
Warszawa, 4 lipca  2022 r. 

URZĄD PAŃSTWOWEJ KOMISJI DO SPRAW 
WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI 

SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI 

SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC 
MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 
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DDEP/071/RAPIII/1/5/7/2022

Do Marszałka  

Województwa 

          Państwowa Komisja  do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko 

wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 roku życia przeprowadziła 

ogólnopolskie badania nad problemem przestępczości seksualnej na szkodę dzieci poniżej lat 15 

w latach 2017-2020, których wyniki zostały zaprezentowane w pierwszym Raporcie Komisji 

[https://pkdp.gov.pl/baza-wiedzy/raporty-komisji/].  

          Podjęcie działań profilaktycznych w/w kwestiach jest efektywne tylko w ramach współpracy 

wszystkich środowisk, instytucji, których obowiązkiem jest dbanie o dobro dzieci/uczniów. Mając 

na uwadze zaczynające się wakacje, czyli czas podwyższonego ryzyka wystąpienia zachowań 

niepożądanych wobec dzieci Państwowa Komisja zaprasza do podjęcia wspólnych działań 

merytorycznych.  

         Realizując jedno z głównych swoich zadań jakim jest prowadzenie działalności prewencyjnej 

i edukacyjnej, opracowaliśmy materiał dydaktyczny do realizacji przez:   

1. wydziały oświaty,  w ramach akcji wypoczynku dzieci np. „Lato w mieście” i innych,

2. świetlice środowiskowe,

3. ośrodki środowiskowej pomocy psychologiczno-psychoterapeutycznej (rekomendowane

do realizacji przez terapeutów środowiskowych).

Proponujemy realizację przesłanego scenariusza zabawy  „Bezpieczne kręgi” adresowanego do  

dzieci młodszych [6-10 lat].  

Licząc na zrozumienie oraz wsparcie naszych działań na rzecz dzieci, zwracamy się z prośbą 

o przesłanie pisma wraz z załącznikami do prezydentów miast, wójtów gmin z prośbą o przekazanie

do realizacji w/w adresatom. 

https://pkdp.gov.pl/baza-wiedzy/raporty-komisji/


Zapraszamy do pobrania materiałów ze strony www.pkdp.gov.pl w zakładce Bezpieczne 

wakacje. Wśród materiałów w wersji pdf: plakat, scenariusz, pomoce edukacyjne. Jednocześnie 

zapraszamy do kontaktu na adres bezpiecznewakacje@pkdp.gov.pl  osoby zainteresowane 

otrzymaniem przygotowanych przez nas materiałów w formie papierowej.  

Dziękujemy za włączenie się we wspólne działania na rzecz dzieci i uczniów. Jesteśmy 

przekonani, że podejmując współpracę w tym tak ważnym obszarze prewencji społecznej wspólnie 

przyczynimy się do zmniejszenia zjawiska przemocy seksualnej wobec dzieci.  

Zał. Nr 1 Scenariusz zabawy profilaktycznej „Bezpieczne kręgi” . 

Zał. Nr 2 Plakat. 
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