prawa 

pacjenta stanowią w razie ich naruszenia podstawę do żądania naprawienia krzywdy, bez 

potrzeby odwoływania się do dóbr osobistych1133. Zgodnie z art. 4 ustawy o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może 

przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za 

doznaną krzywdę na podstawie art. 448 k.c. Przepis ten chroni godność, prywatność  

i autonomię pacjenta niezależnie od staranności i skuteczności zabiegu lekarskiego. 

Zawinione naruszenie praw pacjenta nie wymaga dowodu szkody, a zadośćuczynienie 

pieniężne na podstawie art. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zw. 

z art. 448 k.c. może być przyznane za sam fakt naruszenia, niezależnie od tego, czy w 

następstwie tego powstała szkoda1134.   

Lekarz, obok odpowiedzialności cywilnej, może ponosić odpowiedzialność 

zawodową za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów prawnych związanych z 

wykonywaniem zawodu. W postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej 

 
1131 M. Boratyńska, P. Konieczniak, Zasady prawa…, s. 34. 
1132 M. Safjan, Kilka refleksji wokół problematyki zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody wyrządzonej 

pacjentom, Medycyna i Prawo 2005, nr 1, s. 5-6. 
1133 M. Boratyńska, P. Konieczniak, Zasady prawa…, s. 80-81. 
1134 M. Nestorowicz, Prawo medyczne, Warszawa 2016, s. 22. 
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lekarza zarówno w postępowaniu wyjaśniającym, jak i przed sądem lekarskim, pacjent (a w 

razie jego śmierci osoby bliskiej) jest stroną. Ma on prawo dostępu do informacji medycznej 

i dokumentacji medycznej, co gwarantuje art. 58 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 

lekarskich1135. Przysługuje mu odwołanie od orzeczenia okręgowego sądu lekarskiego do 

Naczelnego Sądu Lekarskiego, a od prawomocnego orzeczenia kasacja do Sądu 

Najwyższego w razie rażącego naruszenia prawa oraz z powodu niewspółmierności kary do 

czynu lekarza, o czym przesądza art. 90 i następnego ustawy o izbach lekarskich1136.  

Jeżeli chodzi o odpowiedzialność karną to ochrona praw pacjenta nie opiera się na 

przepisach specjalnie dla tego celu skonstruowanych, choć wyjątkiem jest tu art. 192 k.k., a 

zastosowanie znajdują ogólne regulacje Kodeksu karnego. Samo w sobie niestaranne 

działanie lekarza przestępstwem nie jest, gdyż nie istnieje taki typ czynu zabronionego i 

zdaniem M. Boratyńskiej i P. Konieczniaka istnieć nie powinien1137 z czym należy się 

zgodzić. 

Bywają jednak przypadki kolizji różnych praw pacjentów. Zaznaczyć należy, że w 

czasie leczenia szpitalnego panowanie nad własną intymną sferą życia jest też wysoce 

utrudnione. Intymność wymaga przynajmniej elementarnego odosobnienia, a pewne 

nieuchronne napięcie, jeśli nie wprost kolizja, zachodzi m.in. między intymnością a 

ustawowo zagwarantowanym prawem innych pacjentów do utrzymywania kontaktów 

towarzyskich. Kolizja ta jest szczególnie widoczna na oddziale noworodków. Po porodzie, 

w salach wieloosobowych, młode mamy zmagają się z koniecznością opieki nad 

noworodkiem a jednocześnie z własnymi dolegliwościami poporodowymi. Często muszą 

leżeć bez majtek, z odsłoniętymi piersiami, tymczasem na salę przychodzą rodziny innych 

kobiet „pooglądać” noworodka. Zdarzają się i niezapowiedziane sytuacje, kiedy nagle do 

pokoju wchodzą mężczyźni z działu technicznego naprawić jakąś usterkę w sali. Dzieje się 

to bez uprzedzenia pacjentek1138.  

Kolizja występuje także między prawem do nauki a intymnością. Nierzadko bowiem 

świadkami nagości pacjenta są studenci, którzy obecni są na wszystkich oddziałach w 

szpitalu. Prawo do intymności przejawia się także tym, że osoby wykonujące zawód 

medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych 

świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia lub 

 
1135 t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 965 z późn. zm. 
1136 M. Nestorowicz, Prawo medyczne…, s. 35-36. 
1137 M. Boratyńska, P. Konieczniak, Zasady prawa…, s. 176. 
1138 https://parenting.pl/porod-moj-publiczny dostęp dnia 15. 06. 2020 r. 
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wykonanie czynności kontrolnych na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej. 

Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta i osoby wykonującej 

zawód medyczny udzielającej świadczenia zdrowotnego. Wyjątek w tym zakresie stanowią 

kliniki i szpitale akademii medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe i inne 

jednostki uprawnione do kształcenia studentów nauk medycznych, lekarzy oraz personelu 

medycznego w zakresie niezbędnym do celów dydaktycznych. W tym kontekście warto 

wskazać, iż art. 51 Kodeksu Etyki Lekarskiej wymaga uzyskania zgody pacjenta lub jego 

przedstawiciela ustawowego na udział w demonstracjach naukowych lub dydaktycznych. 

Należy przy tym starać się o zachowanie anonimowości osoby demonstrowanej1139. 

W zakresie kolizji dobra, jakim jest prawo do nauki a prawo do intymności pacjenta 

M. Malczewska wskazuje, że nie można domniemywać, że pacjent zgłaszający się do 

podmiotu leczniczego, kształcącego osoby wykonujące zawód medyczny godzi się 

jednocześnie na ograniczenie jego prawa do poszanowania intymności lub z niego 

rezygnuje1140. Oznacza to, że każdorazowo istnieje obowiązek uzyskania zgody pacjenta na 

obecność adeptów medycyny. 

W takim przypadku nasuwa się pytanie: co w sytuacji, gdy w przeświadczeniu 

pacjenta obecność tych osób narusza jego prawo do intymności? A. Gurbiel uważa, że prawo 

do poszanowania intymności jest ograniczone przez przepis art. 36 ust. 4 o zawodach lekarza 

i lekarza dentysty. Osoby kształcące się na przyszłych lekarzy muszą zdobywać niezbędną 

wiedzę praktyczną w placówkach do tego przeznaczonych. Rolą akademickich szpitali 

klinicznych jest zarówno chęć leczenia chorych pacjentów, jak i kształcenie przyszłych 

lekarzy i personelu medycznego. Gdy człowiek decyduje się na badania i leczenie w takim 

szpitalu musi być świadomy zadań, jakie są przypisane takiej jednostce. Autorka proponuje 

zniwelowanie kolizji praw poprzez budowę dobrych relacji na linii lekarz - pacjent - osoby 

kształcące się1141. Podobnie uważa P. Konieczniak, który wskazuje, że jeżeli udzielanie 

świadczeń zdrowotnych stanowi równocześnie składnik zajęć dydaktycznych, pacjent nie 

może oczekiwać odosobnienia ani żądać nieobecności studentów medycyny lub innych osób 

szkolących się zawodowo1142. Przeciwnie uważa M. Nestorowicz, którego zdaniem gdyby 

 
1139 P. Pampuszko, Prawa pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (w:) Prawo medyczne. Bioetyka, red. D. Sieroń, 

Wrocław 2017, s. 109-110. 
1140 M. Malczewska, Zasada wykonywania zawodu lekarza (w:) Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

Komentarz, red. E. Zielińska, Warszawa 2014, s. 666. 
1141 A. Gurbiel, Prawo do poszanowania intymności i godności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych 

według prawa polskiego (w:) Prawa pacjenta, red. U. Drozdowska, A. Wnukiewicz-Kozłowska, Warszawa 

2016, s. 164-165. 
1142 P. Konieczniak, Prawa pacjenta (w:) System prawa medycznego, red. E. Zielińska, Warszawa 2019, s. 433. 
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pacjent zdecydowanie sprzeciwił się obecności studentów to jego sprzeciw powinien zostać 

uwzględniony bądź należy ograniczyć liczbę studentów, zamiast dużej grupy kilka osób1143.  

Dodatkowego uzasadnienia wymaga uświadomienie sobie, że pobyt w placówce 

medycznej, mimo że na ogół dobrowolny, stanowi w istocie ograniczenie wolności 

podyktowane potrzebą zdrowotną, a więc jest pewnego rodzaju podwójnym zniewoleniem. 

Wytrąca z dotychczasowego rytmu życia, wtłacza w reżim szpitalny, izoluje od środowiska 

społecznego, co już samo w sobie jest na ogół dolegliwie. Z poszanowania prywatności  

i intymności da się zatem wywieźć dyrektywę minimalizowania owych dolegliwości, 

w szczególności zaniechania działań uzasadnionych tylko i wyłącznie wygodą personelu,  

a spośród rozwiązań alternatywnych - wybierania najmniej restrykcyjnych. Zasada 

poszanowania intymności powinna być także uwidoczniona przy rozstrzyganiu sytuacji 

kolizyjnych, w tym w jakich okolicznościach uzasadnione jest egzekwowanie higieny 

osobistej, odpowiedniego ubrania się, przebrania do operacji, osłonięcia ciała przy 

przewożeniu na stół operacyjny1144.  

Zgodzić się należy z P. Konieczniakiem, że w praktyce medycznej szacunek dla 

intymności pacjenta może polegać jedynie na minimalizowaniu jej naruszeń do rozmiaru 

niedającego się uniknąć, unikaniu stwarzania zbędnych sytuacji wstydliwych, nawykowym 

pukaniu do drzwi gabinetów albo zamykaniu ich na czas badania lub zabiegu, organizacji 

przestrzeni dającej choćby minimum izolacji od otoczenia, wyposażenia pomieszczeń w 

parawany, a zwłaszcza na eliminowaniu obecności osób postronnych w miejscach, gdzie 

udziela się świadczeń zdrowotnych, włączając w to zebranie wywiadu1145. Rzeczywistość 

wyklucza bowiem istnienie specjalnie przygotowanych gabinetów celem przeprowadzania 

badania, pojedynczych a nie wieloosobowych sal szpitalnych, tak aby nie konfrontować 

nagości z innymi osobami, czy też wyposażenia wszystkich szpitali w zamki, które 

uniemożliwiają wejście z zewnątrz w momencie przeprowadzania badania. Paternalistyczny 

model jest już jednak passe przeto intymność pacjenta winna być chroniona na miarę 

możliwości i nie może być bagatelizowana. Wystarczająca przy tym jest obecna regulacja 

prawa zapewniająca adekwatne środki ochrony prawnej w postaci powództwa w trybie  

art. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zw. z art. 448 k.c. oraz 

możliwość zainicjowania postępowania dyscyplinarnego wobec lekarza, pielęgniarki, 

 
1143 M. Nestorowicz, Prawo medyczne…, s. 26. 
1144 M. Boratyńska, P. Konieczniak, Zasady prawa…, s. 67-68. 
1145 P. Konieczniak, Prawa pacjenta…, s. 433-434. 
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położnej, którzy w sposób nieusprawiedliwiony nie chronią nagości osób przebywających 

w szpitalu.    

Na uwagę zasługuje również problem szczególnie widoczny w szpitalach 

psychiatrycznych. Szpital psychiatryczny przez znawców tematu zaliczany jest do grona 

tzw. instytucji totalnych. Mianem takim określane są instytucje, w których to korzystający  

z ich usług klient zmuszony jest do respektowania narzuconego przez personel porządku. 

 W instytucjach tego typu personel z góry znajduje się na pozycji bardziej uprzywilejowanej, 

gdyż to on określa zasady funkcjonowania np. oddziału psychiatrycznego. Funkcjonowanie 

oddziałów psychiatrycznych określają nie tylko przepisy ustawowe, ale także zasady 

ustanawiane w regulaminach wewnętrznych, które w sposób wyraźny ingerują w życie 

prywatne pacjenta. To w nich określone są m.in. okoliczności zastosowania przymusu 

bezpośredniego, konieczność dbania o higienę osobistą, przeprowadzania kontroli w trakcie 

korzystania z łazienki1146. Analizując funkcjonowanie szpitala psychiatrycznego, jako 

instytucji totalnej, B. Kmieciak podjął rozważania jak w polskim prawie wygląda ochrona 

praw pacjenta do poszanowania jego życia prywatnego1147. 

Pytania takie rodzą się na gruncie kontroli osobistej pacjenta, kontroli jego pobytu w 

toalecie, a także w ramach tzw. przymusu bezpośredniego. Chodzi mianowicie o zakres tego 

uprawnienia, który określony jest ustawowo w sposób ogólny, a zagadnieniem kluczowym 

jest w jaki sposób wygląda jego realizacja. Czy można np. przymusowo pacjenta rozebrać 

 i umyć w chwili rażącego zaniedbania w zakresie higieny osobistej. B. Kmieciak kładzie 

bardzo duży nacisk na stworzenie prawidłowych relacji z pacjentem i należytego 

wywiązania się wobec niego z obowiązku informacyjnego. Jego zdaniem pacjent, który  

z szacunkiem jest informowany o obowiązujących zasadach, może spokojnie 

przeanalizować ich zasadności, dzięki czemu szybciej podchodzi z uznaniem do 

obowiązujących przepisów. Z kolei pacjent, którego bez uprzedzenia zaczyna się np. 

przeszukiwać, rozbierać celem wykąpania, automatycznie zaczyna odczuwać strach, co 

bezpośrednio może prowadzić do pojawienia się zachowań agresywnych. Należy więc 

najpierw podjąć próbę uzyskania zgody od pacjenta, porozmawiać z nim i wytłumaczyć. 

Jeżeli metoda ta nie skutkuje podjęciem przez pacjenta dobrowolnie czynności, np. umycia 

się, wszelkie działania przymusowe muszą być przeprowadzone w obecności co najmniej 

 
1146https://www.google.com/search?q=regulamin+szpitala+psychiatrycznego&oq=regulamin+szpitala+psych

iatrycznego&aqs=chrome..69i57j0l2.4874j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8dostęp dnia 16.06.2020 r. 
1147 B. Kmieciak, Poszanowanie prywatności pacjenta szpitala psychiatrycznego - kontekst prawny, etyczny 

oraz społeczny, Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2010, nr 10, s. 32. 
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dwóch pracowników medycznych, bez udziału innych pacjentów. Ponadto wspomniana 

czynność musi być dokładnie opisana w dokumentacji medycznej pacjenta. Dzięki 

zaistnieniu wspomnianych zasad istnieje możliwość przejrzystego ingerowania w sferę 

prywatności danej osoby w sposób szanujący jej intymność. Pacjent ma jasny komunikat 

ukazujący przyczyny wspomnianych działań. Ponadto chory ma możliwość wyrażenia na 

nie zgody. Opisanie wspomnianych zdarzeń w dokumentacji stanowi realizację zaleceń 

ustawowych, by szczególnie istotne kwestie związane z postępowaniem terapeutycznym, 

np. zastosowania przymusu bezpośredniego, umieszczane były w historii choroby 

pacjenta1148. 

Jeżeli zaś chodzi o kontrolę pacjenta w toalecie to również rzeczą kluczową jest 

uprzedzenie o zamiarze kontrolowania pacjenta podczas przebywania w łazience, chociażby 

pukaniem do drzwi. Wcześniej, w ramach zapoznawania się z regulaminem oddziału, 

pacjenci wspomnianych oddziałów muszą być informowani o stosowanej praktyce. 

Działania tego typu może oczywiście przeprowadzić jedynie pracownik medyczny. 

Niedopuszczalne wydaje się przeprowadzenie omawianej kontroli przez np. personel 

sprzątający, który w żaden sposób nie uczestniczy w terapii pacjenta. Przestrzeganie 

proponowanych zasad daje pacjentowi jasny komunikat, iż nie wynikają one z niezdrowej 

ciekawości, ale z zasady dbania o bezpieczeństwo i zdrowie pacjenta1149.  

Analiza poszczególnych regulaminów dostępnych na stronach internetowych 

prowadzi niestety do wniosku, że są to dokumenty o dużym stopniu ogólności, w których 

prawo pacjenta do poszanowania intymności i godności odzwierciedlone jest poprzez 

ogólny zapis dotyczący tego prawa, np. pacjent ma prawo do poszanowania jego intymności 

w czasie pobytu w placówce. Nie ulega więc wątpliwości, że jest to tego typu 

sformułowanie, które w żaden sposób ani nie sprowadza tego prawa na grunt codziennych 

czynności, ani nie daje pacjentowi czy personelowi medycznemu jasnych i przejrzystych 

zasad postępowania w sytuacjach najczęściej występujących na terenie szpitala/oddziału. 

Taka praktyka nie jest dobra. Regulamin powinien odzwierciedlać zakres praw  

i odpowiadających im obowiązków personelu medycznego w sytuacji np. unieruchomienia 

pacjenta, konieczności jego odkrycia, kontroli jego pobytu w toalecie, zastosowania 

przymusu w celu umycia pacjenta. Poprzez takie szczegółowe regulacje prawo do 

intymności może zafunkcjonować a zastosowanie przymusu, podjęcie działań kontrolnych 

lub też ograniczenie niektórych praw, przeprowadzone z uwzględnieniem jasno opisanych 

 
1148 Tamże, s. 34-35. 
1149 Tamże, s. 35. 
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zasad, może prowadzić do pojawienia się postaw poprawnych u pacjentów. Pacjent 

informowany o przyczynach stosowania przepisów, zwłaszcza przepisów ingerujących  

w sferę prywatności, może wykształcić u siebie automatyczny szacunek dla prawa jako do 

zjawiska, które nie pomija go w istotnych dla niego kwestiach. Tylko przy takim założeniu 

pacjent jest skłonny przestrzegać regulaminowych zapisów1150.  

 Jeżeli chodzi o zabiegi estetyczne, inaczej kosmetyczne, to część z nich, zwłaszcza  

z zakresu tzw. chirurgii estetycznej może mieć niekiedy charakter czynności stricte 

leczniczych. Będą nimi takie czynności, które zmierzają nie tylko do poprawy wyglądu 

pacjenta, lecz w ich konsekwencji do usunięcia anomalii fizycznych, mających charakter 

pierwotny, a więc od urodzenia, lub wtórny - wynikłych z takich wydarzeń, jak urazy czy 

choroby. Wśród zabiegów kosmetycznych można wyróżnić także nieterapeutyczne zabiegi 

upiększające, których jedynym celem jest dostosowanie urody pacjenta do pożądanych przez 

niego standardów. Zabiegi tego typu są dopuszczalne w przypadku zrealizowania 

kontratypowych wymogów ich legalności1151. Do takich czynności, wykonywanych przez 

lekarza, stosuje się ogólne reguły ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Kodeks Etyki Lekarskiej itp. Prawu do poszanowania 

intymności pacjenta odpowiada obowiązek lekarza a wszelkie tego typu zabiegi winny 

uwzględniać poczucie wstydu pacjenta i być przeprowadzone w sposób jak najmniej 

uciążliwy.    

 Należy wyróżnić także czynności czysto kosmetyczne wykonywane przez osoby nie 

posiadające kwalifikacji medycznych. Czynności wykonywane przez takie osoby w 

salonach kosmetycznych, mogą polegać na wykonywaniu gimnastyki, masaży, okładów, 

naświetlaniu, depilacji, nakładaniu olejków, kremów w celu pielęgnacji ciała i urody, przede 

wszystkim cery, włosów, paznokci, ale też figury1152. Ponieważ na rynku tych usług panuje 

ogromna konkurencja, właściciele gabinetów poszerzają swoją ofertę o coraz bardziej 

nowoczesne, innowacyjne technologie, mimo to jednak czynnikiem decydującym  

o odniesieniu sukcesu w walce o klienta jest pozyskanie jego zaufania1153. 

Przy tego typu zabiegach ekspozycja nagości nie jest niczym wyjątkowym, 

zwłaszcza jeżeli chodzi o masaże oraz depilacje. Z racji skomercjalizowania tej sfery, usługa 

 
1150 Tamże, s. 35-36. 
1151 M. Filar, Lekarskie prawo karne, Kraków 2000, s. 209-211. 
1152 R. Kubiak, Czynności kosmetyczne (estetyczne) (w:) System prawa medycznego, red. E. Zielińska, 

Warszawa 2019, s. 790-791. 
1153 A. Kaczorowska, Zaufanie jako kluczowa wartość w kształtowaniu trwałych relacji z klientem w erze 

nowoczesnych technologii i usług, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie 

2016, t. 2, s. 175. 
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jest świadczona w taki sposób, aby zadowoleni klienci wracali, stąd dużą wagę przywiązuje 

się do poczucia komfortu i zapewnienia intymności w wykonywaniu danej czynności. W 

przypadku depilacji kosmetyczka prosi o założenie jednorazowej bielizny, którą uchyla 

jedynie w przypadku głębszej depilacji. Nie ma tu doświadczenia nagości jak u 

ginekologa1154. Podobnie przy okazji masażu, ciało okryte jest ręcznikiem, a odsłonięty 

zostaje jedynie masowany fragment ciała. Gdy klient przewraca się na bok, kosmetyczka 

podnosi ręcznik w taki sposób, aby z ręcznika stworzyć swego rodzaju parawan oddzielający 

kosmetyczkę od klienta. W odniesieniu do czynności czysto kosmetycznych brak jest 

szczegółowych przepisów. Zastosowanie znajdą tu przepisy powszechnie obowiązujące w 

zakresie dóbr osobistych, a więc w przypadku naruszenia prawa do godności, prywatności, 

intymności klientowi przysługują środki ochrony określone w art. 24 k.c. oraz 448 k.c.  

 

2. Nagość w trakcie czynności orzeczniczych   

 

Wykonywanie zawodu lekarza polega również na wydawaniu opinii i orzeczeń 

lekarskich przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi 

dokumentami, o czym przesądza art. 2 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

Lekarze wydają opinie, świadectwa, zaświadczenia, orzeczenia w licznych przypadkach 

przewidzianych przez prawo. Lekarz wykonujący zawód ma również obowiązek 

uczestniczenia w pracach komisji lekarskich, określających zdolność osób podlegających 

kwalifikacji wojskowej do czynnej służby wojskowej, na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach1155. 

System orzecznictwa lekarskiego nie jest jednolity, a składa się z szeregu aktów 

wykonawczych wydanych do ustaw. Sposób postępowania lekarza orzecznika, komisji 

orzeczniczej należy odtwarzać na podstawie konkretnego aktu normatywnego.  

S. Golinowska, A. Sowa i A. Wilmowska-Pietruszyńska podają, że orzecznictwo lekarskie 

nie stanowi koherentnego systemu. Jest rozproszone w kilku instytucjach, w których na 

podstawie odrębnych regulacji występują różnice, także definicyjne. Orzekanie nie jest 

jednolite, a procedury nie są wystandaryzowane1156. Również E. Wągrowska-Koski i  

 
1154 http://safe-beauty.pl/2018/03/26/depilacja-bikini-u-kosmetyczki-bez-tajemnic/ dostęp dnia 17. 06. 2020 r. 
1155 D. Pampuszko, Zasady organizacji działalności leczniczej (w:) Prawo medyczne. Bioetyka, red. D. Sieroń, 

Wrocław 2017, s. 89. 
1156 S. Golinowska, A. Sowa, A. Wilmowska-Pietruszyńska, Funkcjonowanie orzecznictwa lekarskiego oraz 

działalność lekarzy orzeczników w systemie zabezpieczenia społecznego i wspierania zatrudnienia, Polityka 

Społeczna 2012, nr 3, s. 26. 
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M. Rybacki wskazują, że orzecznictwo lekarskie należy do trudnych i odpowiedzialnych 

zadań, istnieje niewiele opracowań, które mogą być pomocne w pracy lekarza orzecznika. Z 

kolei obowiązujące regulacje prawne charakteryzują się brakiem spójności i precyzyjności, 

co prowadzi do trudności w ich praktycznym stosowaniu1157.  

Pomimo istniejących różnic w sposobie postępowania lekarza orzecznika lub komisji 

lekarskiej istnieje jednolite przekonanie o konieczności rozebrania się w czasie czynności 

przeprowadzanych przed tym organem. Na myśl przychodzi od razu komisja wojskowa 

 i dawne obrazy przedstawiające kandydatów, którzy w stroju Adama stoją przed stołem 

komisyjnym czekając na niedyskretne badanie. Zaskakujące, że współcześnie komisja 

wojskowa nie budzi już takich emocji jak przed laty, kiedy służba wojskowa była 

obowiązkowa, a badania są przeprowadzane niezwykle skrupulatnie celem zdemaskowania 

symulantów. Każdy musiał się wówczas rozebrać do naga a komisja badała kilku, kilkunastu 

mężczyzn naraz. Skład komisji był często mieszany damsko-męski. Bywały sytuacje,  

że komisja badała nawet odbyt, albowiem do wojska w latach 80-tych XX wieku nie 

przyjmowano także gejów1158. 

Okazuje się, że „nagie” komisje wojskowe odeszły do lamusa, a oficjalne informacje 

o badaniu przed komisją podają, że kandydaci proszeni będą li tylko o rozebranie do 

bielizny1159. Media donoszą, że zdarza się, że dochodzi czasami do badania genitaliów, które 

przeprowadza lekarz, dzieje się to jednak za parawanem, bez dostępu dla oczu osób 

postronnych1160. Wówczas zachowane są standardy wypływające z systemowej zasady 

prawa medycznego, a mianowicie prawa do prywatności. Wykonanie takiego badania za 

parawanem, w sposób dyskretny, niewątpliwie należy oceniać pozytywnie i propagować 

jako oczekiwany sposób postępowania w czasie badania orzeczniczego.  

Nagość przed komisją - chociażby częściowa - wciąż jest jednak obecna, o czym 

przekonują skargi osób starających się o określone świadczenia o brak zapewnienia 

intymności, o przyczyny konieczności epatowania swoją nagością przed całą komisją, 

nierzadko również osobami trzecimi. Przykładowo podać można sytuacje, kiedy komisja 

lekarska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych urzęduje w budynku, gdzie wydzielono miejsca 

 
1157 E. Wągrowska-Koska, M. Rybacki, Identyfikacja najczęściej występujących problemów w orzeczeniu 

niezdolności do pracy dla celów rentowych na podstawie działalności ekspertyzowej przychodni chorób 

zawodowych w latach 2005-2007, Medycyna Pracy 2010, nr 1, s. 24 
1158https://plus.dzienniklodzki.pl/ksiazeczka-wojskowa-czyli-jak-stanac-przed-komisja-i-nie-dostac-

biletu/ar/c1-14758990 - dostęp dnia 17.06.2020 r. 
1159https://wiadomosci.onet.pl/kraj/komisja-wojskowa-jest-obowiazkowa-czy-trzeba-sie-rozbierac-

najwazniejsze-informacje/pdx29qj - dostęp dnia 17.06.2020 r. 
1160 https://cyrkiel.info/blog/komisja-wojskowa-od-a-do-z/ - dostęp dnia 17.06.2020 r. 
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do badań poprzez postawienie tekturowych ścian a o chorobach i leczeniu pacjenta może 

usłyszeć każdy, kto znajduje się w boksie obok. Waga dla badanych stoi na korytarzu,  

a ważenie odbywa się w samej bieliźnie. Do tego dostrzec można, że dla badanych bardzo 

krępujące jest to, że badanie następuje przed całą komisją. Nierzadko ludzie czują wtedy 

wstyd, szczególnie osoby zmagające się ze schorzeniami, dysfunkcjami organizmu1161. 

Zdarzają się i takie sytuacje, kiedy osoba badana odmawia wręcz rozebrania się do 

badania lekarskiego z różnych względów: ze wstydu, z tego powodu, że ma trudności  

z wykonaniem tej czynności, czy też nie widzi związku pomiędzy swoimi chorobami 

wewnętrznymi a koniecznością rozebrania się do bielizny1162. Ciężko oceniać taką sytuację, 

przepisy jednoznacznie stanowią, że lekarz przed wydaniem orzeczenia winien zbadać 

pacjenta, wyjątkowo może od tego badania odstąpić. Kwestia ta pozostaje do oceny lekarza 

orzecznika o tyle, że jeżeli lekarz stwierdzi, że dokumentacja jest niewystarczająca to 

badanie przeprowadzić musi. Inaczej nie może wydać orzeczenia. Tymczasem łatwo 

zrozumieć sytuację osób, które czują niezwykłe skrępowanie przed konfrontacją swojej 

nagości z członkami komisji. Wszak często są to osoby po operacjach, z widocznymi 

bliznami, nierzadko kobiety po mastektomii, które same nie mogą oswoić się ze swoim 

wyglądem, a muszą się mierzyć z publiczną nagością. Sprawa wydaje się jeszcze bardziej 

kontrowersyjna kiedy uwzględnić to, że bywają i takie sytuacje, kiedy lekarz poleca rozebrać 

się osobie badanej przy nieosłoniętym oknie, nie uwzględniając prośby o zasłonięcie 

rolet1163.   

Czynności orzecznicze immanentnie wiążą się z koniecznością przeprowadzenia 

badania lekarskiego. Badanie lekarskie to badanie przeprowadzone osobiście przez lekarza 

w czasie postępowania z pacjentem. Formalnie dzieli się na badanie podmiotowe, tj. wywiad 

choroby oraz badanie przedmiotowe, a więc fizykalne. Badanie fizykalne składa się  

z oglądania, omacywania, opukiwania i osłuchiwania1164. Zasadniczo każde badanie 

lekarskie wymaga rozebrania się pacjenta do bielizny, a przy osłuchiwaniu płuc i serca 

należy zdjąć stanik. Badanie lekarskie obejmuje bowiem oglądanie, badanie dotykiem, 

opukiwanie i osłuchiwanie - nie należy tych czynności wykonywać przez ubranie. Zakres 

badania ustala indywidualnie lekarz w zależności od schorzeń badanego i celu danego 

 
1161 https://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,21294786,to-nie-sa-lekarze-to-urzednicy-co-czeka-chorych-

na-komisji.html – dostęp dnia 18.06.2020 r. 
1162 https://warszawa.naszemiasto.pl/nieczuly-jak-lekarz-na-komisji-zus/ar/c1-7116913 - dostęp dnia 18.06. 

2020 r. 
1163https://dziennikbaltycki.pl/pacjentka-musiala-sie-rozebrac-przed-odslonietym-oknem-gabinetu-w-

gdanskim-zus-lekarka-nie-chciala-zasunac-rolety-sprawe-bada/ar/12865958 - dostęp dnia 18.06.2020 r. 
1164 https://pl.wikipedia.org/wiki/Badanie_fizykalne - dostęp dnia 19.06.2020 r. 
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orzeczenia1165. Ze względu na kompleksowość oceny, jakiej musi dokonać lekarz orzecznik 

czy też komisja lekarska daną osobę należy zbadać w pełnym zakresie. Lekarz powinien 

jednak zachować warunki intymne, tak aby badany nie czuł się skrępowany, gdyż również 

w tym aspekcie lekarza wiążą ogólne normy wynikające z ustaw i kodeksu etyki.  

Szczególną uwagę zwracają uregulowania, jeżeli chodzi o orzecznictwo  

o niepełnosprawności dla celów pozarentowych, albowiem badanie przeprowadzane jest nie 

przed całą komisją, a przed jedną osobą, lekarzem przewodniczącym składu komisji 

lekarskiej albo przed członkiem powiatowego zespołu. Wydaje się, że takie uregulowanie 

podyktowane jest właśnie prawem do intymności, a bezsprzecznie zbadanie przez jednego 

lekarza a nie przez całą komisję taką intymność chroni. Zaakceptowania wymaga także  

i takie spostrzeżenie, że jedynie w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie komisji 

lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób 

stawiających się do kwalifikacji wojskowej przewidziano dodatkowe regulacje akcentując 

prawo do intymności badanego. Na komisję lekarską nałożony został obowiązek 

uwzględnienia prośby osoby badanej o przeprowadzenie badania tylko w obecności lekarza, 

a nie w obecności całego składu komisji lekarskiej, dodatkowo zaznaczono konieczność 

separacji badanych na płeć męską i żeńską. Wydaje się, że tego typu regulacje są jak 

najbardziej wskazane. Krytycznie należy ocenić natomiast zawężenie tego rozwiązania 

jedynie do wskazanego rozporządzenia. Trudno zrozumieć, dlaczego ustawodawca akurat  

w przypadku wojskowej komisji lekarskiej oraz w przypadku wydawania orzeczeń  

o niepełnosprawności doszedł do przekonania, że możliwym jest, aby badanie 

przeprowadzić tylko w obecności lekarza, w pozostałych zaś sytuacjach koniecznym jest 

przeprowadzenie badania przed całą komisją. Wszak badania takie nie są przeprowadzane 

gremialnie a wykonywane przez jedną konkretną osobę. W rzeczywistości sprowadzają się 

do tego, że badany musi przed całą komisją rozebrać się i konfrontować swoją nagość z 

obecnymi. Wydaje się, że badanie nie straciłoby na znaczeniu, gdyby wprowadzić 

systemową regulację o przeprowadzeniu badania, na prośbę danej osoby, jedynie przez 

lekarza i za parawanem, w miejscu gdzie badany będzie mógł dyskretnie się rozebrać  

i poddać czynnościom lekarskim, w ten sposób czyniąc zadość pozostałym przepisom w 

zakresie orzecznictwa. Stworzenie warunków intymnych dla osoby badanej pozwoliłoby 

wyeliminować poczucie dyskomfortu i wstydu, który wciąż towarzyszy tym badaniom. 

Najczęściej wszak przed komisjami stają osoby schorowane, z fizycznymi ułomnościami, z 

 
1165 https://www.znanylekarz.pl/pytania-odpowiedzi/jak-powinna-wygladac-profesjonalna-wizyta-u-lekarza-

medycyny-pracy-jakie-badania-wykonuje-i-czy-trzeba-rozbierac-sie - dostęp dnia 19. 06. 2020 r. 
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kompleksami, które chronią swoją nagość nawet w domu. Umożliwienie przeprowadzenia 

badania w obecności jednej osoby a nie całego składu, stanowiłoby namiastkę realizacji 

prawa do prywatności, chroniąc intymność i nagi wizerunek człowieka.  

W chwili obecnej działania orzecznicze trudno uznać za działania systemowe. 

System jest bowiem układem zbudowanym z elementów wzajemne powiązanych, 

realizujących jako całość nadrzędną funkcję celu lub uporządkowany zbiór takich funkcji. 

Tymczasem orzecznictwo lekarskie jest realizowane przez różne instytucje, odrębnie 

regulowane, zarządzane1166 i praktykowane. Nawet badania przeprowadzone w tej samej 

procedurze, np. orzeczenie w sprawie ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej 

kandydatów do Państwowej Straży Pożarnej przebiegają różnie, z różną ekspozycją nagości 

i w różnym otoczeniu co implikuje także różnice w standardzie i poczuciu intymności1167. 

Lekarze na miarę możliwości winni wywiązywać się z nałożonych na nich obowiązków 

ustawowych i zasad etyki w dążeniu do zagwarantowania intymności osobom badanym. 

Przypadki skrajne mogą skutkować odpowiedzialnością zawodową lekarza oraz 

powództwem skonstruowanym w oparciu o art. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta w zw. z art. 448 k.c. Dodatkowo lekarz ponosi odpowiedzialność 

dyscyplinarną za naruszenie przepisów regulujących zasady wykonywania zawodu, 

naruszenie zasad etyki zawodowej i deontologii zawodowej, jak również za nienależyte 

wykonywanie zawodu. Czyny te określane są jako przewinienia zawodowe. 

Odpowiedzialność dyscyplinarna jest szczególnym rodzajem odpowiedzialności, której 

założeniem jest sankcjonowanie uchybień i nadużyć wynikających z wykonywania danego 

zawodu, tudzież zachowań uderzających w godność danego zawodu. Postępowanie takie 

toczy się niezależnie od innych, dotyczących tego samego zdarzenia i uzupełnia ochronę 

cywilnoprawną o tyle, że przypisuje się jemu charakter represyjny1168. 

Prawo do prywatności należy traktować jako systemową zasadę prawa medycznego, 

a jego wycinkiem jest prawo do intymności sprowadzające się do ochrony nagości człowieka 

w zakresie jego poczucia wstydu oraz ciekawości, jaką wzbudzą wśród osób trzecich. Prawo 

to znajduje się w katalogu praw pacjenta, których przestrzeganie jest obowiązkiem organów 

publicznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, osób wykonujących zawód medyczny, a 

także podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Zjawisko polegające na braku 

poszanowania intymności jest jednak wciąż obecne. Realizacja prawa pacjenta niewątpliwie 

 
1166 S. Golinowska, A. Sowa, A. Wilmowska-Pietruszyńska, Funkcjonowanie orzecznictwa…, s. 26. 
1167 https://www.strazak.pl/index.php?topic=15463.0 - dostęp dnia 19.06.2020 r. 
1168 B. Sygit, D. Wąsik, Prawo ochrony…, s. 211-212. 
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wymaga rozpowszechniania informacji o prawach pacjenta wśród społeczeństwa oraz 

personelu medycznego. Personel medyczny powinien traktować pacjenta jako 

równoprawnego uczestnika postępowania, nie zaś jak kogoś mniej ważnego, kto ma się 

podporządkować narzuconym przez niego regułom, co nie jest dzisiaj wcale tak oczywiste. 

Podmiotowe, a nie przedmiotowe traktowanie osoby polega na odnoszeniu się do pacjenta z 

należytym szacunkiem, niezależnie od wieku czy statusu społecznego, to jednak miarą 

szacunku jest jednak sposób udzielania mu świadczeń medycznych. Prawo do godności, 

prywatności i intymności nie jest jedynie zbiorem przepisów umiejscowionych w opasłych 

tomach a oddziałuje na konkretnego człowieka, powodując u niego określone reakcje. Każde 

działanie naruszające sferę intymności pacjenta w szpitalu, w przychodni, w gabinecie 

lekarskim może być przez niego uznane jedynie wtedy, gdy nie będzie podejmowane w 

sposób arbitralny. Przestrzeganie ogólnie przyjętych koncepcji praw człowieka, zasad 

poszanowania godności drugiej osoby powoduje, że prawo nawet ingerujące w sposób 

paternalistyczny w prywatność pacjenta, zawsze będzie pomocą, a nie przeszkodzą w 

procesie terapeutycznym1169. 

 

 
1169 B. Kmieciak, Poszanowanie prywatności…, s. 36. 
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Rozdział piąty 

Nagość w postępowaniach karnym i karnym wykonawczym 

 

1. Nagość podczas oględzin, przeszukania i innych czynności 

 

  Nagość nie jest zjawiskiem często występującym na kartach postępowań karnych. 

Niemniej praktyka wskazuje na coraz więcej przypadków takich postępowań, w których 

odegrała ona w pewnym sensie pierwszoplanową rolę. Z własnego doświadczenia 

zawodowego autorce pracy znane są takie zdarzenia, gdzie charakterystyczne cechy osoby 

podejrzewanej, podejrzanego czy też oskarżonego - w postaci przykładowo tatuaży czy blizn 

umiejscowionych w miejscach zazwyczaj okrytych ubraniem - wprost przesądzały  

o niewinności człowieka albo wręcz przeciwnie - ułatwiały dowodzenie winy organom 

ścigania. 

  Właściwie zjawisko nagości może pojawiać się na każdym etapie postępowania 

karnego czy wykroczeniowego, to jest już na jego początku czy też w jego toku - na 

poszczególnych jego etapach, w związku z dokonywaniem poszczególnych czynności 

procesowych. Wystarczy prześledzić doniesienia medialne niekiedy opisujące chociażby 

odnalezienie przez interweniujący patrol Policji nagiej kobiety - ofiary przestępstwa 

znęcania się, wyrzuconej przez sprawcę z domu w wyniku awantury rodzinnej, czy też 

odnalezienie nagiej osoby pokrzywdzonej kradzieżą bądź rozbojem. Za konkretne przykłady 

mogą posłużyć także zdarzenie z grudnia 2007 r., gdy została odnaleziona przez Policję 

zgwałcona i porzucona nago przez kompanów wspólnej libacji na jednym z łódzkich 

podwórek 44 - letnia kobieta1170, czy też z lipca 2016 r., gdy na poligonie w okolicach 

Giżycka uczestnicy zabawy militarnej natrafili na nagie zwłoki kobiety, o czym 

niezwłocznie poinformowali organy ścigania1171. Jako pewnego rodzaju ciekawostkę 

przywołać należy niedawne komunikaty medialne, to jest z 16 kwietnia 2020 r., kiedy 

serwisy informacyjne donosiły o trzech zatrzymaniach nagich mężczyzn, 

nieprzestrzegających regulacji dotyczących ograniczeń związanych z epidemią COVID-19. 

Jeden przypadek dotyczył zatrzymania spacerującego ulicami Oświęcimia bez odzieży 

 
1170http://policja.pl/pol/aktualnosci/16756,Odpowiedza-za-gwalt-i-morderstwo.html - dostęp dnia 13.06.2020 

r. 
1171http://gizycko.wm.pl/372562,W-Swidrach-znaleziono-cialo-kobiety-Zwloki-byly-nagie-wiemy-

nieoficjalnie.html dostęp - dnia 13.06.2020 r. 
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mężczyzny, drugi zaś opisywał zatrzymania dwóch pijanych mężczyzn, którzy nago 

wspinali się na 15 metrowy komin1172. 

  Media donoszą również niekiedy o czynnościach procesowych wkraczających  

w sferę nagości człowieka dokonywanych w toku postępowań karnych. Relacje te 

wzbudzają sporo emocji nie tylko z uwagi na samą materię zdarzeń, których dotyczą, ale 

również z powodu opisywanego w sposób emocjonalny przebiegu konkretnej czy 

konkretnych czynności procesowych związanych z silnym wkraczaniem organów 

procesowych w intymną sferę człowieka Znany jest - gdyż szeroko rozpisywały się o nim 

media - fakt potencjalnie niewłaściwego traktowania przez policję podczas zatrzymania 

grupy obrońców Puszczy Białowieskiej w listopadzie 2017 r. Wprawdzie nie zgłoszono 

żadnych zastrzeżeń do protokołów zatrzymań1173, jednak zażalenia wnoszone przez osoby 

zatrzymane ujawniały wstrząsające detale samych zatrzymań oraz dokonywanych 

przeszukań. Chodzi konkretnie o wydarzenia związane z demonstracją grupy 24 ekologów 

przykutych na znak protestu łańcuchami w siedzibie dyrekcji Lasów Państwowych jako 

sprzeciw wobec dokonywanej masowo wycince starego drzewostanu. Policja dokonała 

zatrzymań protestujących kobiet i mężczyzn, które zostały przewiezione na policyjny 

komisariat. Zamknięto ich w pomieszczeniu i po kolei prowadzono na przeszukanie oraz 

przesłuchanie. Kilka osób zmuszono nie tylko do rozebrania się łącznie z bielizną, ale 

proszono o przybieranie pozycji umożliwiających sprawdzenie, czy zatrzymani nie 

dysponują pochowanymi niebezpiecznymi narzędziami wewnątrz swego ciała. 

Poszukiwano np. żyletek. Czynności tej dokonywały policjantki w duecie, gdzie  

w zażaleniach podniesiono, że obecność jednej z nich była nieuzasadniona. Podczas 

przeszukań zdarzało się, że mężczyźni wchodzili do toalety, w której odbywały się 

czynności procesowe1174. Właściwy miejscowo komendant policji wszczął czynności 

wyjaśniające, czy nie doszło do ewentualnego przekroczenia dyscypliny służbowej. Sprawę 

prowadziła Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota1175. 

  W końcu przywołać należy również całkiem niecodzienną interwencję warszawskich 

policjantów wobec biegającego nago po osiedlu na Białołęce 39-latka. Wezwani do 

 
1172https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-koronawirus-malopolska-jeden-wspial-sie-na-komin-drugi-

parad,nId,4443339 - dostęp dnia 14.06.2020 r. 
1173 https://oko.press/palce-odbycie-pochwie-skandaliczne-traktowanie-ekologow-policje-prawnik-nigdy-

spotkalem-sie-taka-sytuacja/ - dostęp dnia 15.06.2020 r. 
1174 https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103454,22658918,sprawdzali-recznie-czy-nie-mamy-zyletek-w-pochwie-

tak.html - dostęp dnia 15.06.2020 r. 
1175 http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/151373,Policjanci-dzialali-wobec-zatrzymanych-z-zachowaniem-

ich-godnosci-osobistej.html - dostęp dnia 15.06.2020 r. 
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interwencji policjanci napotkali mężczyznę, kiedy ten siedział już na trawie. Nie reagował 

na ich polecenia, a ponadto zauważyli oni, że mężczyzna ma ślady białego proszku na 

twarzy. Funkcjonariusze położyli mężczyznę na trawniku twarzą do ziemi oraz skuli go, 

jednak ten w pewnym momencie stracił przytomność. Resuscytacja nie przyniosła skutków 

wobec czego mężczyzna zmarł1176. Znany jest ponadto przypadek, kiedy podczas pełnienia 

służby w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych policjantka w trakcie kontrolowania 

zachowania osoby umieszczonej w pomieszczeniu spostrzegła, że osoba ta stoi nago przy 

otworze okiennym, tyłem do drzwi i z widocznym materiałem na szyi. Dyżurny wbiegł 

następnie do pomieszczenia, odciągnął zatrzymanego od siatki okiennej, przy jednoczesnym 

zerwaniu z niego bielizny osobistej. Lekarz przybyły na miejsce podjął decyzję o 

przewiezieniu zatrzymanego do szpitala psychiatrycznego1177. 

  Tak więc warto zagadnieniom nagości w postępowaniu karnym w związku z 

dokonywaniem czynności procesowych poświęcić uwagę, przy czym koncentrować nie 

należy jej tylko na nasuwających się prima facie oględzinach, ale także na przeszukaniu, 

kontroli osobistej oraz sprawdzeniu. Choć ich przebieg wydaje się być podobny to jednak 

należy podkreślić, że instytucje te różnią się od siebie, podlegają innym procedurom oraz 

inne są podstawy prawne ich przeprowadzania. 

  Pierwszą instytucją prawa karnego, którą należy omówić w kontekście potencjalnego 

wystąpienia problematyki nagości jest przeszukanie1178. Oczywiście nie przy każdej 

czynności przeszukania dojdzie do eksponowania nagości, gdyż czynność ta może, jak 

stanowi ustawa, koncentrować się także na pomieszczeniu i innych miejscach1179. Podstawą 

faktyczną przeszukania jest wynikające z treści art. 219 Kodeksu postępowania karnego z 

dnia 6 czerwca 1997 r.1180. zaistnienie uzasadnionych podstaw do przypuszczenia, że w 

pomieszczeniu lub w innym miejscu znajduje się osoba podejrzana lub rzeczy mogące 

stanowić dowód w sprawie lub podlegające zajęciu w postępowaniu karnym, albo że przy 

tej osobie, w jej odzieży i innych podręcznych przedmiotach takie rzeczy się znajdują1181. 

Szukając przedmiotów znajdujących się w kręgu zainteresowania organów ścigania, a więc 

 
1176 https://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/7,141637,21986813,biegal-nago-po-osiedlu-w-trakcie-

interwencji-policjantow-zmarl.html - dostęp dnia 15.06.2020 r. 
1177 A. Winnicki, M. Dąbrowski, Prawne i praktyczne aspekty pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób 

zatrzymanych, Słupsk 2017, s. 46. 
1178 A. Pietryka, Ł. Lasek, Przeszukanie pomieszczeń i zatrzymanie rzeczy, Warszawa 2019, s. 3. 
1179 K. Rzeczkowska, Przeszukanie osoby, kontrola osobista, sprawdzenie - podobieństwa i różnice (w:) Blaski 

i cienie przeszukania. Węzłowe problemy procesowo-kryminalistyczne, red. A. Opalska-Kasprzak , I. 

Jaroszewska , M. Powirska, Olsztyn 2018, s. 51-53. 
1180 t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 30 z późn. zm.  
1181 Z. Bogusz, H. Bigelmajer, Przeszukanie, Piła 2019, s. 20. 

310:1009669156

https://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/7,141637,21986813,biegal-nago-po-osiedlu-w-trakcie-interwencji-policjantow-zmarl.html
https://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/7,141637,21986813,biegal-nago-po-osiedlu-w-trakcie-interwencji-policjantow-zmarl.html


311 
 

przeprowadzając czynność przeszukania, ustawodawca dopuszcza możliwość ingerencji w 

sferę intymną człowieka. Przeszukanie jest złożoną strukturą składająca się z psychicznych 

i niepsychicznych komponentów, a informacje na podstawie których podjęto 

niesformalizowaną decyzję o przeszukaniu nie mogą być niemożliwe do weryfikacji1182.  

  Bezwzględnie trzeba podkreślić, że przeszukanie należy do najbardziej dotkliwych 

pod względem stosowanych metod, zakresu oraz ewentualnych konsekwencji prawnych 

czynności o charakterze przymusowym1183. Narusza dobra osobiste człowieka takie jak 

prawo do prywatności oraz prawo do nietykalności osobistej1184. Stąd też powinno być 

stosowane z bardzo dużą rozwagą i tylko w przypadkach wskazanych w ustawie i 

uzasadnionych zaistnieniem przesłanki z art. 219 k.p.k.1185. Decyzja o przeprowadzeniu 

przeszukania musi być więc podjęta przy szczególnym uwzględnieniu okoliczności 

faktycznych świadczących o zasadności jego przeprowadzenia1186. W celu oszczędzenia 

przykrych sytuacji osobie przeszukiwanej czynności tej dokonuje się w miarę możliwości 

za pośrednictwem osób tej samej płci1187, co niewątpliwie na celu ma minimalizację 

poczucia wstydu, szczególnie w sytuacjach intymnych związanych z wkraczaniem w obręb 

nagości człowieka. Przeszukanie osoby ma znaczenie o wiele szersze niż kontrola osobista, 

gdyż dopuszcza sprawdzenie ciała oraz przedmiotów, które znajdują się bezpośrednio przy 

ciele i są przykryte odzieżą1188. Tym samym i taktyka przeszukania jest rozbudowana w 

nieporównywalnie większym stopniu niż taktyka przeprowadzania kontroli osobistej1189. 

  W literaturze autorzy uznają za ważki problem inwazyjność i ingerencję czynności 

przeszukania w najbardziej intymne sfery człowieka. Wskazuje to więc na niezwykłą 

ostrożność, z jaką należy dokonywać przeszukania i w tym kierunku podąża stanowisko K. 

Dudki i H. Paluszkiewicz. Badaczki te wskazują, że przeszukania należy dokonywać 

 
1182 K. Pikul, Materialne przesłanki przeszukania w k.p.k., Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2012, t. XXVIII, 

s. 165-166. 
1183 D. Solodov, I. Solodov, Przeszukanie w procesie karnym Polski i Rosji. Aspekty prawne i kryminalistyczne 

(w:) Blaski i cienie przeszukania. Węzłowe problemy procesowo-kryminalistyczne, red. A. Opalska-Kasprzak, 

I. Jaroszewska, M. Powirska, Olsztyn 2018, s. 181. 
1184 K. Jankowska, M. Powirska, Przeszukanie miejsca (w:) Blaski i cienie przeszukania. Węzłowe problemy 

procesowo-kryminalistyczne, red. A. Opalska-Kasprzak, I. Jaroszewska, M. Powirska, Olsztyn 2018, s. 7. 
1185 M. Krasowska-Lis, Przeszukanie rzeczy (w:) Blaski i cienie przeszukania. Węzłowe problemy procesowo-

kryminalistyczne, red.. A. Opalska-Kasprzak, I. Jaroszewska, M. Powirska, Olsztyn 2018, s. 11. 
1186 M. Malessa, Przeszukanie jako czynność procesowa (w:) Blaski i cienie przeszukania. Węzłowe problemy 

procesowo-kryminalistyczne, red. A. Opalska-Kasprzak, I. Jaroszewska, M. Powirska, Olsztyn 2018, s. 57. 
1187 Z. Uniszewski, Przeszukanie. Problematyka kryminalistyczna, Warszawa 2000, s. 183. 
1188 J. Karaźniewicz, Przeszukanie i czynności zbliżone do przeszukania w teorii i praktyce organów ścigania 

(w:) Węzłowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, Warszawa 2010, s. 285. 
1189 P. Paleń, Kryminalistyczne aspekty przeszukania pomieszczenia, terenu i osoby (w:) Blaski i cienie 

przeszukania. Węzłowe problemy procesowo-kryminalistyczne, red. A. Opalska-Kasprzak, I. Jaroszewska, M. 

Powirska, Olsztyn 2018, s. 69. 
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zgodnie z celem tej czynności, z zachowaniem umiaru i poszanowania godności osób, 

których sama czynność dotyczy, bez wyrządzania zbędnych szkód i dolegliwości1190. Tym 

samym, oczywistym jest, że rozbieranie człowieka, eksponowanie jego nagości ma 

nadzwyczajny charakter i musi mieć uzasadnienie faktyczne i prawne. Stanowisko te 

bezwzględnie należy podzielić. Przeszukanie jawi się więc jako swoiste ultima ratio.  

  Decyzje o jego zarządzeniu winny być podejmowane wyłącznie w ramach 

konieczności, a związana z nimi ingerencja w prywatność, a więc tym bardziej w sferę 

nagości człowieka - ograniczona do minimum1191. Dlatego też przeszukania osoby i odzieży 

na niej należy dokonywać w miarę możności za pośrednictwem osoby tej samej płci. 

  Przy przeszukaniu możliwy jest udział tzw. świadków przybranych, który ma na celu 

spełnienie funkcji gwarancyjnej, realizującej się w tym, by funkcjonariusz bądź inna osoba 

nie podrzuciła sfałszowanego dowodu obciążającego osobę przeszukiwaną1192. Jest to 

kwestia szczególnie problematyczna w przypadkach przeszukiwań dokonywanych  

w warunkach mogących powodować znaczny dyskomfort, przykładowo w przypadkach 

kiedy w trakcie przeszukania dochodzi do eksponowania nagości osoby przeszukiwanej. 

Instytucja świadków przybranych wiąże się z dwoistym charakterem przeszukania jako 

instytucji polskiej procedury karnej, które z jednej strony pełni rolę środka dowodowego,  

a z drugiej środka przymusu1193. 

  Rygor gwarancji ochrony prywatności przy przeszukaniu jest istotnie złagodzony w 

wypadkach niecierpiących zwłoki1194. Słusznie więc dopuszcza się wyłącznie na zasadzie 

wyjątku dokonanie przeszukania osoby związane z koniecznością zdjęcia z niej odzieży1195. 

Warto przy tym zauważyć, że ingerowanie funkcjonariuszy publicznych w cudzą 

prywatność może prowadzić do licznych patologii czy naruszeń dóbr osobistych1196 a nie 

budzi wątpliwości możliwość zrealizowania się przesłanek ponoszenia odpowiedzialności 

 
1190 K. Dudka, H. Paluszkiewicz, Postępowanie karne, Warszawa 2015, s. 267. 
1191 A. Kamińska-Nawrot, Przeszukanie osoby i kontrola osobista - po zmianach wynikających z wykonania 

wyroku TK, Studia Prawnoustrojowe 2019, nr 44, s. 205-206. 
1192 D. M. Śliwińska, Dowód a przeszukanie (w:) Blaski i cienie przeszukania. Węzłowe problemy procesowo-

kryminalistyczne, red. A. Opalska-Kasprzak, I. Jaroszewska, M. Powirska, Olsztyn 2018, s. 73. 
1193 R. Łyżwa, Przeszukanie w celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby 

podejrzanej (w:) Blaski i cienie przeszukania. Węzłowe problemy procesowo-kryminalistyczne, red. A.. 

Opalska-Kasprzak , I. Jaroszewska, M. Powirska, Olsztyn 2018, s. 79. 
1194 M. Lech, Przeszukanie w wypadkach niecierpiących zwłoki (w:) Blaski i cienie przeszukania. Węzłowe 

problemy procesowo-kryminalistyczne, red. A. Opalska-Kasprzak, I. Jaroszewska, M. Powirska, Olsztyn 2018, 

s. 93. 
1195 M. Ćwikła, Przeszukanie w perspektywie prawa do prywatności (w:) Blaski i cienie przeszukania. Węzłowe 

problemy procesowo-kryminalistyczne, red. A. Opalska-Kasprzak, I. Jaroszewska, M. Powirska, Olsztyn 2018, 

s. 161. 
1196 D. Malinowski, Granice przeszukania (w:) Blaski i cienie przeszukania. Węzłowe problemy procesowo-

kryminalistyczne, red. A. Opalska-Kasprzak , I. Jaroszewska, M. Powirska, Olsztyn 2018, s. 100. 
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Skarbu Państwa za niezgodne z prawem działanie organów władzy publicznej przy 

dokonywaniu czynności związanych z przeszukaniem np. przy bezzasadnej ingerencji w 

sferę intymną człowieka, w tym związaną z nagością1197. 

  Jak już wspomniano, inną instytucją o podobnym charakterze, mogąca wiązać się z 

wkraczaniem w sferę intymną człowieka jest kontrola osobista, która jest jednocześnie 

drugim najczęściej wykorzystywanym przez policjantów uprawnieniem, a często potocznie 

i błędnie nazywa się ją omówionym powyżej przeszukaniem1198. Ma ona, jak podkreśla K. 

Rzeczkowska, charakter pozaprocesowy a ponadto realizowana jest poza regulacjami 

Kodeksu postępowania karnego1199. Z uwagi na możliwe powiązania oraz podobieństwa do 

czynności procesowych, należy jednak krótko wspomnieć i o tej instytucji. Ma ona charakter 

bardziej bezpośredni i stanowi reakcję na popełniony czyn zabroniony lub na uzasadnione 

podejrzenie, że dana osoba zmierza do jego popełnienia. 

  Kontrolę osobistą również przeprowadza, co do zasady, osoba tej samej płci a 

ponadto musi być ona przeprowadzana w miejscu niedostępnym dla osób postronnych. W 

zdarzeniu może jednak uczestniczyć osoba trzecia, jeżeli jej obecność nie utrudnia lub nie 

uniemożliwia przeprowadzenia kontroli osobistej. Sam kontrolujący funkcjonariusz może 

wskazać dodatkową osobę uczestniczącą w tej czynności, o ile uzna on to za konieczne dla 

uzyskania celu kontroli. W sytuacji natomiast zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego 

zasada przeprowadzania kontroli przez osobę tej samej płci nie znajdzie zastosowania, gdyż 

może być ona wtedy przeprowadzana przez policjanta odmiennej płci i to w miejscu 

dostępnym dla osób postronnych1200. Zdecydowanie sytuacja taka powinna zachodzić 

jednak wyjątkowo i traktować ją należy jako rzadki i uzasadniony szczególnymi 

okolicznościami wyjątek od reguły. Co jednak szczególnie istotne z punktu tematyki 

opracowania, w literaturze prezentowany jest pogląd, iż funkcjonariusz Policji w ramach 

dokonywanej kontroli, nie jest wyposażony w wystarczający zakres uprawnienia, albowiem 

nie może on odsłaniać miejsc przykrytych ubraniami1201, co w takim ujęciu wprost odróżnia 

tą czynność od czynności przeszukania osoby i oględzin. 

 
1197 P. Skorek, Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody powstałe podczas przeszukania (w:) Blaski i cienie 

przeszukania. Węzłowe problemy procesowo-kryminalistyczne, red. A. Opalska-Kasprzak, I. Jaroszewska, M. 

Powirska, Olsztyn 2018, s. 112. 
1198 https://maszprawo.org.pl/2013/08/kontrola-osobista-przeszukanie-dokonywana-przez-policjantow/ - 

dostęp dnia 15. 06. 2020 r.  
1199 K. Rzeczkowska, Przeszukanie osoby…, s. 53. 
1200 A. Kłosek, Interwencje policyjne. Analiza przypadków, Katowice 2010, s. 9. 
1201 P. Grześko, Kontrola osobista (w:) Blaski i cienie przeszukania. Węzłowe problemy procesowo-

kryminalistyczne, red. A. Opalska-Kasprzak, I. Jaroszewska, M. Powirska, Olsztyn 2018, s. 40. 
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  Sprawdzenia natomiast dokonują - realizując swoje ustawowe zadania, a określone 

na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji1202 - funkcjonariusze policji i w 

sposób ścisły wiąże się ono z zatrzymaniem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia1203. Ma 

charakter prewencyjny, poprzez co zapewnia ono bezpieczeństwo zarówno policjantowi, jak 

i osobie zatrzymywanej. Ma to miejsce w szczególności w sytuacjach zatrzymań 

pozaprocesowych, gdy policjanci nie dysponują wobec zatrzymywanych uprawnieniem do 

dokonania wspomnianych wcześniej kontroli osobistej, czy też przeszukania1204. Wtedy to 

zastosowanie znajdzie instytucja sprawdzenia, gdyż jedynie odpowiedni wybór czynności 

gwarantuje policjantowi brak odpowiedzialności z tytułu przekroczenia uprawnień1205. 

Znany jest także pogląd, iż sprawdzenie osoby powinno znaleźć zastosowanie zawsze po 

zatrzymaniu osoby podejrzewanej o popełnienie przestępstwa, o ile nie zachodzą przesłanki 

do dokonania czynności procesowej przeszukania. Obligatoryjnie natomiast sprawdzenie 

stosuje policjant po zatrzymaniu osoby w trybie prewencyjnym lub penitencjarnym oraz gdy 

wynika to z przepisów regulujących pełnienie służby konwojowej oraz służby w 

pomieszczeniach służących osobom zatrzymanym. 

  Zwrócić należy uwagę na brak szczegółowych regulacji w przedmiocie trybu 

postępowania funkcjonariuszy policji podczas dokonywania sprawdzania osób, co wydaje 

się być niewłaściwe. Czynność sprawdzania ma być przecież gwarantem bezpieczeństwa dla 

funkcjonariuszy, jak i samych sprawdzanych i ich mienia, a częstokroć dotyczy sprawdzania 

w celu ewentualnego wykrycia i odebrania przedmiotów stwarzających zagrożenie podczas 

konwoju osadzonych czy zabezpieczenia dokumentów i środków płatniczych osób 

nietrzeźwych, doprowadzanych do izby wytrzeźwień, co także może wiązać się z 

wkraczaniem w sfery intymności człowieka1206. Oczywiście samo realizowanie tej 

czynności służbowej w żaden sposób nie powinno wkraczać w sferę intymną sprawdzanego 

związaną z jego nagością. 

  Na gruncie art. 207 §1 k.p.k. w zw. z art. 208 k.p.k. w razie potrzeby dokonuje się 

oględzin, a tych oględzin lub badań ciała, które mogą wywołać uczucie wstydu, powinna 

dokonać osoba tej samej płci. Oględziny w potocznym języku mogą być rozumiane 

stosunkowo szeroko. Choć ich rozumienie procesowo-kryminalistyczne nie odbiega od 

 
1202 t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm. 
1203 E. Żywucka-Kozłowska, M. Kowalczyk-Ludzia, K. Bronowska, A. Ludzia, Bliżej człowieka. Community 

policing w polskiej rzeczywistości początku XXI wieku, Szczecin 2011, s. 8. 
1204 G. Babieracki, J. Konewko, S. Młynarski, Sprawdzenie osoby, kontrola osobista a przeszukanie w 

codziennej służbie policjanta, Słupsk 2011, s. 7-10. 
1205 D. Cyma-Końska, R. Wójcik, Kontrola osobista a przeszukanie, Legionowo 2015, s. 8. 
1206 file:///C:/Users/Admin/Downloads/kontrola.pdf dostęp z dnia 13.06.2020 r. 
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potocznego, tak prawidłowe posługiwanie się tym pojęciem wymaga precyzyjnego ustalenia 

jego desygnatu. Wobec niezdefiniowania w Kodeksie postępowania karnego tegoż pojęcia, 

ciężar ten wzięli na siebie komentatorzy oraz doktryna. Za oględziny T. Grzegorczyk uznał 

zmysłowe zapoznanie się przez organ procesowy z miejscem, rzeczą lub ciałem osoby w 

celu poznania ich cech lub właściwości mających znaczenie dla rozstrzygnięcia albo dla 

ujawnienia innego źródła bądź środka dowodowego1207. F. Prusak natomiast, powołując się 

na słownik języka polskiego, przyjął, że oględziny to czynność procesowa o charakterze 

dowodowym polegająca na ujawnieniu i utrwaleniu cech, stanu oraz miejsca położenia 

różnych przedmiotów w celu wyjaśnienia okoliczności mających znaczenie dla sprawy1208. 

  Wszelkie odstępstwa od regulacji art. 208 k.p.k. muszą wynikać ze szczególnych, 

istotnych trudności faktycznych. Osoby odmiennej płci mogą być obecne tylko w razie 

konieczności. Przedmiotem oględzin na mocy art. 74 § 2 pkt 2 k.p.k. może być oskarżony, 

który obowiązany jest poddać się oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom 

niepołączonym z naruszeniem integralności ciała. Organom wolno także m.in. fotografować 

go oraz okazać w celach rozpoznawczych innym osobom. Tym samym jest to wyjątek od 

zasady prawa do biernej obrony oskarżonego a on sam zobowiązany jest znosić ingerencję 

co do jego osoby, w ramach ściśle wskazanych w ustawie. Gdy z kolei oskarżony nie chce 

się im podporządkować stosownie do art. 74 § 4 k.p.k. w celu wyegzekwowania 

spoczywających na nim obowiązków można wobec niego zastosować środki przymusu1209. 

  Podstawą prawną oględzin z kolei osoby podejrzanej jest art. 74 § 3 k.p.k. w zw. z 

art. 308 § 1 k.p.k., natomiast podstawą prawną oględzin świadka art. 192 § 1 i 4 k.p.k. W 

toku dochodzenia lub śledztwa często wykonuje się je w ramach czynności niecierpiących 

zwłoki, w tym z udziałem biegłego. Należą do czynności niepowtarzalnych. 

  Przeprowadzenie oględzin może nabierać kluczowego znaczenia z uwagi na opis 

charakterystycznych tatuaży rzekomego sprawcy czynu zabronionego. Nie będzie 

odkrywczym stwierdzenie, iż z uwagi na panujące trendy i coraz większą popularność 

tatuowania ciała w przeróżnych, także intymnych miejscach, tatuaż stanowi istotną cechę 

charakterystyczną człowieka, pozwalającą na jego indywidualizację. Ma to niebagatelne 

znaczenie nie tylko przy opisywaniu sprawcy przez pokrzywdzonego i poszukiwaniu 

przestępcy na podstawie takiego opisu, ale także wówczas, gdy możliwa jest weryfikacja 

 
1207 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 1998, s. 428. 
1208 F. Prusak, Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1999 s. 651. 
1209 M. Błoński, Dowody (w:) Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny 

z orzecznictwem. Wzory pism procesowych, red. P. Kruszyński, Warszawa 2015, s. 39. 
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depozycji uczestników postępowania karnego. Przykładowo przytoczyć należy znany 

autorce z praktyki adwokackiej fakt zatrzymania przez policję wielokrotnie karanego 

człowieka, który został rozpoznany przez pokrzywdzonego na tablicy poglądowej jako jeden 

ze sprawców wymuszenia rozbójniczego z całkowitą pewnością. Zanim doszło do 

zatrzymania podejrzewanego, pokrzywdzony w swoich zeznaniach utrzymywał, iż z uwagi 

na uszkodzenie koszulki sprawcy dostrzegł na jego korpusie dużych rozmiarów tatuaż w 

charakterystycznym kształcie. Po zatrzymaniu podejrzewanego w wyniku oględzin 

ingerujących w sferę intymności nie stwierdzono na jego ciele w opisywanym miejscu 

żadnego tatuażu, co oczywiście przełożyło się na stosowne, korzystne dla niego decyzje 

procesowe. Dowód ten był absolutnie kluczowy dla organów ścigania, jak i reprezentującego 

jego interesy adwokata - nadano mu zdecydowanie większe znaczenie, niż czynnościom 

zmierzającym do weryfikacji alibi, którym zresztą dysponował oraz zapisu monitoringu. 

  Podobne wątpliwości wymagające weryfikacji mogą pojawiać się na późniejszych 

etapach postępowania karnego, a więc również na etapie postępowania przed sądem I 

instancji a nawet przed sądem II instancji. Zaistnieć więc może konieczność rozstrzygania 

zagadnień procesowych w zakresie powiązanym z nagością i to nie tylko wówczas, kiedy 

sam czyn przestępny wiążę się właśnie z nagością, a co jest przecież sytuacją nierzadką, z 

którą musi sobie radzić polski wymiar sprawiedliwości. Ponadto wyobrazić sobie można, iż 

przykładowo podczas składania depozycji przed sądem świadek, czy też oskarżony, 

przywoła cechę charakterystyczną sprawcy, o której nie wspominał podczas przesłuchania 

w toku postępowania przygotowawczego, która będzie odgrywała kluczową rolę w procesie 

dowodzenia albo organ procesowy takiej okoliczności nie nadał właściwej rangi i jej nie 

zweryfikował. Wówczas skład orzekający musiałby zmierzyć się z problemem pozyskania 

za pomocą dowodów stosownych wiadomości istotnych dla wydania wyroku. Oczywiście 

problem jest niewielki, gdy skład orzekający potrafi organoleptycznie stwierdzić taką 

okoliczność. Zdecydowanie trudniej jest się zmierzyć z problemem nagości na sali sądowej. 

  Przywołać ponownie można przypadki zaobserwowane przez autorkę pracy. Otóż w 

jednej ze spraw prowadzonych przez autorkę w ramach pełnomocnictwa substytucyjnego 

adwokata istniał zasadniczy problem dotyczący zweryfikowania zeznań oskarżyciela 

posiłkowego oraz przeciwnych wyjaśnień oskarżonego, których istotą było stwierdzenie, 

czy oskarżony posiada na swoim ciele pod ubraniem charakterystyczne tatuaże. 

Pokrzywdzony twierdził, że oskarżony takie posiada i w taki sposób, poprzez najbardziej 

charakterystyczne cechy indywidualne oraz zasłyszany pseudonim, dokonywał identyfikacji 

sprawcy. Natomiast sam oskarżony temu zaprzeczał. Sąd, by rozstrzygnąć tę materię, musiał 
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zdecydować się na dokonanie czynności procesowej, która potwierdziłaby lub zaprzeczyła 

słowom oskarżonego. Tak więc w sprawie II K 824/14 przed Sądem Rejonowym w Płocku 

na podstawie art. 193 §1 k.p.k. w zw. z art. 194 k.p.k. oraz w zw. z art. 74 par. 2 pkt 1 k.p.k. 

sąd dopuścił dowód z opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej „celem dokonania 

oględzin ciała oskarżonego” a także dokonania ustaleń, czy oskarżony ten na szyi oraz  

w górnych partiach ciała posiada tatuaże bądź je posiadał a zostały usunięte. Opiniujący 

lekarz nie potwierdził tatuaży w opisywanych miejscach, co przyczyniło się do 

uniewinnienia oskarżonego. Warto jednak zwrócić uwagę, w jaki sposób skład orzekający 

starał się rozwiązać problem nagości w toku postępowania sądowego i uniknąć jej 

ekspozycji na sali rozpraw - zamiast prowadzić taką czynność  w obecności innych 

oskarżonych, protokolanta, prokuratora, oskarżyciela posiłkowego i obrońców albo zamiast 

zlecić wykonanie oględzin organom policji zdecydował się na dość oryginalną konstrukcję 

prawną, na podstawie której zamiast oględzin ten sam efekt chciano uzyskać poprzez 

dopuszczenie dowodu z opinii biegłego lekarza medycyny sądowej, który przecież nie jest 

ani specjalistą z zakresu medycyny estetycznej i laserowego usuwania tatuaży, ani chirurgii, 

aby istotą jego oceny było cokolwiek innego, niż jedynie spostrzeżenia organoleptyczne 

wyręczające sąd z kłopotliwej sytuacji. 

  Omawiając problematykę nagości w praktyce prowadzonych postępowań karnych 

należy w tym miejscu nieco odejść od właściwego nurtu rozważań dotyczących nagości 

człowieka. Chodzi mianowicie o pojawiającą się w postępowaniach karnych nagość 

człowieka po jego śmierci, a precyzując o nagość zwłok ludzkich. Warto podkreślić, że w 

takich przypadkach oględziny i otwarcie zwłok przeprowadza się, gdy zachodzi podejrzenie 

przestępnego spowodowania śmierci. Obie te czynności mają doniosłe znaczenie 

kryminalistyczne, gdyż ich celem jest dostarczenie wstępnych informacji dotyczących 

przyczyny i okoliczności śmierci oraz zabezpieczenie śladów znajdujących się na zwłokach 

lub w miejscu ich znalezienia, co może mieć wpływ na wyjaśnienie charakteru zdarzenia1210. 

Niewątpliwie oględziny zwłok wiążą się z nagością, a kwestię tą należy zaadresować w 

sposób odpowiedni, z szacunkiem. Denata rozbiera się, gdyż w stadium tym chodzi o 

zbadanie wszelkich zmian pośmiertnych oraz zidentyfikowanie danych antropometrycznych 

związanych z budową cielesną, takich jak blizny, anomalie cielesne, przybliżony wiek, 

zewnętrzne znamiona zawodowe itp.1211 Z kolei otwarcie zwłok, zwane również sądowo-

lekarską sekcją zwłok wykonywane jest w celu dokładnego ustalenia przyczyny zgonu, jego 

 
1210 B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2010, s. 539. 
1211 P. Horoszowski, Od zbrodni do kary, Warszawa 1966, s. 419. 
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czasu, ewentualnego związku przyczynowo-skutkowego z czynami osób trzecich, 

możliwości popełnienia samobójstwa, ewentualnie czy śmierć jest efektem wypadku lub 

przebytej choroby. Ponadto ustala się czy zaistniały współprzyczyny, takie jak urazy, 

choroby, czy na śmierć wpłynęły i w jakim zakresie alkohol, substancje psychoaktywne, leki 

i inne substancje. Właśnie w trakcie wykonywania sekcji zwłoki dokładnie opisuje się  

i fotografuje, również przed ich otwarciem1212. 

  Częstokroć brak odzieży na ciele ofiary bywa czynnikiem, który może uzależniać 

ustalenie tożsamości ofiary od przeprowadzenia licznych, czasem wręcz 

wielokierunkowych przedsięwzięć procesowych, choć niejednokrotnie, być może ze 

względu na znajdujące się na ciele ofiary charakterystyczne cechy pozwalające odróżnić ją 

od innych i ustalić jej tożsamość, brak odzieży może również ograniczyć czynności 

wymagane do ustalenia tożsamości ofiary do niezbędnego minimum1213. Instytucję 

okazania, w tym m.in. okazania wizerunku osoby zmarłej, a więc zwłok reguluje art. 173 

k.p.k., który jako cel okazania statuuje rozpoznanie. Okazanie jest jedną z najstarszych 

metod identyfikacyjnych osób stosowanych na potrzeby procesu karnego1214. Osobie 

rozpoznającej zwłoki w trakcie okazania zapewnić trzeba nieskrępowane przyjrzenie się im, 

w szczególności tym miejscom ciała, umożliwiającym identyfikację. Potwierdzenie 

rozpoznania następuje zwykle na podstawie śladu pooperacyjnego, blizny, deformacji 

określonej części ciała, tatuażu, znamienia, braku palca, ręki lub ich części, nierzadko  

w połączeniu z garderobą denata. W sytuacji jednak, gdy denat nie miał na sobie ubrań,  

w trakcie dokonywania kosmetyki zwłok należy go ubrać w całości, a przynajmniej 

okazywaną górną część ciała, w odzież o popularnym wyglądzie1215. Jeżeli natomiast na lub 

przy zwłokach denata została odnaleziona jego garderoba, wtedy ona także, podobnie jak i 

ciało denata, może być poddana bliższym oględzinom. Jednocześnie zważyć należy, że 

okazanie zwłok może negatywnie oddziaływać na psychikę osoby rozpoznającej1216. 

  Niewątpliwie nagość w postępowaniach karnych, ale także w ramach czynności je 

poprzedzających stanowi ważne zagadnienie. Jej ekspozycja ma bowiem charakter 

przymusowy, daleko wkracza w prywatność i intymność osób, które znalazły się w orbicie 

 
1212 M. Błoński, Dowody…, s. 211. 
1213 D. Jagiełło, Okazanie zwłok - aspekty karnoprocesowe i kryminologiczne, Medyczna Wokanda 2012, nr 4, 

s. 63. 
1214 E. Gruza, Prawa i obowiązki uczestnika okazania w polskim procesie karnym w świetle europejskich 

standardów praw człowieka (w:) Prawa jednostki a prawo karne, red. M. P. Wędrychowski, Warszawa 1995, 

s. 42. 
1215 D. Jagiełło, Okazanie zwłok…, s. 68-69. 
1216 M. Kulicki, Kryminalistyka. Wybrane problemy teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 2005, s. 239. 
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oddziaływania organów ścigania karnego. Nagość jest w tych przypadkach dodatkowym 

obszarem przewagi państwa nad obywatelem, gdzie państwo wkracza z całym swoim 

arsenałem środków aż tak daleko, że czyni człowieka nagim z wszelkimi niedogodnościami 

z tym związanymi. Z drugiej jednak strony nagość w tych realiach niekiedy jest konieczna, 

gdyż bez doprowadzenia do niej funkcjonariusze podmiotów ochrony prawa nie mogliby 

skutecznie dopełniać swoich obowiązków służbowych, a i nieraz przestępcy 

wykorzystywaliby jej brak dla przemycenia niebezpiecznych przedmiotów lub ukrycia 

takich, których posiadanie jest zabronione. Potrzeba tu jednak wyważenia racji, proporcji 

dóbr - z jednej strony szacunku dla prywatności i intymności podejrzanych i oskarżonych,  

a z drugiej uwzględniania celów procesu karnego. 

  Nadużycia w tym względzie mogą wyczerpywać znamiona art. 246 k.k. Chodzi tu  

o przestępstwo znęcania się w celu uzyskania zeznań, wyjaśnień lub oświadczeń poprzez 

stosowanie przemocy, groźby bezprawnej lub przy użyciu innego sposobu znęcania się nad 

osobą. Zmuszenie do rozebrania się do naga podejrzanego lub świadka, rozebranie go siłą, 

ale także groźba takiego zachowania wyczerpują takie znamiona.  

   

2. Nagość w warunkach penitencjarnych 

 

  Prowadzona przez autorkę praktyka adwokacka, podobnie jak informacje 

przekazywane przez korporacyjne koleżanki i kolegów zajmujących się własną praktyką 

adwokacką, przyczyniły się do stwierdzenia nie tylko, iż nagość w warunkach 

penitencjarnych jest kwestią niezwykle delikatną, lecz również do tego, iż należy się jej 

przyjrzeć nie tylko przez pryzmat unormowań Kodeksu karnego wykonawczego z dnia 6 

czerwca 1997 r.1217, ale również przez pryzmat subkultury więziennej zwanej grypserą. 

Przepisy są bowiem dość ogólne i tematyka nagości jak już wspomniano delikatna, a więc 

w zakresie interesującej materii zachodzi niejako podwójna obyczajowość. 

  Między tymi dwoma systemami nierzadko dochodzi do istotnych różnic  

w podstawowych założeniach, w konsekwencji czego na tle nagości mogą rodzić się 

stosunkowo poważne w ramach izolacji penitencjarnej konflikty. Nie może to specjalnie 

dziwić zważywszy dodatkowo na fakt, iż w relacjach pomiędzy funkcjonariuszami 

więziennymi a osobami osadzonymi na terenie zakładu penitencjarnego wytwarza się 

rozbieżność interesów niemożliwa do pogodzenia. Antagonistyczne zdarzenia poparte są 

 
1217 t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 523 z późn. zm.  
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rozbieżnymi systemami wartości1218, a czynniki deprywacyjne tkwiące szczególnie w karze 

pozbawienia wolności nie sprzyjają rozwojowi uczuć etycznych1219.  

  W toku czynności zawodowych autorka niejednokrotnie była świadkiem 

wykonywania przez funkcjonariuszy więziennych czynności służbowych, w trakcie których 

dochodziło do zaistnienia możliwości uzyskania przez osoby postronne znajdujące się na 

oddziale wglądu w wykonywanie kontroli osobistej wobec niektórych z osadzonych. 

Odbywały się one bowiem przy otwartych drzwiach, a sytuacje te dotyczyły tak więźniów 

kończących wykonywaną pracę, jak i tych jej niewykonujących. Jednocześnie dodać 

wypada, że do okazywania nagości w warunkach penitencjarnych dochodziło także bez 

udziału przy tym funkcjonariuszy więziennych, gdyż żyjący ze sobą na co dzień w swych 

celach więźniowie raczej nie czują względem siebie specjalnego skrępowania. 

  Wspomnieć także należy o przypadku sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowie 

Krzysztofa Sobierajskiego, któremu w trakcie tymczasowego aresztowania funkcjonariusze 

kazali rozebrać się zupełnie do naga, po czym przeszli do dokładnego sprawdzania jego 

ubrań, łącznie z bielizną, a następnie na ich polecenie musiał on przykucać nago i obracać 

się do nich plecami z jednoczesnym unoszeniem rąk do góry. Jak wspomina - traktował to 

jako wywieranie presji i czuł się poniżony1220. Wreszcie znane są też przypadki być może 

przesadnych rewizji osobistych. Mowa tu mianowicie o upublicznionym w mediach 

przypadku rewizji w Zakładzie Karnym w Chełmie, gdzie wizytującej osadzonego partnerce 

nakazano rozebrać się do naga i podnieść ręce do góry, mimo iż ubrana ona była  

w przewiewną, wydekoltowaną sukienkę, a więc podobny skutek można było osiągnąć nie 

nakazując rozebrania się1221. Powyższe da się sprowadzić do lapidarnego, aczkolwiek 

niechlubnego wniosku, iż nagość w polskim systemie penitencjarnym opierającym się 

obecnie na tradycyjnym systemie środków oddziaływania często nie jest traktowana z 

właściwym sobie pietyzmem. 

  Szerszego poruszenia wymaga więc problematyka kontroli osobistych 

dokonywanych w warunkach penitencjarnych. Stosownie bowiem do treści art. 116 § 3 

k.k.w. kontrola osobista polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny  

i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego, a poddanie się jej jest 

 
1218 S. Małek, Postawy więźniów wobec prawa i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, Przegląd 

Więziennictwa Polskiego 2009, nr 62-63, s. 122. 
1219  P. Wierzbicki, Indywidualizacja penitencjarna w Polsce, Warszawa 1976, s. 128. 
1220 https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1747486,1,ponizanie-sedziego.read - dostęp dnia 

19.05.2020 r. 
1221https://www.dziennikwschodni.pl/chelm/przed-widzeniem-rozebrali-ja-do-naga-upokorzyli-mnie-z-

czystej-zlosliwosci,n,1000203574.html - dostęp dnia 19.05.2020 r. 
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obowiązkiem skazanego1222. Musi on bowiem przestrzegać przepisów normujących zasady 

i tryb wykonania kary, ustalonego w zakładzie porządku oraz wykonywania poleceń 

przełożonych i innych osób uprawnionych1223. Ze względu na to, że skazany nadal winien 

mieć prawo do określonego zachowania i świadczeń ze strony administracji penitencjarnej 

w zakresie warunków bytowych, warunki dokonywania kontroli osobistej są ściśle 

określone. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się  

w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci  

i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci. W tym kontekście dodać należy, iż 

praktyka nie zawsze respektuje te wymogi, gdyż ujawnione zostały przypadku, w których 

nieograniczona liczba funkcjonariuszy przebywała lub miała dostęp do pomieszczenia,  

w którym rozebrany do naga skazany poddawany był kontroli1224. 

  Na mocy § 2 tego przepisu wobec skazanego kontroli można dokonać w wypadkach 

uzasadnionych względami porządku lub bezpieczeństwa. W doktrynie słusznie zwraca się 

uwagę, iż art. 116 § 2 k.k.w. nie może stanowić podstawy do prewencyjnej regularnej 

kontroli wszystkich skazanych, gdyż musi być ona uzasadniona zaistnieniem konkretnego 

zdarzenia lub okoliczności1225. Sposób jej wykonywania, zapewne w celu uniknięcia 

nadmiernej ingerencji w sferę prywatności i intymności osadzonego, uszczegóławia 

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2016 r. w sprawie 

sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej1226, a konkretnie art. 68 

tegoż rozporządzenia, który w aż 6 punktach statuuje wymagania zgodnej z prawem kontroli 

osobistej. Tak więc, według procedury przedstawionej w tych punktach osoba osadzona 

obowiązana jest do opróżnienia kieszeni, zdjęcia obuwia, odzieży oraz bielizny, a rzeczy te 

poddaje się kontroli. Następnie funkcjonariusz dokonuje oględzin ciała, mogących polegać 

również na pochyleniu lub przykucnięciu w celu sprawdzenia okolic odbytu oraz genitaliów. 

Jednakowoż oględzin ciała dokonuje się etapami, gdyż funkcjonariusz najpierw kontroluje 

część odzieży, a przed kontrolą kolejnej części osadzony może się ubrać. W trakcie oględzin 

funkcjonariusz nie powinien dotykać osoby osadzonej. 

  Na kanwie rozpatrywanego przez Sąd Apelacyjny w Łodzi stanu faktycznego jednej 

ze spraw, powód znajdujący się w zakładzie karnym i posiadający status więźnia 

 
1222 J. Hołda, Z. Hołda, Prawo karne wykonawcze, Kraków 2004, s. 173. 
1223 S. Pawela, Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, Kraków 2007, s. 212. 
1224 M. Niełaczna, Zmiany za murami? Stosowanie standardów postępowania z więżniami w Polsce, Warszawa 

2011, s. 94-94. 
1225 K. Dąbkiewicz, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2015, s. 525. 
1226 Dz. U. z 2016 r. poz. 1804. 
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niebezpiecznego osadzony był w specjalnie przeznaczonej dla takiej kategorii więźniów celi. 

Cele takie podlegają ciągłemu monitoringowi znajdującemu się w dyżurce, które na każdym 

oddziale są oszklone i przesłonięte do połowy. Również i kącik sanitarny podlega stałemu 

monitoringowi, choć części intymne osadzonych w trakcie wykonywania czynności 

fizjologicznych są na stałe zasłonięte na monitorze. Sąd Apelacyjny w Łodzi szczegółowo 

pochylił się nad kwestią przeszukiwania osadzonego powoda przy półotwartej klapie. 

Powód podnosił bowiem, iż umożliwiało to, by osoby postronne przechodzące na oddziale 

widziały jak funkcjonariusze dokonują kontroli osobistej powoda. W ramach 

przeszukiwania powód musiał rozbierać się do naga. W przekonaniu powoda dochodziło 

tym samym do bezprawnego godzenia w jego dobra osobiste, wobec faktu, iż mógł być on 

podglądany przez osoby postronne. W wyroku z dnia 25 stycznia 2013 r. Sąd Apelacyjny w 

Łodzi (sygn. I A/Ca 1125/12)1227 skonstatował, iż powód nie wykazał jakoby doszło do 

spostrzeżenia przez osobę postronną czynności kontroli osobistej, a potencjalna możliwość 

widywania osadzonego przez osoby nieuprawnione podczas czynności przeszukania 

stanowi wyłącznie zagrożenie dobra osobistego cudzym działaniem, co do którego można 

żądać jedynie zaniechania. Dopiero w razie dokonanego naruszenia osoba, której dobro 

osobiste zostało tym działaniem naruszone może żądać dopełnienia czynności potrzebnych 

do usunięcia skutków naruszenia, a nadto zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty 

odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. 

  Podobnego rodzaju sprawy nieobce są orzecznictwu Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka. Przeglądu ich dokonała D. Szczepaniak. Mianowicie w wyroku z dnia 17 

kwietnia 2012 r., wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Horych 

przeciwko Polsce stwierdzono, że dokonywane przez okres 7 lat i 9 miesięcy codzienne 

kilkukrotne rewizje osobiste połączone z oględzinami odbytu osadzonego o statusie więźnia 

niebezpiecznego musiały umniejszyć poczucie jego godności jako człowieka oraz wywołać 

w nim uczucia strachu, udręczenia. Podzielające tę argumentację wyroki zapadały także w 

sprawach Piechowicz przeciwko Polsce, Pawlak przeciwko Polsce oraz Głowacki przeciwko 

Polsce. Na uwagę zasługują także wcześniejsze orzeczenia Europejskiego Trybunału 

Człowieka. Jednym z nich jest wyrok wydany w sprawie Iwańczuk przeciwko Polsce. Stan 

faktyczny rzeczonej sprawy obejmował nakazanie przez funkcjonariuszy więziennych 

rozebrania się osadzonemu, zgłaszającemu zamiar uczestnictwa w wyborach 

parlamentarnych na terenie aresztu. Trybunał stwierdził, że bynajmniej nie było to żądanie 

 
1227 Legalis 12598. 
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usprawiedliwione bacząc na choćby wcześniejszą niekaralność oskarżonego, jego spokojne 

zachowanie w trakcie okresu aresztowania oraz nieoskarżenie za przestępstwo popełnione z 

udziałem przemocy. Na marginesie wspomnieć należy także sprawę wytoczoną przez 

Joususa Valasinasa Litwie. Skarga ta dotyczyła zachowania funkcjonariuszy więziennych, 

polegającego na oględzinach ciała, w tym odbytu i genitaliów osadzonego przez kobietę oraz 

na przeszukaniu genitaliów osadzonego oraz otrzymanej podczas widzenia paczki 

żywnościowej dłońmi bez rękawiczek. Europejski Trybunał Praw Człowieka również i w 

tym przypadku odniósł się do działań funkcjonariuszy więziennych negatywnie i uznał, iż 

podejmowane przez nich zachowania cechowały się wyraźnym brakiem szacunku i miały 

na celu umniejszenie godności osadzonego1228. Konieczna jest zdecydowanie negatywna 

ocena nadużywania w sposób niezgodny z prawem przysługujących funkcjonariuszom 

więziennym uprawnień. Personel więzienny ma decydujący udział w funkcjonowaniu danej 

organizacji. Chociaż polskie więziennictwo, podobnie jak cały kraj, zostało dotknięte 

poważną wymianą kadrową, którą T. Szymanowski ocenił pozytywnie, tak jednak jak widać 

nie udało się uniknąć przypadków skazy na co do zasady humanitarnych i racjonalnych 

postawach nowego personelu penitencjarnego wobec więźniów1229. Te humanitarne i 

racjonalne postawy uzasadnione są zasadą przyrodzonych praw człowieka, stanowiącą 

współcześnie najszerszą podstawę budowy międzynarodowego porządku etycznego, który 

musi odwoływać się do bardziej trwałych zasad, wynikających z natury człowieka i 

służących jego dobru1230. W ujęciu ogólnym zasadniczo respektuje się jednak w polskim 

więziennictwie międzynarodowe standardy określające postępowanie z więźniami1231.  

  Dla funkcjonowania w środowisku więziennym, a więc również dla aspektu nagości 

w postępowaniu karnym spore znaczenie należy przypisać wyrokowi Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2014 r. (sygn. K 22/10)1232. We wskazanym orzeczeniu 

Trybunał po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdził, że art. 115 

par. 7 k.k.w. jest niezgodny z art. 47 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej przez to, że nakazuje obecność funkcjonariusza niewykonującego zawodu 

medycznego podczas udzielania świadczenia zdrowotnego również osobom pozbawionym 

 
1228 D. Szczepaniak, Problematyka kontroli osobistej osadzonych w świetle orzecznictwa Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka, Przegląd Więziennictwa Polskiego 2017, nr 95, s. 47-59. 
1229 H. Machel, Wybrane problemy i zadania więziennictwa polskiego, Przegląd Więziennictwa Polskiego 

2009, nr 62-63, s. 104-105. 
1230 T. Szymanowski, Powrót skazanych do społeczeństwa, Warszawa 1989, s. 32. 
1231 T. Szymanowski, Prawne podstawy funkcjonowania więziennictwa w Polsce i ich wpływ na wykonywanie 

kary pozbawienia wolności, Przegląd Więziennictwa Polskiego 2009, nr 62-63, s. 48. 
1232 Legalis 11490. 
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wolności, co do których nie jest to konieczne, a ponadto nie określa przesłanek 

uzasadniających odstąpienie od tego nakazu. Trybunał podniósł m.in., że przewidziane w 

kwestionowanym przepisie generalne rozwiązanie w sposób nieproporcjonalny ogranicza 

prawo do prywatności każdego skazanego umieszczonego w zakładzie karnym typu 

zamkniętego, korzystającego ze świadczenia zdrowotnego. Wady konstytucyjne konstrukcji 

kwestionowanego przepisu w jego zdaniu pierwszym powodują, że w sposób nieadekwatny 

ogranicza on chronione w art. 47 Konstytucji prawo do prywatności pacjenta pozbawionego 

wolności umieszczonego w zakładzie karnym typu zamkniętego. W tym zakresie zasadą 

powinien być brak obecności funkcjonariusza więziennego nie wykonującego zawodu 

medycznego podczas udzielania świadczenia zdrowotnego, chyba że wniosek o taką 

obecność złoży członek personelu medycznego w zakładzie karnym typu zamkniętego. 

  Popularnym zjawiskiem występującym w środowisku więziennym jest grypsera. W 

literaturze często zamiennie w stosunku do nazwy „grypserka” używa się określeń takich 

jak „podkultura więzienna”, ,,nieformalna organizacja społeczna instytucji”, ,,podkultura 

przestępcza”, ,,grypserka” czy ,,podkultura przemocy”1233.  Pojęcie to ma wielorakie 

znaczenie i obejmuje swoim zakresem podkulturę więzienną i niepisany kodeks 

postępowania jaki obowiązuje w nieoficjalnym i tajnym nurcie życia więziennego. 

Podkultura ta stoi w kontraście do podkultur zorganizowanych grup przestępczych 

popełniających przestępstwa gospodarcze, w których nie wykształcają się wspólne normy 

postępowania, wspólny styl życia oraz postępowania1234. M. Szaszkiewicz, wskazując 

nadrzędne wartości obowiązujące wśród uczestników podkultury więziennej, wymienia 

między innymi solidarność grupową oraz godność osobistą i grypserski honor1235. Grypsera 

wypracowała także umowny, nieformalny kanon zasad środowiska więziennego odnoszący 

się między innymi do podejścia względem występującego w zakładzie karnym zjawiska 

nagości. 

  Wśród mężczyzn osadzonych w zakładach karnych nagość nie jest zjawiskiem 

nadzwyczajnym. W środowisku więziennym więźniowie częstokroć przebywają za sobą 24 

h na dobę, w związku z czym nie czują w stosunku do siebie skrępowania podczas 

codziennych czynności związanych chociażby z przebieraniem się. Wprawdzie w każdej z 

cel znajduje się pomieszczenie zapewniające osadzonym intymność, jednakże mimo to 

 
1233 D. Sarzała, Podkultura przemocy w warunkach izolacji więziennej (w:) Patologie społeczne. Człowiek i 

zagrożenia, red. M. Jędrzejko, Pułtusk 2006, s. 278. 
1234 L. Lernell, Zarys kryminologii ogólnej, Warszawa 1978, s. 205. 
1235 M. Szaszkiewicz, Tajemnice grypserki, Kraków 1997, s. 26. 
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kanon zasad więziennych nie przewiduje obowiązku przebierania się w miejscach 

prywatnych, odosobnionych, specjalnie przeznaczonym do tego celu. W związku z faktem, 

iż nie ma utartych kanonów, mówiących o tym gdzie, w jaki sposób, a także z zachowaniem 

jakich wytycznych więźniowie mają radzić sobie z codzienną rutyną i zmianą odzieży, 

można przyjąć iż jest to kwestia ich woli i indywidualnego wyboru. 

  Mimo wszystko bezspornie można wnioskować, iż nagość ma istotne znaczenie dla 

więźniów, co przejawia się w różnych aspektach obcowania z tym zjawiskiem. Warto 

zaznaczyć, iż w kulturze więziennej, genitalia męskie uznawane są za obszar niejako 

skażony. Zgodnie z tym założeniem, w przypadku gdy ktoś z osadzonych przebiera się lub 

też złośliwe z premedytacją okazuje swoje przyrodzenie w obecności innych więźniów, jest 

to dla nich jasny sygnał, że z całą stanowczością nie powinni oni w tym momencie, w tej 

celi pić ani konsumować. Analogicznie działa to w drugą stronę, czyli żaden z 

aresztowanych nie może przebierać się ani pokazywać się w negliżu w miejscu, w którym 

inni grypsujący spożywają aktualnie posiłek. 

  Kolejny nieodłączny aspekt środowiska więziennego stanowią przeszukania cel czy 

oględziny aresztowanego. Rewizje odbywają się przeważnie w sposób grupowy, a nie 

indywidualny. Przepytywani więźniowie potwierdzili, iż kontrole miejsc bądź też odzieży, 

odbywają się wspólnie w stosunku do kilku więźniów. Osoby dokonujące oględzin lub 

przeszukania nie powinni mimo wszystko naruszać sfer intymnych przeszukiwanego, a tym 

samym wywoływać u więźniów poczucia poniżenia. W związku z tym, charakterystycznym 

dla rozebranego skazanego jest przysiad, uniemożliwiający schowanie jakiś przedmiotów 

pomiędzy pośladkami. Dalsze przeszukiwanie może mieć miejscy tylko i wyłącznie w 

szczególnych, konkretnie uzasadnionych przypadkach. Ponadto więźniowie zgodnie 

twierdzili, iż gdyby poprosili o przeszukanie w sposób indywidualny, w miejscu 

zapewniającym intymność, poczucie godności, bez towarzystwa współwięźniów, prośba ta 

zostałaby zapewne spełniona. 

  Kolejną kwestią, z którą nagość wiąże się w sposób naturalny i nieodłączny, są 

kąpiele. W zakładzie karnym kąpiele przeważnie odbywają się w miejscach 

niezabezpieczających w żaden sposób intymności, prywatności i poczucia komfortu. 

Najczęściej służą temu publiczne łaźnie z dużą ilością natrysków, gdzie nie ma możliwości 

odizolowania się od pozostałych. Mężczyźni przebywający w zakładach karnych zdają się 

być na tyle oswojeni z nagością i swoim wzajemnym towarzystwem, iż naturalnym dla nich 

jest funkcjonowanie w opisany powyżej sposób. Pewne wzorce zachowań wynikają 

bezpośrednio z norm i wartości wykreowanych w ramach „podkultury więziennej” przez 
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osoby uczestniczące w tworzeniu procesów społecznych, obowiązujących na terenie 

zakładów karnych, czyli przez samych osadzonych. Codzienne obcowanie z tymi samymi 

osobami, determinujący wzorzec postępowań, a także specyfika miejsca jakim jest 

więzienie, wpływają na fakt, iż zjawisko nagości jawi się wśród osadzonych jako naturalny 

i nieunikniony aspekt życia więziennego. Przystosowanie się więźniów do nowych 

warunków, oddzielenie od rodziny, izolacja od najbliższego otoczenia, niemożność 

zaspokojenia podstawowych potrzeb - prowadzi do szeroko rozumianego dyskomfortu 

psychicznego, a tym przyczynia się do tworzenia nowych, własnych zasad i warunków 

społecznych, w jakich skazani będą się czuć bezpiecznie i wygodnie1236. 

  Wszelkie niedogodności dotyczące czy to utrzymywania higieny osobistej czy też 

właśnie ubioru w zakładach karnych w sposób bardziej dolegliwy odczuwają kobiety, które 

nawet przebywając za murami więzień starają się pozostawać atrakcyjne, co podnosi ich 

rangę w jednostkach penitencjarnych oraz wpływa na poczucie własnej wartości oraz 

godności1237. 

  Nagość w warunkach penitencjarnych jest więc tyleż naturalna, co może być bardzo 

krępująca dla osadzonych. Jest ona jednym z elementów instytucji totalnych, jakimi są 

zakłady karne i areszty śledcze. Niemniej nie powinna być ona jakkolwiek nadużywana tak 

przez funkcjonariuszy, jak i przez osadzonych względem siebie, z czym niestety nie zawsze 

mamy do czynienia. W grę wchodzi tu odpowiedzialność z art. 247 k.k., a więc za znęcanie 

się nad osobą prawnie pozbawioną wolności i to zarówno przez funkcjonariusza, jak i przez 

współwięźnia. 

 

 

 
1236 A. Hejmej, W. Tomasz, Charakterystyka nieformalnych struktur podkultury przestępczej, Państwo i 

Społeczeństwo 2015, t. XV, s. 80. 
1237 M. Teleszewska, Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec kobiet, Białystok 2018, s. 9. 
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Zakończenie 

 

Przeprowadzone na łamach niniejszej dysertacji badania uprawniają twierdzenie, że 

problematyka nagości w jej perspektywie prawnej, zwłaszcza prawnokarnej, jest niezwykle 

istotna przede wszystkim z uwagi na swoją wielopłaszczyznowość. Choć w dawniejszych 

czasach, głównie w epokach, które charakteryzowały się niestawianiem człowieka w 

centrum świata i jego zainteresowania, nagość była przyczynkiem do wstydu i upokorzenia, 

to z upływem lat stopniowo zmieniała się ludzka obyczajowość, a co za tym idzie i podejście 

do problematyki nagości. Nagość w coraz mniejszym stopniu stanowi temat wstydliwy. 

Zmiany te da się dobitnie zaobserwować we współczesnej kulturze chociażby na przykładzie 

sesji zdjęciowych dla najpopularniejszych magazynów, które dla wielu stanowią wręcz 

konieczny do osiągnięcia w życiu cel. Mimo szerokiego dostrzegania zmian w 

obyczajowości nie da się też nie zauważyć, że czasy współczesne nie są jedynymi, w których 

nagość zdominowała pewne sfery życia publicznego. Należy stwierdzić, że przełom w 

społecznym podejściu do tematyki nagości dokonał się głównie właśnie w zakresie tych sfer 

życia, w których nagość jest tolerowana, dopuszczalna i nie może dziwić. 

Prawo nie jest, a przynajmniej być nie powinno, dziełem przypadku. Wyrasta ono 

bowiem ze społecznych oczekiwań, ale obok prawa są jeszcze obyczaje, tradycja i inne 

systemy normatywne. Jak nauczał G.W.F. Hegel prawo wyrasta z ducha społeczeństwa. W 

związku z powszechnym konsensusem co do zmiany podejścia do problematyki nagości 

należało przeanalizować również i przepisy prawa, które sferę te regulują. Wszelka ochrona 

cennych dla społeczeństwa dóbr zawsze zakorzeniona jest w obyczajowości, która się 

zmienia, a w ostatnim czasie są to niewątpliwie zmiany w kierunku liberalnym. 

Do podjęcia szczegółowych rozważań niezbędnym było określenie pojęcia nagości. 

W tym zakresie można pokusić się o stwierdzenie, że nie każdą nagość należy interpretować 

w ten sam, określony sposób. Oczywiste są bowiem różnice między obrazami 

przedstawiającymi nagie dzieci nad morzem, przedstawiającymi nagich sportowców czy 

baletnice z poszanowaniem intymności a obrazami, na których nagość jest obnażona w 

sposób niezwykle ordynarny. Ponadto odróżnia się także nagość występującą przykładowo 

w czasie zmiany ubrania, nagość naturalną od nagości dobrowolnej, występującej choćby w 

czasie dobrowolnego pobytu na plaży naturystycznej. Odróżnia się również nagość 

przymusową, która może wynikać tak z działań w pełni legalnych, jak i bezprawnych. 

Bynajmniej nie należy utożsamiać każdego wizerunku nagiej osoby z definicją „pornografii” 
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czy też „treści pornograficznych”. Nagość należy postrzegać raczej jako pewien stan 

człowieka, na którego istnienie wpływa wrażliwość tego człowieka na stopień odsłonięcia 

swojego ciała, a więc chodzi tu o element subiektywny, jak i o ocenę dokonaną w oparciu o 

zwyczajowo przyjęte w danym środowisku oceny nagości, a więc o element obiektywny. W 

tak rozumianą nagość wpisuje  się przykładowo uwiecznienie na zdjęciu nagiej kobiety, gdy 

ta się przebiera, przez jej partnera. Taki obraz nagiej kobiety  należy jednak odróżnić właśnie 

od „pornografii”, „treści pornograficznych”, o których zaistnieniu przesądza lubieżna, 

perwersyjna forma, obsceniczne zachowanie się, gesty lub przekazy o charakterze 

niewątpliwe seksualnym. Wydźwięk pornograficzny sprowadza się tym samym do 

przedstawienia człowieka jako obiektu pożądania seksualnego, prezentując jednocześnie 

nagość jego ciała, również częściową, i podkreślenie jego popędu. Niemożliwe pozostaje 

jednak określenie definicji „treści pornograficznych”, która rozwiązywałaby sprawy skrajne 

czy wątpliwe, odróżniające materiały mające prawo bytu w przestrzeni publicznej od tych 

możliwych do konsumowania jedynie w przestrzeni prywatnej. Propozycja takiej definicji 

sformułowana w ramach niniejszego opracowania nie może być potraktowana za 

uniwersalną, lecz mającą charakter  bardziej projektujący. Choć nie jest możliwym 

stworzenie uniwersalnej definicji pornografii rozstrzygającej sytuacje graniczne, organy 

stosujące prawo każdorazowo winny pamiętać o przedmiocie ochrony prawa karnego, w 

szczególności przepisów art. 200 k.k. i 202 k.k. W konsekwencji poczynionych badań należy 

przychylić się do postawionego przez doktrynę postulatu zrewidowania dotychczasowych 

definicji i rozszerzenia desygnatów „treści pornograficznych” także o wizerunek nagiej 

osoby przy istnieniu dodatkowych cech takiej prezentacji.   

Do zwyczajowo przyjętych w danym środowisku ocen warto odwoływać się nie 

tylko przy interpretowaniu nagości, lecz również przy opowiadaniu się za możliwością 

traktowania zachowań polegających na ekspozycji nagości ciała w kategoriach 

nieobyczajnego wybryku. W tym kontekście uwagę należy poświęcić szczególnie 

zobiektywizowanym kryteriom dotyczącym obyczajności. Wynikać z tego może 

potencjalnie szeroki zakres zastosowania wykroczenia nieobyczajnego wybryku, wobec 

czego zakres ten winien być zrelatywizowany do zasady nullum crimen sine lege, a także 

formuły ultima ratio w penalizacji tego typu zachowań. Nie wolno bowiem zapominać, że 

częstokroć czyny takie charakteryzuje niski stopień społecznej szkodliwości, a ten z kolei 

wiąże się z postulatem łagodniejszej reakcji. Skłania to do zdroworozsądkowego 

podchodzenia do kwestii nagości, podejścia uwzględniającego w głównej mierze kontekst 

sytuacyjny, w którym doszło do jej ekspozycji. Potrzeba tu z jednej strony ochrony porządku 

328:3918291852



329 
 

prawnego, jak też dóbr innych osób od bycia wolnymi od przymusu zapoznawania się z 

takimi ekspozycjami, a z drugiej jednak interpretacji możliwie liberalnej, choć przy 

zakreślonych granicach dopuszczalności takich ekspozycji. To niełatwa, lecz konieczna 

próba wytyczenia granicy między tym co nieobyczajne, a tym co jednak mieścić się może 

w normach zmieniającej się obyczajowości, w zakresie dotyczącym nagości.  

Niemniej przy problematyce wykroczenia nieobyczajnego wybryku zwrócić należy 

również uwagę na zgodne stanowisko badaczy ekshibicjonizmu, iż obnażanie się jest w 

gruncie rzeczy mało szkodliwą formą rozładowania napięcia seksualnego. Niezaprzeczalnie 

łamie ono jednak obowiązujące w relacjach ludzkich kanony, a zetknięcie z takim aktem 

może wywoływać oburzenie, a nawet gorsze negatywne reakcje. Niewykluczone, że tego 

typu reakcje są wręcz przed ekshibicjonistów pożądane i wzmacniają częstotliwość 

dokonywania przez nich ekshibicjonistycznych aktów. Do przerwania aktu ekshibicjonizmu 

wiedzie raczej reakcja w postaci obojętności, ewentualnie współczucia przez otoczenie lub 

antycypowanie właśnie takich reakcji. Finalnie nie sposób jest jednak uznać aktów 

ekshibicjonizmu za niegroźne przejawy parafilii seksualnej w kontekście oceny prawnej, w 

szczególności prawnokarnej, gdyż naruszają one istotne dobra chronione prawem, takie jak 

wolność seksualna czy obyczajność. Ze względu na stopień społecznej szkodliwości 

właściwym jest więc postrzeganie ich w kategorii wykroczeń, w szczególności biorąc pod 

uwagę, iż u większości odbiorców wywołują one przynajmniej przejściowy dyskomfort. 

Ocena tych zachowań powinna natomiast wyglądać inaczej w stosunku do odbiorców 

poniżej lat 15, ponieważ powinni oni zostać objęci szczególną ochroną. Słusznie więc 

ustawodawca spenalizował tego rodzaju zachowania w Kodeksie karnym w art. 200 k.k.  

Nasilenie się częstotliwości zachowań związanych z ekspozycją nagości w życiu 

społecznym wynika nie tylko z osłabienia reguł przyzwoitości w tym względzie, ale również 

z rozwoju techniki umożliwiającego aktualnie utrwalanie obrazu niewielkim kosztem oraz 

jego natychmiastowe rozpowszechnianie. Dróg, które pozwalają ludziom odnajdować i 

realizować pragnienia jest jednak niezliczenie wiele, a jedną z nich jest zjawisko niezwykle 

ciekawe i wymagające badań, jakim jest podglądactwo. Internet wraz z mediami cyfrowymi 

dostarczył całe mnóstwo nowych bodźców działania i podsyca jedynie wewnętrzną 

potrzebę, jaka drzemie w każdym, a mianowicie podglądanie.  W związku ze wspomnianym 

rozwojem technologii mroczniejsze przejawy patologiczne podglądactwa stały się 

niewyraźne, gdyż obecnie podglądacz może obserwować intymne sytuacje z prywatności 

własnego domu. Niemożliwym stało się więc rozróżnienie tych patologicznych przejawów 

podglądactwa od normalnej, naturalnej tendencji do niego. Oceny prawnokarne traktują te 
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zjawisko niezwykle marginalnie, wobec czego wydaje się słusznym podjęcie dalszych 

studiów nad tą tematyką, albowiem dokonane badania pozwalają na jednoznaczne 

stwierdzenie, że wachlarz takich czynów oraz ich możliwych kwalifikacji jest stosunkowo 

szeroki. Największe braki w eksploracji tego problemu widać na przykładzie zachowań 

wojerystycznych dorosłych wobec dzieci, jednakże dopiero przeprowadzenie rzetelnych 

badań i analiza  konkretnych przypadków może rzutować na dalsze rozważania prawnicze 

wokół tej tematyki. Wewnętrzny sprzeciw oraz niepokój budzi przede wszystkim 

bezkarność zachowań wojerystycznych skierowanych na osoby najmłodsze, które przecież 

nierzadko mogą znajdować się pod opieką podglądaczy. Dostrzec można również poczucie 

bezkarności tych osób, które w postępowaniach karnych obierają taką właśnie linie obrony. 

To zdaje się wpisywać w szerszy kontekst zachowań okołopedofilskich, gdyż wyobraźnia 

ich sprawców jest tyleż bogata, co przerażająca.  

Z nagością łączy się nieodwracalnie tematyka przestępstw seksualnych, choć nagość 

pozostaje niekiedy również i elementem niektórych innych przestępstw, wyrażając 

negatywne do niej nastawienie sprawcy. Może też odzwierciedlać jego stopień 

demoralizacji, jeśli uznać doprowadzenie człowieka do stanu nagości za wyraz dodatkowej 

wiktymizacji ofiary, czy wręcz upokorzenia jej przez sprawcę. Zauważalne jest 

odzwierciedlanie przez sądy powszechne tego charakterystycznego elementu zachowania 

sprawców przestępstw, w sytuacji gdy doprowadzenie człowieka do stanu nagości nie 

przynależy do typu danego przestępstwa, a jedynie oddaje jego szczególnie negatywną 

kryminalną zawartość. Taką praktykę należy ocenić zdecydowanie pozytywnie, zważywszy 

szczególnie na fakt, że ten element zachowania bardzo często spotyka się z odrębną oceną 

jego zabarwienia. Sądy uwzględniają więc tę okoliczność i jej negatywny wydźwięk  przy 

wymiarze kary. Niemal we wszystkich przypadkach jest ona traktowana jako okoliczność 

obciążająca, a niekiedy przesądza nawet o przyjęciu typu kwalifikowanego danego 

przestępstwa, jak w szczególności przy pozbawieniu człowieka wolności. 

Co oczywiste, nagość nie jest jednak jedynie obszarem czynów przestępnych. 

Istnieją przecież takie zachowania, jak topless czy naturyzm, których kryterium oceny jest 

miejsce takich ekspozycji, wobec których niewłaściwym jest wprowadzanie kazuistycznych 

regulacji, ale raczej bazowanie na obowiązujących przepisach i nadzieja na to, że 

społeczeństwo z pełną otwartością przyjmie i uszanuje wolność jednostki „do” nagości. 

Takie zachowanie najczęściej nie będzie spełniało kryteriów nieobyczajnego wybryku. 

Również naturyzm wydaje się stawać coraz bardziej powszechny. Niekiedy nawet 

zachowanie naturystów bywa mniej interesujące dla niektórych odbiorców niż skąpe stroje 
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na plażach „tekstylnych”, a jedynym powodem pojawiających się konsternacji staje się 

odmienna interpretacja nagości, która dla naturystów jest bardziej naturalna a dla  niektórych  

„widzów” wciąż nieodłącznie wiąże się z seksualnością. Naturyzm nie jest bynajmniej 

kwestią wymagająca konieczności interwencji ze strony ustawodawcy w postaci regulacji 

tego zjawiska. 

Niewątpliwie nagość w jej odniesieniach prawnych wiąże się także ze sferą kultury, 

w której przykładowe przyswojenie kilku podstawowych zasad wiedzy dotyczących choćby 

korzystania z saun pozwoliłoby rozwiać wątpliwości nie tylko na gruncie obyczajowym, 

lecz także prawnym. Przez niezwykle rzadkie poddawanie refleksji tego co dobre, a w 

konsekwencji dozwolone lub tego co złe, a więc potępiane, nagość wzbudza kontrowersje 

osób z ugruntowanymi, silnie zdogmatyzowanymi poglądami. 

Dualność skojarzeń szczególnej przestrzeni doświadczenia kobiecości, jaką są piersi 

powoduje, że raz kojarzone są one z niewinnością, a innym razem z obrazą moralności. W 

tym pierwszym przypadku podkreślana jest szczególnie ich zdolność do karmienia dzieci, 

nawet alegorycznie całej społeczności religijnej czy politycznej. Z kolei w drugim 

przypadku są one obiektem pożądania, który służy uwodzeniu lub przywołuje na myśl 

średniowieczne „wrota do piekieł”. W świetle takiego spojrzenia na „dobre” piersi, prawo 

matek do karmienia piersią w miejscach publicznych jawi się jako niepodważalne i nie 

powinno być w żaden sposób kwestionowane. Pozytywny stosunek społeczeństwa do 

widoku kobiet karmiących piersią w miejscu publicznym posiada potencjał wsparcia matki 

i dziecka. Nie do zaakceptowania są zatem poglądy przeciwników i to właśnie ich 

zachowania, polegające na zawstydzaniu kobiet karmiących dzieci w miejscu publicznym, 

należy traktować w kategoriach naruszenia dobrych obyczajów. Na te obyczaje już od 

początku mają wpływ dorośli jako rodzice, którzy powinni kształtować w swoich dzieciach 

postawy i przekonania dotyczące tak cielesności, fizyczności oraz seksualności, jak i 

potrzeby zachowania sfery prywatności i intymności. Przekłada się to również na domową 

ekspozycję nagości, która  nie jest niczym złym. Niebezpieczne są przypadki skrajne, kiedy 

małoletni narażony jest wbrew swojej woli na ciągłą konfrontację z nagością dorosłych, czy 

też niezdrowe zainteresowanie jego nagością. Wówczas zachowanie w postaci wspólnych 

nagich kąpieli, spania nago, wchodzenia do łazienki, ciągłego epatowania nagością także 

może stanowić egzemplifikację znamion czynów zabronionych. 

Największym, zidentyfikowanym w trakcie badań, zagrożeniem związanym z nagością i jej 

relacją z prawem jest na chwilę obecną lekkomyślne rozpowszechnianie wizerunku nagich 

dzieci przez rodziców. Brak jednoznacznych uregulowań prawnych w tym zakresie sprawia, 
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że nie można mieć pewności co do skuteczności wydawania zgody przez przedstawicieli 

ustawowych małoletniego na dysponowanie jego nagim wizerunkiem. Nierzadko 

zagrożeniem dla małoletnich okazują się właśnie ich rodzice. W tym kontekście stwierdzić 

należy, iż władza rodzicielska nie powinna zawierać w sobie uprawnienia do dysponowania 

nagim wizerunkiem małoletniego. Należy mieć nadzieję, że ustawodawca dostrzeże 

problem braku kryminalizacji zachowania polegającego na utrwalaniu nagiego wizerunku 

małoletnich za ich zgodą lub zgodą dorosłych opiekunów dziecka. Wskazówkę dla 

ustawodawcy powinno stanowić również stwierdzenie, że oglądanie materiałów o 

charakterze pornograficznym czy szerzej seksualnym jest uprawnieniem na tyle szerokim, 

że obejmuje także uzyskanie dostępu do erotyki dziecięcej. Na chwilę obecną jest to problem 

przez ustawodawcę przemilczany, a mając na uwadze konieczność sprawowania pieczy nad 

najmłodszymi i objęcia ich kompleksową ochroną należy podjąć działania stygmatyzujące 

przejawy niezdrowego zainteresowania ciałami nagich małoletnich. 

Ustawodawca winien również zwrócić uwagę, że wyłączenie odpowiedzialności 

przez kontratyp sztuki zbudowanego ze znamion celu artystycznego powinno być społecznie 

opłacalne. Oczywiście niosłoby to za sobą konieczność każdorazowego badania wagi 

naruszonego dobra działalnością artystyczną, ale także wagi przekazu, jaki ta działalność 

niesie, choć zjawisko to powinno pozostać w zakresie kontratypów pozaustawowych. Gdyby 

jednak przyjąć koncepcję, że formuła pozaustawowych okoliczności uchylających 

bezprawność jest nie do utrzymania, to warto by rozważyć wprowadzenie ustawowego 

kontratypu sztuki obejmującego także konieczne ekspozycje nagości, przy wszelkich 

trudnościach z jego precyzyjnym sformułowaniem. 

Nie zachodzi potrzeba wprowadzenia zakazów zapoznawania się z treściami 

pornograficznymi, gdy ma to miejsce dobrowolnie. Zasobnikami takich treści są aktualnie 

przede wszystkim strony internetowe, dostęp do których mają wszyscy chętni, w tym 

małoletni. Ich ochrona w tym względzie ma jedynie charakter pozorny, ale niewiele da się 

tu zrobić - poza oczywiście nadzorem rodzicielskim i działaniami informacyjno-

wychowawczymi o szkodliwości zapoznawania się z takimi treściami. Wprowadzenie 

całkowitego zakazu eksponowania w Internecie jakichkolwiek „nagich” treści byłoby może 

dla małoletnich i dobre, ale stanowiłoby niczym nieuprawnione zawężenie przestrzeni 

wolności do takich ekspozycji osób dorosłych, a pośredniego rozwiązania tu nie ma.  

Podobnie nie ma potrzeby objęcia jakimikolwiek regulacjami prawnokarnymi 

nagości w warunkach zabiegów medycznych i kosmetycznych oraz nagości w warunkach 

orzeczniczych. Doznaje ona podczas nich istotnych ograniczeń a nawet wyłączeń, ale są one 
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uprawnione jedynie wówczas, gdy są niezbędne dla osiągnięcia celów medycznych czy 

estetycznych. W innych przypadkach ekspozycja nagości w takich warunkach może wiązać 

się z odpowiedzialnością odszkodowawczą i zawodową personelu medycznego, ale nie z 

odpowiedzialnością karną, choć jej wprowadzenie jawi się tu jako spora pokusa, choćby w 

postaci odrębnego typu czynu zabronionego umiejscowionego „gdzieś” pomiędzy 

przestępstwem utrwalania lub rozpowszechniania nagiego wizerunku człowieka a 

wykonaniem zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta. Niemniej jednak byłoby to sprzeczne 

z ultima ratio prawa karnego, gdyż wystarczające muszą się tu okazać wskazane powyżej 

środki reakcji prawnej. 

Problematyczna jest nagość w warunkach procesu karnego oraz czynności 

podejmowanych przez instytucje ścigania karnego, gdyż poważnie narusza ona prywatność 

i intymność, a nader kłopotliwa jest w przypadku osób niesłusznie podejrzewanych o 

popełnienie czynu zabronionego. Z drugiej strony jest ona niezbędna dla skuteczności 

oględzin, przeszukania i innych czynności, ale nie może łączyć się z jakimikolwiek 

nadużyciami, w szczególności z brakiem przestrzegania obowiązujących standardów w tym 

zakresie. Szczególny wymiar na nagość w warunkach penitencjarnych, gdzie jest tyleż 

naturalna, co stanowić może, przynajmniej dla części osadzonych, dodatkową poważną 

dolegliwość związaną z izolacją penitencjarną. Potrzeba tu nie tyle nowych przepisów, co 

elementarnego przestrzegania podstawowych standardów poszanowania intymności 

skazanych oraz ludzkiej wrażliwości, o którą w warunkach totalnych wprawdzie trudno, co 

nie znaczy, że jest tam ona zupełnie niemożliwa do zafunkcjonowania. 

Odniesienia prawa do nagości są zatem uchwytne albo wprost, a przynajmniej 

pośrednio. Standard prawny, jaki zapewniają obowiązujące przepisy prawa polskiego jest w 

tym względzie zadawalający z potrzebą rozważenia nowelizacji w obszarach wskazanych 

powyżej. Zasadniczą rolę w ochronie dóbr ważnych tak w perspektywie indywidualnej, jak 

i zbiorowej odgrywają regulacje prawa karnego, co nie może dziwić, gdyż to prawu karnemu 

przypada w takich obszarach w ogóle najważniejsza rola, gdy przepisy innych dziedzin 

prawa okazują się niewystarczające. Jednak i one, w szczególności regulacje prawa 

cywilnego, rodzinnego oraz medycznego, mają tu istotne znaczenie. 

Stąd uprawnione wydaje się być twierdzenie, że nagość nie jest obca tak 

społeczeństwu, jak i prawu, a to drugie tworzy w miarę spójny konglomerat rozwiązań 

uprawniających jednych „do” nagości, a innych „od” niej chroniących. Chodzi przy tym o 

to, aby uchwycić przeciętny stan rzeczy w tej materii względnie satysfakcjonujący jednych 

i drugich. Porządek taki nie musi być bezwzględnie stabilny, gdyż do wyobrażenia są dalsze 
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przemiany obyczajowe co do nagości, w ślad za którymi przyjdzie nadążać prawu, a prawu 

karnemu zwłaszcza. Bylebyśmy jednak nie zatracili się w liberalizmie postaw nie popadając 

też w nieuzasadniony rygoryzm co do nagości i jej odniesień prawnych, w szczególności 

prawnokarnych. 

Niekoniecznie nagość miał na myśli Terencjusz, gdy wypowiadał słowa 

„człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce”, ale parafrazując je, stwierdzić chyba 

można, że „polskiemu prawu, zwłaszcza prawu karnemu, nagość obca nie jest”, a więc ma 

ono wymiar zarówno nowoczesny, wszechstronny, gdy dostrzega ono i takie obszary ważne 

dla ludzi, wobec których mogłoby zachowywać całkowite milczenie. Prawo, w tym prawo 

karne, o nagości rzadko traktuje wprost, ale można to, co dla niej ważne, z niego 

wyinterpretować, a to już wiele. 

Interpretacja taka, a szerzej kompleksowa i wszechstronna analiza nagości w jej 

perspektywie prawnej, a zwłaszcza prawnokarnej na gruncie polskiego prawa karnego, była 

celem niniejszej pracy. Autorka żywi przekonanie, że cel te został zrealizowany, jak też, że 

na postawione pytania badawcze udało się odpowiedzieć oraz że  zdołano zweryfikować 

przyjęte hipotezy badawcze. Ocena, na ile tak jest należy do recenzentów i czytelników 

pracy. Dla jej autorki - wbrew wcześniejszym obawom czy podjęcie się pisania o nagości w 

aspekcie prawnym to w ogóle jest wykonalne zadanie, jak też niepewności co do szansy 

uczynienia pracy wystarczającą pod względem objętościowym - było to bardzo interesujące 

poznawczo i naukowo doświadczenie, któremu towarzyszy przeświadczenie, że jest wiele 

równie wartościowych, ale zdecydowanie mniej ciekawych problemów badawczych, które 

podejmowane są w ramach badań prawniczych, w tym w zakresie polskiego prawa karnego. 

 

Dysertacja podejmuje problem nagości, który jest problemem społecznym znanym 

od wieków. Nagość człowieka przez lata była okalana intymnością, natomiast teraz staje się 

wystawiona na pokaz.  Obecnie postępuje seksualizacja społeczeństwa, co jest zrozumiałe 

dla niektórych, przez innych negowane, ale w pluralistycznym społeczeństwie musi być co 

najmniej tolerowane przynajmniej w pewnych granicach.  

Zjawisko nagości budzi zainteresowanie także z perspektywy prawnej. Jedynie do 

części aspektów współczesnej nagości prawo jakkolwiek się odnosi. Nadal istnieją sfery, 

które nie doczekały się jakiejkolwiek reakcji ustawodawcy, także dlatego, że są one bardzo 

nowe, a na pewno wcześniej zupełnie nieznane. Jest to obszar o tyle ciekawy, że w 

odniesieniach prawa do nagości ścierają się dwa przeciwstawne obszary, którymi są „prawo 

do nagości” i „prawo od nagości”, gdzie pierwsze rozumieć trzeba jako prawo do 
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częściowego a nawet całkowitego bycia nagim, a drugie jako prawo do niebycia odbiorcą 

niechcianej nagości (częściowej lub całkowitej) innej osoby. Przedstawione w sprawie 

aspekty prawne mają więc nierzadko charakter kontrowersyjny splatając w sobie oba te 

wymiary, co tym bardziej potęguje potrzebę dociekań prawniczych im poświęconych.  

Celem pracy jest m.in. poznanie, na ile przepisy te w wystarczającym zakresie 

chronią prawo „do” nagości jednych a z drugiej strony poręczają ochronę „od” nagości 

drugich. Prócz tego aspiracją pracy jest ustalenie czy obowiązujące przepisy prawne 

dotyczące nagości tworzą w miarę spójny konglomerat, czy też są one na tyle rozproszone, 

że ich poznanie i praktyczne wykorzystywanie wiązać się musi z pewnymi, czasami 

poważnymi, trudnościami. 

Pracę podzielono na pięć rozdziałów.  

W rozdziale pierwszym wyjaśniono czym jest nagość i jakie są jej rodzaje. 

Zakreślono rys historyczny nagości, odniesiono się także do tego jak wygląda nagość w 

wybranych kulturach współczesnych oraz wskazano, jaki status ma nagość będąca jednym 

z dóbr osobistych człowieka. Rozdział drugi zawiera analizy takich kwestii, jak: utrwalanie 

i rozpowszechnianie nagiego wizerunku drugiej osoby, nagość w kontekście definicji treści 

pornograficznych, nagość jako wykroczenia nieobyczajnego wybryku, ekshibicjonizm, 

podglądactwo, a także nagość jako element czynu zabronionego. Prawne odniesienia do 

dobrowolnego prezentowania oraz oglądania nagości i jej odbioru przez inne osoby stały się 

przedmiotem rozdziału trzeciego. To w nim omówiono także topless, naturyzm, korzystanie 

z saun, karmienie piersią, nagość dzieci i wobec dzieci, utrwalanie i przekazywanie 

własnego nagiego wizerunku drugiej osobie oraz zamieszczanie go w przestrzeni 

internetowej, jak też oglądanie pornografii oraz nagość w sztuce. Rozdział czwarty 

poświęcony został analizie nagości przy czynnościach leczniczych, estetycznych oraz 

orzeczniczych. Przedstawiono w nim nagość podczas badań lekarskich oraz w czasie 

zabiegów medycznych i estetycznych, jak też nagość przed komisjami orzeczniczymi. W 

rozdziale piątym odniesiono się do nagości w postępowaniu karnym, zwłaszcza podczas 

oględzin i przeszukania, jak też do nagości w warunkach penitencjarnych.  

W pracy zdefiniowano nagość jako pewien stan człowieka, na którego istnienie 

wpływ ma zarówno subiektywne odczucie osoby, a więc pewna jej wrażliwość na stopień 

odsłonięcia jej ciała, jak i ocena obiektywna, tj. dokonana w oparciu o zwyczajowo przyjęte 

w danym środowisku zasady i oceny poczucia nagości, jak też wynikające z nich uczucia 

wstydu, zażenowania i inne. Wyróżnić można nagość naturalną, nagość dobrowolną, nagość 

przymusową. Można zauważyć zwiększone natężenie zachowań związanych z ekspozycją 
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nagości w życiu społecznym, wynikające nie tylko z osłabienia reguł przyzwoitości w tym 

względzie, ale także z rozwoju techniki, która umożliwia choćby utrwalenie nagiego 

wizerunku niewielkim kosztem i jego natychmiastowe rozpowszechnienie. Dostrzeżono 

także, że nagość człowieka wywołuje kontrowersje w zakresie zasadności prawnokarnej 

ochrony wolności jednostki a zachowania gwarancyjnej funkcji prawa karnego oraz jednak 

formuły in dubio pro libertate. Prócz tego przyjęto, że zachodzi potrzeba dookreślenia 

standardów doprowadzania do nagości w sytuacjach leczniczych i zachowań 

przymusowych, w tym w ramach postępowania karnego oraz postępowania karnego 

wykonawczego. W pracy przyjęto także, że władza rodzicielska jakkolwiek oparta na 

szerokiej formule autonomii musi podlegać koniecznym i rozsądnym ograniczeniom 

odnośnie utrwalania i ekspozycji nagości dzieci. W końcu założono, że kontrowersyjne 

ostatnio publiczne karmienie piersią jest kwestią obyczajową i nie powinno być regulowane 

przez przepisy prawa. 

Przepisy prawne dotyczące nagości jako stanu człowieka w różnych jej wymiarach i 

sytuacjach istnieją, jednak często jedynie pośrednio odnoszą się do tego zagadnienia, gdyż 

ocenę prawną, w tym prawnokarną można zaledwie z nich wyinterpretować. W 

konsekwencji zaproponowano nowe regulacje w tym zakresie, jako podjęcie starań w 

kierunku nadążania za rzeczywistością, której elementem jest zmiana podejścia do nagości, 

w tym niestety nierzadko niezgodnego z wolą jej dysponentów.  
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http://www.osir.goleniow.pl/index.php/2015-03-18-09-28-51/kapielisko/4291-regulamin-

korzystania-z-kapieliska-osrodka-sportu-i-rekreacji 

 

http://fednat.pl/czym-jest-naturyzm.html  

 

https://www.wikiwand.com/pl/Naturyzm  

 

http://www.girlsroom.pl/zycie/5110-na-jednej-z-nagich-plaz 

 

https://maszprawo.org.pl/2013/08/kontrola-osobista-przeszukanie-dokonywana-przez-
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https://naturyzm.info.pl/naturyzm/historia 
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https://gazetawroclawska.pl/kiedy-nas-razi-gola-pupa/ar/443463 

 

http://www.termyrzymskie.pl/pl/termy-rzymskie/regulamin 
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https://www.gov.pl/web/zdrowie/karmienie-piersia 

 

https://www.rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/oswiadczenie-pelnomocnika-rzadu-do-

spraw-rownego-traktowania-w-sprawie-karmienia-piersia 

 
https://warszawa.naszemiasto.pl/matki-karmiace-piersia-protestowaly-na-stacji-metra-

pole/ar/c6-953563  

 

https://www.wprost.pl/kraj/10018772/pelnomocnik-rzadu-kobieta-ma-prawo-do-

karmienia-piersia-w-miejscach-publicznych.html 

 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Sprawa%20pani%20Liwii.%20Pismo%20proces

owe%20RPO%20-%20SA%20w%20Gda%C5%84sku.pdf 

 

https://gdansk.sa.gov.pl/komunikat-w-sprawie-i-aca-18717-sprawa-gdanska-i-c-
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https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Sprawa%20pani%20Liwii.%20Pismo%20proces

owe%20RPO%20-%20SA%20w%20Gda%C5%84sku.pdf 
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miejscu-publicznym-jest-niezgodn%C4%85-z-prawem-form%C4%85-

nier%C3%B3wnego 

 

https://synonim.net/synonim/ogl%C4%99dnie 

 

http://dobrzewychowana.pl/karmienie-piersia-w-miejscach-publicznych/ 

 

http://www.ndu.edu.ua/storage/2019/zbinnik_materialiv_14.05.19.pdf#page=24 

  

http://www.krzysztofsrebrny.pl/files/9413/2683/4777/Goo%20i%20wstydliwie%20GW8.0

6.2002.pdf 

 

https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79318,23996622,dziennikarka-wyznala-ze-nieraz-

pokazywala-sie-dzieciom-nago.html  

   

https://parenting.pl/co-oznacza-nagosc-dla-dziecka 
 

https://archiwum.moja-ostroleka.pl/skrzynka-skarg-dzieci-przezyly-szok-nowa-sonda-

nago-czy-w-stroju-kapielowym-pod-prysznicem,1359099508,2.html 

 
https://www.o2.pl/artykul/nagie-dzieci-na-plazach-beztroska-czy-przesadna-swoboda-

rodzicow-badanie-6403549690377857a 

 

https://strajk.eu/9-letnie-dziewczynki-zmuszone-do-nagosci-i-obmacane-w-rossmannie-

sad-dzieci-same-sie-rozebraly/  

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2016  
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https://dyzurnet.pl/uploads/2020/05/Raport-2019.pdf  

 

http:///C:/Users/Aleks/Downloads/231-336-1-SM.pdf 

 

http://dru.pl/blog/dziewczyny-robia-sobie-zdjecia/9579/ 

 

http://www.jpg.pl/kategoria,zdjecia-

kobiet.html?login&al&result=4&ts=1590650010&url=&token=861c25fbde94c77a56802d

165f8ad496 

 

https://nagieamatorki.net/amatorskie-fotki-polek-pozujacych-nago/ 

 

https://www.maxmodels.pl/akt.html  

 

http://www.jpg.pl/galeria,15002,maly-ale-wariat.html 

 

https://www.majtkomat.pl/oferty/sofciki-oraz-nudesy-2534 

 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-wykre%C5%9Blic-nieletniego-z-rejestru-

sprawcow-przestepstw-na-tle-seksualnym 

 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/16-latka-w-%E2%80%9Erejestrze-

pedofilow%E2%80%9D-rpo-ma-watpliwosci-i%20pisze-do-premiera  

 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20Prezesa%20Rad

y%20Ministrow%20ws.%20rejestr%20przest%C4%99pc%C3%B3w%20seksualnych%2C

%2028.01.2020.pdf  

 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-wykre%C5%9Blic-nieletniego-z-rejestru-

sprawcow-przestepstw-na-tle-seksualnym 

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=189  

 

https://www.prawo.pl/prawo/nieletni-wysylajacy-tresci-pornograficzne-a-rejestr-

przestepcow,462175.html 

 

https://www.maxmodels.pl/regulamin.pdf  

 

https://www.wprost.pl/technologie/10048379/erotyka-dziecieca-w-sieci-to-istotny-choc-

przemilczany-problem.html 

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2016 

 
https://www.edukacja.fdds.pl/2e3ebfbe-f03b-40ce-9de4-

a09121ca497c/Extras/broszura_pornografia2018.pdf  

 

https://www.rpo.gov.pl/pliki/12684003760.pdf  
 

https://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,12169005,Malarz_oskarzony_o_propagowanie_ped

ofilii__Jaki_wyrok_.html 
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https://queer.pl/news/189023/pornograficzne-rzezby-w-krakowie 

 

https://kultura.trojmiasto.pl/Czemu-jest-tyle-nagosci-w-teatrze-n122177.html 

 

https://lubelskie.naszemiasto.pl/wystawa-w-zbaszynie-nagie-zdjecia-komorowskiego-

putina/ar/c1-968369  

 

https://kultura.trojmiasto.pl/Artysci-kochaja-siebie-wystawa-tylko-dla-doroslych-w-

Panstwowej-Galerii-Sztuki-n79314.html 

 

https://telewizjarepublika.pl/sztuka-feministka-pokazywala-swoje-nagie-cialo-chlopcom-

podczas-wystawy-artystycznej,82981.html 

 

https://kultura.trojmiasto.pl/Artysci-kochaja-siebie-wystawa-tylko-dla-doroslych-w-

Panstwowej-Galerii-Sztuki-n79314.html 

 

https://film.dziennik.pl/artykuly/97495,nagie-zdjecie-10-latki-usuniete-z-wystawy.html 

 

https://www.dw.com/pl/jej-nagich-piersi-m%C3%B3g%C5%82-dotkn%C4%85%C4%87-

ka%C5%BCdy-odwa%C5%BCny-happening-w-dusseldorfie/a-19268058  

 

https://izba-lekarska.pl/numer/numer-7-8-2019/intymnosc-i-godnosc-pacjenta/ 

 

https://izba-lekarska.pl/numer/numer-7-8-2019/intymnosc-i-godnosc-pacjenta/ 

 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/masz-prawo-do-poszanowania-godnosci-i-intymnosci  

 

https://file:///C:/Users/Aleks/Downloads/ZNPSl_OiZ_2017_100_Paw%20owska,%20Perz

anowska%20(1).pdfhttp://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2014/hyg-2014-3-617.pdf  

 

https://www.znanylekarz.pl/pytania-odpowiedzi/jak-powinna-wygladac-profesjonalna-

wizyta-u-lekarza-medycyny-pracy-jakie-badania-wykonuje-i-czy-trzeba-rozbierac-sie  

 

https://www.hellozdrowie.pl/prosze-sciagnac-stanik-mowi-lekarz-podczas-badania/  

 

http://kobiecointymnieizdrowo.blogspot.com/2015/10/cakiem-nago-u-ginekologa-nie-ma-

mowy.html  

 

https://www.nik.gov.pl/plik/id,16805,vp,19361.pdf  

 

https://f.kafeteria.pl/temat-5197475-upokarzajace-sytuacje-w-szpitalu/  

 

https://www.tvp.info/7273048/skandal-w-szpitalu-naga-przywiazano-do-lozka  

 

https://www.popularne.pl/wojciech-goral/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5nT22Mehk7I&feature=emb_err_woyt  
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dyrekcja-udzielono-mu-wszelkiej-niezbednej-pomocy/ar/c14-14762432  

 

https://parenting.pl/porod-moj-publiczny 

 

https://www.google.com/search?q=regulamin+szpitala+psychiatrycznego&oq=regulamin+

szpitala+psychiatrycznego&aqs=chrome..69i57j0l2.4874j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-
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http://safe-beauty.pl/2018/03/26/depilacja-bikini-u-kosmetyczki-bez-tajemnic/  

 

https://plus.dzienniklodzki.pl/ksiazeczka-wojskowa-czyli-jak-stanac-przed-komisja-i-nie-

dostac-biletu/ar/c1-14758990  

 

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/komisja-wojskowa-jest-obowiazkowa-czy-trzeba-sie-

rozbierac-najwazniejsze-informacje/pdx29qj  

 

https://cyrkiel.info/blog/komisja-wojskowa-od-a-do-z/  

 

https://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,21294786,to-nie-sa-lekarze-to-urzednicy-co-

czeka-chorych-na-komisji.html  

 

https://warszawa.naszemiasto.pl/nieczuly-jak-lekarz-na-komisji-zus/ar/c1-7116913  

 

https://dziennikbaltycki.pl/pacjentka-musiala-sie-rozebrac-przed-odslonietym-oknem-

gabinetu-w-gdanskim-zus-lekarka-nie-chciala-zasunac-rolety-sprawe-bada/ar/12865958  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Badanie_fizykalne  

 

https://www.znanylekarz.pl/pytania-odpowiedzi/jak-powinna-wygladac-profesjonalna-

wizyta-u-lekarza-medycyny-pracy-jakie-badania-wykonuje-i-czy-trzeba-rozbierac-sie  

 

https://www.strazak.pl/index.php?topic=15463.0  

 

http://policja.pl/pol/aktualnosci/16756,Odpowiedza-za-gwalt-i-morderstwo.html  

 

http://gizycko.wm.pl/372562,W-Swidrach-znaleziono-cialo-kobiety-Zwloki-byly-nagie-

wiemy-nieoficjalnie.html dostęp  

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-koronawirus-malopolska-jeden-wspial-sie-na-

komin-drugi-parad,nId,4443339 

 

https://oko.press/palce-odbycie-pochwie-skandaliczne-traktowanie-ekologow-policje-

prawnik-nigdy-spotkalem-sie-taka-sytuacja/ 

 

https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103454,22658918,sprawdzali-recznie-czy-nie-mamy-

zyletek-w-pochwie-tak.html 
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http://gizycko.wm.pl/372562,W-Swidrach-znaleziono-cialo-kobiety-Zwloki-byly-nagie-wiemy-nieoficjalnie.html
http://gizycko.wm.pl/372562,W-Swidrach-znaleziono-cialo-kobiety-Zwloki-byly-nagie-wiemy-nieoficjalnie.html
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https://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/7,141637,21986813,biegal-nago-po-

osiedlu-w-trakcie-interwencji-policjantow-zmarl.html 

 

7. Pozostałe źródła  

Informacja z dnia 16. 06. 2020 r. uzyskana przez autorkę w trybie dostępu do informacji 

publicznej. 

 

Informacja z dnia 17. 06. 2020 r. uzyskana przez autorkę w trybie dostępu do informacji 

publicznej. 
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Streszczenie 

 

Dysertacja podejmuje problem nagości, który jest problemem społecznym znanym 

od wieków. Nagość człowieka przez lata była okalana intymnością, natomiast teraz staje się 

wystawiona na pokaz.  Obecnie postępuje seksualizacja społeczeństwa, co jest zrozumiałe 

dla niektórych, przez innych negowane, ale w pluralistycznym społeczeństwie musi być co 

najmniej tolerowane przynajmniej w pewnych granicach.  

Zjawisko nagości budzi zainteresowanie także z perspektywy prawnej. Jedynie do 

części aspektów współczesnej nagości prawo jakkolwiek się odnosi. Nadal istnieją sfery, 

które nie doczekały się jakiejkolwiek reakcji ustawodawcy, także dlatego, że są one bardzo 

nowe, a na pewno wcześniej zupełnie nieznane. Jest to obszar o tyle ciekawy, że w 

odniesieniach prawa do nagości  ścierają się dwa przeciwstawne obszary, którymi są „prawo 

do nagości” i „prawo od nagości”, gdzie pierwsze rozumieć trzeba jako prawo do 

częściowego a nawet całkowitego bycia nagim, a drugie jako prawo do niebycia odbiorcą 

niechcianej nagości (częściowej lub całkowitej) innej osoby. Przedstawione w sprawie 

aspekty prawne mają więc nierzadko charakter kontrowersyjny splatając w sobie oba te 

wymiary, co tym bardziej potęguje potrzebę dociekań prawniczych im poświęconych.  

Celem pracy jest m.in. poznanie, na ile przepisy te w wystarczającym zakresie 

chronią prawo „do” nagości jednych a z drugiej strony poręczają ochronę „od” nagości 

drugich. Prócz tego aspiracją pracy jest ustalenie czy obowiązujące przepisy prawne 

dotyczące nagości tworzą w miarę spójny konglomerat, czy też są one na tyle rozproszone, 

że ich poznanie i praktyczne wykorzystywanie wiązać się musi z pewnymi, czasami  

poważnymi, trudnościami. 

Pracę podzielono na pięć rozdziałów.  

W rozdziale pierwszym wyjaśniono czym jest nagość i jakie są jej rodzaje. 

Zakreślono  rys historyczny nagości, odniesiono się także do tego jak wygląda nagość w 

wybranych kulturach współczesnych oraz wskazano, jaki status ma nagość będąca jednym 

z dóbr osobistych człowieka. Rozdział drugi zawiera analizy takich kwestii, jak: utrwalanie 

i rozpowszechnianie nagiego wizerunku drugiej osoby, nagość w kontekście definicji treści 

pornograficznych, nagość jako wykroczenia nieobyczajnego wybryku, ekshibicjonizm, 

podglądactwo, a także nagość jako element czynu zabronionego. Prawne odniesienia do 

dobrowolnego prezentowania oraz oglądania nagości i jej odbioru przez inne osoby stały się 

przedmiotem rozdziału trzeciego. To w nim omówiono także topless, naturyzm, korzystanie 

z saun, karmienie piersią, nagość dzieci i wobec dzieci, utrwalanie i przekazywanie 
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własnego nagiego wizerunku drugiej osobie oraz zamieszczanie go w przestrzeni 

internetowej, jak też oglądanie pornografii oraz nagość w sztuce. Rozdział czwarty 

poświęcony został na analizę nagości przy czynnościach leczniczych, estetycznych oraz 

orzeczniczych. To tu omówiono nagość podczas badań lekarskich oraz w czasie zabiegów 

medycznych i estetycznych, jak też nagość przed komisjami orzeczniczymi. W rozdziale 

piątym odniesiono się do nagości w postępowaniu karnym, zwłaszcza podczas oględzin i 

przeszukania, jak też do nagości w warunkach penitencjarnych.  

W pracy zdefiniowano nagość jako pewien stan człowieka, na którego istnienie 

wpływ ma zarówno subiektywne odczucie osoby, a więc pewna jej wrażliwość na stopień 

odsłonięcia jej ciała, jak i ocena obiektywna, tj. dokonana w oparciu o zwyczajowo przyjęte 

w danym środowisku zasady i oceny poczucia nagości, jak też wynikające z nich uczucia 

wstydu, zażenowania i inne. Wyróżnić można nagość naturalną, nagość dobrowolną, nagość 

przymusową. Można zauważyć zwiększone natężenie zachowań związanych z ekspozycją 

nagości w życiu społecznym, wynikające nie tylko z osłabienia reguł przyzwoitości w tym 

względzie, ale także z rozwoju techniki, która umożliwia choćby utrwalenie nagiego 

wizerunku niewielkim kosztem i jego natychmiastowe rozpowszechnienie. Dostrzeżono 

także, że nagość człowieka wywołuje kontrowersje w zakresie zasadności prawnokarnej 

ochrony wolności jednostki a zachowania gwarancyjnej funkcji prawa karnego oraz jednak 

formuły in dubio pro libertate. Prócz tego przyjęto, że zachodzi potrzeba dookreślenia 

standardów doprowadzania do nagości w sytuacjach leczniczych i zachowań 

przymusowych, w tym w ramach postępowania karnego oraz postępowania karnego 

wykonawczego. W pracy przyjęto także, że władza rodzicielska jakkolwiek oparta na 

szerokiej formule autonomii musi podlegać koniecznym i rozsądnym ograniczeniom 

odnośnie do utrwalania i ekspozycji nagości dzieci. W końcu założono, że kontrowersyjne 

ostatnio publiczne karmienie piersią jest kwestią obyczajową i nie powinno być regulowane 

przez przepisy prawa. 

Przepisy prawne dotyczące nagości jako stanu człowieka w różnych jej wymiarach i 

sytuacjach istnieją, jednak często jedynie pośrednio odnoszą się do tego zagadnienia, gdyż 

ocenę prawną, w tym prawnokarną można zaledwie z nich wyinterpretować. W 

konsekwencji zaproponowano nowe regulacje w tym zakresie, jako podjęcie starań w 

kierunku nadążania za rzeczywistością, której elementem jest zmiana podejścia do nagości, 

w tym niestety nierzadko niezgodnego z wolą jej dysponentów.  
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Summary 

 

The dissertation deals with the problem of nudity, which is a social problem that has been 

known for centuries. Human nudity has been tainted with intimacy for years, but now is 

more on display. Currently, the sexualization of society is progressing, which is 

understandable to some and denied by others, but in a pluralist society it must at least be 

tolerated within certain limits. 

The phenomenon of nudity arises interest from a legal perspective as well. However, law 

refers only to some aspects of contemporary nudity. There are still spheres that have not 

received any reaction from the legislator, because they are completely unknown before. This 

area is interesting because in relation to the right to nudity there are two opposing areas, 

which are the "right to nudity" and "the right to be naked", where the first should be 

understood as the right to be partially or even completely naked, and the second as the right 

not to be the recipient of unwanted nudity (partial or total) of another person. The legal 

aspects presented in the case are often controversial in nature, intertwining these two 

dimensions, which further intensifies the need for legal research devoted to them. 

The aim of the work is i.a. to know to what extent these regulations sufficiently protect the 

right "to" nudity of some and, on the other hand, guarantee protection "from" the nakedness 

of others. In addition, the work's aspiration is to determine whether the applicable legal 

provisions on nudity form a relatively coherent conglomeration or whether they are so 

scattered that their knowledge and practical use must be associated with certain, sometimes 

serious, difficulties. 

The work is divided into five chapters. 

The first chapter explains what nudity is and what types of nudity are there. The historical 

overview of nudity is outlined and references to nudity in selected contemporary cultures 

and the status of nudity as one of human personal rights, are indicated. The second chapter 

contains analyzes of issues such as: recording and disseminating the naked image of another 

person, nudity in the context of the definition of pornographic content, nudity as an offense 

of indecent prank, exhibitionism, voyeurism, and nudity as an element of a prohibited act. 

The legal references to voluntarily displaying, viewing and receiving nudity by others have 

become the subject of the third chapter. It also covers topless, naturism, sauna use, 

breastfeeding,child nudity and nudity in the child’s presence, capturing and transmitting your 
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own naked image to another person and posting it on the Internet, as well as viewing 

pornography and nudity in art. The fourth chapter is devoted to the analysis of nudity during 

therapeutic, aesthetic and judicial activities. The subjects of this chapter are nudity during 

medical examinations and during medical and aesthetic procedures, as well as nudity in front 

of adjudication committees. Chapter 5 deals with nudity in criminal proceedings, especially 

during examination and searches, as well as nudity in penitentiary settings. 

The study defines nudity as a certain state of a person, the existence of which is influenced 

by both the subjective feeling of a person, i.e. a certain sensitivity to the degree of exposure 

of his body, and an objective assessment, i.e. based on the rules and assessment of the sense 

of nudity, as well as the resulting feelings of shame, embarrassment, and more. One can 

distinguish between natural nudity, voluntary nudity, and compulsory nudity. One can notice 

an increased intensity of behaviors related to the exposure of nudity in social life, resulting 

not only from the weakening of the rules of decency in this regard, but also from the 

development of technology that allows, for example, the preservation of a naked image at a 

low cost and its immediate dissemination. It was also noticed that human nudity causes 

controversy in regards to the legitimacy of the criminal law protection of individual freedom 

and the preservation of the guarantee function of criminal law and the in dubio pro libertate 

rule. In addition, it has been assumed that there is a need to specify the standards of leading 

to nudity in therapeutic situations and compulsory behavior, including as a part of criminal 

proceedings and criminal enforcement proceedings. The paper also assumes that parental 

responsibility, although based on a broad rule of autonomy, must be subject to necessary and 

reasonable restrictions regarding the preservation and exposure of children's nudity. In the 

end, it was assumed that the recently controversial public breastfeeding is a moral issue and 

should not be regulated by law. 

Legal provisions regarding nudity as a human state in its various dimensions and situations 

exist, but often only indirectly address this issue, as the legal assessment, criminal law 

include, can be only interpreted from them. As a consequence, new regulations in this area 

were proposed to keep up with the reality. One element of those regulations is a change in 

the approach to nudity, unfortunately, often contrary to the will of its administrators. 
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