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Pomiar zjawiska przestępczości na 

potrzeby działań edukacyjnych i 

profilaktycznych

– badanie jakościowe 

(metoda indywidualnych wywiadów pogłębionych)



Charakterystyka badanych
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W toku postępowania badawczego wykonano dwadzieścia jeden wywiadów. Dobór

przypadków do badania metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych, odbył się w

ramach dwóch, a priori, lecz ogólnie wyznaczonych grup: tak zwanych przypadków

skrajnych (pięć osób) oraz przypadków typowych (pozostałe szesnaście osób).

Charakterystyka badanych: przypadki (1)
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PRZYPADKI 

SKRAJNE

Zbadano pięć tak zwanych przypadków skrajnych, to jest takich, w których lokują się

osoby częściej niż inne stykające się ze zjawiskiem przestępczości w swoim otoczeniu.

W tej grupie wywiadów udzieliło:

▪ trzech przedstawicieli służb dyspozycyjnych: policjantka, aktualnie pracująca w

Wojsku Polskim, emerytowana policjantka, aktualnie prywatny detektyw;

▪ dwoje długoletnich mieszkańców najniebezpieczniejszych dzielnic (warszawska Praga,

w okolicach Dworca Wileńskiego oraz Wrzeciono na Bielanach);

▪ mieszkanka wsi znajdującej się obok miasta o bardzo dużym wskaźniku przestępczości

(wskazywanym na polskich mapach przestępstw) – Pabianic.

Wśród osób badanych znalazły się także takie, których członkowie rodzin lub oni sami

zostali prawomocnie skazani za dokonanie przestępstw, a także takie osoby, które były

ofiarami ciężkich przestępstw.

PRZYPADKI
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Charakterystyka badanych: przypadki (2)

kobieta

mężczyzna

12

9

wiek
najmłodszy

najstarszy

18 lat

96 lat

wykształcenie

średnie / zawodowe

licencjat/inżynier

10

2

wyższe magisterskie 9

Średnia wieku dla całości badanej grupy wyniosła 

41 lat

Wśród badanych znaleźli się zarówno studenci, 

jak i emeryci, bezrobotni i pracujący zawodowo,  

biznesmeni i urzędnicy

Szesnaście spośród wywiadów przeprowadzono 

online (piętnaście wywiadów za pośrednictwem 

Microsoft Teams, jeden za pośrednictwem Meet

Google), cztery wywiady przeprowadzono 

osobiście, a trzy wywiady przeprowadzone 

zostały telefonicznie

Średni czas wywiadu oscylował w okolicach 120 

minut

płeć

miejsce 

zamieszkania

wieś

miasto

5

16



Cele pomiaru i techniki uzupełniające
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Cele pomiaru 
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CELE

1. Pomiar poziomu poczucia bezpieczeństwa badanego, sposobów i zakresu myślenia

o bezpieczeństwie.

2. Ustalenie poziomu narażenia badanego na działania przestępcze (wiedzy na temat

różnych kategorii przestępstw, potencjalnych sposobów radzenia sobie z nimi).

3. Zdobycie wiedzy o doświadczeniach badanego, jeśli padł kiedykolwiek ofiarą:

przestępstwa, usiłowania lub groźby tegoż.

4. Zbadanie, czy i w jakim stopniu doświadczenia te wywołały cierpienie fizyczne,

poznawcze, emocjonalne lub w sferze społecznej;

5. Ustalenie percepcji przez badanych rozmaitych rodzajów przestępstw, obaw przed

nimi, oceny prawdopodobieństwa takich wydarzeń.

6. Stworzenie profilu moralnego badanego – poziomu rozwoju moralnego oraz postaw

wobec określonych typów przestępstw (ocena zgodności postaw moralnych z

rozstrzygnięciami prawnymi).
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Techniki uzupełniające
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W badaniu wykorzystano poniższe techniki

uzupełniające:

1. Modyfikowana technika pomiaru rozwoju moralnego

„Dylemat Janusza” Lawrence’a Kohlberga;

2. Modyfikowana (jakościowa) skala Emory’ego

Bogardusa – dystansu społecznego wobec przestępcy;

3. Skalowanie typów przestępstw.



Technika IDI
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IDI

HISTORIA

Indywidualne wywiady pogłębione (Individual In-Depth Interviews, IDI) to jedna z najbardziej rozpowszechnionych

i elementarnych technik zbierania danych należąca do uniwersum badań jakościowych. Technika ta może być rozumiana

jako forma konwersacji, ustrukturyzowanej i jednocześnie zaopatrzonej w określony przez badacza, a realizowany w

trakcie interakcji, cel. Na poziomie epistemologicznym zakłada się, iż wiedza wartościowa o świecie społecznym może

być odkryta, zrozumiana i zinterpretowana w toku międzyludzkich interakcji.

Jako jeden z pierwszych udokumentowanych przykładów można podać greckiego historyka Tukidydesa, który

informacje do swojego opus magnum Wojna peloponeska zgromadził w toku rozmów prowadzonych z kombatantami

oraz Herodota posługującego się wywiadami, by pozyskać informacje o wojnach perskich od ich naocznych świadków.

Po drugiej wojnie światowej rozwój technologii umożliwił nagrywanie takich osobistych świadectw w sposób

wygodny, niezawodny i sprawny. Jako pierwszy nagrań tego typu dokonał pracownik Uniwersytetu Columbia, który w

1948 roku zarejestrował wywiady z przedstawicielami białych elit. Był to pierwszy tego typu projekt w historii.

Do położenia fundamentów metodologicznych dla tej metody, jej rozwoju i popularyzacji walnie przyczyniła się

psychoanalityczna teoria Zygmunta Freuda oraz prace Jeana Piageta nad teorią rozwoju dziecka. Z kolei

popularyzację tej metody w środowisku badaczy rozpoczął słynny eksperyment w fabryce Hawthorne.

Niemniej ważny dla popularyzacji metody pozostał aspekt technologiczny – dopiero w latach 60. XX wieku możliwa

stała się rejestracja nagrań w sposób wygodny, zaś cena przenośnych urządzeń rejestrujących stała się przystępna

dla kadry uniwersyteckiej; przełomowy okazał się 1963 rok, kiedy amerykańska firma Philips opracowała i wdrożyła

standard kasety magnetofonowej. Podczas tej dekady zaczęto używać powszechnie magnetofonów w celu rejestracji

materiału badawczego wśród folklorystów, etnografów, socjologów i psychologów

Technika IDI czym jest i jej historia
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Wywiady pogłębione mogą przybierać rozmaite formy, w ich ramach funkcjonują rozmaite subtypy.

Najistotniejszy wydaje się podział wedle stopnia ich standaryzacji. Jan Lutyński zaproponował

trójstopniową, kumulatywną typologię wywiadów jakościowych: wywiad swobodny mało ukierunkowany

oraz swobodny ukierunkowany, wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji

Technika IDI formy/cechy/charakter

FORMY

Do najważniejszych cech tej techniki zalicza się ich ogromną elastyczność i pozostawienie badaczowi

swobody wyboru, a co za tym idzie możliwość stosowania różnorakich bodźców (technik pomiarowych

– od pytań całkowicie otwartych do pytań zamkniętych, a także na przykład testów

psychometrycznych).

Technika ta znakomicie komponuje się metodologicznie z innymi i może być używana jako

uzupełniająca. Zwykle łączona jest z badaniami ilościowymi i stanowi dla nich potencjalnie jeden z

dwóch rodzajów wsparcia: pomoc w sprecyzowaniu narzędzia badawczego do badań ilościowych lub

zrozumienie przez pogłębienie wyników badania ilościowego. Jest ona przydatna na wszystkich

etapach procesu badawczego, poczynając od konceptualizacji; nie jest więc nigdy na nią „za

wcześnie” czy „za późno.

Analiza zebranych za pomocą tej metody danych może mieć charakter zarówno ilościowy, jak też

jakościowy. Ograniczeniem wydają się jedynie kreatywność i pomysłowość badacza oraz jego

umiejętności analityczne. Najczęściej jednak badania tego typu analizuje się metodami jakościowymi,

na przykład w procedurze kodowania stanowiącej conditio sine qua non analizy treści. Kodowanie jest

to sposób określania tego, czego dotyczą analizowane dane. Jest to metoda indeksowania lub

kategoryzowania tekstu, mająca na celu nakreślenie siatki odnoszących się do niego głównych wątków

tematycznych. Kryteria kodowania, a następnie lista kodów ustalana jest w toku wielokrotnego

wczytywania się w tekst.

CECHY

CHARAKTER



Indeks Poczucia Bezpieczeństwa
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Typizacja i ewaluacja kanałów informacji 

o przestępstwach i przestępczości 

HIPOTEZA

POTWIERDZAJĄCY

NEGUJĄCY

No raczej właśnie z telewizji, takie różne przestępstwa bywają, nieszczęścia bardzo to

w ogóle,. yyy, jestem zasmucona tym żeby tak tego nie było, żeby zapobiec temu.
Henryka [wywiad 4], 96 lat, wykształcenie wyższe, emerytowana nauczycielka, mieszkanka Warszawy

[…] skupienie się tylko na tym co przekazuje co przekazują nam informacje, bo też

kolokwialnie ujmę z pierwszych stron gazet to to jest pułapka.

Aleksandra [wywiad 3], 32 lata, wykształcenie wyższe magisterskie, siły zbrojne, naukowiec,

wcześniej policjantka, mieszkanka Warszawy

[…] podchodzę do tego bardzo chłodno. Do takich informacji. Nie mam czegoś takiego,

że przeczytam informacje, że coś się wydarzyło na świecie i nagle będę się tym

przyjmował tylko raczej zastanowię się. Bezpośrednio mnie to nie dotyka, a

przynajmniej nie w tej chwili. Też jeśli tak się stanie, to też już nie mam na to

wpływu […]

Mateusz [wywiad 9], 24 lata, wykształcenie wyższe inżynierskie, student, mieszkaniec Warszawy

Środki komunikacji masowej jako instytucji stosującej w strategię socjotechniczno-

propagandową określaną mianem „zarządzania strachem” (w języku angielskim 

rozpoznawane jako culture of fear lub climate of fear)
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Obawy przed przestępstwami i stopień 

gotowości do samoobrony – poczucie bezpieczeństwa (Fear of 

Crime) 

BADANI 

WYKAZUJĄ

BRAK OSOBISTYCH, BEZPOŚREDNICH OBAW PRZED PRZESTĘPSTWEM

BRAK REFLEKSCJI NA TEMAT PRZESTĘPCZOŚCI - odniesień do 
statystyk, opracowań fachowych, raportów i analiz. 

Które wynika z tego, że:

• Nic się do tej pory nie wydarzyło – badani 12 i 16

• Mieszkają w dobrej okolicy – badani 18 i 21

• Przeszli uprzednie szkolenie policyjne, wojskowe i

obycia z sytuacjami ekstraordynaryjnymi – (badani

5, 11 i 21)

DUŻE POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

Kradzieży – badani 1,3 i 7

Gwałtu – badani 1 i 15

Uszkodzenia mienia – badani 6, 13 i 14

OBAWY PRZED PRZESTĘPSTWAMI



www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

14

Obawy przed przestępstwami i stopień 

gotowości do samoobrony – poprawa bezpieczeństwa (1)

PRZYKŁAD

Poglądy badanych grupują się w ramach trzech następujących ogólnych stanowisk: prewencji

prowadzonej różnymi metodami, dalszego zaostrzania prawa oraz prowadzenia działań

społecznych.

KONCEPCJA BADANYCH NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA

Zdaniem badanych przestępczości nie da się wyeliminować, a możemy stosować wyłącznie

działania prewencyjne Taką postawę reprezentuje 12 z nich.

1. Praktyczne rozwiązywania zapobiegawcze 

Ja uważam, że jak jest dużo kamer to jest mniejsza śmiałość do przestępczości,

bo jednak poczucie, że wielkie oko patrzy na ciebie, ta świadomość jednak tej

kontroli powoduje, ze ten kto chce naruszyć prawo dwa razy się zastanowi.

Będzie miał świadomość, że zostanie namierzony i w tym momencie ten

entuzjazm do naruszenia przepisu osłabi się.
Sebastian [wywiad 20], 46 lat, wykształcenie wyższe magisterskie, nauczyciel akademicki,

naczelnik wydziału kadr w urzędzie miasta, mieszkaniec Warszawy
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Obawy przed przestępstwami i stopień 

gotowości do samoobrony – poprawa bezpieczeństwa (2)

Ja mam naturę pozytywisty. .yyy Praca u podstaw i praca organiczna.

[…] Przestępczość domowa absolutnie jest nikomu do niczego nie

potrzebna i naprawdę można by było ją zminimalizować

poprzez (.5) wzmocnienie świadomości społecznej, osobistej ludzi już

od dziecka, że .yyy w domu może panować partnerstwo, a nie wieczna,

jakby to powiedzieć rywalizacja, czy walka o przywództwo w stadzie,

[…]
Urszula (1) [wywiad 2], 42 lata, wykształcenie średnie, specjalista z zakresu poligrafii,

mieszkanka Warszawy

Cel może zostać osiągnięty dzięki wzmożonym działaniom edukacyjnym, stawianiem pozytywnych

wzorców poprzez działania wychowawcze i kampanie społeczne. Podmiotami odpowiedzialnymi za ten

aspekt winny być władze i rodzina

PRZYKŁAD

2. Prowadzenie działań wychowawczo-społecznych
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Obawy przed przestępstwami i stopień 

gotowości do samoobrony – poprawa bezpieczeństwa (3)

[…] zmieniając […] przepisy zarówno o obronie koniecznej, jak i przepisy

dostępu do broni, no i również zmieniając uprawienia policji, no sory policja to

nie jest armia zbawienia, która ma głaskać po główkach i tam utulać samotnie

płaczące dzieci, tylko ma pilnować porządku no, jeśli ktoś się nie stosuje do ich

zaleceń ma po prostu być skasowany i to błyskawicznie, oni nie mogą myśleć o

tym, że kurde jak ktoś ich nagra czy podejmą jakąkolwiek interwencję to będą

mieli z tego jakiekolwiek problemy, wystarczy popatrzeć na policję w

najbardziej demokratycznym państwie czyli w Stanach Zjednoczonych, u nich

jest krótka piłka, jest jedna komenda, jeśli ktoś nie reaguje to albo ląduje na

samochodzie z łapami na dachu albo na asfalcie albo dostaje kulę, taki wypadek

miał miejsce w latach 90 jeśli dobrze pamiętam, albo początek 2000.
Paweł [wywiad 11], 57 lat, wykształcenie wyższe magisterskie, przedsiębiorca, emeryt, dawniej

siły zbrojne, pracownik MON, mieszkaniec Warszawy

Zdaniem badanych prawo w Polsce winno być poddane korekcie, Należy zaostrzyć kary, zmienić przepisy

dotyczące obrony koniecznej, posiadania broni oraz zwiększyć zakres uprawnień policji.

PRZYKŁAD

3. Zaostrzenie prawa
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Indywidualne strategie i taktyki 

zapobiegania przestępstwom

BADANI

Nie przywiązują dużej wagi do osobistej prewencji

Wykazują niski stopień realizacji działań mających zapobiegać przestępstwom

(rzadko wykraczają wśród badanych poza zdroworozsądkowe lub oparte na nauczce

pozostawionej przez przykre doświadczenia procedurach)

Stosują taktykę zapobiegania przestępstwom poprzez unikanie niebezpiecznych

sytuacji czy miejsc

Rzadko dostrzegają rolę i wagę wspólnoty w przeciwdziałaniu przestępczości

Nie angażują się w aktywności społeczne lub działania polityczne, których celem

jest zwalczanie przestępczości
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Doświadczenia związane 

z przestępstwem (1)

W toku analiz doświadczenia badanych związane z przestępstwem, zostały podzielone na dwa

typy: osobiste i nieosobiste

Nieosobiste

PRZYKŁADY

No historia obiegła całego Facebooka gdzie dziewczyna napisała, że nad

ranem wracała chyba z imprezy i właśnie znalazł się jakiś napastnik, który

zaczął ją bić, zaczął jej grozić. I mimo tego, że krzyczała to nikt się nie

zatrzymał nikt nie udzielił jej pomocy i faktycznie to była taka bardzo

rozgłośniona sprawa i to mi dało też bardzo do myślenia, że jednak bycie

dziewczyną daje wiele zagrożeń. No to jest przerażające, no to mi bardzo

zapadało w pamięć.
Marlena [wywiad 1], 22 lata, wykształcenie wyższe licencjackie, specjalista, student,

mieszkanka wsi

Słyszałam taką historię i odczułam na własnej skórze jak był naród zastraszany. Był

taki wampir pan Marchwicki się nazywał i ja się bałam wychodzić. A później się

okazało, że to nie on i inne służby się przyczyniły do tego. Chodzi o to, żeby człowiek

nie bał się zastraszonym być, żeby nie bał się wychodzić i nie słuchał tego

wszystkiego, co po prostu może chce usłyszeć, albo ludzie mówią.
Amelia [wywiad 8], 68 lat, wykształcenie średnie, emerytka, mieszkanka średniego miasta
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Doświadczenia związane 

z przestępstwem (2)

To było już [.3] siedem lat temu. Z banku wracałam, miałam pieniądze i

on widocznie musiał zauważyć, że ja mam pieniądze. Ale ja uważałam, ja

patrzyłam i ja go nie widziałam. Bardzo ostrożna (byłam) ale nie udało mi

się i on popchnął mnie i ja upadłam, rękę sobie złamałam, torebkę zabrał,

miałam 1500 zł wtedy, pani sąsiadka, sąsiadka oknem patrzyła i przyszła

do mnie, przybiegła, zaraz pogotowie, ona klucze wzięła zamknęła i

pojechałam do szpitala.
Henryka [wywiad 4], 96 lat, wykształcenie wyższe, emerytowana nauczycielka, mieszkanka

Warszawy

Kiedyś, właśnie sobie przypomniałem, byłem na obozie i włamali się do nas przez

okna i jakby okradli wszystkich, mi tam zebrał jakieś pieniądze, jakiemuś koledze

telefon, różne takie rzeczy no nie. No i wtedy miałem z tym bliskie spotkanie, no

ale przez to, że obóz był ubezpieczony na takie ewentualności no to mi zwrócili

moją kasę. No tak, ale byłem trochę jakby roztrzęsiony, bo jakby to była mnie

abstrakcyjna sytuacja i tym bardziej w takim miejscu.
Filip [wywiad 12], 18 lat, wykształcenie średnie, uczeń, mieszkaniec Warszawy

Osobiste

PRZYKŁADY
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„Ciemna” liczba przestępstw – co 

demotywuje do zgłaszania przestępstw? (1) 

WYMIARY PRZYCZYN NIEZGŁASZANIA PRZESTĘPSTW

Bliskość danej osoby, jej 

przynależność do 

rodziny lub znajomych 

1

PRZYKŁAD

Powstrzymało ją to, że mieszkamy w bardzo małej miejscowości, w

której ludzie się bardzo dobrze znają. I ją i byłego chłopaka i mają

wspólnych znajomych i ona nie chce robić szumu wokół siebie i wokół

tego chłopaka. Głównie to jest to, że to jest mała miejscowość.

Poblokuj konta na portalach jej mówiłam, ale co z tego jak mają

wspólnych znajomych. Jego by uziemiła, ale jak ktoś by coś wrzucił to i

tak on by wiedział. Bo jeszcze by mu mogli wyrok odwiesić i wsadzić do

więzienia. Najbardziej to jest taki strach przed społecznością.
Urszula (3) [wywiad 18], 41 lat, wykształcenie wyższe magisterskie, opiekunka w żłobku,

mieszkanka wsi

Niska wartość utraconego w wyniku 

przestępstwa dobra 

2
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„Ciemna” liczba przestępstw – co 

demotywuje do zgłaszania przestępstw? (2) 

Domniemana 

niewydolność organów 

ścigania 

3

PRZYKŁADY

[Oszustwo internetowe] zgłosiłam tego nigdzie po prostu zgłosiłam

stwierdziłam, że dobra mam nauczkę bo no mogłam przewidzieć, że coś

tam jest nie ten tego i zdawać sobie z tego sprawę, tym bardziej, że

tym bardziej nie ma jak złapać tych ludzi, to chyba było jeszcze na tyle

skomplikowane, że siedziba firmy była w innym kraju więc to już też

problem kto ma się tym zająć.
Marlena [wywiad 1], 22 lata, wykształcenie wyższe licencjackie, specjalista, student,

mieszkanka wsi

Bo tak było kiedyś, że pięciu chłopców napadło na jednego. No i ja jako

jedyna osoba która to widzę biorę i mówię, bo ja cię zaraz tym psem

poszczuję, biorę i spuszczam. Sama może się też bałam, ale nie

czułam tego no i oni go puścili. Potem dochodzę do tego chłopca i

mówię a dlaczego oni chcieli cię tak pobić? Bo wie pani co, ja ze

śmietniska brałem jedzenie, bo nie mam co jeść (uwaga: tu pani miała

łamiący się głos, bo się wzruszyła na to wspomnienie i słychać było

zduszone łzy). No i co? Nie ma co w takiej sytuacji władzy wzywać, bo

władza może by przyjechała, ale chłopca może by już zabili.
Amelia [wywiad 8], 68 lat, wykształcenie średnie, emerytka, mieszkanka średniego

miasta
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„Ciemna” liczba przestępstw – co 

demotywuje do zgłaszania przestępstw? (3) 

Mechanizmy 

psychologiczne (np. 

wstyd)

4

Zdystansowanie , brak 

empatii i zaufania w 

społeczeństwie

5

To było takie przestępstwo ze 20 lat temu jak w

samo południe we Wrocławiu na przystanku dwóch

facetów gwałciło dziewczynę i ludzie wsiadali,

wysiadali i każdy uważał, że to jest jakaś

prywatna sprawa. To dla mnie było niezrozumiałe,

jak mogło do czegoś takiego dojść w centrum

miasta i zero reakcji społecznej. Pamiętam, że to

mi utkwiło strasznie w pamięci. Myślę, że ludziom

jest tak czasem wygodniej powiedzieć, że to nie

moja sprawa, nie jestem uprawniony, nie jestem

tutaj właściwy, żeby to ocenić. My w Polsce mamy

taką mentalność, że boimy się donosicielstwa.
Sebastian [wywiad 20], 46 lat, wykształcenie wyższe

magisterskie, nauczyciel akademicki, naczelnik wydziału kadr

w urzędzie miasta, mieszkaniec Warszawy
PRZYKŁAD
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Postawy wobec ładu normatywnego 

(Indeks Anomii)

Badanym postawiono pytanie o to który z systemów aksjonormatywnych, to jest prawo czy moralność 

posiada prymat na drugim. Zagadnienie to wiąże się z szeroko rozpatrywanym w literaturze przedmiotu 

zagadnieniem nieposłuszeństwa obywatelskiego. 

Obejmuje sytuacje, gdy różnica dóbr chronionych i łamanego prawa jest

znaczna (10, 15, 16, 18) lub nie szkodzimy innym (9). Część badanych

idealistycznie wskazuje, że należy kierować się abstrakcyjnym „dobrem” (5, 8,

13). Jedna z osób wprost uznaje, że kieruje się moralnością, bo nie zna się na

prawie (7). Dwoje respondentów jest zwolennikami zdecydowanego podejścia

– jeśli tylko prawo szkodzi należy je wówczas omijać (4, 11)

Prymat moralności nad

prawem

Najliczniejsza kategoria – badani 4, 5, 

7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18

Prawo uznawane jest jako wiązka norm wyższej ulokowana niż moralność
Prymat prawa nad 

moralnością
Nieliczna grupa – badani 2, 5, 6

Prawo i moralność mają znaczenie równorzędne. Brak u badanych koncepcji

realizacji tych jest jako wiązka norm wyższej ulokowana niż moralność

Równorzędność prawa                

i moralności 

Nieliczna grupa – badani 1, 12, 14
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