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Poczucie bezpieczeństwa i narażenie na przestępstwa wśród młodych Polaków  

(w wieku 15-18 lat) 

 

Wyniki z badania ilościowego 

 

W dniach od 23 listopada do 10 grudnia 2020 roku na zlecenie Stowarzyszenia Absolwentów 

Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzono ilościowe badanie na 

reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15-18 lat. Badanie to było realizowane w ramach projektu 

„Stworzenie uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z 

przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej” sfinansowanego ze 

środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Przy pomocy 

metody CATI (wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo) przebadano łącznie N=1000 

osób w wieku od 15 do 18 lat. Młodzież jest jedną z grup szczególnie narażonych i zagrożonych 

przestępczością, dlatego też podjęto próbę przebadania tej grupy docelowej, aby poznać lepiej jej 

obawy i doświadczenia związane z przestępczością. 

 

Obawa przed wybranymi rodzajami przestępstw wśród młodych Polaków 

Jednym z głównych aspektów poruszanych w trakcie badania młodych Polaków było 

zmierzenie poczucia bezpieczeństwa rozumianego jako obawa przed doświadczeniem konkretnych 

typów przestępstw. Respondenci byli pytani o osiem szerszych kategorii przestępstw, które zawierały 

przykłady czynów zabronionych wchodzących w zakres danej kategorii. Lista była następująca: 

1. Przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu – np. pobicie, bójka, morderstwo, usiłowanie 

morderstwa 

2. Przestępstwa przeciwko wolności, w tym wolności sumienia i wyznania – np. 

przetrzymywanie, uprowadzenie, porzucenie, handel ludźmi, uporczywe nękanie, obraza 

uczuć religijnych 

3. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej – zniesławienie, zniewaga 

4. Przestępstwa seksualne – np. zgwałcenie, usiłowanie zgwałcenia, zmuszenie do innej 

czynności seksualnej, molestowanie, niechciany sexting (wysyłanie zdjęć, filmów lub grafiki 

o charakterze erotycznym) 

5. Przestępstwa przeciwko mieniu – np. przywłaszczenie, kradzież, włamanie, oszustwo 
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6. Przemoc domowa – znęcanie się psychiczne, przemoc fizyczna 

7. Cyberprzestępstwa – np. wyłudzenie danych, kradzież tożsamości, kradzież/ujawnienie 

danych, utrata danych (zaszyfrowanie, skasowanie), kradzież środków finansowych 

8. Wypadki komunikacyjne i wynikające z nich naruszenia przez innych zasad bezpieczeństwa 

w ruchu (a w efekcie śmierci lub uszczerbku na zdrowiu) 

Wyniki badań pokazują, że wśród tych ośmiu kategorii, młodzi Polacy najbardziej obawiają się: 

1.) wypadków komunikacyjnych (66%), 2.) przestępstw przeciwko mieniu (64%) oraz 3.) przestępstw 

seksualnych (63%). Z kolei wyraźnie najmniej obawiają się oni przemocy domowej (39% wskazań). 

Jednocześnie jest to jedyna kategoria, w której odsetek zdecydowanie i raczej obawiających się 

doświadczenia tego rodzaju przestępstwa jest niższy niż odsetek zdecydowanie i raczej nie 

obawiających się. We wszystkich innych kategoriach odsetek obawiających się przekracza 50%. 

Szczegółowy rozkład odpowiedzi zawiera poniższy wykres. 

 

Cyberprzestępstwa 

W badaniu nieco więcej uwagi poświęcono kwestii cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępstw. 

We współczesnym świecie funkcjonowanie bez nowych technologii i Internetu staje się coraz 

trudniejsze. Stało się to jeszcze bardziej wyraźne w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, która 

pokazała jak bardzo nowe, zdalne technologie są nam potrzebne. Badania cyfryzacji pokazują, że młode 

pokolenia są bieglejsze w korzystaniu z nowych technologii i dużo szybciej uczą się ich sprawnej obsługi. 

Dlatego też tym bardziej wartościowe wydaje się zbadanie postaw młodych Polaków w kontekście 

zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni i ich poczucia bezpieczeństwa. Na wcześniejszym wykresie 

widać, że co prawda cyberprzestępstwa znajdują dopiero na szóstym miejscu, jednak 56% badanych 
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obawia się tego rodzaju czynów zabronionych, a tylko nieco ponad ¼ (27%) młodych się nie boi.  W 

celu pogłębienia tego aspektu zapytaliśmy w niniejszym badaniu młodych Polaków o to, na ile zgadzają 

się z sześcioma różnymi stwierdzeniami: 

1. Obawiam się utraty danych z telefonu wskutek działania cyberprzestępców/ hakerów. 

2. Obawiam się utraty danych z komputera wskutek działania cyberprzestępców/ hakerów. 

3. Umiem bezpiecznie korzystać z Internetu  

4. Wiem jak bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej. 

5. Wiem, jak bezpiecznie robić zakupy online. 

6. Obawiam się, że mogę zostać okradziony lub oszukany w Internecie. 

Co ciekawe, młodzi Polacy bardzo wysoko oceniają swoje kompetencje w zakresie umiejętności 

cyfrowych i bezpiecznego poruszania się po Internecie. 87% badanych wskazało, że wie jak bezpiecznie 

robić zakupy online (w tym blisko 2/5 ogółu zdecydowanie się zgodziło z tym stwierdzeniem). Niewiele 

mniej, bo aż 82% uznało, że umie bezpiecznie korzystać z Internetu i prawie taki sam odsetek (o 2pp 

mniejszy) stwierdził, że wie jak bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej. Niemniej jednak, 

pomimo wysokich kompetencji technologicznych, a przynajmniej wysokiej ich samooceny, większość 

badanych obawia się jednak konkretnych zagrożeń płynących z korzystania z Internetu. Od 55% do 60% 

respondentów zdecydowanie bądź raczej obawia się utraty danych z telefonu bądź komputera wskutek 

działania hakerów, a 59% obawia się internetowej kradzieży bądź oszustwa. Podsumowując, można 

wyciągnąć wniosek, że pomimo, a może właśnie dzięki, wysokim kompetencjom cyfrowym, młodzi 

Polacy są świadomi zagrożeń w wirtualnym świecie. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na omawiane 

pytanie zawiera poniższy wykres. 

 



 

4 
 

Najczęściej doświadczane rodzaje przestępstw 

 Kolejnym aspektem, który został poddany analizie w trakcie badania był poziom doświadczania 

pewnych rodzajów przestępstw przez młodzież. Młodzi Polacy zostali zapytani o to czy padli ofiarą, 

bądź czy usiłowano na nich dokonać pewnych przestępstw. W tym wypadku pytano o te same osiem 

kategorii przestępstw, które padły w kontekście obaw, czyli poczucia bezpieczeństwa. Pytanie zadane 

w kwestionariuszu brzmiało: Proszę powiedzieć, czy kiedykolwiek padłeś/aś ofiarą przestępstwa? Będę 

teraz wymieniać poszczególne rodzaje przestępstw. Respondent mógł odpowiedzieć, że a) padł ofiarą 

danego przestępstwa; b) usiłowano na nim/ niej tego dokonać;  c) zaprzeczyć; bądź d) odmówić 

odpowiedzi. 

 Poniższa tabela prezentuje w pierwszej kolumnie sumę odpowiedzi a) i b) w odniesieniu do 

danej kategorii przestępstw, a w drugiej kolumnie odsetek wskazań wyłącznie na odpowiedź a). 

Rodzaje przestępstw w tabeli zostały uszeregowane od najczęściej doświadczanego do najrzadziej 

doświadczanego wśród młodych Polaków. 

 

 Najczęściej deklarowanym rodzajem przestępstwa, którego doświadczyli młodzi Polacy jest 

kategoria przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej (czyli np. zniesławienie czy też zniewaga). 

Niemniej jednak jeśli weźmiemy pod uwagę tylko przestępstwa dokonane, to na pierwsze miejsce (z 

odsetkiem 22,9% ofiar) wysuwają się przestępstwa przeciwko mieniu (np. przywłaszczenie, kradzież, 

włamanie, oszustwo). Na trzecim miejscu pod względem dokonania i usiłowania znajduje się przemoc 

domowa, a jeśli weźmiemy pod uwagę tylko dokonanie przestępstwa to kategoria ta wskakuje na 

drugą pozycję.  

Kategorie przestępstw 
Przestępstwo dokonane i 

usiłowane
Przestępstwo dokonane

Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej 34,2% 18,0%

Przestępstwa przeciwko mieniu 33,9% 22,9%

Przemoc domowa 26,9% 18,2%

Przestępstwa seksualne 24,9% 14,5%

Cyberprzestępstwa 20,4% 7,0%

Przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu 16,0% 6,5%

Wypadki komunikacyjne 13,5% 7,7%

Przestępstwa przeciwko wolności, w tym wolności 

sumienia i wyznania
13,2% 6,7%



 

5 
 

Wyniki te warto zestawić z obawami młodych Polaków, ponieważ można zauważyć tutaj 

pewne rozbieżności. Wśród przestępstw, których młodzież najbardziej się obawiała były 1.) wypadki 

komunikacyjne, 2.) przestępstwa przeciwko mieniu oraz 3.) przestępstwa seksualne. Z tych trzech, 

najczęściej doświadczane jest przestępstwo przeciwko mieniu, natomiast przestępstwo seksualne 

spada na czwarte miejsce (ze wskazaniem 24,9% dokonanych i usiłowanych oraz 14,5% dokonanych), 

a wypadki komunikacyjne są na przedostatnim pod względem doświadczania (13,5% dokonanych i 

usiłowanych oraz 7,7% faktycznie dokonanych).  

Z drugiej strony w top 3 doświadczanych znajduje się przemoc domowa (aż 18,2% 

dokonanych), ale pod względem obaw zajmuje ostatnie miejsce ze wszystkich ośmiu kategorii. Można 

zatem wyciągnąć wniosek, że poczucie bezpieczeństwa, czy też raczej poczucie strachu nie zawsze jest 

skorelowane z częstotliwością doświadczania danego rodzaju przestępstw w społeczeństwie. Są 

przestępstwa relatywnie często doświadczane (np. przemoc domowa), ale obawa przed nimi w 

populacji młodych Polaków nie jest zbyt wysoka. Istnieją natomiast takie, które są relatywnie rzadko 

doświadczane (np. wypadki komunikacyjne czy przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu), ale obawy 

przed nimi są większe. Najbardziej skorelowane pod względem częstotliwości doświadczania i obaw są 

przestępstwa przeciwko mieniu. 

 Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, czyli omawiane wcześniej cyberzagrożenia. 

Zarówno pod względem obaw, jak i doświadczania ten typ przestępstw znajduje się na początku drugiej 

połowy. Dla przypomnienia, 56% badanych obawia się, że padnie ofiarą tego typu przestępstw (jest to 

trzecie miejsce od końca), a 20% deklaruje, że doświadczyło tego na własnej skórze, bądź usiłowano 

na nich tego dokonać (czwarte miejsce od końca). Jeśli spojrzymy na odsetek tych, którzy realnie 

doświadczyli, spada on do 7%. Zatem odsetek tych, na których usiłowano dokonać tego przestępstwa, 

ale ostatecznie nie padli ofiarą jest 2 razy większy (ok. 13%). W żadnej innej kategorii nie ma tak dużej 

różnicy. Może to świadczyć o dwóch kwestiach: z jednej strony potwierdza, że świadomość  

i umiejętności cyfrowe młodych Polaków są na wysokim poziomie (tak jak deklarowali), z drugiej strony 

może to wskazywać na rosnący odsetek prób popełnienia cyberprzestępstw, co z czasem może się 

przełożyć na wzrost odsetka przestępstw dokonanych. 

 


