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Poczucie bezpieczeństwa i narażenie na przestępstwa wśród młodych Polaków  

(w wieku 15-18 lat) 

 

Wyniki z badania ilościowego – fala III 

 

W dniach od 4 do 20 maja 2022 roku na zlecenie Stowarzyszenia Absolwentów Nauk 

Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzono drugą falę ilościowego 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. Celem drugiej fali była weryfikacja zmian jakie zaszły w tej grupie wiekowej na 

przestrzeni blisko pół roku. 

Poczucie bezpieczeństwa wśród młodych Polaków 

Przekonanie wśród młodych, że Polska jest miejscem, w którym żyje się bezpiecznie spadło  na 

przestrzeni od grudnia 2020 (60%) do maja 2022 (56%). Odsetek czujących się zdecydowanie 

bezpiecznie nie zmienił się, a czujących się raczej bezpiecznie spadł o 4pp. Niemniej jednak 

podwyższony lęk przed staniem się ofiarą przestępstwa (odpowiedź „zdecydowanie nie”) 

zdecydowanie wzrósł (o 22pp), co stanowi niepokojącą zmianę. Niewątpliwie można to łączyć z inwazją 

Rosji na Ukrainę, co potwierdza też dodatkowe pytanie zadane w tej fali badania. 
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Bezpieczeństwo w kontekście wojny w Ukrainie 

Nowe, zadane w tej edycji badania, pytanie brzmiało: Czy inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała, że 

czujesz się w Polsce mniej bezpiecznie niż wcześniej? 

 

Ponad połowa (59%) respondentów uważa, że w wyniku tej wojny czują się w Polsce mniej bezpiecznie. 

Przeciwnego zdania jest raptem co czwarty (25%) respondent. Pozostałe 16% nie ma zdania.  

 

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 

6. Przemoc domowa – znęcanie się psychiczne, przemoc fizyczna 

14% 45% 16% 21% 4%Maj 2022

Zdecydowanie tak Raczej tak Trudno powiedzieć
Raczej nie Zdecydowanie nie
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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) 

Pomiędzy I a II falą badania widać było względną stabilizację obaw młodych Polaków. 

Zdecydowanie większe różnice można jednak zauważyć pomiędzy II a III falą. Zdecydowanie wzrosło  

poczucie bezpieczeństwa szczególnie w przypadku przemocy domowej (+22pp, zdecydowanie się nie 

obawiam). W przypadku odpowiedzi raczej się nie obawiam wszystkie kategorie przestępstw zaliczyły 

wzrosty – od +9pp (wspominana już przemoc domowa) do +25pp (przestępstwa przeciwko mieniu oraz 

przeciwko życiu i zdrowiu). 

Szczegółowy rozkład odpowiedzi  zawiera poniższy wykres. 

 

 

Cyberprzestępstwa 

Podobnie jak w poprzednich falach, w trzeciej także poświęcono trochę miejsca kwestii 

cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępstw. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 przyspieszyła i tak już 

dynamiczny proces cyfryzacji. Niezaprzeczalny jest również fakt, że młode pokolenia są najbardziej 

zaawansowanymi użytkownikami nowych technologii. Na poprzednim wykresie było widać, że całkiem 

wysoki odsetek badanych (61%) wskazał, że obawia się cyberprzestępstw.  Temat ten został pogłębiony 

dodatkowym pytaniem na temat tego na ile młodzi Polacy zgadzają się z sześcioma następującymi 

stwierdzeniami: 

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

Polacy w wieku 15-18 lat bardzo wysoko oceniają swoje kompetencje cyfrowe i w kontekście 

bezpiecznego poruszania się po Internecie. 86% badanych wskazało, że wie jak bezpiecznie robić 

zakupy online. Względem maja 2021 jest to wzrost o 1pp, ale taka różnica mieści się w granicach błędu 

statystycznego. Nieco mniej badanych (79%) uznało, że umie bezpiecznie korzystać z Internetu. W tym 

wypadku mamy z kolei do czynienia ze spadkiem o 5pp. W dalszej kolejności mamy nieco większy (84%) 

odsetek tych, którzy wiedzą jak bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej. Można zatem 

stwierdzić, że młodzi bardzo wysoko oceniają swoje kompetencje cyfrowe, a na przestrzeni ostatniego 

roku obserwujemy niewielkie zmiany w tym zakresie. 

Z drugiej strony większość badanych obawia się jednak konkretnych zagrożeń płynących z 

korzystania z Internetu. 61-63% respondentów zdecydowanie bądź raczej obawia się utraty danych z 

telefonu bądź komputera wskutek działania hakerów, czy też internetowej kradzieży bądź oszustwa. 

W tych kategoriach odsetki względem maja 2021 wzrosły o 4-5pp. Warto również zwrócić uwagę na 

istotne przesunięcie odpowiedzi w odniesieniu do wiedzy o bezpiecznych zakupach online. Chociaż 

kategorie „zdecydowanie się zgadzam” oraz „raczej się zgadzam” dają porównywalne sumy, to odsetek 

zdecydowanych zmalał o 14pp względem roku poprzedniego. 

 Szczegółowy rozkład odpowiedzi na omawiane pytanie zawiera poniższy wykres. 
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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 wyniki badania z maja 2021 r. oraz maja 2022 r. W pierwszej 

kolumnie jest suma 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. 

  
  

Maj 2021 Maj 2022 

Przestępstwa 
dokonane i 
usiłowane 

Przestępstwa 
dokonane 

Przestępstwa 
dokonane i 
usiłowane 

Przestępstwa 
dokonane 

Przestępstwa przeciwko mieniu 39,3% 23,5% 32,3% 
(-7,0pp) 

18,8% 
(-4,7pp) 

Cyberprzestępstwa 28,0% 9,5% 32,3% 
(+4,3pp) 

12,8% 
(+3,3pp) 

Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności 
cielesnej 

35,2% 18,1% 26,3% 
(-8,9pp) 

13,9% 
(-4,2pp) 

Przestępstwa seksualne 28,9% 14,4% 22,6% 
(-6,3pp) 

13,5% 
(-0,9pp) 

Przemoc domowa 28,9% 17,6% 19,9% 
(-9,0pp) 

11,7% 
(-5,9pp) 

Przestępstwa przeciwko wolności, w tym 
wolności sumienia i wyznania 

14,4% 5,2% 19,5% 
(+5,1pp) 

9,0% 
(+3,8pp) 

Przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu 16,0% 7,4% 17,7% 
(+1,7pp) 

7,9% 
(+0,5pp) 

Wypadki komunikacyjne 14,2% 7,2% 16,2% 
(+2,0pp) 

7,5% 
(+0,3pp) 

  

 Jeśli porównamy wyniki z maja 2021 z obecnymi, widać, że mamy do czynienia ze spadkiem 

wiktymizacji. Co prawda większość różnic mieści się w granicach błędu statystycznego, ale w tabeli 

zaznaczono wszystkie różnice, zaś dodatkowym pogrubieniem, te które wykraczają poza maksymalny 

standardowy błąd oszacowania. Przede wszystkim spadły odsetki usiłowania. W przypadku 

przestępstw przeciwko mieniu spadek wynosi -7pp, w przypadku przestępstw przeciwko  czci i 

nietykalności cielesnej jest to -8,9pp, a w odniesieniu do przemocy domowej -9pp. Co więcej, 
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zauważalny jest także wzrost dokonanych przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania 

(+3,8pp) oraz cyberprzestępstw (+3,3pp). 

 


