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Obraz przestępczości w mediach 

 

Wyniki z badania ilościowego 

 

W dniach od 14 do 25 czerwca 2021 roku na zlecenie Stowarzyszenia Absolwentów Nauk 

Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzono badanie ilościowe na reprezentatywnej 

próbie dorosłych Polaków. 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. Fazę terenową badania przeprowadzono na próbie 

N=1000 wywiadów, a pomiar został wykonany docelową metodą wywiadów telefonicznych 

wspomaganych komputerowo, czyli CATI. 

W dzisiejszych czasach, zwłaszcza w dobie dynamicznego rozwoju technologicznego, środki 

masowego przekazu stały się nieodzownym elementem codziennego ludzkiego życia. Media są 

wszechobecne, a ich wpływ na egzystowanie jednostek i społeczeństw jest na tyle duży, że uzyskały 

miano „czwartej władzy”. Rosnąca rola mediów wynika w dużej mierze z faktu, że jednostki nie mają z 

reguły bezpośredniego dostępu do informacji, tylko są one zapośredniczone przez media. Innymi 

słowy, większość ludzi czerpie swoją wiedzę na wiele tematów z przekazu medialnego. Niewątpliwie 

także wiedza na temat przestępczości jest pozyskiwana z mass mediów. Dlatego też SANP postanowił 

zbadać wybrane aspekty informacyjnej roli mediów, w kontekście takich zagadnień jak wiarygodność 

Internetu, brutalizacja mediów, czy wpływ na bezpieczeństwo społeczeństwa. 

 

Brutalizacja mediów 

Agresja i przemoc w środkach masowego przekazu są tematem często poruszanym przez 

naukowców. Poszukuje się zależności pomiędzy agresywnymi zachowaniami ludzi a treściami 

emitowanymi przez media. Pojawiają się różne hipotezy i opinie na ten temat. Jedną z nich jest 

stwierdzenie, że wiadomości negatywne, czyli o takich wydarzeniach jak zabójstwa, katastrofy i inne 

brutalne wydarzenia bardziej przyciągają uwagę odbiorcy niż wiadomości pozytywne. W niniejszym 

badaniu zapytano Polaków m.in. właśnie o to czy ich uwagę przyciągają mocniej wiadomości 

negatywne czy pozytywne. Wyniki pokazują, że największy odsetek, bo 2/5 uważa, że nie ma to różnicy, 
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ponieważ ich uwagę przyciągają na równi wiadomości pozytywne, jak i negatywne. W drugiej 

kolejności, niewiele mniejszy odsetek (39%) Polaków uważa jednak, że to wiadomości pozytywne 

bardziej przyciągają ich uwagę, a niecała 1/5 (18%) to zwolennicy negatywnych informacji. Na tym tle 

można stwierdzić, że Polacy, przynajmniej z deklaratywnego punktu widzenia, wolą oglądać 

wiadomości o pozytywnym charakterze. Szczegółowy rozkład odpowiedzi zawiera poniższa tabela.  

 

W kontekście brutalizacji mediów poproszono respondentów o ustosunkowanie się do kilku 

innych stwierdzeń. Zastosowano pięciostopniową skalę Likerta, przy pomocy której badani mieli 

wskazać na ile zgadzają bądź nie zgadzają się z każdym ze stwierdzeń. Pierwsze z nich brzmiało: 

Niechętnie oglądam programy informacyjne ze względu na zbytnie skupianie się na brutalnych 

przestępstwach. W przypadku tego stwierdzenie zdecydowana mniejszość się z tym zgodziła (28%), a 

aż 2/3 badanych (dokładnie 66%) było przeciwnego zdania. Można zatem stwierdzić, że zdaniem 

większości oglądane programy informacyjne nie są zbyt brutalne. Wniosek ten potwierdzają rozkłady 

odpowiedzi dotyczące trzeciego stwierdzenia. Brzmiało ono: Media celowo straszą ludzi brutalnymi 

przestępstwami. W tym wypadku ponad połowa badanych (57%) się nie zgodziła ze stwierdzeniem, a 

tylko nieco ponad 1/3 (37%) się zgodziła. Biorąc pod uwagę te odpowiedzi, teza o brutalizacji wydaje 

się na wyrost.  

Niemniej jednak w kontekście brutalizacji pewne rzeczy można mediom zarzucić. Ponad 

połowa badanych (56%) zgodziła się z drugim w kolejności stwierdzeniem, które brzmiało: Media 

skupiają się na najcięższych przestępstwach, zamiast informować o tych częstszych, to jest drobnych 

przestępstwach. Przeciwnego zdania było nieco ponad 1/3 badanych (37%). Zatem z jednej strony 

badani twierdzą, że programy informacyjne nie są zbyt brutalne, ale z drugiej strony jeśli media 

poruszają tematy przestępstw, to raczej są to te cięższego kalibru. Ponadto, więcej niż połowa 

respondentów (54%) przyznała, że w mediach jest zdecydowanie za dużo przemocy. Z tym 

stwierdzeniem nie zgodziły się 2/5 badanych (40%). 
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Reasumując, w opinii Polaków media nie straszą celowo brutalnymi przestępstwami, a 

programy informacyjne nie skupiają się nadmiernie na brutalnych przestępstwach, ale jeśli 

przestępstwa są już pokazywane to raczej te cięższe i ogólnie rzecz biorąc media mogłyby pokazywać 

mniej przemocy. Szczegółowy rozkład odpowiedzi zawiera poniższa tabela. 

 

 

Wiarygodność wiadomości w Internecie 

 W badaniu zapytano także o to, czy respondenci postrzegają wiadomości odebrane w 

Internecie za bardziej bądź mniej wiarygodne o tych pozyskanych z mediów tradycyjnych (telewizji, 

radia, prasy). Wyniki pokazują, że zdania są w tej kwestii bardzo podzielone. Największa grupa 

badanych, bo blisko 2/5 (38%) uważa, że rodzaj medium nie ma znaczenia, bo wiadomości są równie 

wiarygodne (bądź niewiarygodne). Z kolei odsetek zwolenników Internetu jest porównywalny 

(odrobinę tylko większy) od jego przeciwników (27% badanych uważa, że wiadomości w Internecie są 

bardziej wiarygodne niż w mediach tradycyjnych, a 22% uważa, że są mniej wiarygodne). Na tej 

podstawie można wysnuć hipotezę, że to raczej nie rodzaj medium (Internet, prasa, TV itd.) wpływa na 

wiarygodność informacji, a raczej jej źródło, czyli konkretna redakcja, tytuł, czy autor. 
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Prewencyjna rola mediów 

Ostatni aspekt poruszony w tym badaniu dotyczył oceny działalności mediów w kontekście ich 

roli prewencyjnej, czyli przyczyniania się do zapobiegania przestępstwom, poprzez edukację czy 

ostrzeganie. W tym kontekście respondentów poproszono o ustosunkowanie się do dwóch stwierdzeń. 

Podobnie jak poprzednio zastosowano pięciostopniową skalę Likerta. Pierwsze stwierdzenie, do 

którego badani mieli się ustosunkować brzmiało: Media ostrzegają przed przestępstwami i uczą jak im 

zapobiegać. Blisko 2/3 respondentów (62%) podziela tę opinię, a około 1/3 (34%) się z tym nie zgadza. 

Z kolei drugie stwierdzenie zostało sformułowane: W mediach zdecydowanie za mało mówi się o 

przestępstwach i przestępczości. I w tym przypadku zdecydowana większość (68%) badanych 

zaprzeczyła, a jedynie ¼ (26%) się z tym stwierdzeniem zgodziła. Zatem w opinii większości media 

mówią wystarczająco dużo na temat przestępczości i spełniają swoją rolę prewencyjną (ostrzegają  

i uczą zapobiegać przestępstwom). Poniższa tabela prezentuje szczegółowy rozkład odpowiedzi. 
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 Podsumowując badanie można wyciągnąć następujące wnioski. W przypadku tezy o 

brutalizacji mediów są zarówno argumenty przemawiające za, jak i przeciw. Z jednej strony większość 

badanych przyznała, że w ich opinii media nie straszą celowo brutalnymi przestępstwami, a programy 

informacyjne nie skupiają się nadmiernie na takich przestępstwach. Z drugiej strony ponad połowa 

badanych zgodziła się ze stwierdzeniem, że jeśli media pokazują przestępstwa, to są to te najcięższe, a 

także przyznała, że w mediach jest za dużo przemocy. Kolejna konkluzja dotyczy wiarygodności 

wiadomości internetowych. Największy odsetek badanych wskazał, że rodzaj medium nie ma 

znaczenia, a odsetki zwolenników i przeciwników wiarygodności Internetu były zbliżone. Wydaje się 

zatem, że to nie rodzaj medium wpływa na wiarygodność informacji, tylko jej źródło, czyli twórca. 

Ostatni wniosek dotyczy prewencyjnej roli mediów. Blisko 2/3 badanych jest przekonane, że w 

mediach wystarczająco dużo mówi się o przestępczości, oraz że spełniają swoją rolę ostrzegając przed 

przestępstwami i ucząc im zapobiegać. 

 

 


