
Pomiar zjawiska przestępczości na potrzeby 
działań edukacyjnych i profilaktycznych

– badanie ilościowe

wrzesień 2021

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Podatność wiktymizacyjna – socjopsychologiczny mechanizm stawania się ofiarą
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Charakterystyka pomiaru

Próba 
zrealizowana

Próba 
projektowana

N=1000

Od  15 do 29 września 2021, godz. 8:00-20:00 w dni powszednie
oraz 10:00-18:00 w soboty

Czas trwania 
pomiaru

Cel pomiaru

Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo – metoda CATI.Metoda

• Zbadanie ogólnego poczucia bezpieczeństwa przed przestępczością

• Skala podatności wiktymizacji

• Badanie klasycznego konceptu Fear of Crime

• Indeks anomii

N=1000
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Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem, trudno powiedzieć

Czy Pana(i) zdaniem, 
Polska jest krajem, w 

którym żyje się 
bezpiecznie?  Pytamy 
w kontekście zjawiska 

przestępczości.

Czy obawia się, że 
Pan(i) lub jego/jej 

najbliżsi padną 
ofiarą przestępstwa?

Ogólne poczucie bezpieczeństwa w Polsce
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Czuję się przygnębiony(a), przytłoczony życiem i wiem, że inni mogą to zauważyć

Jeśli się bawię, świętuję, to bez umiaru

Jestem osobą, która zawsze reaguje, nawet w sytuacjach mogących przynieść niebezpieczeństwo

Jestem osobą nastawioną na sukces finansowy i inni to zauważają

Inni ludzie zawodzą mnie w bliskich związkach, relacjach

Uprawiam hazard

Czasami czuję, że powinienem(am) zostać ukarana(y) za swoje czyny

Czuję się winny(a) za swoje sukcesy życiowe szczególnie, gdy inni w moim otoczeniu takich sukcesów…

W sytuacji zagrożenia nie potrafił(a)bym zdobyć się na zdecydowaną obronę

Padłem(am) ofiarą przestępstwa i było to całkowicie przeze mnie niezawinione

Lubię nosić drogie, markowe rzeczy (smartfon, odzież)

Jestem roztargniony(a) i inni to zauważają

Ewentualnych napastników odstraszam swoją posturą, swoim wyglądem, sprawnością fizyczną

Jestem osobą silną psychicznie i zauważają to osoby w moim otoczeniu

Mam wielu znajomych i jestem lubiany(a)

Mam skłonność do podejmowania ryzykownych działań i lekceważenia niebezpieczeństw

Angażuję się w działalność społeczną i polityczną związaną z protestami

Jestem bardzo ufny(a), łatwo się ze mną zaprzyjaźnić

Jestem osobą konfliktową, lubię stawiać na swoim

Czuje się bezpiecznie nawet w towarzystwie nowopoznanych osób

zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak nie wiem, trudno powiedzieć

Skala podatności wiktymizacyjnej
Proszę powiedzieć, na ile zgadza się Pan(i) z poszczególnymi stwierdzeniami:

Proszę sobie wyobrazić, że przebywa Pan(i) w kilkunastoosobowej 
grupie kobiet i mężczyzn. Znacie się dobrze. Wszyscy w tej grupie 
posiadają podobny stopień zamożności. Do grupy dołącza jeszcze 

jeden człowiek, przestępca. Proszę zastanowić się i powiedzieć, czy w 
sytuacji, gdyby człowiek ten chciał dokonać oszustwa naciągając 

jedną z osób z Pana(i) grupy na pożyczkę, to był(a)by: 

0,7 5,2 2,4 24,1 17,6 32,5 17,5

Przede wszystkim Pan(i) Mógłb(a)by być Pan(i) jednym(ą) z pierwszych

Należał(a)by Pan(i) do najbardziej narażonych Szanse czy ryzyko byłyby podobne jak u innych z Pana(i) grupy

Należał(a)by Pan(i) do mniej narażonych Był(a)by Pan(i) raczej jednym(ą) z ostatnich

Każdy prędzej niż Pan(i)
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Skala podatności wiktymizacyjnej vs. dane 
socjodemograficzne

Środki przeciwdziałania przestępstwom w 
Internecie – średnie wskazań Ogółem kobiety mężczyźni 18-34 35-64 65+ wieś miasto

Czuję się przygnębiony(a), przytłoczony życiem i wiem, że 
inni mogą to zauważyć. 1,84 1,93 1,75 1,84 1,80 1,92 1,96 1,76

Jeśli się bawię, świętuję, to bez umiaru. 1,71 1,59 1,82 1,80 1,69 1,65 1,69 1,72
Jestem osobą, która zawsze reaguje, nawet w sytuacjach 
mogących przynieść niebezpieczeństwo 2,98 2,97 2,99 2,96 2,97 3,04 3,07 2,92

Jestem osobą nastawioną na sukces finansowy i inni to 
zauważają. 2,13 1,99 2,26 2,49 2,12 1,71 2,18 2,10

Inni ludzie zawodzą mnie w bliskich związkach, relacjach. 1,96 1,98 1,95 1,92 1,98 1,98 2,01 1,93

Uprawiam hazard. 1,12 1,06 1,17 1,12 1,13 1,10 1,10 1,14
Czasami czuję, że powinienem(am) zostać ukarana(y) za 
swoje czyny. 1,51 1,46 1,55 1,58 1,49 1,45 1,62 1,43

Czuję się winny(a) za swoje sukcesy życiowe szczególnie, gdy 
inni w moim otoczeniu takich sukcesów nie odnieśli. 1,46 1,40 1,51 1,54 1,44 1,39 1,55 1,40

W sytuacji zagrożenia nie potrafił(a)bym zdobyć się na 
zdecydowaną obronę. 2,03 2,08 1,99 1,91 2,03 2,22 2,03 2,03

Padłem(am) ofiarą przestępstwa i było to całkowicie przeze 
mnie niezawinione. 1,79 1,72 1,86 1,81 1,82 1,70 1,63 1,90

Lubię nosić drogie, markowe rzeczy (smartfon, odzież) 1,78 1,70 1,86 1,78 1,82 1,69 1,83 1,75

Jestem roztargniony(a) i inni to zauważają 1,72 1,70 1,74 1,77 1,72 1,66 1,74 1,71
Ewentualnych napastników odstraszam swoją posturą, 
swoim wyglądem, sprawnością fizyczną. 2,95 3,27 2,66 2,96 2,85 3,21 2,95 2,95

Jestem osobą silną psychicznie i zauważają to osoby w moim 
otoczeniu. 1,92 1,98 1,86 2,04 1,86 1,89 1,98 1,87

Mam wielu znajomych i jestem lubiany(a) 1,82 1,79 1,84 1,89 1,83 1,70 1,81 1,83
Mam skłonność do podejmowania ryzykownych działań i 
lekceważenia niebezpieczeństw 1,79 1,66 1,91 1,81 1,82 1,71 1,80 1,79

Angażuję się w działalność społeczną i polityczną związaną z 
protestami 1,68 1,71 1,65 1,78 1,66 1,58 1,58 1,74

Jestem bardzo ufny(a), łatwo nawiązać ze mną zaprzyjaźnić 2,63 2,61 2,65 2,52 2,63 2,79 2,67 2,60

Jestem osobą konfliktową, lubię stawiać na swoim 1,78 1,71 1,85 1,95 1,71 1,74 1,86 1,74
Czuje się bezpiecznie nawet w towarzystwie 
nowopoznanych osób 2,92 2,73 3,09 2,83 2,95 2,97 2,89 2,95

płeć wiek miejscowość

*Opis skal podatności wiktymizacyjnej oraz ich teoretyczne źródła zaprezentowano we wnioskach
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Skala podatności wiktymizacyjnej vs. dane 
socjodemograficzne

Środki przeciwdziałania 
przestępstwom w Internecie – średnie 

wskazań

Ogółem lewica centrum prawica brak poglądów niewierząca
mająca 

wątpliwości w 
sprawach wiary

wierząca, 
niepraktykująca

wierząca, 
praktykująca

trudno 
powiedzieć

Czuję się przygnębiony(a), przytłoczony życiem i 
wiem, że inni mogą to zauważyć. 1,84 2,04 1,74 1,74 1,85 1,80 2,09 1,83 1,81 1,74

Jeśli się bawię, świętuję, to bez umiaru. 1,71 1,88 1,67 1,73 1,67 1,80 1,84 1,79 1,61 1,76
Jestem osobą, która zawsze reaguje, nawet w 
sytuacjach mogących przynieść niebezpieczeństwo 2,98 2,89 2,94 2,96 3,02 2,92 2,95 2,99 2,99 3,03

Jestem osobą nastawioną na sukces finansowy i 
inni to zauważają. 2,13 2,18 2,00 2,05 2,19 2,24 2,11 2,24 2,05 1,92

Inni ludzie zawodzą mnie w bliskich związkach, 
relacjach. 1,96 2,10 1,82 1,98 1,96 1,98 1,89 2,06 1,92 1,88

Uprawiam hazard. 1,12 1,16 1,09 1,14 1,11 1,14 1,11 1,15 1,10 1,10
Czasami czuję, że powinienem(am) zostać 
ukarana(y) za swoje czyny. 1,51 1,47 1,38 1,49 1,55 1,49 1,44 1,44 1,57 1,44

Czuję się winny(a) za swoje sukcesy życiowe 
szczególnie, gdy inni w moim otoczeniu takich 
sukcesów nie odnieśli.

1,46 1,43 1,35 1,48 1,48 1,42 1,40 1,46 1,50 1,19

W sytuacji zagrożenia nie potrafił(a)bym zdobyć się 
na zdecydowaną obronę. 2,03 2,09 1,96 2,06 2,02 1,91 2,09 2,11 2,01 2,07

Padłem(am) ofiarą przestępstwa i było to 
całkowicie przeze mnie niezawinione. 1,79 1,72 1,80 1,78 1,81 2,06 1,74 1,82 1,70 1,95

Lubię nosić drogie, markowe rzeczy (smartfon, 
odzież) 1,78 1,69 1,80 1,85 1,77 1,70 1,88 1,85 1,76 1,60

Jestem roztargniony(a) i inni to zauważają 1,72 1,81 1,78 1,71 1,69 1,82 1,75 1,74 1,67 1,96
Ewentualnych napastników odstraszam swoją 
posturą, swoim wyglądem, sprawnością fizyczną. 2,05 1,87 1,97 2,17 2,06 2,03 2,02 2,10 2,03 2,16

Jestem osobą silną psychicznie i zauważają to 
osoby w moim otoczeniu. 3,08 2,91 3,11 3,14 3,09 3,10 3,00 3,11 3,09 2,89

Mam wielu znajomych i jestem lubiany(a) 3,18 2,99 3,11 3,20 3,24 3,07 3,15 3,12 3,27 2,99
Mam skłonność do podejmowania ryzykownych 
działań i lekceważenia niebezpieczeństw 1,79 1,79 1,72 1,85 1,79 1,90 1,80 1,87 1,71 1,89

Angażuję się w działalność społeczną i polityczną 
związaną z protestami 1,68 2,26 2,09 1,49 1,52 2,29 1,81 1,64 1,50 1,52

Jestem bardzo ufny(a), łatwo nawiązać ze mną 
zaprzyjaźnić 2,63 2,71 2,48 2,67 2,63 2,47 2,47 2,71 2,67 2,42

Jestem osobą konfliktową, lubię stawiać na swoim 1,78 1,79 1,74 1,86 1,75 1,89 1,75 1,81 1,74 1,88
Czuje się bezpiecznie nawet w towarzystwie 
nowopoznanych osób 2,92 2,85 2,98 3,09 2,84 2,98 2,92 2,92 2,88 3,20

poglądy polityczne poglądy religijne
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Badanie klasycznego konceptu Fear of Crime
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wyłudzanie danych, kradzież tożsamości, ujawnienia danych

wypadki

oszustwa

kradzież, przywłaszczenie

włamania

rozbój

pobicie, bójki

zniesławienie, zniewaga

naruszenie miru domowego

naruszenie nietykalności cielesnej

dyskryminacja ze względu na posiadane cechy i/lub  światopogląd

groźby karalne, uporczywe nękania (stalking)

obraza uczuć religijnych, dyskryminacja wyznaniowa

zgwałcenie, usiłowania zgwałcenia lub zmuszenie do innej czynności seksualnej

znęcanie fizyczne lub psychiczne

zamach terrorystyczny

pozbawienie wolności, przetrzymywanie, uprowadzenie

werbalne molestowanie seksualne

zabójstwo, usiłowania zabójstwa

nadużycie zależności (w pracy) w celu doprowadzenia do czynności seksualnej

Nie obawiam się

Obawiam się, ale nie tak bardzo

Bardzo się tego obawiam

Nie wiem, trudno powiedzieć
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Odmowa odpowiedzi

Nie wiem, trudno powiedzieć

Próbował(a)bym je zmienić nielegalnymi środkami, w tym używając przemocy (np. protesty z
użyciem przemocy)

Próbował(a)bym je zmienić legalnymi środkami, takie jak demonstracje bez zakłócania porządku
publicznego lub inicjatywy ustawodawcze

Nie przestrzegałbym takiego prawa bez względu na konsekwencje, godząc się z ewentualną karą

Krytykował(a)bym to prawo i ośmieszał(a)bym je tylko w gronie rodziny i najbliższych, ale
stosowała(a)bym je

Krytykował(a)bym to prawo i ośmieszał(a)bym je publicznie, ale stosował(a)bym je

Szukał(a)bym luk prawnych (omijał(a)bym prawo bez ryzyka poniesienia odpowiedzialności), by
go nie stosować

Przestrzegał(a)bym takiego prawa, ale nie zaakceptował(a)bym go

Przestrzegał(a)bym tego prawa i starał(a) się je zaakceptować

 kwiecień 2021  maj 2021

 czerwiec 2021  wrzesień 2021

Proszę sobie wyobrazić, że wprowadzono prawo, które dotyczy Pana(i) bezpośrednio, i które jest niezgodne z 
Pana(i) moralnością (zasadami moralnymi). Jak zachował(a)by się Pan(i) w takiej sytuacji?

Indeks anomii
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Skala podatności wiktymizacyjnej

W badaniu zaproponowano własną regulująco-projektującą skalę podatności wiktymizacyjnej. Opracowano ją na zasadzie syntezy pochodzącej z literatury 

przedmiotu publikowanej począwszy od połowy lat 50. XX wieku, aż do chwili obecnej. Autorzy tacy jak Ellenberger, von Hentig, Finkelhor, Sengstock i Liang 

skategoryzowali typy osobowościowe ofiar przestępstw. Zauważyli oni, że określone postawy objawiające się w zachowaniach społecznych mogą być 

pozytywnie skorelowane z zagrożeniem określonymi rodzajami przestępstw. Na przykład Ellenberger badając jako pierwszy korelacje pomiędzy zagrożeniem 

przestępczością, a typami osobowościowymi ofiar wskazywał, że najbardziej narażone są 3 typy osobowościowe. Po pierwsze jest to typ depresyjny, czyli taka 

osoba, która swoim zachowaniem sygnalizuje słabość, niezdolność do obrony. Ponadto depresja często wiąże się z izolacją społeczną i samotnością, co ogranicza 

znacznie możliwości uzyskania pomocy w razie ataku ze strony napastnika. Drugim z wyróżnionych typów są jednostki żądne zysku, zachłanne, nie mające 

zahamowań w gromadzeniu dóbr materialnych, bez poszanowania dla norm społecznych i moralnych, które w swoim dążeniu do sukcesu materialnego stają się 

ofiarą im podobnych. Innym przypadkiem jest z kolei dręczyciel. To jednostka agresywna, znęcając o się nad innymi swoimi zachowaniami prowokująca w 

efekcie agresję. Takie drobiazgowe opracowanie wymienionych wyżej autorów stało się podstawą do zaproponowania własnej skali podatności wiktymizacyjnej. 

Przykładowo dla typu depresyjnego wskaźnikiem jako wskaźnik opracowano następujące stwierdzenie: Czuje się przygnębiony, przytłoczony życiem i wiem, że 

inni mogą to zauważyć. Dla jednostek żądnych zysku miernikiem jest: Jeśli się bawię, świętuję to bez umiaru. Stwierdzeniem wskaźnikowym dla dręczyciela to: 

Jestem osobą konfliktową. Lubię stawiać na swoim. 

W skali podatności wiktymizacyjnej znalazło się dwadzieścia unikatowych stwierdzeń stanowiących według dotychczasowej literatury przedmiotu cząstkowe 

wskaźniki stania się ofiarą. Badani dokonywali samooceny na czterostopniowej skali: 

1. Zawsze / niemal zawsze

2. Często

3. Czasami / rzadko / sporadycznie

4. Nigdy

A zatem, im wyższy wynik w przedziale od 1 do 4, tym większe prawdopodobieństwo wiktymizacji. 

Wnioski (1 z 3)
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Wnioski (2 z 3)

Indeks Poczucia Bezpieczeństwa 

We wrześniu 2021 roku nieznacznie wzrosło poczucie bezpieczeństwa Polaków (o 4,3 pp. więcej niż w lipcu – suma odpowiedzi 

"zdecydowanie tak" i "raczej tak"). Jest to - choć nieznacznie - najwyższy wynik poczucia bezpieczeństwa uzyskany w toku pomiarów w roku 

2021. Do tej pory nie odnotowano żadnych wyraźnych trendów, obecne są zarówno okresy niewielkich spadków poczucia bezpieczeństwa  

(lipiec 2021), jak i jego wzrostów (marzec i wrzesień 2021).  

Czynniki wiktymizacji

Potencjalne czynniki wiktymizacyjne ogółu Polaków to zbytnie poczucie bezpieczeństwa nawet w towarzystwie obcych im osób, ufność i 

łatwość nawiązywania kontaktów oraz reagowanie w sytuacjach, które mogą być potencjalnie niebezpieczne. 

Nieco wyższe narażenie na potencjalną wiktymizacji przejawiają: mężczyźni, osoby należące do młodego pokolenia (18-34 lata), mieszkańcy 

wsi, osoby o poglądach lewicowych, niewierzące - jednakże różnice te nie są istotne statystycznie. 

Czynników potencjalnej wiktymizacji dla ogółu Polaków nie stanowią takie czynniki jak uprawianie hazardu, czy poczucie winy. 

Indeks Anomii

Elementem niniejszego pomiaru stał się również Indeks Anomii. Wykorzystano koncepcję metodyczną dylematu – to jest narzędzia 

heurystycznego opartego na eksperymencie myślowym (kontrfaktycznym, a więc "co by było gdyby"). Dylemat to zaplanowana 

hipotetyczna sytuacja problemowa, w której jednostka zmuszona jest wybierać pomiędzy wieloma (co najmniej dwoma) strategiami 

postępowania, z których każda ma konsekwencje moralne i wiąże się z wyrządzeniem fizycznej lub innej krzywdy, cierpienia, choćby

własnego; jest więc dyskomfortem.
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Indeks Anomii c.d.

Badanego stawiano w hipotetycznej sytuacji nieakceptacji przezeń nowowprowadzonego prawa. Do wyboru przedłożono badanym następujące 

możliwości wyboru:

• Próba zmiany prawa nielegalnymi środkami (w tym używając przemocy);

• Próba zmiany prawa legalnymi środkami;

• Nieprzestrzeganie takiego prawa bez względu na konsekwencje, godząc się z ewentualną karą;

• Krytyka tego prawa i ośmieszanie go (w gronie rodziny i najbliższych, bądź publicznie) jednak przestrzeganie go;

• Szukanie luk prawnych (jednak bez ryzyka poniesienia odpowiedzialności), by nie stosować prawa;

• Przestrzeganie litery prawa, jednak bez jego akceptacji; 

• Przestrzeganie tego prawa i starania by je zinternalizować.

Spośród wymienionych największe odsetki wskazań uzyskały dwie postawy, które za R.K. Mertonem można określić jako rytualistyczna oraz 

buntownicza. Rytualizm utożsamiany jest z twierdzeniem przestrzegania, lecz nieakceptacji rozstrzygnięcia prawnego, zaś bunt - zmiany prawa (lecz w 

przypadku wyników niniejszego pomiaru – wyłącznie legalnymi środkami). Odpowiednio odpowiedź "rytualistyczna" i "buntownicza legalna" uzyskały 

w aktualnym pomiarze 31,8 proc. i 33,7 proc. wskazań. Liczną kategorię odpowiedzi (30,0 proc.) stanowiła mertonowska "innowacja", a więc 

podejmowanie działań mających na celu nie tyle usunięcie, co ominięcie przeszkody moralnej. Zaledwie co dziesiąty Polak okazał się konformistą, 

deklarując iż starałby się zaakceptować prawo, którego nie akceptuje (10,2 proc.). Polacy wyraźnie odżegnują się od działań z użyciem przemocy -

zaledwie 0,8 proc. wskazało, że zdecydowałoby się na podjęcie takich działań. 

W odniesieniu do indeksu anomii niedostrzegalne są trendy spadkowe lub wzrostowe. 


