
Wiedza o społeczeństwie – TECHNIKUM 
 

TEMAT 15: PROBLEM PRZESTĘPCZOŚCI W POLSCE.  
 
 
Zagadnienia:  
1. Pojęcie przestępstwa i przestępczości. 
2. Zjawiska patologiczne wśród młodzieży.  
3. Odpowiedzialność nieletnich za popełnione przestępstwa. 
4. Zasady bezpiecznego zachowania się w sytuacji zagrożenia. 

 
 
 
 

1. Pojęcie przestępstwa i przestępczości. 
 
1) przestępstwo – to czyn zabroniony, uznany za społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny, 

konkretnie zdefiniowany i zagrożony karą na mocy prawa karnego; 

 definicja KK: 
 

„czyn człowieka zabroniony pod groźbą kary jako zbrodnia albo występek, 

przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, bezprawny, zawiniony i społecznie 

szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy” 

 
2) przestępczość – to zbiór czynów zabronionych ustawowo pod groźbą kary, a popełnionych na obszarze 

danej jednostki terytorialnej. Przestępczość jest zjawiskiem społecznym. Cechy: 

 stanowi zagrożenie dla obowiązującego porządku prawnego; 

 wyraża się we wzroście liczby osób, które popełniły przestępstwa w stosunku do ogółu ludności. 
3) przestępczość – to wszystkie czyny określone przez prawo jako przestępstwa, popełnione w danym 

kraju lub na danym terenie w określonym czasie. 
4) ograniczanie przyczyn przestępczości poprzez: 

 działania zmniejszanie bezrobocia na danym obszarze, 
 działania wychowawcze: rodzina, szkoła i społeczeństwo, 
 działania obronne i represyjne: policja, prokuratura i sądy. 

5) teorie przyczyn przestępczości: 
 koncepcja biologiczna: uwarunkowania genetyczne, budowa ciała; 
 koncepcja psychologiczna: zaburzenia sprawności umysłowej, określone cechy osobowości, np. 

agresywność; 
 koncepcja socjologiczna: czynniki społeczno-środowiskowe, np. zwyczaje, obyczaje, rasa, 

narodowość. 
 

2. Zjawiska patologiczne wśród młodzieży.  
1) patologia społeczna – to działania, które w wyraźny sposób 

odbiegają od norm wypracowanych w społeczeństwie, od 
wyznawanych w danej grupie społecznej wartości. Patologia 
zakłóca równowagę panującą w społeczeństwie i może 
skutkować osłabieniem więzi, zmniejszeniem skuteczności 
kontroli społecznej i innymi negatywnymi zjawiskami; 

2) przykłady: 

 narkomania, alkoholizm, przemoc, prostytucja, 
demoralizacja  i inne, które wyraźnie przeciwstawiają się 
społeczeństwu; 

3) przykładowa statystyka:  

 2013 – 71 tys. czynów karalnych (nieletni), 
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 2012 – 57 tys. czynów karalnych, 

 2011 – 42 tys. czynów karalnych. 

 wzrosła: ilość przestępstw szczególnie brutalnych, związanych z handlem ludźmi, przestępstw 
narkotykowych, udział w bójce lub pobiciu. 

4) narkomania: 

 uzależnienie od substancji chemicznych wpływających na czynność mózgu, 

 wzrost popełnianych przez nieletnich przestępstw (ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii), 

 głód narkotyczny, przymus zażywania środków, chęć zdobycia narkotyku za wszelką cenę. 
5) demoralizacja: 

 odrzucenie obowiązujących norm moralnych prowadzące do łamania prawa, 

 stosowane środki wychowawcze w związku z: czynami zabronionymi, włóczęgostwem, udziałem              
w grupach przestępczych, 

 statystyka wskazuje na spadek liczby zachowań demoralizujących. 
6) prostytucja nieletnich: 

 oddanie własnego ciała do dyspozycji większej liczby osób w celu osiągnięcia przez nie zaspokojenia 
seksualnego i pobieranie za to wynagrodzenia materialnego, 

 dziewczęta w wieku 13-17 lat, galerianki, 

 z obserwacji policyjnych wynika, że młode prostytutki nie pochodzą wyłącznie z rodzin 
patologicznych. 

 

3. Handel ludźmi. 
 w Polsce odnotowuje się zjawisko związane z działaniem przestępczym i określane mianem handlu 

ludźmi.  
To przestępczy proceder, będący współczesną formą niewolnictwa. To nie tylko handel kobietami i 
zmuszanie ich do prostytucji, ale wszelkie działania skierowane na wyzysk ludzi, naruszające prawo do 
decydowania o sobie. 

 formy handlu ludźmi: 

 handel w celach seksualnych, 

 handel dziećmi (usługi seksualne, tania siła robocza), 

 nielegalne adopcje, 

 prostytucja, 

 handel kobietami, 

 handel narządami (sprzedaż organów do przeszczepu), 

 handel tanią siłą roboczą. 
 karalność: 

 za handel ludźmi kara pozbawienia wolności powyżej 3 lat, 

 za nielegalną adopcję kara pozbawienia wolności do 5 lat. 
 

4. Odpowiedzialność nieletnich za popełnione przestępstwa.  
 odpowiedzialność nieletnich regulują: 

 ustawa Kodeks Karny, 

 ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, 
 osoba nieletnia: to osoba, która dopuściła się czynu karalnego po ukończeniu 13 roku życia, a przed 

ukończeniem 17 roku życia; 
 przykłady czynów karalnych: przestępstwo, zakłócanie porządku publicznego, niszczenie mienia,  

drobne kradzieże, zażywanie narkotyków, uprawianie prostytucji, włóczęgostwo, inne; 
 sądy rodzinne rozpatrują sprawy nieletnich, rodzaje kar:  

 upomnienie,  

 zobowiązanie do określonego postępowania i naprawienie szkody,  

 nadzór kuratora,  

 skierowanie do ośrodka kuratorskiego,  

 przepadek rzeczy,  

 umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,  

 umieszczenie w zakładzie poprawczym. 



 

5. Zasady bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia. 
 tzw. „pigułka gwałtu” pamiętaj, że istnieją takie substancje, pilnuj swojego napoju; 

 baw się w towarzystwie osób zaufanych; 

 nie pozostawiaj swoich napojów bez kontroli; 

 unikaj chwalenia się i pokazywania cennymi przedmiotami; 

 pieniądze i karty nie trzymaj w jednym miejscu, nie tylko w portfelu; 

 miej pod kontrolą swoje rzeczy; 

 nie zasypiaj w poczekalniach i środkach komunikacji; 

 unikaj pustych przedziałów w pociągu; 

 nie zawieraj przypadkowych znajomości (film „Uprowadzona”); 

 zwracaj uwagę na otoczenie i osoby w twoim pobliżu; 

 odprowadź dziewczynę do domu. 
 

 


