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„Zjawiska patologii społecznej z wielu powodów wywołują zainteresowanie wśród pedagogów i psy-
chologów, jak również wśród innych grup w społeczeństwie. Do przyczyn tego stanu rzeczy zaliczyć 
należy szczególnie wzrost zachowań dewiacyjnych wśród młodzieży, m.in. agresywność, przestępczość 
nieletnich, prostytucję. Coraz częściej brak poczucia bezpieczeństwa sygnalizują zarówno grupy, jak  
i jednostki znajdujące się w sytuacji ryzyka i zagrożenia. Istnieje potrzeba poznawania zjawisk patolo-
gii społecznej, aby skutecznie podejmować działania interwencyjne, które są przedmiotem profilaktyki  
i resocjalizacji”1.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zagadnienie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej 
objęte programem szkolenia zawodowego podstawowego, programami kursów specjalistycznych dla 
policjantów, a także występujące w pracy policyjnej. Autor omówił w publikacji kluczowe pojęcia z tego 
zakresu, a także szkodliwość zjawisk patologii społecznej, zwracając uwagę m.in. na czynniki sprzyjające 
rozwojowi danej patologii, jej skalę, zagrożenia, a także regulacje prawne dotyczące danego zjawiska. 
Opracowanie kierowane jest przede wszystkim do policjantów służby prewencyjnej. Stanowi próbę 
przedstawienia w zarysie wybranych zagadnień z zakresu patologii społecznych, a jego podstawowym 
celem jest podniesienie poziomu wyszkolenia policjantów w przedmiotowym zakresie. Publikacja stano-
wi uzupełnienie zbioru aktualnych opracowań związanych z omawianą problematyką przeznaczonych 
dla uczestników kursów i szkoleń realizowanych w ramach bieżącego doskonalenia zawodowego lub 
dla funkcjonariuszy rozwijających swoje kwalifikacje zawodowe w drodze samokształcenia.

1 L. Albański, Wybrane zagadnienia z patologii społecznej, Kolegium Karkonoskie, Jelenia Góra 2010, s. 5.

Przedmowa
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1.1. Patologia społeczna

Pojęcie „patologia” (z greckiego pathos – cierpienie, logos – nauka) używane jest od dawna w medycynie 
dla oznaczenia czynników wywołujących chorobę. Dopiero pod koniec XIX w. zaczęto używać poję-
cia „patologia społeczna” w celu określenia zachowań ludzkich skierowanych przeciwko powszechnie  
akceptowanym wartościom i normom społecznym.
Istnieje wiele definicji i określeń charakteryzujących patologię społeczną. Według W. Okonia patologia 
społeczna stanowi naukę o przyczynach, objawach i zwalczaniu takich „odchyleń” zachowań społecz-
nych, jak przestępczość, alkoholizm, narkomania itp.2
M. Lipka pod pojęciem „patologia społeczna” rozumie „określony stan postaw, zachowań i sytuacji  
życiowych, (…) które są szkodliwe dla historycznie uwarunkowanego postępu i powodują ujemne  
następstwa dla wszechstronnego rozwoju jednostki, grupy lub całego społeczeństwa, a polegają na 
nieprzestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa, norm moralnych, obyczajowych i kulturowych oraz 
na odrzucaniu lub nieposzanowaniu wartości obiektywnie zgodnych z interesami jednostki i ogółu oby-
wateli na określonym etapie rozwoju kraju”3.
Jednak za twórcę i popularyzatora polskiej szkoły patologii społecznej uważa się A. Podgóreckiego  
i z uwagi na to jego definicja patologii przywoływana jest najczęściej. Patologią społeczną określa on 
„ten rodzaj zachowań, ten typ instytucji, ten typ funkcjonowania jakiegoś systemu społecznego czy ten 
rodzaj struktury, który pozostaje w zasadniczej, niedającej się pogodzić sprzeczności ze światopoglądo-
wymi wartościami, które w danej społeczności są akceptowane”4.
Treść definicji uzależnia patologię od społecznych ocen. Większość autorów podziela ten pogląd, doda-
jąc własne kryteria występowania zjawiska w większej zbiorowości5.

1.2. nieprzystosowanie społeczne

W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele określeń i definicji niedostosowania  społecznego przyjmo-
wanych przez autorów w zależności od ich potrzeb badawczych.
Według O. Lipkowskiego niedostosowanie społeczne „to zaburzenie charakterologiczne o niejedno-
litych objawach, spowodowane niekorzystnymi zewnętrznymi lub wewnętrznymi warunkami rozwoju,  

2 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak” ,Warszawa 2007, s. 299.
3 M. Lipka, Zjawiska  patologii społecznej wśród młodzieży, PWN, Warszawa 1977, s. 14.
4 A. Podgórecki, Patologia życia społecznego, PWN, Warszawa 1969, s. 24.
5 L. Albański, Wybrane zagadnienia z patologii społecznej, s. 7.

Podstawowe Pojęcia z zakresu 
Patologii sPołecznych1
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a wyrażające się wzmożonymi i długotrwałymi trudnościami w dostosowaniu się do normalnych warun-
ków społecznych i w realizacji zadań życiowych danej jednostki”6.
D. Wójcik uznała za nieprzystosowane społecznie dzieci i młodzież, których zachowanie nacechowane 
jest całym zespołem objawów świadczących o nieprzestrzeganiu przez nie pewnych podstawowych 
zasad postępowania, norm społecznych obowiązujących młodzież w tym wieku, przy czym zachowa-
nia takie nie mają charakteru sporadycznego, ale są względnie trwałe, powtarzające się wielokrotnie. 
Objawami tak rozumianego nieprzystosowania społecznego są: systematyczne wagary, wielogodzinne 
wałęsanie się bez kontroli po ulicach, ucieczki z domu, przebywanie w środowisku zdemoralizowanych 
kolegów, dokonywanie kradzieży, picie alkoholu, demoralizacja seksualna, wandalizm, zachowania agre-
sywne7.

1.3. dewiacja

Termin „dewiacja” pochodzi od łacińskiego devio i oznacza zboczenie z drogi, odchylenie od kierunku.
Słowo to może być rozumiane co najmniej trojako: jako „zboczenie” (np. z drogi prawości), jako przejaw 
jakiegoś „odchylenia” (np. od przyjętych wzorców społecznych), a także jako „błądzenie” (np. poprzez 
odrzucanie pewnych powszechnie uznawanych wartości i prezentowanie postawy nonkonformistycznej)8.
Problematyka dewiacji jest przedmiotem zainteresowania różnych dziedzin nauki, dzięki czemu można 
przytoczyć wiele jej definicji. 
Według P. Sztompki dewiacja to postępowanie niezgodne z odnoszącymi się do danej jednostki i do 
sytuacji, w której działa, regułami i normami społecznymi oraz wartościami9.
J. Kwaśniewski twierdzi, że „dewiacja to tyle, co odchylenie od normy. W odniesieniu do ludzkich  
zachowań dewiacja oznacza specyficzną ich cechę, wyrażającą się w tym, że dane zachowanie jest  
w jakiś sposób odmienne, różne od jakiegoś wzorca czy normy zachowania”10.
M. Łoś definiuje dewiację jako „zachowania lub stany rzeczy traktowane jako odmieńcze – nie spełnia-
jące stereotypowych oczekiwań – w sensie negatywnym bądź pozytywnym”11.

6 O. Lipkowski, Pedagogika resocjalizacyjna, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1980, s. 6.
7 D. Wójcik, Nieprzystosowanie społeczne młodzieży, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1984, s. 29.
8 J. Sztumski, Wybrane problemy socjologii dewiacji, w: Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne,  

red. S. Kawula, H. Machela, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000, s. 9.
9 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002, s. 285.
10 J. Kwaśniewski, Społeczeństwo wobec dewiacji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1984, s. 64.
11 M. Łoś, Rola dewiacji w procesach zmiany społecznej, w: Zagadnienia patologii społecznej, red. A. Podgórecki, PWN, 

Warszawa 1976, s. 23.
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2.1. alkoholizm

2.1.1. Definicja
Według literatury przedmiotu alkoholizm jest różnie definiowany. Nie można wskazać definicji, co do której 
nie wysuwano by zastrzeżeń i która byłaby uznana przez wszystkich. W 1951 r. Światowa Organizacja Zdro-
wia zaproponowała następującą definicję alkoholizmu: alkoholizm to każdy sposób picia napojów alkoho-
lowych, który wykracza poza miarę tradycyjnego, zwyczajowego spożycia albo poza ramy obyczajowego, 
przyjętego w całej społeczności picia towarzyskiego, bez względu na czynniki etiologiczne, które do takiego 
zachowania prowadzą, i niezależnie od zakresu, w jakim stopniu te czynniki etiologiczne zależą od dziedzicz-
ności oraz nabytych wpływów fizjopatologicznych i metabolicznych12.
Potem jeszcze różni autorzy próbowali definiować, czym jest alkoholizm. 
W 1980 r. nazwę „alkoholizm” zastąpiono terminem „zespół uzależnienia od alkoholu”13.
„Obecnie zespół uzależnienia od alkoholu jest dość dobrze opisaną formą zaburzenia zdefiniowaną jako 
wadliwy wzorzec zachowania, powodujący ewidentne szkody psychiczne, fizyczne i społeczne, którego  
objawami osiowymi są: utrata kontrol-i nad piciem oraz włączenie alkoholu w strukturę potrzeb jednostki”14.
„Alkohol jak każda substancja psychoaktywna, w sposób istotny oddziałuje na sprawność psychofizycz-
ną człowieka, ograniczając jego kontrolę wolicjonalną, jak i przyczyniając się do niekorzystnych skutków 
dla całego jego funkcjonowania. Ryzyko nadużywania alkoholu zwiększa to, że większość dorosłych od-
czuwa w zasadzie przyjemne efekty po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu, a czytelne granice bezpiecz-
nego picia są właściwie nie do ustalenia. Ta sama osoba może rozmaicie zareagować na porówny-
walną dawkę alkoholu (zależy to m.in. od właściwości samego trunku, stanu sytości, kondycji fizycznej  
i psychicznej, ilości tkanki tłuszczowej, przemiany materii, a nawet pogody). Utrata kontroli nad piciem w naj-
łagodniejszej postaci prowadzi do upojenia alkoholowego, a w najpoważniejszej do uzależnienia ze wszyst-
kimi jego negatywnymi skutkami, ze śmiercią włącznie”15.

2.1.2. Wzorce szkodliwego picia alkoholu
Istnieją trzy podstawowe, powtarzające się wzorce szkodliwego picia alkoholu16.
Picie ryzykowne. Mamy z nim do czynienia wtedy, gdy następująca po nim aktywność, np. kierowanie 

12 T. Kulisiewicz, Zespół uzależnienia alkoholowego (choroba alkoholowa). Rozpoznanie i leczenie, Społeczny Komitet 
Przeciwalkoholowy, Warszawa 1984, s. 5.

13 L. Albański, Wybrane zagadnienia z patologii społecznej, s. 49.
14 I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 128.
15 Tamże, s. 126.
16 Tamże, s. 127–129.

charakterystyka wybranych zjawisk 
Patologii sPołecznych2
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samochodem, praca w niebezpiecznych warunkach, zwiększa ryzyko powstania szkód zdrowotnych. 
Jeżeli wiemy, że po tzw. pierwszym kieliszku podejmiemy aktywność wymagającą pełnej koncentracji, 
precyzji bądź szybkiego refleksu, to już w tym momencie pojawia się picie ryzykowne. 
Nadużywanie alkoholu – nieprawidłowy, powtarzający się wzorzec picia, prowadzący do klinicznie zna-
czących szkód fizycznych, psychicznych bądź cierpienia. Kryterium rozpoznania jest wystąpienie w ciągu  
12 miesięcy przynajmniej jednego z wymienionych objawów:
 ‒ powtarzające się picie alkoholu prowadzące do zaniedbań lub niewypełnienia  ważnych ról i obo-

wiązków w pracy, szkole lub domu,
 ‒ powtarzające się picie alkoholu w sytuacjach, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia fizycznego,
 ‒ powtarzające się konflikty z prawem wynikające z używania alkoholu,
 ‒ kontynuowanie picia mimo konfliktów interpersonalnych i problemów społecznych powstałych lub 

utrzymujących się w wyniku picia. 
O nadużywaniu mówimy wtedy, gdy mamy do czynienia z pewnym utrwalonym nawykiem wadliwego 
zachowania, który jednak nie spełnia jeszcze kryteriów uzależnienia.
Zespół uzależnienia od alkoholu, popularnie zwany alkoholizmem. W klasyfikacji DSM-IV z uzależnie-
niem mamy do czynienia wówczas, jeżeli w ciągu 12 miesięcy pojawią się trzy z podanych tu siedmiu 
objawów:
a) tolerancja mierzona dwojako:

 ‒ potrzeba znaczącego zwiększania ilości substancji, aby doprowadzić do pożądanego efektu lub 
objawów zatrucia,

 ‒ stałe przyjmowanie tej samej ilości substancji, po pewnym czasie powodujące zmniejszenie efektu 
jej działania;

b) zespół abstynencyjny (odstawienia) ujawniający się jako:
 ‒ złe samopoczucie powstałe w następstwie odstawienia substancji (np. ból głowy, nudności, potli-

wość, przyspieszona akcja serca, drżenie rąk),
 ‒ przyjmowanie substancji w celu zapobieżenia objawom abstynencyjnym lub ich złagodzenia  

(tzw. klinu lub leków psychotropowych);
c) przyjmowanie substancji w większych ilościach, częściej i dłużej niż dana osoba początkowo zamierzała;
d) nieskuteczne wysiłki przerwania picia, kontrolowania picia lub uwolnienia się od nałogu, mimo silne-

go pragnienia zapanowania nad nim;
e) przeznaczenie większości czasu na zdobywanie substancji, przyjmowanie jej lub uwolnienie się  

od skutków jej działania;
f) ograniczenie lub zarzucenie aktywności zawodowej, społecznej oraz rozrywkowej, którym zwykle 

poświęca się czas i uwagę;
g) kontynuowanie używania substancji mimo świadomości stałych, nawracających problemów fizycz-

nych i psychicznych, będących skutkiem picia. 

2.1.3. Typologia
Klasycznej typologii dokonał E.M. Jellinek, który wyodrębnił pięć typów alkoholizmu, uwzględniając 
specyfikę kulturową.
1. Alfa – życie na rauszu, człowiek kontroluje ilość wypijanego alkoholu i raczej nie dopuszcza do stanu 

upojenia, a tym bardziej ciężkich zatruć. Alkohol służy rozluźnieniu, odreagowaniu stresów czy zła-
godzeniu bólu fizycznego. Przyjmowany jest jako specyficzny środek znieczulający. Picie ma podłoże 
psychologiczne, ucieczkowe i jego szkodliwość najsilniej ujawnia się w zaburzeniu stosunków mię-
dzyludzkich, w konfliktach. Psycholodzy ten typ zachowania nazywają piciem problemowym.

2. Beta – jest przeciwieństwem alkoholizmu typu alfa. Alkohol jest spożywany nieregularnie, w dużych 
ilościach i to często przy jednoczesnym niedożywieniu. Dlatego bardzo szybko pojawiają się proble-
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my zdrowotne, zapalenie błony śluzowej żołądka, przełyku, marskość wątroby, stany zapalne nerek 
i pęcherza, uszkodzenie trzustki, problemy z układem nerwowym itp. Potrzeba picia ma również 
podłoże psychologiczne i może prowadzić do uzależnienia fizycznego.

3. Gamma – pełnoobjawowe uzależnienie fizyczne i psychiczne, które przejawia się m.in. w utracie kon-
troli nad piciem, wzrostem tolerancji na alkohol, zespołem abstynencyjnym i głodem picia. Alkohol 
wypijany jest w coraz większych ilościach, prowadząc tym samym zarówno do zmian metabolicznych 
w organizmie, zmian osobowościowych, jak i dotyczących środowiska społecznego osoby pijącej.

4. Delta – cechą charakterystyczną jest picie systematyczne przy jednoczesnym kontrolowaniu ilości 
wypijanego alkoholu. Mamy tu do czynienia z zależnością fizyczną i psychiczną, zespołem absty-
nencyjnym i nieudanymi próbami zaprzestania picia w ogóle. Ten typ picia wcześniej czy później 
prowadzi do następstw zdrowotnych.

5. Epsilon, czyli opilstwo okresowe – wyróżnia się tzw. ciągami alkoholowymi, kiedy to dłuższe lub 
krótsze okresy abstynencji przerywane są kilkudniowymi nawrotami pijaństwa. Pretekstem do picia  
są różne imprezy towarzyskie lub uroczystości rodzinne17.

2.1.4. Fazy rozwoju uzależnienia
E.M. Jelinek wyodrębnił również cztery fazy rozwoju uzależnienia od alkoholu, które nazwał stadiami.
Faza wstępna (przedalkoholowa) – w tej fazie występują dwa zasadnicze wzorce picia: epizodyczne 
lub regularne. Faza trwa od kilku miesięcy do kilku lat, nie powoduje większych szkód w funkcjono-
waniu społecznym człowieka. Momentem krytycznym jest pojawienie się palimpsestów (luk pamię-
ciowych).
Faza zwiastunów (ostrzegawcza) – zaczyna się od luk pamięciowych już po niewielkiej ilości wypitego 
alkoholu. Pijący próbuje ukrywać przed otoczeniem problem alkoholowy. Pojawia się poczucie winy, 
napady irytacji, nastrój dysforyczny oraz głód alkoholowy. Osoba staje się nieprzywidywalna. Wszystko 
koncentruje się wokół picia. 
Faza krytyczna (ostra) – osoba stara się jeszcze kontrolować, pojawiają się jednak destruktywne  
mechanizmy obronne (np. krętactwa i projekcje wobec otoczenia). Mechanizmy te jednak stają się coraz 
mniej wiarygodne nawet dla niej samej. W tej fazie alkoholik żyje pod ogromną presją – z jednej strony 
jeszcze funkcjonuje w tzw. normalnym świecie, a z drugiej strony jest już z niego wyobcowany. Ma po-
nadto problemy zdrowotne, m.in. efekty zatrucia, stany zapalne narządów wewnętrznych, halucynozę 
alkoholową itp.
Faza przewlekła – objawami są ciągi picia przerywane krótkimi okresami zmagania się z zespołem 
abstynencyjnym. Chory rezygnuje już z walki o pozytywną opinię w otoczeniu, podejmuje kontakty 
z osobami z marginesu społecznego. Zaczyna pić alkohole niekonsumpcyjne. Pojawiają się poważne 
problemy zdrowotne (m.in. psychozy alkoholowe) i społeczne (m.in. utrata rodziny, bezdomność)18.

2.1.5. Problemy związane z alkoholem
Problemy zdrowotne. Najbardziej powszechną konsekwencją nadużywania alkoholu są stany zapalne 
różnych narządów. Stany te przechodzą następnie w zapalenia chroniczne i powodują nieodwracalne 
zmiany. Dotyczą przede wszystkim: jamy ustnej, przełyku, żołądka, dwunastnicy, wątroby, trzustki, ner-
wów czuciowych i dróg moczowych. Chroniczne stany zapalne prowadzą w końcu do wyłączenia funkcji 
poszczególnych organów. Zniszczenie błony śluzowej tchawicy i gardła przez zanik rzęsek i działania 
gruczołów śluzowych powoduje osadzanie się pyłków i bakterii na drogach oddechowych, co sprzy-
ja infekcjom. Osoby długotrwale używające alkoholu dziesięciokrotnie częściej chorują na nowotwory 
przełyku, części nosowej gardła, krtani i tchawicy. Podrażniona wątroba reaguje najpierw otłuszcze-

17 Tamże, s. 130.
18 Tamże, s. 133–34.
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niem, następnie zapaleniem, zwłóknieniem i marskością. Zapalenie dróg moczowych może prowa-
dzić do niewydolności nerek, a także zapalenia stawów (dny moczanowej). Zmiany mogą też nastąpić  
w układzie rozrodczym (głównie w gospodarce hormonów rozrodczych), co z kolei powoduje wiele 
defektów rozwoju płodu. Najpoważniejsze zmiany dotyczą jednak mózgu, prowadząc do ciężkich zabu-
rzeń psychicznych19.
Problemy społeczne. Nadużywanie alkoholu zawsze wiąże się z mniej lub bardziej niekorzystnymi kon-
sekwencjami społecznymi. Konsekwencje te obejmują zazwyczaj najważniejsze sfery życia człowieka, do 
których należą:
 ‒ sfera osobista – rozpad więzi rodzinnych, obniżenie się standardu życia – często poniżej minimum 

egzystencji, utrata przyjaciół, utrata możliwości realizacji ważnych życiowych celów, wzrost agresyw-
ności, degradacja osobowości, utrata zdrowia, wzrost ubóstwa, izolacja społeczna itp.,

 ‒ sfera zawodowa – obniżenie kompetencji zawodowych, utarta wiarygodności, ryzyko utraty pracy, 
spadek możliwości awansu, zmiana warunków pracy itp.,

 ‒ sfera prawna – naruszenie prawa, problemy z policją20.

2.1.6. Wybrane przepisy karne
Zagadnienie wiązane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi21.

Przestępstwa

Art. 43. 1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo 
bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, 
podlega grzywnie. 
2. Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia 
obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego 
w ust. 1. 
3. W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 albo 2 można orzec przepadek napojów  
alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, można także orzec zakaz prowadzenia działalno-
ści gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.
4. Orzekanie w sprawach o przestępstwa określone w ust. 1 i 2 następuje na podstawie przepisów  
o postępowaniu karnym.
Przestępstwa z art. 43 ustawy dopuszcza się osoba, która sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe:
1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; 
2) osobom do lat 18; 
3) na kredyt lub pod zastaw. 
W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe 
uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy22. 
Szczególną ochroną małoletnich przed negatywnymi skutkami spożywania alkoholu przewiduje 
przepis art. 208 kk23, który sankcjonuje rozpijanie małoletniego poprzez dostarczanie mu napoju 
alkoholowego, ułatwianie jego spożycia lub nakłanianie go do spożycia takiego napoju. Sprawca 
takiego przestępstwa podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do lat 2.

19 Tamże, s. 150–151.
20 Tamże, s. 152.
21 Dz. U. z 2019 r. poz. 2277.
22 Tamże, art. 15.
23 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.). 
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Wykroczenia

Art. 431. 1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a–6 albo naby-
wa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe 
przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, 
podlega karze grzywny. 
2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne. 
3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoho-
lowych, chociażby nie były własnością sprawcy, jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona, nie  
zachowując ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, przewidywała albo mogła przewi-
dzieć, że mogą one służyć lub być przeznaczone do popełnienia wykroczenia.

Art. 44. Kto wbrew szczególnemu obowiązkowi nadzoru dopuszcza do sprzedawania, podawania 
lub spożywania napojów alkoholowych na terenie zakładu pracy, jak również powziąwszy wiadomość 
o sprzedawaniu, podawaniu lub spożywaniu na terenie zakładu pracy takich napojów, nie podejmie 
prawem przewidzianego postępowania, 
podlega karze grzywny.

Art. 45. Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 13 ust. 1 i 2: 
1) dostarcza napoje alkoholowe do miejsc sprzedaży lub 
2) nie uwidacznia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu, 
podlega karze grzywny.

Zakazy dotyczące sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych: 
1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i do-

mów studenckich; 
2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników; 
3) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń; 
4) w środkach i obiektach transportu publicznego, z wyjątkiem: 

a) wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach komunikacji krajowej, w których dopuszcza 
się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu 
oraz piwa, 

b) pociągów komunikacji międzynarodowej, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spo-
żywanie: 

 ‒ napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa w wagonach restauracyjnych  
i bufetach oraz w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia,

 ‒ napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu przy stolikach w wagonach  
restauracyjnych, w tym napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu tylko do posiłków, 

c) międzynarodowych portów lotniczych i samolotów komunikacji międzynarodowej, 
d) statków i portów morskich; 

5) (uchylony) 
6) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie 

obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych. 
1a. (uchylony) 
2. (uchylony) 
2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc prze-
znaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. 
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2b. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie 
gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało 
negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziała-
nia alkoholizmowi, o której mowa w art. 2 ust. 1, i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku  
publicznego. 
3. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu  
w ośrodkach szkoleniowych. 
4. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w domach 
wypoczynkowych. 
5. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może się  
odbywać na imprezach na otwartym powietrzu oraz na stadionach i innych obiektach sportowych 
tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych. 
6. W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu 
na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spoży-
wania oraz wnoszenia napojów alkoholowych. 
7. (uchylony) 
8. Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, wypadki i okoliczno-
ści, w których, uwzględniając zwyczaje międzynarodowe, dopuszczalne jest podawanie i spożywanie 
nieznacznej ilości napojów alkoholowych.

2.1.7. Skala zjawiska
Tabela 1. Struktura spożycia napojów alkoholowych w procentach w przeliczeniu na 100-procentowy 

alkohol w latach 2000–2016.

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Wyroby spirytusowe 28,30% 25,80% 24,50% 30,50% 30,20% 31,40%

Wino i miody pitne 20,20% 19,20% 19,40% 17,30% 15,30% 12,90%

Piwo 51,50% 55% 56,10% 52,20% 54,50% 55,70%

2006 2007 2008 2009  2010 2011

Wyroby spirytusowe 30,70% 32,6% 35,50% 35,30% 35,5% 35,7%

Wino i miody pitne 12,40% 11,6% 10,30% 9,30% 9,3% 8,3%

Piwo 56,90% 55,8% 54,20% 55,40% 55,2% 56,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wyroby spirytusowe 32,74% 37,2% 34,1% 34,0% 34,2% 35,2%

Wino i miody pitne 7,73% 7,2% 8,0% 8,0% 7,4% 7,8%

Piwo 59,54% 55,7% 57,9% 57,9% 58,4% 57,8%

Źródło: Dane statystyczne ze strony Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
http://www.parpa.pl/index.php/badania-i-informacje-statystyczne/statystyki.

http://www.parpa.pl/index.php/badania-i-informacje-statystyczne/statystyki


15

Tabela 2. Spożycie w litrach na jednego mieszkańca.

Lata
Wyroby 

spirytusowe 
(100% 

alkoholu)

Wino 
i miody pitne

Wino i miody pitne 
w przeliczeniu na 

100-procentowy alkohol
Piwo

Piwo  
w przeliczeniu na 
100-procentowy 

alkohol

1992 3,5 7,6 0,91 38,6 2,12

1993 3,8 7,5 0,9 33 1,82

1994 3,8 6,9 0,83 36,4 2

1995 3,5 6,8 0,82 39 2,15

1996 2,9 10,3 1,24 42,8 2,35

1997 2,8 12,8 1,54 49,8 2,74

1998 2,4 13,7 1,64 54,1 2,98

1999 2,1 13,6 1,63 60,1 3,31

2000 2 12 1,44 66,9 3,68

2001 1,7 10,6 1,27 66,5 3,66

2002 1,7 11,2 1,34 70,7 3,89

2003 2,4 11,3 1,36 74,8 4,1

2004 2,5 10,6 1,27 82 4,51

2005 2,5 8,6 1,03 80,7 4,44

2006 2,7 9,1 1,09 90,8 5

2007 3 8,9 1,07 93,4 5,14

2008 3,4 8,2 0,98 94,4 5,19

2009 3,2 7 0,84 91,2 5,02

2010 3,2 7 0,84 90,5 4,98

2011 3,3 6,4 0,77 94,3 5,19

2012 3,0 5,9 0,71 99,2 5,46

2013 3,6 5,8 0,67 97,7 5,37

2014 3,2 6,3 0,76 98,9 5,44

2015 3,2 6,3 0,76 99,1 5,45

2016 3,2 5,8 0,70 99,5 5,47

2017 3,3 6,1 0,73 98,5 5,42

Źródło:  http://www.parpa.pl/index.php/badania-i-informacje-statystyczne/statystyki.
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Tabela 3. Małoletni pod wpływem alkoholu.

Rok

Liczba 
ujawnionych 
przez Policję 
nietrzeźwych 

osób do 18. roku 
życia

Liczba osób  
do 18. roku życia 

dowiezionych 
przez Policję do izb 

wytrzeźwień (ogółem)

Chłopcy Dziewczęta

2017 7672 b.d. b.d. b.d.

2016 7955 b.d. b.d. b.d.

2015 8503 b.d. b.d. b.d.

2014 10 573 b.d. b.d. b.d.

2013 12 503 b.d. b.d. b.d.

2012 14 645 b.d. b.d. b.d.

2011 15 285 b.d. b.d. b.d.

2010 15 034 b.d. b.d. b.d.

2009 19 252 1734 1527 207

2008 24 099 2396 2135 261

2007 23 747 2682 2381 301

2006 20 758 3372 3004 368

2005 16 331 2777 2511 266

2004 14 507 2658 2115 243

2003 10 880 3413 3126 287

2002 8796 3778 3475 303

2001 9871 4382 4023 359

2000 10 763 7533 6994 539

Źródło: http://www.statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/maloletni-pod-wplywem/50853,Maloletni-pod-wply-
 wem-alkoholu.html

http://www.statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/maloletni-pod-wplywem/50853,Maloletni-pod-wplywem-alkoholu.html
http://www.statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/maloletni-pod-wplywem/50853,Maloletni-pod-wplywem-alkoholu.html
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2.2. narkomania

2.2.1. Definicja
Narkomania to potoczne określenie odnoszące się do uzależnienia od substancji chemicznych wpływa-
jących na czynność mózgu24.
Narkomania definiowana jest również jako nałóg stałego używania narkotyków, psychiczne i fizyczne 
uzależnienie się od farmakologicznych środków narkotycznych lub narkotyków w coraz większych daw-
kach, doprowadzający do zmian chorobowych w układzie nerwowym25.
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii:
Narkomania to stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających, 
substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w wyniku 
czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich26.
Narkomania zaliczana jest do zjawisk patologii społecznej o szerokim zasięgu. Nie jest zjawiskiem  
nowym, jednak jej dynamika rozwojowa jest obecnie bardzo wysoka. Wielu specjalistów uważa, że jest 
to najgroźniejsza współczesna patologia społeczna. Tendencje rozwojowe narkomanii kształtuje wiele 
czynników, do których należy zaliczyć:
 ‒ zwiększenie podaży narkotyków jako skutek szybkiego rozwoju ich produkcji i dystrybucji, opanowa-

nej przez zorganizowaną przestępczość;
 ‒ społeczną destygmatyzację narkotyków i ich zażywania jako skutek „wzorców kulturowych” oraz  

nieodpowiadającej potrzebom profilaktyki oraz edukacji w tym obszarze;
 ‒ interakcji pomiędzy narkomanią a innymi zjawiskami patologii społecznej, tak w wymiarze skutku, 

jak i przyczyny;
 ‒ nieustanne poszerzanie się gamy naturalnych i syntetycznych środków psychoaktywnych.

Narkomania jako problem społeczny, prawny, zdrowotny i moralny jest od wielu lat ujmowana w bada-
niach naukowych i analizach naukowych różnych instytucji. W polskiej literaturze pierwszymi badaczami, 
którzy zajęli się problemem zagrożeń związanych z narkomanią, byli Brunon Hołyst i Czesław Cekiera. 
Wnioski tego pierwszego zwróciły uwagę na związek narkomanii z różnymi przejawami przestępczo-
ści, natomiast badania prof. Cekiery ujawniły społeczny wymiar problemu oraz zagrożenia w wymiarze  
indywidualnym i moralnym27.

2.2.2. Rys historyczny
Historia narkotyków sięga czasów starożytnych, wtedy jednak nie stanowiły one takiego niebezpieczeń-
stwa dla ludzkości, jak dzieje się to w czasach obecnych. Różnego rodzaju środki odurzające pochodze-
nia roślinnego miały zastosowanie przy obrzędach religijnych i używane były głównie przez wtajemni-
czonych kapłanów bądź szamanów. Pod koniec XIX w. środki te znowu zaczęły cieszyć się popularnością, 
głównie w kręgach artystycznych. Modne było palenie opium, eksperymentowanie z morfiną. Kolejna 
fala mody na narkotyki przypadła na okres 20-lecia międzywojennego, kiedy to głównie artyści i ary-
stokracja europejska zażywali wszelkie dostępne wówczas środki odurzające. Dopiero epoka hipisowska 
wprowadziła narkotyki na stałe do dzisiejszego życia. Ówczesna kontestacja, bunt przeciwko konfor-
mizmowi i zakłamaniu starszego pokolenia oraz łatwy dostęp do narkotyków sprawiły, że stały się one  
niejako symbolem czasów. Każdy, kto opowiadał się za nowym, palił jednocześnie marihuanę czy zaży-

24 U. Orłowska, Narkotyki – współczesne zagrożenie dzieci i młodzieży, w: Patologie naszych czasów, red. A. Drążek,  
E. Drążek, Wydawnictwo Prymat, Białystok 2007, s. 153–154.

25 www.edupedia.pl.
26 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, z późn. zm. ), art. 4 pkt 11.
27 M. Jędrzejko, R. Biskupski, Narkomania – charakter i skala problemu, w: Patologie społeczne, red. M. Jędrzejko, WSH, 

Pułtusk 2006, s. 187–189.
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wał LSD. Eksperymentowano też z innymi środkami, bardziej niebezpiecznymi. Warto tu jednak nadmie-
nić, że narkotyki z czasów dzieci kwiatów i narkotyki zażywane dzisiaj to dwie różne historie. Szacuje się, 
że marihuana lat dziewięćdziesiątych jest czternaście razy silniejsza niż marihuana z lat sześćdziesiątych. 
Podobnie jest z LSD28.
W Polsce środki odurzające pojawiły się trochę później niż na Zachodzie, to jest na początku lat sie-
demdziesiątych. Oczywiście, zgodnie z tezami ówczesnej propagandy, nie istniał w naszym kraju pro-
blem narkomanii, a jedyne doniesienia o przedawkowaniach leków uzależniających i innych środków 
odurzających pochodzą z rejestrów szpitalnych i milicyjnych. Nie było żadnej pomocy skierowanej do 
osób uzależnionych, a podejmowane niekiedy próby były nieprofesjonalne i chaotyczne. Prawdziwy roz-
wój narkomanii w Polsce nastąpił w połowie lat siedemdziesiątych, kiedy to student chemii z Gdańska  
wyprodukował po raz pierwszy polską heroinę, czyli tzw. kompot. Bardzo szybko stał się on tanim, a więc 
niezwykle popularnym narkotykiem. Na początku lat osiemdziesiątych nie można było już ukryć faktu, 
że narkomania w Polsce to taki sam problem jak na całym świecie. Rozpoczęły się próby organizowania 
pomocy dla osób uzależnionych, często wzorowane na metodach zachodnich. Odurzeni kompotem 
młodzi ludzie stali się częścią polskiego krajobrazu wielkich i średnich miast. Programy profilaktyczne  
i propagandowe ukierunkowane były jedynie na kompot – czy szerzej: na narkotyki pochodzenia mako-
wego. W 1983 r. pojawiła się u nas moda na zażywanie czystej heroiny, a w 1985 r. na kokainę, co jednak 
nie przyjęło się z powodu zbyt wysokich cen tych środków. Wciąż najpopularniejsza była polska hero-
ina, którą eksportowano również na Wschód. Zaangażowanie w zwalczanie narkomanii opiatowej nie  
pozwoliło spostrzec, że również marihuana i grzyby holucynogenne zaczęły zbierać swój plon. Nadszedł 
czas, kiedy coraz mniej dzieci sięgało po kompot, natomiast coraz większa ich liczba zaczynała ekspery-
mentować z marihuaną, amfetaminą i różnymi środkami halucynogennymi, takimi jak grzybki czy LSD, 
zwanym potocznie kwasem29.
Obecnie narkomania należy do najpoważniejszych zagrożeń społecznych. Nie ma już marginalnego 
charakteru, dotyczącego tylko i wyłącznie wąskiego kręgu zbuntowanej młodzieży. Teraz to już zjawisko 
coraz bardziej powszechne i wszechobecne30.

2.2.3. Klasyfikacja narkotyków, rodzaje i objawy
Narkotyk można przyjmować do organizmu na różne sposoby, m.in.:
 ‒ przez iniekcję (dożylnie),
 ‒ poprzez palenie,
 ‒ doustnie ( jedzenie, picie),
 ‒ przez wąchanie (inhalacje),
 ‒ poprzez wcieranie31.

Rodzaje narkotyków:
1) opiaty;
2) środki psychostymulujące;
3) kanabinole (pochodne konopi indyjskich);
4) halucynogeny;
5) leki nasenne i uspokajające (barbiturany i benzodiazepiny);
6) inhalanty (kleje, rozpuszczalniki lotne)32.

28 M. Moneta-Malewska, Narkotyki w szkole i w domu – zagrożenie, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2000, s. 7.
29 Tamże, s. 7–8.
30 U. Orłowska, Narkotyki – współczesne zagrożenie dzieci i młodzieży, s. 156.
31 Tamże, s. 156.
32 Tamże, s. 157.
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Charakterystyka poszczególnych narkotyków i objawów ich działania.
Opiaty (morfina, heroina) – przetwory z maku lekarskiego. Objawy ich zażycia to m.in.: szkliste oczy, 
zwężone źrenice, brak reakcji źrenic na światło, zmniejszone łaknienie, wymioty, senność. Jednorazowe 
zażycie może już doprowadzić do nieuchronnych uszkodzeń mózgu, wątroby, zakażenia wirusem HIV, 
żółtaczki, a także śmierci z przedawkowania. 
Środki psychostymulujące (psychostymulanty typu kokaina) – to biały proszek wyglądem przypomi-
nający mąkę. To jeden z najmocniej uzależniających narkotyków. Kokaina najczęściej jest wciągana przez 
nos, lecz może być również wstrzykiwana. Działa pobudzająco, wywołuje euforię, powoduje bezsen-
ność, lęk i niepokój. Na objawy zażycia wskazują: katar, pociąganie nosem, nadpobudliwość, rozszerzone  
źrenice, niepokój psychoruchowy, gadatliwość. Kokaina wywołuje napady strachu, halucynacje, agresywne 
zachowania, niszczy tkanki i błony śluzowe, a długotrwałe jej zażywanie prowadzi m.in. do stanów depre-
syjnych, tendencji samobójczych, impotencji, utraty przytomności i śmierci z przedawkowania. 
Amfetamina – usuwa zmęczenie, daje energię. Występuje w postaci tabletek lub białego proszku.  
Amfetamina nie dodaje siły, ale zmusza do korzystania z rezerw energetycznych. Kiedy mija okres dzia-
łania, wyczerpuje się zapas energetyczny, następuje spadek siły, odczuwalne jest zmęczenie i senność. 
Objawy zażycia: powiększone źrenice, brak apetytu, ruchliwość, zaburzenia w myśleniu, szybkie mówie-
nie, spotęgowana energia, poczucie mocy, przyspieszone bicie serca, szybki oddech, niepokój, draż-
liwość. Amfetamina uszkadza naczynia krwionośne i powoduje niewydolność serca. Jej długotrwałe 
zażywanie prowadzi m.in. do stanów lękowych, halucynacji, myśli samobójczych, a w niektórych przy-
padkach wywołuje psychozę, śpiączkę i śmierć. 
Crack – występuje w postaci kamyczków koloru białego, beżowego lub brązowego. Sprzedawany jest 
w małych flakonikach lub opakowaniach z folii aluminiowej. Crack jest skrystalizowaną formą kokainy 
przeznaczoną do palenia. Objawem zażycia jest krótkotrwała euforia, po której następuje zmęczenie, 
ból głowy i pogarsza się samopoczucie. Bardzo silnie uzależnia psychicznie. Niekiedy zwiększona dawka 
może przyczynić się do zapaści lub zawału serca. Dzieci palaczy są mniej odporne, nadpobudliwe, agre-
sywne i mają mniejsze zdolności intelektualne. 
Kanabinole (pochodne od konopi indyjskich) – ziele konopi (marihuana) jest sprzedawane w postaci 
papierosa ( jointa, skręta) i przypomina zasuszoną, pokruszoną natkę pietruszki. Inną formą konopi jest 
haszysz, czyli spreparowana żywica zebrana z rośliny. Związek psychoaktywny (THC), który jest zawarty 
w konopiach, wywołuje stan euforii, ogólne rozluźnienie, rozmowność i apetyt. Objawy zażycia: lekko 
powiększone źrenice, przekrwione spojówki, gadatliwość, chichot, poczucie odprężenia. Wieloletnie pa-
lenie marihuany i przyjmowanie haszyszu powoduje trudności w koncentracji i zapamiętywaniu, upośle-
dza refleks, powoduje brak zdolności oceny odległości, przewlekłe zapalenia oskrzeli i krtani, astmę. U 
kobiet zostaje zaburzony cykl miesiączkowy, u mężczyzn następują zaburzenia w wydzielaniu testoste-
ronu i uszkodzenia w budowie plemników. 
Halucynogeny:
 ‒ LSD – narkotyk, który powoduje halucynacje, zaburzenia umysłowe, człowiek zniekształca lub myli 

fakty, widzi, słyszy, czuje rzeczy, których nie ma w pobliżu; objawy zażycia: podniecenie, niepokój; 
mózg zdaje się nadwrażliwy, jasne kolory i światło powodują ból oczu;

 ‒ extasy – podwyższa ciśnienie krwi i blokuje sygnały dochodzące do mózgu; objawy zażycia: rozsze-
rzone źrenice, nadmierne pocenie się, wahania nastroju, zmęczenie, drażliwość, depresja, panika, 
niepokój; narkotyk niszczy mózg, zaburza pracę wątroby i nerek;

 ‒ grzyby halucynogenne – wprowadza się je do organizmu przez zjadanie surowych lub sproszko-
wanych części grzybów; powodują wymioty, halucynacje, zawroty głowy, bełkotliwą mowę oraz 
ślinotok.
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Leki nasenne i uspokajające:
 ‒ barbiturany – najczęściej stosowaną metodą używania jest połykanie, występują w postaci tabletek 

lub proszku białego koloru; objawy zażycia: niewyraźna mowa, oczopląs, krótki czas euforii, zabu-
rzenia układu oddechowego, niewydolność układu oddechowego i nerek; skutki uboczne zażycia to  
w głównej mierze widoczna wysypka na skórze, porost włosów w nietypowych miejscach i puchnięcie 
dziąseł; 

 ‒ inhalanty – należą do nich rozpuszczalniki, kleje, aceton; wdychane powodują stan niewielkiej euforii, 
halucynacje, rozweselenie, utratę równowagi, kłopoty z  koncentracją oraz pamięcią; wdychanie kleju 
i innych inhalantów powoduje niszczenie komórek nerwowych, bóle i zawroty głowy, brak koordyna-
cji, problemy z pamięcią; wąchanie przyczynia się także do utraty zmysłu powonienia oraz do śmierci, 
która następuje w wyniku uduszenia się oparami lub niewydolności serca33.

2.2.4. Fazy rozwoju uzależnienia
Najczęściej wymienia się cztery etapy rozwoju uzależnienia. 

1. Faza eksperymentowania 
Zaczyna się od pierwszego kontaktu z narkotykiem, którym najczęściej jest substancja używana  
w środowisku eksperymentatora, np. alkohol, papierosy, leki. Momentem krytycznym staje się sytuacja,  
w której osoba zaczyna szukać kontaktu z używką. Towarzyszy temu skłonność do izolowania się, wzrost 
dystansu psychicznego między odurzającym się a bliskimi, brak wiedzy o tym, gdzie przebywa osoba 
odurzająca się, nieznajomość miejsc, które odwiedza, niechęć do tzw. szczerych rozmów, zaprzeczanie 
wszelkim sugestiom, nadmierne chronienie własnej prywatności. Symptomami niepokojącymi mogą 
być: nadmierna ospałość lub przeciwnie – wesołkowatość, nadpobudliwość psychoruchowa, zmiana  
codziennych rytuałów, zaczerwienione oczy, pociąganie nosem, rozszerzone źrenice, specyficzny za-
pach ubrań, włosów, skóry, nadmierne perfumowanie się lub podgryzanie warzyw o silnym zapachu34.

2. Faza fascynacji
Duża część narkomanów podkreśla, że w pierwszych kontaktach z narkotykiem ich odczucia zmieniają 
się w małym stopniu lub są dość nieprzyjemne. Jednak z upływem czasu osoba uczy się odpowiednio 
dawkować narkotyk, celebrować go, zaczyna też eksperymentować z różnymi środkami, aby ostatecznie 
trafić na swój narkotyk. Momentem krytycznym jest konieczność przyjęcia narkotyku, aby zachować 
równowagę nastroju. Symptomami wyrazistymi wchodzenia w fazę fascynacji są ogólne zaniedbanie 
i zmiana rytmu życia, np. nieusprawiedliwione absencje w szkole, obniżenie stopni, utrata kontaktu  
z bliskimi oraz utrata dotychczasowych zainteresowań, a także kłamstwo, przerzucanie odpowiedzialno-
ści na innych, wyłudzanie pieniędzy, posługiwanie się żargonem, dziwny ubiór i zachowanie35.

3. Faza przymusu brania
Oznacza uzależnienie psychiczne i fizyczne. Narkotyk zostaje włączony w strukturę potrzeb i staje się 
już tak potrzebny jak picie czy jedzenie. Przyjmowany jest regularnie, jednak z uwagi na rozwijającą się 
tolerancję na dany środek konieczne jest zwiększanie przyjmowanej dawki. Osoba jawnie identyfikuje się  
z narkomanami, pogarsza się jej stan zdrowia, wygląd i zdarzają się pierwsze przedawkowania. W tej fazie 
mają miejsce nielegalne zachowania, takie jak: kradzież, wynoszenie z domu pieniędzy i cennych przed-
miotów, handel narkotykami (aby zarobić na kolejne), porzucenie szkoły, prostytucja i inne patologie36.

33 Tamże, s. 157–160.
34 I. Pospiszyl, Patologie społeczne, s. 182.
35 Tamże, s. 183.
36 Tamże.
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4. Faza przyjmowania po to, żeby zachować sprawność
Narkotyki stają się konieczne, aby czuć się normalnie. Uzależnienie jest już tak głębokie, że osoba nie 
potrafi żyć bez odurzenia, jednocześnie potrzebuje coraz większych dawek. Dawki niejednokrotnie są 
tak duże, że dla początkującego narkomana oznaczałyby śmierć. Organizm jest wyniszczony. Pojawiają 
się depresje, paranoje, myśli samobójcze, amnezje czy niekontrolowane wybuchy złości. W tej fazie nie 
ma już żadnych złudzeń co do tego, że mamy do czynienia z człowiekiem głęboko uzależnionym37.

2.2.5. Wybrane przepisy karne
Przepisy karne związane ze zjawiskiem narkomanii reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw-
działaniu narkomanii:
Art. 53. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub 
substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
1a. Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia nowe substancje psychoaktywne, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. 
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, jest znaczna ilość środków odurzających, 
substancji psychotropowych, słomy makowej lub nowych substancji psychoaktywnych, lub czyn ten 
został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca 
podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 
Art. 54. 1. Kto wyrabia, posiada, przechowuje, zbywa lub nabywa przyrządy, jeżeli z okoliczności wynika, 
że służą one lub są przeznaczone do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środ-
ków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
2. Tej samej karze podlega, kto: 

1) przystosowuje do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania, przerobu lub konsumpcji środ-
ków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych naczynia  
i przyrządy, choćby były wytworzone w innym celu, albo 

2) wchodzi w porozumienie z inną osobą w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 53 ust. 2.
Art. 58. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego, substancji psy-
chotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do 
użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego, substancji psychotropo-
wej lub nowej substancji psychoaktywnej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka lub 
substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Art. 59. 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurza-
jącego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia użycie albo nakłania 
do użycia takiego środka lub substancji, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego, substancji psychotro-
powej lub nowej substancji psychoaktywnej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do użycia 
takiego środka lub substancji, 
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

37 Tamże, s. 183–184.
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Art. 62. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub 
substancji psychotropowych, sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
Art. 62a. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub 
substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie 
można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli 
orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a tak-
że stopień jego społecznej szkodliwości.

2.2.6. Uwarunkowania narkomanii
Przyczyny uzależnień w różnych koncepcjach tłumaczone są bardzo podobnie. Na przykład wiele kon-
cepcji dotyczących uzależnienia od alkoholu można wykorzystać również przy wyjaśnianiu przyczyn 
narkomanii. Ogólnie rzecz biorąc, w tym przypadku przyjmuje się również cztery zasadnicze hipotezy.
1. Hipoteza o biologicznym podłożu narkomanii – zakłada, iż narkotyk w istotny sposób wpływa na 

procesy fizjologiczne, powodując przyjemne doznania, więc osoba odurzająca się chce je powtórzyć. 
2. W drugiej hipotezie przyjmuje się, ze narkotyk odgrywa rolę swoistego mechanizmu obronnego,  

redukującego różne problemy człowieka, m.in. lęki, niepokój, frustracje, niską samoocenę, przeciąże-
nie, skłonności agresywne lub wstydliwe pragnienia.

3. Trzecia hipoteza koncentruje się wokół niedojrzałej osobowości, ujawniającej się m.in. w słabych 
mechanizmach kontroli emocji, niedojrzałości sfery emocjonalnej, słabym ego, problemach tożsa-
mościowych, np. w braku własnych standardów wartości, barku poczucia celów życiowych, w nieade-
kwatnej samoocenie, wygórowanych potrzebach, nastawieniu egocentrycznym.

4. Hipoteza czwarta dotyczy społecznych uwarunkowań narkomanii. Przyczyn narkomanii poszukuje 
się m.in. w dostępności środków odurzających, pewnej tradycji stosowania poszczególnych środków, 
istnieniu okoliczności sprzyjających, społecznych nagród, jakie osoba uzyskuje za zażywanie narkoty-
ków, np. akceptacji grupy, poczucia przynależności grupowej38.

2.2.7. Skala zjawiska

Rynek narkotykowy
Polska, obok Belgii i Holandii, jest jednym z głównych producentów amfetaminy w Europie. W 2017 r. 
ujawniono 12 laboratoriów produkujących amfetaminę, 5 produkujących metamfetaminę oraz jedno 
produkujące 4-CMC (nowa substancja psychoaktywna). Ponadto wykryto miejsce tabletkowania MDMA. 
W 2017 r. policja ujawniła 1208 nielegalnych upraw konopi innych niż włókniste. Łącznie zabezpieczo-
no 91 714 sztuk krzewów konopi indyjskich. Według danych Komendy Głównej Policji – do produk-
cji amfetaminy w dalszym ciągu stosuje się BMK (benzylometyloketon, z ang. benzyl methylketone).  
W 2017 r. zabezpieczono 48 litrów tej substancji, co w porównywaniu z rokiem 2016, kiedy zabezpie-
czono 14 litrów, stanowi wzrost o 246%. Przed rokiem 2014 BMK było masowo produkowane z niekon-
trolowanej wówczas substancji o nazwie APAAN. W styczniu 2014 r. umieszczono ją na liście substancji 
objętych kontrolą na mocy ustawy, co pozwoliło służbom na skuteczniejsze monitorowanie jej obrotu  
i praktycznie wyeliminowanie jej z nielegalnego rynku. W 2015 r. APAAN (alfa-fenylacetoacetonitril)  
został zastąpiony przez substancję o nazwie APAA (2-acetylo-2-fenyloacetamid), która nie została  

38 Tamże, s. 184.
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objęta kontrolą ustawową. Z tej substancji, w drodze prostych przemian chemicznych, wytwarzano BMK, 
a w konsekwencji amfetaminę. Drugą substancją, która pojawiła się w ostatnim czasie jest 2-fenyloace-
tamid (zapachem przypomina kwas fenylooctowy), z której za pomocą bezwodnika octowego i kwasu 
solnego lub kwasu siarkowego, lub zasady sodowej można w prosty sposób otrzymać BMK. Substancja 
ta nie jest objęta kontrolą na mocy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Kolejnym sposobem pro-
dukcji BMK, spotykanym w nielegalnych laboratoriach, jest otrzymywanie go z nitrostyrenu, który może 
powstać w wyniku reakcji chemicznych benzaldehydu i nitroetanu. W porównaniu z danymi z roku 
poprzedniego, w 2017 r. odnotowano wzrost zabezpieczeń marihuany i haszyszu, a także metamfetami-
ny. Zabezpieczono również większą liczbę listków LSD. Warto zwrócić uwagę, że dane dotyczące ilości 
zabezpieczonych narkotyków są trudne do interpretacji, bo na wielkość zabezpieczonych narkotyków 
może mieć wpływ jedna duża konfiskata. W maju 2018 r. policja zabezpieczyła ponad 3 tony haszyszu, 
które pochodziły z jednego przemytu. Najdroższymi substancjami na rynku są kokaina i heroina. Ich 
ceny za gram osiągają 250 zł. Najtańszym narkotykiem jest marihuana. Jej średnie ceny mieszczą się  
w przedziale 20–34 zł za gram39.

Przemyt narkotyków.
Według informacji Komendy Głównej Straży Granicznej główne kierunki zagrożeń przestępczością 
narkotykową dotyczącą przemytu od kilku lat nie ulegają większym zmianom i przedstawiają się na-
stępująco: 
 ‒ przemyt ziela konopi (marihuany) do Polski odbywa się głównie z terytorium Holandii, Belgii,  

Niemiec oraz terytorium Czech z wykorzystaniem w przeważającej mierze transportu drogowego  
(samochodów osobowych, autokarów rejsowych); 

 ‒ przemyt narkotyków pochodzenia konopnego (marihuany, haszyszu) przebiega tzw. kanałem hisz-
pańskim z Maroko przez terytorium Polski i Ukrainy, Białorusi i Litwy do Rosji; 

 ‒ przemyt kokainy pochodzącej z Ameryki Południowej do Polski następuje poprzez kraje Europy  
Zachodniej (Niemcy, Holandię); 

 ‒ przemyt środków farmaceutycznych, półproduktów anabolików odbywa się w przesyłkach poczto-
wych cargo – gotowe produkty trafiają do USA, Wielkiej Brytanii oraz państw Unii Europejskiej; 

 ‒ organizowanie na terytorium Polski nielegalnych laboratoriów narkotykowych (metamfetaminowych) 
i upraw konopi innych niż włókniste przebiega z udziałem zorganizowanych grup przestępczych 
składających się także z obywateli państw azjatyckich. 

Polska jest nie tylko producentem, ale również odbiorcą narkotyków syntetycznych, takich jak amfeta-
mina w postaci płynnej czy MDMA. Substancje te pochodzą z laboratoriów znajdujących się w Holan-
dii i Belgii. Nadal jednym z głównych kierunków przemytu polskiej amfetaminy są kraje skandynaw-
skie. Polska amfetamina jest w Skandynawii popularna i poszukiwana z uwagi na jej wysoką czystość.  
Zasadniczym powodem wyboru określonego kierunku przemytu są względy ekonomiczne. Polskie  
grupy przestępcze wybierają takie kraje, jak: Szwecja, Dania, Norwegia, ponieważ cena narkotyków na 
tamtejszych rynkach jest wyższa niż w innych krajach Unii Europejskiej40.

Skazani z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Według danych z Ministerstwa Sprawiedliwości w 2016 r. 7% skazanych w Polsce to osoby skazane  
z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Spośród 8095 skazanych za przestępstwa narkotykowe 5639 osób 
otrzymało karę w zawieszeniu, w tym 2521 osób miało dozór. Najczęściej orzekany wymiar kar to 1 rok 
pozbawienia wolności (2303 osób), w tym 82% skazań to były wyroki w zawieszeniu41.

39 Raport o stanie narkomanii w Polsce 2018, red. A. Malczewski, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, War-
szawa 2018, s. 21–22.

40 Tamże, s. 24.
41 Tamże, s. 25.
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Zgony z powodu narkotyków.
W Polsce nie odnotowuje się wysokiego wskaźnika zgonów spowodowanych bezpośrednio przedaw-
kowaniem narkotyków. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2016 r. w Polsce zare-
jestrowano 204 zgony, a w 2015 r. – 255 zgonów, których przyczyną były narkotyki. Dane z 2016 r. 
pokazują, że ofiarami śmiertelnych przedawkowań w naszym kraju są przede wszystkim mężczyźni 
(72% przypadków)42.

Zakażenia HIV wśród iniekcyjnych użytkowników narkotyków.
Jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych związanych z narkotykami są choroby zakaźne. 
Ogólnopolskie dane o zgłoszonych do stacji sanitarno-epidemiologicznych zakażeniach HIV i zachoro-
waniach na AIDS, w tym także w związku z używaniem narkotyków, są udostępniane przez Narodowy 
Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. W 2017 r. rozpoznano 1310 nowych zakażeń 
HIV, w tym 36 przypadków wśród iniekcyjnych użytkowników narkotyków. Dane od roku 2008, pomi-
mo mało istotnych różnic w statystykach w poszczególnych latach, wskazują na spadkowy trend liczby 
nowych przypadków zakażeń HIV związanych z iniekcyjnym używaniem narkotyków. W 2017 r. rozpo-
znano łącznie 9 nowych zachorowań na AIDS, w tym 3 wśród iniekcyjnych użytkowników narkotyków.  
W ostatnich latach obserwuje się dużą zmienność w danych dotyczących zapadalności na AIDS,  
ale mimo wszystko pozostaje ona na porównywalnym poziomie43.

2.3. Prostytucja

2.3.1 Definicja
Termin „prostytucja” pochodzi od łacińskiego słowa prostitutio. W tłumaczeniu na język polski oznacza 
nierząd uprawiany w celu osiągnięcia zysku.
Klasyczna definicja prawa rzymskiego mówi, że prostytutką jest kobieta oddająca swoje ciało dla zysku 
pieniężnego większej liczbie mężczyzn44.
Obecnie bardzo ciężko ustalić kryteria zjawiska prostytucji, stwierdzić, kiedy mamy do czynienia z pro-
stytucją, co nią jest, a czego nie można do niej zaliczyć.
Problemy ze zdefiniowaniem zjawiska prostytucji wynikają również z tego, że różni autorzy kładą nacisk 
na inne aspekty omawianego zjawiska. Poza tym wraz z biegiem czasu dezaktualizują się pewne ujęcia 
prostytucji, na przykład przypisywanie cech prostytucji tylko kobietom45.
Według Joanny Sztobryn-Giercuszkiewicz prostytutka to osoba, „która odpłatnie świadczy usługi seksu-
alne, będąc świadoma, że jest to sposób zarobkowania, a z klientami łączą ją jedynie więzi zawodowe”46.
Urszula Świętochowska zjawisko prostytucji definiuje jako „utrzymywanie przypadkowych stosunków 
seksualnych bez zaangażowania emocjonalnego i pobieranie za świadczone usługi określonych opłat”47.
Magdalena Jasińska za prostytutkę uznaje osobę, która „zaspokaja potrzeby seksualne przygodnych 
partnerów za zapłatą, bez zaangażowania uczuciowego i w zasadzie bez wyboru”48.
Na podstawie analizy wielu definicji McGogy dokonał ciekawego zabiegu związanego z problemami 

42 Tamże, s. 11.
43 Tamże, s. 14–15.
44 M. Kowalczyk-Jamnicka, Charakterystyka współczesnej prostytucji, w: Problemy współczesnej patologii społecznej,  

red. B. Urban, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, s. 177.
45 A. Olak, Bezpieczeństwo i zagrożenia społeczne – zarys problematyki, Wydawnictwo AMELIA Aneta Siewiorek, Rze-

szów 2012, s. 26.
46 J. Sztobryn-Giercuszkiewicz, Psychologiczne aspekty prostytucji, Wydawnictwo DAJAS, Łódź 2004, s. 30.
47 U. Świętochowska, Patologie cywilizacji współczesnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999, s. 105.
48 M. Jasińska, Problematyka prostytucji w Polsce, w: Zagadnienia patologii społecznej, red. A. Podgórecki, Warszawa 

1976, PWN, s. 437.
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definicyjnymi prostytucji, wyodrębniając trzy kryteria istotne dla większości z nich. Jego zdaniem pro-
stytucję definiują następujące elementy:
 ‒ zachowanie, które ma dla klienta znaczenie seksualne;
 ‒ element transakcji ekonomicznej, zapłaty określonej z góry;
 ‒ obojętność uczuciowa; zachowanie obojga stron zmierzające do wymiany usług49.

2.3.2. Prawne regulacje prostytucji
Na świecie znane są cztery systemy prawnej regulacji prostytucji.
1. Prohibicja – prostytucja jest karana przez prawo i uważana za przestępstwo. Prohibicja nie zdała  

egzaminu. Nawet najsurowsze kary nie wyeliminowały prostytucji, spowodowały natomiast szerzenie 
się prostytucji nielegalnej ze wszystkimi jej następstwami. 

2. Reglamentacja – prostytucję wolno uprawiać tylko w domach publicznych, pod nadzorem służb  
sanitarnych i władz porządkowych. 

3. Neoreglamentacja – uprawianie prostytucji bez skoszarowania, rejestrowaniem prostytutek zajmuje 
się nie policja, ale służby sanitarne i porządkowe. Każda prostytutka musi posiadać książeczkę kon-
trolną, w której odnotowuje się okresowe, kontrolne badania lekarskie. Celem takiego systemu jest 
przede wszystkim zapobieganie szerzeniu się chorób wenerycznych.

4. Abolicjonizm – przeciwdziałanie nie samej prostytucji, lecz zwalczanie przyczyn skłaniających kobiety 
do jej uprawiania oraz jej skutków. Abolicjonizm widzi w prostytucji chorobę społeczną, w której  
należy leczyć przyczyny, a nie objawy; chodzi tu o ochronę tych, którzy na drogę prostytucji wkroczyli 
mniej czy bardziej przypadkowo, a zwłaszcza tych, których do jej uprawiania zmusiły złe warunki 
ekonomiczne50.

W polskim systemie prawnym prostytucja nie jest karana. To efekt ratyfikowania przez nasz kraj  między-
narodowej Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji. Została ona ogłoszo-
na przez ONZ w 1949 r. i niemal natychmiast zyskała aprobatę w wielu krajach i stała się podstawą wpro-
wadzenia systemów abolicjonistycznych. Prace nad wprowadzeniem przedmiotowego aktu prawnego 
podjęte zostały jeszcze w latach 30 XX w. przez Ligę Narodu, jednak wojna przerwała te działania i powró-
cono do nich dopiero po wojnie, zajęło się tym ONZ. Polska ratyfikowała Konwencję 29 lutego 1952 r.51  
O ile uprawianie prostytucji nie jest karane w Polsce, o tyle karze się wszelkie formy nacisku na uprawia-
nie prostytucji lub czerpania z niej korzyści przez osoby trzecie52.
Karane jest stręczycielstwo, kuplerstwo i sutenerstwo. Sutenerstwo to czerpanie korzyści majątkowych 
z uprawiania prostytucji przez inną osobę. Bardzo często jest powiązane ze stręczycielstwem (nakła-
nianiem do uprawiania prostytucji) i kuplerstwem (ułatwianiem uprawiania prostytucji), a niekiedy 
z innymi przestępstwami, jak handel ludźmi oraz stosowanie gróźb i przemocy wobec prostytutek. 
Zajmują się tym indywidualni sutenerzy, jest to także jedno z pól działalności zorganizowanych grup 
przestępczych. 
W Polsce sutenerstwo (podobnie jak stręczycielstwo i kuplerstwo) jest przestępstwem53. Reguluje to  
art. 203 i 204 Kodeksu karnego.
Art. 203. Kto, przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub wykorzystując stosunek zależności lub kry-
tyczne położenie, doprowadza inną osobę do uprawiania prostytucji, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

49 I. Pospiszyl, Patologie społeczne, s. 225.
50 M.W. Poznańska, Prostytucja, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. nauk. T. Pilch, t. 4, Wydawnictwo Akade-

mickie „ŻAK”, Warszawa 2005, s. 996.
51 Dz. U. Nr 41, poz. 278.
52 I. Pospiszyl, Patologie społeczne, s. 225.
53 M. Kaszuba, T. Sibiela, Zjawisko prostytucji wśród osób nieletnich, Szkoła Policji w Katowicach 2010, s. 21.
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Art. 204. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji 
lub jej to ułatwia, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Karze określonej w § 1 podlega, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną osobę. 
§ 3. Jeżeli osoba określona w § 1 lub 2 jest małoletnim, sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

2.3.3. Formy prostytucji
Istnieje wiele form prostytucji, wśród których wyróżnia się: prostytucję męską i żeńską, a w zależności od 
świadczonych usług – heteroseksualną (mężczyzna płaci kobiecie lub kobieta płaci mężczyźnie), homo-
seksualną (mężczyzna płaci mężczyźnie, kobieta kobiecie) oraz biseksualną54.
Niektórzy dodają jeszcze prostytucję transwestytyczną (która może być homo- i heteroseksualna, a upra-
wiają ją zarówno mężczyźni, jak i kobiety)55.
Interesującej typologii prostytutek, uwzględniającej formy od czasów starożytnych po obecne, dokonał 
Kazimierz Imieliński. Wymienia on następujące typy:
 ‒ hetery: były najwyższą warstwą prostytutek w starożytnej Grecji; miały wysokie wykształcenie, uważa-

no je za „arystokrację” wśród innych prostytutek, mimo że były prostytutkami świeckimi;
 ‒ hierodule: niewolnice i niewolnicy świątynni w służbie bóstwa, uważani za własność bogów; poprzez 

stosunki płciowe z hierodulami człowiek brał udział we władzy bogów i jednoczył się z nimi;
 ‒ puebla publica – kobiety, które uprawiały prostytucję bez wyboru i w różnych miejscach;
 ‒ kurtyzany: kobiety spędzające życie w wielkim świecie, pozostające na utrzymaniu możnych  

kochanków;
 ‒ metresy: kochanki wysoko postawionych osobistości, królów, książąt; ze względu na kontakt z takimi 

kochankami zyskiwały znaczne wpływy;
 ‒ posture girls: prekursorki obecnych striptizerek (XVII w.);
 ‒ kokoty: staromodne określenie prostytutek na wysokim szczeblu;
 ‒ call girls: prostytutki uprawiające nowoczesny rodzaj prostytucji; kontakty z nimi nawiązuje się przez 

telefon; ich usługi są kosztowne56.
Ciekawej typologii prostytutek dokonał Brunon Hołyst, dzieląc je na pięć typów:
 ‒ call girls: dziewczyny na telefon; najczęściej są to młode i wykształcone kobiety, znające obce języ-

ki; obsługują klientów zagranicznych i ludzi biznesu; mają swoich kuplerów, którzy organizują im 
kontakt z klientami; kontakty nawiązują telefonicznie; często są to osoby, które zapraszają klientów  
do własnych mieszkań; raczej nie są znane policji;

 ‒ kobiety oferujące usługi seksualne w hotelach i nocnych klubach; znane pracownikom tych lokali; pro-
stytucja stanowi dla nich główne źródło dochodów; z klientami nawiązują kontakt w tańcu, czasem 
dosiadają się do stolików mężczyzn, niekiedy polecane są przez pracowników lokalu, stręczycieli lub 
inne prostytutki; usługi seksualne świadczą zwykle w pokojach klientów lub za odpowiednią dopłatą  
w wynajętych pokojach lub pomieszczeniach gospodarczych udostępnianych przez personel;

 ‒ prostytutki uliczne: są otoczone liczną grupą osób wciągniętych w proceder (sutenerów, ochroniarzy, 
taksówkarzy); w skład tej kategorii wchodzą prostytutki już „wypadające” z zawodu, początkujące 
lub z powodu skandalu „spalone” w swoim środowisku; w tej grupie jest wiele prostytutek chorych, 
uzależnionych od alkoholu, a ponadto zarażonych chorobami przenoszonymi drogą płciową; pracują 
na tzw. pigalakach; przeważnie są znane policji;

54 B. Hołyst, Kryminologia, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 900.
55 S. Bębas, W. Adamczyk-Bębas, Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, 

Radom 2011, s. 134.
56 K. Imieliński, Manowce seksu: prostytucja, Wydawnictwo Res Polona, Łódź 1990, s. 16–17.
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 ‒ prostytutki działające w agencjach towarzyskich oraz salonach masażu erotycznego; częściej niż  
w pozostałych przypadkach są to dobrze wykształcone cudzoziemki; działają w stosunkowo  
bezpiecznych warunkach; są mało samodzielne, ale zachowują anonimowość;

 ‒ prostytutki trudniące się nierządem okazjonalnie – to tak zwane cichodajki, które są często nieziden-
tyfikowane; bywają wśród nich uczennice szkół średnich, studentki, urzędniczki, kelnerki; niektóre 
świadczą swoje usługi jedynie w sezonie turystycznym lub w weekendy57.

Inaczej kategorie prostytutek definiuje J. Kurzępa. Przedstawił typowe drogi prostytuującej się dziewczy-
ny oraz ustalił istniejącą w ich środowisku hierarchię.
1. „Świnki (lolitki, mewki), tj. młodociane prostytutki, świeże w procederze, atrakcyjne dzięki młodemu 

wiekowi, jędrnemu ciału. Panuje przekonanie o ich naiwności, niewinności i zdrowiu. Z reguły brak  
im doświadczenia, są mało zaradne w zawodzie lub uzależnione od swojego dotychczasowego part-
nera, który staje się ich alfonsem. Po nabyciu doświadczenia w branży, obyciu się, nabraniu technicz-
nej sprawności mogą zmienić charakter swojej działalności.

2. Gejsze – to klasowe prostytutki, dobrze opłacane, przy założeniu, że zdobędą wykształcenie, poznają 
języki obce, będą osobami o wysokiej kulturze osobistej, o wysublimowanym smaku i urodzie.

3. Call girls – dziewczyny na telefon. Zazwyczaj są to uczennice lub studentki, które w ten sposób sobie 
dorabiają.

4. Prostytutki weekendowe – podobna profesja do gejsz, tzn. pracują indywidualnie w soboty i niedziele.
5. Cichodajki – prowadzą indywidualną działalność. Zazwyczaj są to mężatki lub matki dorabiające do pensji.
6. Libertynki, technomanki – dziewczęta, dla których to, co moralne i niemoralne, straciło sens. Oddają 

się totalnej wolności, szafując szczodrze swoim ciałem, starając się jednocześnie w ten sposób zdo-
bywać środki na swoje zachcianki.

7. Towarzyszki i/lub agentki – zorganizowane grupy trudniące się stręczycielstwem. Należą do nich:
 ‒ tirówki, boczniaki – prezentują z reguły podobny typ i klasę dziewczyn; obecnie najczęściej są to 

Rosjanki, Białorusinki, Ukrainki, Bułgarki, Rumunki, dziewczęta zwabione do Polski zza wschodniej 
granicy; najczęściej przyjeżdżają za tzw. chlebem, natomiast w swoim macierzystym kraju wyko-
nują  różne zawody: nauczycielki, stomatologa itp.

 ‒ szprychy vel żylety – dziewczyny o dużym temperamencie i seksualnym wyuzdaniu; szybko i często 
zmieniają partnerów; pozują lub są wyemancypowanymi kobietami żądnymi nie tylko kariery w świe-
cie, ale także seksualnego zdobycia jak największej liczby mężczyzn; z początku robią to dla sportu,  
z czasem dochodzą do wniosku, że nie warto bezproduktywnie marnować czasu, zaczynają więc 
brać pieniądze;

 ‒ muzeum – to dziewczyny wiekowo nie zawsze zaawansowane, choć klasycznie ten przydomek 
przypisuje się już starszym wiekowo kobietom; jednak z uwagi na tryb życia i aktywność zawodo-
wą szybko degenerują się fizycznie;

 ‒ dżont – to kobiety sprzedajne najniższej rangi, uprawiające swój proceder za butelkę wódki, dział-
kę narkotyków czy parę groszy; taką działalność podejmują dziewczęta uzależnione od narkoty-
ków, które z reguły są nosicielkami wirusa HIV; często notowane na policji; do miejsc ich aktywno-
ści zalicza się przede wszystkie okolice dworców i obrzeża wielkich miast”58.

2.3.4. Prostytucja nieletnich
Wśród modeli prostytucji wyodrębnia się również prostytucję dziecięcą. Niestety, we współczesnym 
świecie prostytucja dziecięca jest zjawiskiem powszechnym i dynamicznie się rozwijającym. Występuje 

57 B. Hołyst, Kryminologia, s. 1029, I. Pospiszyl, Patologie społeczne, s. 233; J. M. Domańska, Zjawisko prostytucji – analiza 
teoretyczna, w: „Edukacja Humanistyczna” 2017, nr 1(36), s. 36–37.

58 R. Gardian, Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, s. 27;  
cyt. za: M. Kaszuba, T. Sibiela, Zjawisko prostytucji wśród osób nieletnich, s. 9–11.
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zarówno w krajach rozwiniętych ekonomicznie, jak i rozwijających się. Warunkowana jest głównie przez 
takie czynniki, jak:
1) dewiacyjna struktura rodziny – często dochodzi tu do wczesnej inicjacji seksualnej, na drodze  

wykorzystywania seksualnego dzieci przez dorosłych bądź w wyniku poszukiwania kompensujących 
wzmocnień w obliczu ubóstwa potrzeb emocjonalnych, bezpieczeństwa, akceptacji; dziecko, nastolatek  
– poszukując owych substytutów akceptacji – jest skłonny poświęcić wiele, nawet własne ciało,  
z czasem przyjmując takie zachowanie jako źródło dochodów;

2) nałogowe kontinuum zachowań dewiacyjnych wieku dorastania – następująca w okresie adolescencji 
burza hormonalna zmienia postrzeganie siebie przez jednostkę, wyzwala w niej wiele żądz, ciekawość 
cielesno-seksualną; młody człowiek dąży do zaspokojenia owej ciekawości, poszukuje ku temu spo-
sobności i towarzystwa, najczęściej są nimi rówieśnicy, z którymi dokonuje rozpoznania własnego ciała, 
użytkowania go; młodzież wówczas wchodzi w rozmaite zachowania nałogowe – alkohol, narkotyki, ni-
kotynizm – stara się wejść w role dorosłego z należnymi dorosłości atrybutami; jednym z nich jest seks, 
więc zaraz po wczesnej inicjacji młodzież podejmuje pełnozakresowe zachowania seksualne;

3) uwarunkowania rówieśnicze i socjalizacja negatywna – proces demoralizacji prowadzący do prosty-
tucji jest wzmacniany przez środowisko rówieśnicze o dysfunkcyjnym charakterze59.

Nowe trendy – Internet i sponsoring 
Prostytucja z ulic, dworców czy dyskotek przenosi się dziś w miejsca, gdzie jest znacznie trudniej niż 
kiedyś wykrywalna. W związku z tym zjawisko to nie rzuca się w oczy. Nawiązywanie kontaktów do-
konuje się najczęściej za pośrednictwem Internetu, co umożliwia większą anonimowość i zachowanie  
zasad dyskrecji, a jednocześnie szybsze znalezienie „klienta”. Prawdopodobieństwo otrzymania propo-
zycji sponsoringu w Internecie jest ogromne, nawet jeżeli osoba logująca się na czacie czy na różnego 
rodzaju forach sama nie inicjuje takiej rozmowy. Młodzież w większości przypadków wchodzi na czaty  
w innych celach, lecz mimo to otrzymuje różnego rodzaju propozycje. Prostytucja przechodzi również  
w kierunku sponsoringu, czyli utrzymywania kogoś, zaspokajania jego potrzeb w sferze materialnej  
w zamian za świadczenie usług o charakterze seksualnym. Poszukiwanie sponsorów (często jednego),  
którzy za seks zapewnią drogie gadżety, markowe ubrania, doładowanie komórki czy kieszonkowe, 
związane jest najczęściej z prostytucją aspiracyjną. Po filmie „Galerianki” media wytworzyły obraz mło-
dzieży poszukującej sponsorów w galeriach handlowych dużych miast. Wydaje się jednak, że w centrach 
handlowych dochodzi jedynie do zapłaty, a nawiązanie kontaktu i „transakcja” odbywają się w innym 
miejscu60.
Prostytucja homoseksualna
Podobnie jak w przypadku prostytucji dorosłych, tego typu działalność dotyczy przede wszystkim dziew-
cząt, choć wydaje się, że udział chłopców jest nieporównywalnie większy niż w prostytucji dorosłych61.
Wyróżnia się następujące typy prostytuujących się chłopców: 
 ‒ „książę” – chłopak, który jest atrakcyjny ze względu na urodę, ale i fakt, że jest nowicjuszem w procederze;
 ‒ „pracuś” – chłopak, który traci pozycję gwiazdy na skutek pojawienia się na rynku nowych kusicieli, 

schodzi na niższy poziom preferencji, spotyka się z większą niż do tej pory liczbą klientów ( jako „ksią-
żę” z reguły miał 1–2 klientów), choć jeszcze może wybierać, grymasić;

 ‒ „omnibus” – chłopak wchodzi na orbitę towarzyskich uprzejmości i rekomendacji, czyli przekazywa-
nia go sobie przez jednego klienta drugiemu; zaczyna utożsamiać się z grupą osób prostytuujących 
się, rozpoznaje ich zwyczaje, miejsca spotkań, lokale, staje się zawodowcem;

59 J. Kurzępa, Prostytucja – regulacje prawne, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, s. 999.
60 A. Popławska, Wykorzystywanie małoletnich w prostytucji – charakterystyka i dynamika zjawiska ze szczególnym 

uwzględnieniem perspektywy polskiej, „Dziecko Krzywdzone” 2010, nr 4(33), s. 61.
61 I. Pospiszyl, Patologie społeczne, s. 234.
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 ‒ „darek”, „wędkarz”, „dżont” – chłopcy, którzy znajdują się na najniższych szczeblach atrakcyjności 
wśród klientów, z tytułu deklasacji będącej wynikiem uzależnienia, nałogu, który często jest sposo-
bem ucieczki przed świadomością patologiczności przyjętej postawy62.

2.3.5. Niektóre zagrożenia wynikające z prostytucji
Osoby uprawiające nierząd narażone są na następujące zagrożenia:
 ‒ uzależnienia od środków psychoaktywnych;
 ‒ zakażenia wirusem HIV;
 ‒ zakażenia chorobami wenerycznymi;
 ‒ niepożądana ciąża;
 ‒ narażenie na agresję i patologiczne zachowania ze strony klientów;
 ‒ izolacja społeczna;
 ‒ uczestnictwo w przestępczości;
 ‒ wypaczanie wizji i roli miłości fizycznej;
 ‒ rozwój innych patologii (narkomanii, alkoholizu, pornografii);
 ‒ zanik poczucia własnej wartości;
 ‒ konsekwencje psychologiczne.

Wielu badaczy twierdzi, że osoby nieletnie uprawiające prostytucję mają zaniżoną samoocenę, poziom 
samoakceptacji i własnej wartości63.

2.3.6. Uwarunkowania prostytucji
Do czynników, które sprzyjają wkraczaniu na drogę prostytucji, zalicza się: 
 ‒ niski poziom wykształcenia, 
 ‒ niski status ekonomiczny, 
 ‒ niskie wynagrodzenia, 
 ‒ bezrobocie, 
 ‒ kryzys lub wzrost rozwoju gospodarczego, 
 ‒ wadliwą strukturę rodzinną, 
 ‒ rodzinę patriarchalną, 
 ‒ system wartości preferowany przez rodziców, 
 ‒ złe pożycie rodziców, co stwarza nieprzyjazną atmosferę, 
 ‒ bierność i bezradność życiową rodziców, 
 ‒ nadużywanie alkoholu i innych środków psychotropowych przez członków rodziny, 
 ‒ przynależność do grup o charakterze dewiacyjnym, 
 ‒ przestępczość członków rodziny, 
 ‒ niepowodzenia szkolne i uchylanie się od obowiązku szkolnego, 
 ‒ wzrost potrzeb konsumpcyjnych, 
 ‒ chęć szybkiego osiągnięcia wysokiego standardu życia, 
 ‒ skłonność m.in. do lenistwa, zamiłowanie do strojenia się, 
 ‒ zmienność środowisk wychowawczych, 
 ‒ niski status materialny rodziny, 
 ‒ wczesne rozpoczynanie życia seksualnego z przygodnymi partnerami64.

62 J. Kurzępa, Prostytucja – regulacje prawne, s. 1000.
63 L. Albański, Wybrane zagadnienia z patologii społecznej, s. 93; M. Jędrzejko, Między seksualnością a prostytucją,  

w: Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny red. M. Jędrzejko, Oficyna Wydawnicza ASPRA-IR,  
Pułtusk–Warszawa 2006, s. 16.

64 M. Kaszuba, T. Sibiela, Zjawisko prostytucji wśród osób nieletnich, s. 11–12.
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2.4. subkultura młodzieżowa

2.4.1. Definicja
Pojęcie „subkultura” bywało najprzeróżniej definiowane. Problemy definicyjne warunkowane były w dużym 
stopniu specyfiką i skalą zjawisk społecznych, do których definicja subkultury miałaby się odnosić. Dla-
tego niekiedy określeniem tym obejmowano grupy przestępcze i dewiacyjne, czasem ruchy społecz-
ne, a czasem środowiska wyizolowane z całości systemu społecznego. Mirosław Pęczak, polski badacz 
subkultur młodzieżowych, definiuje  subkulturę w następujący sposób – „to względnie spójna grupa 
społeczna pozostająca na marginesie dominujących w danym systemie tendencji życia społecznego, 
wyrażająca swoją odrębność poprzez zanegowanie lub podważanie utrwalonych i powszechnie akcep-
towanych wzorów kultury”65.
Poszukiwanie adekwatnej definicji do tak złożonego zjawiska, jakim są subkultury, jest w naukach społecznych 
ciągle aktualne. Nezależnie od sposobu definiowania subkultury w jej skład wchodzą następujące elementy:
a) względnie spójna grupa społeczna, w której na gruncie wspólnych zainteresowań i dążeń, a nieraz 

również norm, wartości i wzorów odpowiadających członkom grupy i ich obowiązujących, wytwarzają 
się dość trwałe więzi między jej członkami;

b) grupa wyrażająca swoją odrębność poprzez zanegowanie całego systemu kulturowego lub niektó-
rych jego elementów (to jest wartości stanowiących podstawę tej kultury oraz całego zespołu insty-
tucji na nich opartych) lub też poprzez zanegowanie oraz propozycje kultury alternatywnej, które 
sytuują się równolegle obok kultury dominującej;

c) grupa subkulturowa – z racji swojej odrębności pozostająca na marginesie tendencji dominujących  
w danym systemie życia społecznego66.

2.4.2. Fazy subkultury młodzieżowej
Badacze opisujący zjawiska spontanicznej kultury młodzieżowej wskazują na jej dynamiczny charakter 
oraz rozwój, w którego trakcie można wyróżnić trzy fazy subkultury młodzieżowej.
Faza subkultury młodzieżowej. Ten początkowy etap charakteryzuje chęć odróżnienia się grup mło-
dzieżowych od reszty społeczeństwa. Subkulturowa „inność” jest podkreślana głównie przez zewnętrz-
ne atrybuty – ubiór, styl spędzania wolnego czasu, język itp. Wzory zachowania tego rodzaju grup 
mieszczą się w ramach powszechnie obowiązującego porządku społecznego.
Faza kontrkultury. Młodzież uświadamia sobie wtedy swoją odrębność pokoleniową i kulturową. 
Protest przeciwko zasadom funkcjonowania oraz wartościom, tworzącym fundament społeczeństw  
zachodniego kręgu kulturowego, doprowadził do powstania tzw. światopoglądu kontestacyjnego. Jego 
głównym elementem jest zakwestionowanie świata rządzonego przez wartości materialne, nastawione-
go na efektywność i zysk.
Faza kultury alternatywnej. Jest to stadium najbardziej dojrzałe: totalna krytyka zastanego świata do-
rosłych jest powoli zastępowana przez próby kreowania wzorców i zachowań pozytywnych. Społeczności 
alternatywne są nastawione raczej na twórczą aktywność na obrzeżach głównego nurtu kulturowego niż 
atakowanie starego systemu. Formy działań alternatywnych to np. redagowanie niezależnych wydawnictw 
(fanzinów), organizowanie happeningów, angażowanie się w programy na rzecz rozwoju duchowego oraz 
przynależność do ruchów ekologicznych lub walczących o prawa mniejszości. Przejawy kultury alterna-
tywnej są bardzo zróżnicowane. Wspólnym mianownikiem jest ich spontaniczny charakter i przekonanie  
o wartości, jaką stanowi wolność i możliwość wyboru indywidualnej drogi życia67.

65 M. Pęczak, Mały słownik subkultur młodzieżowych, Wydawnictwo „Semper”, Warszawa 1992, s. 4.
66 M. Filipiak, Od subkultury do kultury alternatywnej. Wprowadzenie do subkultur młodzieżowych, Wydawnictwo Uni-

wersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999, s.17.
67 P. Piotrowski, Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 10–11.
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Trójfazowy proces rozwoju kultury młodzieżowej można było najlepiej obserwować w latach 60. XX w. 
i mógł on przyjmować kształt zbliżony do opisywanego przez Mirosława Pęczaka – „Bywało tak: młody 
człowiek opuszczał dom rodzinny, na jakiś czas zamieszkał w komunie hipisowskiej, potem widziano go 
na demonstracjach antywojennych, aż wreszcie włączył się w prace ruchu ekologicznego”68.

2.4.3. Typologia subkultur młodzieżowych
Według Marka Jędrzejewskiego subkultury młodzieżowe można podzielić na 3 rodzaje.
Subkultury alternatywne, w których granicach występują:
 ‒ subkultury religijno-terapeutyczne, stawiające sobie za główny cel indywidualne doskonalenie oso-

bowości i podnoszenie na wyższy poziom stanu świadomości i wiedzy;
 ‒ subkultury ekologiczno-pacyfistyczne, które upatrują w działalności na rzecz środowiska, zdrowia 

ludzkiego i w idei pokoju nowej jakości społecznych przeżyć i doświadczeń.
Subkultury buntu i ucieczki:
 ‒ subkultury buntu społeczno-obyczajowego – zakładają szacunek dla indywidualności i dążenia do  

realizowania określonego stylu życia (np. beatnicy, hippisi, punki, popersi), jak również występują z pew-
nym pozytywnym programem przemian w wymiarze kulturowym, społecznym, a nawet politycznym;

 ‒ subkultury izolacji społecznej – w swojej genezie odwołują się do kultu siły i podległości (np. gitow-
cy, rockersi, killersi, skinheadsi), a łączą ich doświadczenia resocjalizacyjne (poprawczaki, więzienia), 
swoisty żargon oraz specyficzne formy komunikacji, tzw. drugie życie; w warunkach wolnościowych 
grupy te można określić jako subkultury przygody i ryzyka.

Subkultury kreacyjne. Młodzież ta wybiera twórczą drogę rozwoju (muzyka rockowa, działalność  
paradziennikarska):
 ‒ subkultury autokreacji artystycznej – funkcjonowanie w trzecim obiegu kulturowym traktowane jest 

jako forma samodoskonalenia się i samorealizacji w oparciu o zasadę niezależności od profesjonali-
stów: uznanych twórców, tzw. elity kulturotwórczej;

 ‒ subkultury kultury dziania się, bycia w drodze, na szlaku (imprezy, festiwale młodzieżowe, miejsca 
spotkań, itp.);

 ‒ subkultury działalności happeningowej – jest to zjawisko o cechach efemerycznych, choć dowodzące 
potrzeby samookreślenia się wobec rzeczywistości poprzez ulotne akcje, pikiety, manifestacje, spre-
jowanie murów itp.69

2.4.4. Charakterystyka wybranych subkultur młodzieżowych w Polsce
W rozdziale tym zostanie dokonana zwięzła charakterystyka wybranych subkultur młodzieżowych, dzia-
łających w Polsce. O niektórych z nich możemy wyrażać się w czasie przeszłym (bikiniarze), inne – choć 
nadal istnieją – to najbardziej burzliwy okres mają już za sobą (punki). Nieodłącznym atrybutem prze-
mian cywilizacyjnych i procesów rozwoju społecznego jest jednak pojawianie się kolejnych subkultur 
młodzieżowych (hipstersi). Tym, co je łączy, jest wywieranie wpływu na przebieg procesu socjalizacji 
młodych ludzi, zaangażowanych w funkcjonowanie subkultury.
Działające w powojennej Polsce nieformalne grupy młodzieżowe zapożyczały idee i modele życia  
najczęściej od młodzieży Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Tworzyły też własne, rodzime 
grupy protestujące i poszukujące. Poszukiwały dróg wyjścia z rzeczywistości, której nie chciały zaakcep-
tować, od której chciały uciec, którą kontestowały. Z czasem w tych grupach wytworzyła się swoista więź 
i podkultura danej zbiorowości. Młodzież przyjmowała określone zasady, zwyczaje postępowania, styl 
życia wraz z nazwą, przyjętą przez siebie lub nadaną przez innych.

68 M. Pęczak, Mały słownik subkultur młodzieżowych, s. 4.
69 M. Jędrzejewski, Młodzież a subkultury. Problematyka edukacyjna, Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”, Warszawa 1999, 

s. 86–87.
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Bikiniarze
Historycznie rzecz biorąc, subkulturą młodzieżową, która pojawiła się najwcześniej w powojennej Pol-
sce, byli bikiniarze (fr. zazou, w Krakowie zwani również dżolerami). Subkultura ta działała w latach 50. 
Bikiniarze, wywodzący się głównie spośród młodzieży inteligenckiej, odrzucali oficjalnie propagowa-
ne wzorce; cenili indywidualność i osobistą wolność, starali się odróżniać od szarego tłumu. Przede 
wszystkim jednak byli zafascynowani wszelkimi przejawami zachodniej (głównie amerykańskiej) kultury. 
Zewnętrznym wyróżnikiem bikiniarskiego stylu życia był wygląd: włosy zaczesane do tyłu w tzw. plere-
zę, obszerne, welwetowe marynarki, kolorowe, szerokie krawaty (bikini), wąskie spodnie, zaprasowane 
na kant i sięgające do kostek, kolorowe skarpetki oraz dopełniające całość buty na grubej podeszwie 
(„słoninie”). W dobrym tonie było orientowanie się w aktualnych trendach popkultury Zachodu. Osoby, 
które mogły się pochwalić znajomością nowinek z zakresu mody, muzyki, tańca, literatury lub sztuki, 
cieszyły się największą atrakcyjnością w subkulturowych kręgach. Muzyką najlepiej wyrażającą tęsk-
noty za kolorowym, wolnym światem był jazz. Charakterystyczna dla bikiniarzy była również duża, jak 
na owe czasy, swoboda obyczajowa w relacjach damsko-męskich (przy czym model tych stosunków 
był partnerski, obu stronom przyznawano równe prawa). Zważywszy na prezentowane przez bikiniarzy  
rozrywkowe podejście do życia, państwo komunistyczne uznało ich z miejsca za zdemoralizowany i obcy 
klasowo odłam młodzieży, zarażonej burżuazyjną propagandą. Przedstawiciele subkultury byli krytyko-
wani przez media oraz atakowani przez milicję i przedstawicieli organizacji młodzieżowych70.
Rastafarianie
Ruch o charakterze społeczno-religijnym, który powstał w drugiej połowie lat 60. na Jamajce wśród 
ludności murzyńskiej. Początki ruchu sięgają już lat 40. XX w., ale był to wówczas ruch podziemny.  
Nazwa ruchu – rastafarianie – wzięła się od rodowego nazwiska cesarza Lif Ras Tafari Makkonena (imię 
Hajle Sellasje przybrał, gdy w roku 1930 został cesarzem Etiopii). Założycielem ruchu był urodzony 
na Jamajce murzyński działacz polityczny Marcus Garvey. Kierowany przez niego ruch od początku 
zakładał jako nadrzędny cel emancypację Murzynów pozaafrykańskich i pracę na rzecz utrzymania ich 
narodowej tożsamości. Ruch miał cele społeczne i polityczne, ale charakterystyczne jest to, że chciał je 
osiągnąć przede wszystkim za pomocą religii. Dlatego w swojej ideologii jest to ruch religijny (lub raczej 
parareligijny), który inspiracje dla swoich działań politycznych znajdował w Piśmie Świętym71.
Zewnętrzną oznaką przynależności do subkultury było akcentowanie w noszonym stroju kolorów two-
rzących flagę Etiopii – czerwonego, żółtego i zielonego. Charakterystyczna była też fryzura rastafarian 
– włosy skręcone w długie, oddzielone od siebie pasma, tzw. dreadloki („dredy”, ang. dreadlocks). Miały 
one wskazywać na symboliczne pokrewieństwo ze starożytnymi wojownikami Izraela, którzy nie obcinali 
włosów, podobnie jak biblijny siłacz Samson. Wielu członków ruchu paliło marihuanę (ganję, trawkę). 
Niektórzy używali do tego specjalnych fifek lub fajek, inni akcentowali swój związek z subkulturą przez 
noszenie koszulek, znaczków lub innych gadżetów z charakterystycznym symbolem liścia konopi indyj-
skich. Ulubiona przez rastafarian muzyka to reggae, czyli styl będący połączeniem tradycyjnej muzyki 
jamajskiej, bluesa i soulu. Najsławniejszym wykonawcą reggae był Bob Marley. Właśnie popularność 
tego rodzaju muzyki była jedną z przyczyn pojawienia się subkultury rastafarian w Polsce. Jej począt-
ki przypadają na okres wczesnych lat 80. Ze względu na wyznawane wartości (odrzucenie przemocy  
w relacjach międzyludzkich, braterstwo, pacyfizm) rastafarianie byli często uznawani za przedstawicieli 
ruchu hipisowskiego. Poza niektórymi założeniami ideologicznymi, wspólne dla obu subkultur było nie-
wątpliwie zamiłowanie do miękkich narkotyków (marihuany, haszyszu), mających być środkiem posze-
rzenia świadomości i pogłębienia więzi z innymi ludźmi72.

70 P. Piotrowski, Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne, s. 58–59.
71 M. Filipiak, Subkultury młodzieżowe wczoraj i dziś, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarca, Tyczyn 2001, s. 95–96.
72 P. Piotrowski, Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne, s. 80.
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Metalowcy
Powstała w latach 70. subkultura metalowców wzięła swoją nazwę od ciężkiej, dynamicznej muzyki 
rockowej – heavy metalu. Powrót do ostrego grania ery hipisowskiej był spowodowany spadkiem za-
interesowania młodzieży skomercjalizowaną, ugrzecznioną muzyką dyskotekową oraz wpływem este-
tyki charakterystycznej dla subkultury rockersów. Na wizerunek metalowca składały się noszone przez  
fanów długie włosy, obcisłe spodnie (dżinsowe lub skórzane), skórzane kurtki „ramoneski”, czar-
ne T-shirty z nazwami ulubionych zespołów, ćwiekowane pasy, czasem rękawiczki bez palców. Ten 
strój nie musiał być noszony na co dzień; stanowił natomiast nieodłączne wyposażenie metalowców  
podczas najważniejszych dla nich wydarzeń – koncertów. Koncert heavymetalowy to nie tylko okazja do 
posłuchania ulubionej muzyki, ale także pieczołowicie inscenizowane widowiska, obrzędy z atmosferą 
tajemniczości i grozy, budowaną za pomocą scenografii, efektów specjalnych (dymów, efektów piro-
technicznych), a także strojów i zachowań muzyków73.
W Polsce największy rozkwit subkultury metalowców można było obserwować w latach 80. i na początku 
lat 90. Początkowo przyczyniła się do tego duża popularność rodzimych prekursorów „ciężkiego brzmie-
nia” – zespołów TSA i KAT. W następnych latach na metalowej scenie pojawiały się kolejne zespoły, a za-
interesowanie heavy metalem wzrosło, gdy po upadku „żelaznej kurtyny” zaczęły przyjeżdżać do naszego 
kraju najlepsze zespoły zagraniczne. Obecnie subkultura ma znaczenie marginalne74.
Punki
Słowo „punk” oznacza śmieci, rzeczy bezwartościowe, tandetne; jest też sloganowym synonimem  
homoseksualisty i lumpa. Nazwa subkultury odzwierciedla jej główne cechy: buntowniczy, prowokujący  
i nihilistyczny charakter. Członkowie ruchu protestowali przeciwko zastanemu porządkowi społecznemu 
i poddali radykalnej krytyce otaczającą ich rzeczywistość75.
Wygląd punka charakteryzowały kolorowe „irokezy” na głowie, wyćwiekowane kurtki, wojskowe buty, 
podarte spodnie. Wizerunku dopełniały łańcuchy, obroże, rozmaite kolczaste ozdoby, kolczyki i agrafki 
w uchu, wargach i nosie.
W Polsce największa aktywność ruchu punk przypadła na lata 80. Rozwój subkultury, analogicznie jak na 
Zachodzie, można uznać za reakcję młodzieży na sytuację kryzysową. Od początku dekady dynamicznie 
rozwijała się polska scena punkrockowa; zespoły powstawały zarówno w wielkich miastach (Warszawa, 
Gdańsk), jak i mniejszych miejscowościach (Ustrzyki Dolne). Teksty i muzyka takich zespołów, jak Dezer-
ter, Moskwa, WC, KSU, Prosektorium K czy Kryzys najlepiej wyrażały ideologię subkultury. Ponieważ ich 
nagrania nie były przez ówczesne władze dopuszczane do tzw. oficjalnego obiegu, niektóre kapele nagry-
wały i rozprowadzały kasety we własnym zakresie. Uczestnicy koncertów nagrywali je również na własne 
magnetofony. W ten sposób realizowano zasadę niezależności od systemu państwowego, a jednocześnie 
starano się tworzyć kulturę alternatywną i alternatywne kanały dystrybucji. Trybuną, służącą artykułowaniu 
poglądów, były również fanziny (np. „Zjadacz Radia”). Specyfiką ruchu punk był w polskich realiach lat 80. 
bunt przeciwko państwu komunistycznemu i jego agendom (a nie, jak w warunkach zachodnich, rewolta 
antykapitalistyczna). Członkowie subkultury punk mieli również swoich wrogów wśród innych odłamów 
młodzieży: konsumpcyjnie i zabawowo nastawionych poppersów, z którymi toczyli walki np. w Nowej 
Hucie, oraz konserwatywnie i narodowo zorientowanych skinheadów. Obecnie subkultura punk w Polsce 
ma znaczenie marginalne76.
Skinheadzi
Skinheads to subkultura młodzieżowa, która pojawiła się w Anglii, w połowie lat 60. XX w. Nazwa odnosi 
się do głównej cechy wyglądu skina – krótkich lub ogolonych do samej skóry włosów. Inne elementy 
wizerunku to kurtka typu flyers (czarna lub zielona, z pomarańczową podszewką), dżinsowe spodnie  

73 Tamże, s. 84–85.
74 Tamże, s. 85.
75 Tamże, s. 68.
76 Tamże, s. 70–71.
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z podwiniętymi nogawkami, szerokie, elastyczne szelki oraz wysokie, ciężkie i wypastowane do połysku 
buty („glany”). Wygląd skina miał spełniać kilka funkcji: symbolizować zdecydowanie i ciągłą goto-
wość do walki, wzbudzać respekt, być przejawem swoiście pojmowanej przez skinheadów idei czystości  
i porządku. Ciężkie buty mogą być orężem w walce, a ogolona głowa uniemożliwia chwycenie za włosy 
przez potencjalnego przeciwnika. Skinheadzi wywodzili się spośród młodzieży robotniczej i również 
poprzez strój podkreślali swoje proletariackie pochodzenie. Główną cechą subkultury było silne przy-
wiązanie do wąsko rozumianej społeczności lokalnej (osiedla, dzielnicy, grupy sąsiedzkiej). W jej obrębie 
obowiązywały zasady solidarności, lojalności i wzajemnej pomocy77.
W Polsce pierwsze przejawy działalności subkultury skinheadów pojawiły się na początku lat 80. XX w. 
Ideologia ruchu od początku miała charakter skrajnie nacjonalistyczny. Propagowane hasła były prze-
jawem postaw ksenofobicznych lub wręcz faszystowskich (np. „Polska dla Polaków”, „White Power”, 
„Żydzi do gazu”). Skini nienawidzili szczególnie przedstawicieli mniejszości etnicznych (Arabów, Romów, 
Żydów, przybyszy z krajów afrykańskich). Oprócz nich celem ataków skinheadów byli ludzie będący 
zaprzeczeniem swoiście pojmowanej idei siły i porządku: homoseksualiści, narkomanii alkoholicy, osoby 
bezdomne oraz członkowie organizacji anarchistycznych. Z tych samych powodów skinheadzi byli ne-
gatywnie nastawieni do niektórych subkultur młodzieżowych (punków, hipisów, metalowców). Członko-
wie ruchu uważali się za patriotów, silnie podkreślając fascynację dziełami ideologów myśli narodowej 
(szczególnie Romana Dmowskiego). Ideologicznym zapleczem subkultury były partie prawicowo-nacjo-
nalistyczne, działające na marginesie polskiej sceny politycznej78.
Skini w latach 90. byli dla młodzieży alternatywą wobec szarej kapitalistycznej rzeczywistości. Stanowili 
całkiem inną drogę niż subkultury hip-popu, przećpane imprezy oraz modna w tamtym czasie „polska 
heroina”. Popularność tej subkultury trwała niemal przez całe lata 90. Był okres, że prawie w każdym 
mieście istniała jakaś grupa młodych osób mających ze skinheadami coś wspólnego. Przy kolejnej fali 
mody na subkulturę hip-hop, skini zaczęli pomału „wymierać”, co nie oznacza, że dali o sobie całkowicie 
zapomnieć. Co jakiś czas pojawiają się w mediach informacje o ekscesach związanych z przedstawicie-
lami tej właśnie subkultury.
Emo
Emo to skrót od słowa emotional, którym możemy opisać modę, muzykę i stan emocjonalny. Sub-
kultura ta powstała w połowie lat 80. i jej nazwa opisywała gatunek muzyki hardcore punk. Termin 
ten oznaczał zachowanie muzyków na scenie, ich spontaniczność i wyrazistość uczuć. Grupa subkul-
turowa zanikła na początku lat 90. i odrodziła się w 2000 r. Emo powstało jako przeciwieństwo agre-
sywnych i materialistycznych przedstawicieli amerykańskiego rapu. Sprzeciwiają się agresywności, 
zażywaniu narkotyków i nastawieniu na konsumpcjonizm. Ich ubrania są czyste, schludne i ściśle przy-
legające do ciała. Bardzo dbają o fryzury i staranny ostry makijaż. W swojej podkulturze łączą różne  
elementy: mroczny, wyrazisty wizerunek, a także krytyczne podejście do świata oraz wszechogarniające 
poczucie braku sensu. Emo odrzucają agresję, są wegetarianami i abstynentami alkoholowymi i tytonio-
wymi. Uczestnicy tej subkultury nawiązują swoim zachowaniem do XIX-wiecznej filozofii romantycznej,  
w której najważniejsze jest akceptowanie uczuć i emocji, nastawienie na przeżycia wewnętrzne  
i indywidualizm. Gdy termin „emo” używany jest w odniesieniu do cech osobowości, oznacza zazwy-
czaj osobę: bardzo emocjonalną, wrażliwą, nieśmiałą, zamkniętą w sobie, ponurą i cichą. Wiele tek-
stów piosenek emo nawiązuje do nieodwzajemnionej miłości i problemów emocjonalnych w związku. 
Idolem emo jest Bill Kulitz, wokalista zespołu Tokyo Hotel. W Polsce zwolennicy emo słuchają muzyki  
zespołu Blog 27. Za kultowy zespół uważa się Rites of Spring79.

77 Tamże, s. 71.
78 Tamże, s. 73–74.
79 L. Albański, Wybrane zagadnienia z patologii społecznej, s. 128–129.
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W stylu emo można dopatrzyć się zapożyczeń z kilku innych subkultur. Jego przedstawiciele zacho-
wują się podobnie do punków (krytyczne podejście do świata, poczucie braku sensu, jednak bez 
nihilizmu i anarchizmu) i gothów (mroczny wizerunek, głęboka duchowość), ale znacząco różnią się 
od obu tych subkultur. Charakterystyczną cechą wyglądu są długie grzywki ścięte na ukos i zacze-
sane na jedną stronę twarzy, oczy podkreślone czarną kredką, ciasne wyblakłe i mocno dopasowane 
T-shirty z widocznymi nadrukami, które stanowią głównie nazwy zespołów lub pewne symbole 
charakterystyczne dla tej subkultury, czyli czarne, białe lub różowe gwiazdki, czaszki lub serduszka,  
a także bajkowe elementy. Emo dodatki to również paski z ćwiekami, opaski na ręce i materiałowe 
trampki lub trapery oraz ogromna ilość biżuterii. Strój uzupełniają srebrne naszyjniki z gwiazdą, 
korale, bransoletki. Jeśli ktoś nosi okulary, to koniecznie muszą być w kształcie kocich oczu lub  
w czarnych oprawkach. Dziewczęta chętnie noszą podręczne torby pokryte łatami i przypinkami. 
Innym ważnym motywem strojów emo są czarno-białe paski lub szachownice, jednokolorowe gro-
chy, fantazyjne nakrycia głowy. Warto podkreślić, że stroje noszą często ślady długiego użytkowania 
(są więc przetarte i stare). Moda emo jest modą unisex, zarówno dziewczyny, jak i chłopcy ubierają 
się identycznie, więc czasami trudno się zorientować, czy mamy do czynienia z młodą kobietą czy 
mężczyzną. Należący do subkultury mają bardzo krytyczny stosunek do świata. Kreują się na lu-
dzi przygnębionych, z poczuciem beznadziei, wrażliwych i zamkniętych w sobie, uważających, że 
nikt na świecie nie jest w stanie zrozumieć ich bólu egzystencjalnego. Członkowie subkultury emo 
najchętniej spędzają czas w samotności lub we własnym środowisku, w którym czują się bardziej 
zrozumiani.
Goci
Goci to subkultura, której początki sięgają końca lat 80. Nazwa pochodzi od fascynacji gotykiem. Jej 
uczestnicy zachwycają się etosem średniowiecznego rycerstwa, wojny i heroicznej śmierci. Bardzo  
często oglądają mroczne horrory, grają w gry przepełnione przemocą, których bohaterowie są wilkoła-
kami bądź wikingami. Goci interesują się śmiercią, okultyzmem i okrucieństwem, przejawiają rasistow-
skie ideologie oraz wierzą w apokaliptyczne przepowiednie. Charakteryzuje ich dystans do świata80.
Subkultura ta jest związana z muzyką gotycką wywodzącą się z nurtu cold wave. Dodatkowo goci słu-
chają m.in. gothic metalu, doom metalu, metalu progresywnego oraz metalu symfonicznego, a także  
muzyki industrialnej oraz industrialno-elektronicznej. Jedną z pierwszych w Polsce grup reprezentujących 
muzykę gotycką jest zespół Closterkeller z wokalistką Anją Orthodox. Największy zjazd subkulturowców 
w Polsce odbywa się na festiwalu Castle Party w Bolkowie. Częste wśród gotów jest zainteresowanie  
mistycyzmem (również chrześcijańskim), literaturą, sztuką, wampiryzmem, magią, parapsychologią. Goci 
interesują się również poezją i filmem. Za typowo gotyckie produkcje uważa się takie filmy, jak „Dracula”, 
„Kruk”, „Wywiad z wampirem”. Oprócz zróżnicowanej muzyki, różny jest także wygląd gotów. Goci ubie-
rają się na czarno bądź łączą czerń z czerwienią lub fioletem. Ich stroje są z lateksu albo skóry i są bardzo 
futurystyczne. Ozdabiają się licznymi kolczykami, charakteryzują się na wampiry albo trupy. Często jest 
spotykana bardzo blada twarz, krwistoczerwone usta, oczy podkreślone czarną kredką, paznokcie w od-
cieniu czerwieni, bordo lub fioletu oraz długie i zadbane czarne włosy (choć bywają też blond czy rude). 
Subkultura gotycka jest postrzegana jako „mroczna” i ze względu na taki wizerunek często błędnie się 
ją utożsamia z metalowcami czy satanistami. W rzeczywistości goci mimo swej fascynacji mrokiem nie 
mają nic wspólnego z wyznawcami szatana. 
Hipsterzy (Hipstersi)
Ważną cechą hipstera jest styl i ubiór. Musi sprawiać wrażenie, że na modzie zupełnie mu nie zależy, 
choć elementy jego ubrania to dokładnie przemyślana kompozycja – mieszanina stylów. Hipster nie za-
łoży dowolnej rzeczy – ceni ubrania vintage, znalezione w second-handach, oryginalne i niepowtarzalne. 

80 Tamże, s. 130.
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Obowiązkowo włosy w nieładzie, okulary „kujonki”, ciuchy bez metek, dobrze widziane są cytaty z róż-
nych modowych epok, jednak trzeba uważać, gdyż nie każdą epokę warto aktualnie cytować. Hipster 
musi wiedzieć, co jest aktualnie trendy, pamiętając o zasadzie, by ubierać się modnie, by stworzyć coś, 
zanim to coś stanie się modne, by wyprzedzić wszystkich o krok.
„Pośród hipsterów ceniona jest deklarowana niezależność myślenia, zajmowanie się twórczością arty-
styczną, zainteresowanie niszowymi formami kultury, w tym muzyką, filmem niezależnym itd., niezależ-
nymi magazynami typu „Vice” i „Clash” i stronami internetowymi takimi jak Pitchfork. Ideowa otoczka, 
która dawniej towarzyszyła hipsterom, dziś się ulotniła, zastąpiona przez nutę dekadencji i hedonizmu. 
Równouprawnienie, ekologia, tolerancja dla mniejszości to rzeczy zbyt oczywiste, by o nich mówić. Nie 
bardzo jest przeciwko czemu się buntować. Pozostaje zabawa stylami, estetykami, trendami subkulturo-
wymi, układanymi w indywidualny kolaż. Jednak, jak pisze amerykańska dziennikarka Julia Plevin, choć 
kluczowe dla hipsterów jest unikanie etykiet, metek i bycia ometkowanym, wszyscy oni noszą to samo  
i zachowują się tak samo. Są konformistyczni w swoim nonkonformizmie”81.

2.4.5. Przyczyny przystępowania młodych ludzi do grup rówieśniczych
Subkultury są bardzo różnorodne, złożone i mogą mieć ogromny wpływ na życie młodego człowieka, który 
często w tym trudnym okresie ma bardzo wiele potrzeb psychicznych, niezaspokojonych wśród najbliższych. 
Pojawia się wtedy alternatywa w postaci grupy rówieśniczej nazywanej subkulturą, niestety nie zawsze jednak 
młody człowiek zastanawia się, czy jest to grupa dobra czy zła, i jakie mogą być skutki uczestnictwa w niej. 
Wśród podstawowych przyczyn przystępowania młodych ludzi do grup negatywnych są:
 ‒ wszelkie nieprawidłowe i mało skuteczne oddziaływania opiekuńcze i socjalizacyjno-wychowawcze, które 

utrudniają człowiekowi prawidłową samorealizację i zaspokajanie potrzeb w najbliższym otoczeniu;
 ‒ niepowodzenia szkolne, wpływające na obniżenie samooceny, utratę wiary we własne siły, obniżenie 

poziomu aspiracji;
 ‒ zaburzenia więzi emocjonalnych z członkami rodziny, poczucie osamotnienia i odtrącenia przez oso-

by znaczące;
 ‒ nieprawidłowa atmosfera rodzinna, zaburzona struktura rodziny, konflikty oraz różne formy przemocy;
 ‒ trudne warunki socjalno-bytowe lub też skupianie uwagi wyłącznie na potrzebach materialnych bez 

uwzględnienia innych potrzeb młodej osoby;
 ‒ zjawiska patologiczne w rodzinie, przekazywanie negatywnych wzorów zachowań, które powodują, 

że człowiek poszukuje otoczenia ułatwiającego ich demonstrowanie;
 ‒ brak kontroli nad działaniami człowieka w różnych sytuacjach życiowych, zwłaszcza w wydarzeniach 

kryzysowych;
 ‒ nieodpowiednie sposoby spędzania wolnego czasu spowodowane utrudnionym dostępem do środ-

ków wypoczynku lub wadliwe wzory spędzania wolnego czasu prezentowane przez otoczenie;
 ‒ utrudnione kontakty społeczne z rówieśnikami, niemożność osiągnięcia pożądanej pozycji w grupie 

kolegów, odtrącenie i naznaczenie;
 ‒ utrudniony dostęp do dóbr kultury i do działalności w organizacjach młodzieżowych;
 ‒ propagowanie przez media negatywnych, wręcz destrukcyjnych form zachowań;
 ‒ bliskie kontakty z osobami należącymi do subkultur, subiektywna atrakcyjność, a nawet fascynacja 

tymi osobami82.
Wymienione czynniki obrazują, przed jakimi problemami na drodze do prawidłowego rozwoju staje 
młodzież. Problemy te przyczyniają się do deprywacji potrzeb, a co za tym idzie – do gorszej sprawności 

81 https://urodaizdrowie.pl/kim-sa-hipsterzy-czyli-jak-wyglada-hipster-w-polsce.
82 S. Zgrajewska, Subkultury młodzieżowe w Polsce i ich możliwości wpływania na młodych ludzi, „Studenckie Zeszyty 

Naukowe” 2006, nr 12, s. 32–39; K. Złotucha, Wpływ subkultur na życie młodzieży, „Innowacje Psychologiczne” 2012,  
nr 1, s. 85–86.

https://urodaizdrowie.pl/kim-sa-hipsterzy-czyli-jak-wyglada-hipster-w-polsce
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życiowej, poczucia samotności. Jak dotąd, pojawiło się wiele teorii dotyczących przyczyn, dla których 
młodzi wchodzą do subkultur; jedną z nich, wartą uwagi, jest poczucie alienacji83.
Poczucie alienacji sprawia, że człowiek niejednokrotnie staje przed dylematami natury psychicz-
nej, społecznej i rówieśniczej. Odpowiedni rozwój wyznacza bycie z ludźmi i utożsamianie się  
z nimi. Człowiek jest skazany na życie w społeczeństwie, dlatego zmierza do znalezienia grupy, która  
będzie go rozumiała, zauważała, da mu poczucie, że jest nieocenionym człowiekiem; stanie się  
odskocznią od codziennych problemów i zmartwień. Taką możliwość daje właśnie grupa rówieśni-
cza, która poprzez wyznaczane sobie cele i działania nadaje sens życiu młodego człowieka, a przede 
wszystkim pozwala mu:
 ‒ zaspokoić istotne potrzeby psychospołeczne (przynależności, miłości, uznania, prestiżu);
 ‒ czuć się bezpiecznie w sensie psychicznym (sprzyja temu otoczenie złożone z przyjaznych ludzi) oraz 

fzycznym (grupa zapewnia ochronę przed agresją np. ze strony konkurencyjnego gangu);
 ‒ zdobyć informacje lub doświadczenia, których nie można osiągnąć poza grupą;
 ‒ osiągnąć cele, których realizacja nie jest możliwa w pojedynkę;
 ‒ zbudować podstawy tożsamości społecznej, która jest częścią obrazu siebie84.

2.4.6. Nowe subkultury85

Próby pokazania i scharakteryzowania współczesnych subkultur podjęła się redakcja F5 (http://www.
fpiec.pl) wspierana przez markę Reserved. Jak tłumaczą autorzy projektu „Nowe subkultury”, nie  
istnieją już twarde podziały rodem z lat 90. Młodzi, za pośrednictwem Internetu – za pomocą określonej 
estetyki, hasztagów i podejścia do popkultury – tworzą grupy bardziej rozmyte, które nie wykluczają się 
wzajemnie, za to bawią się modą, kalkami kulturowymi i nie chcą być tak bardzo na serio. Każdej z nich 
redakcja F5 nadała autorską nazwę, próbując uchwycić to, co najważniejsze.

Fittersi
Ich życiem rządzi rytm, odpowiednie żywienie, rozplanowane treningi. Zawodowo często zajmują się 
dietetyką lub są trenerami personalnymi. Dla pasji porzucają prace biurowe. Pracują ciężko nad swoją 
formą i stanowią grupę, która bardzo poważnie podchodzi do osiągania wyznaczonych sobie celów. 
Łączy ich też estetyka, która nie uznaje kompromisów – liczy się efektywność i wygoda. Część z nich  
wykorzystuje osiągnięcia technologiczne i najnowszą wiedzę: superfoods na śniadanie, techwear na  
siłowni, aplikacje w biegu. Oczywiście nie wszystko na raz. Siłownia jest ich drugim domem – wymie-
niają się poradami, wspierają we wspólnych treningach. Na końcu jest satysfakcja, poczucie siły i przede 
wszystkim zdrowie, o czym informują na Instagramie i Facebooku.

Foodie
Instagram i blogi to przegląd apetycznie wyglądającego jedzenia, dokumentacja podróży kulinarnych, 
wybór najciekawszych restauracji i kawiarni. Świat widziany ich oczami cudownie smakuje i pięknie  
wygląda. Slow life w ich wydaniu to poranki spędzane w kawiarniach, długie, spokojne kolacje  
w restauracjach serwujących fine dining i godziny spędzane na lokalnych targach w poszukiwaniu kwia-
tów cukinii, fioletowych kalafiorów i świeżych ryb.

Bohomatki
Bohomatki to młode mamy, które próbują zwolnić, aby cieszyć się macierzyństwem. Jej przedstawicielki 
znane są z Instagrama – skąpane w blasku światła, ubrane w lekkie sukienki z haftami lub w krótkie 

83 K. Złotucha, Wpływ subkultur na życie młodzieży, s. 86.
84 K. Złotucha, Wpływ subkultur na życie młodzieży, s. 87; P. Piotrowski, Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołecz-

ne, s. 44–45.
85 http://kobieta.gazeta.pl/kobieta/56,107881,22718227,nowe-subkultury-juz-nie-metal-i-wlosy-na-cukier-tylko.html 

[dostęp: 23.06.2019 r.].

2charakterystyka wybranych zjawisk patologii społecznych

http://www.fpiec.pl/projekt/nowesubkultury
http://www.fpiec.pl/
http://www.fpiec.pl/
http://kobieta.gazeta.pl/kobieta/56,107881,22718227,nowe-subkultury-juz-nie-metal-i-wlosy-na-cukier-tylko.html


M. Śmiałek

38

patologie społeczne  
Wybrane zagadnienia 

szorty, kapelusz, skórzane sandały lub converse’y. Na nadgarstku bransoletka, a w nosidełku dziecko, 
będące częścią lifestyle’u, w którym bycie mamą to droga. To, co je łączy, to zamiłowanie do tego, co 
ekologiczne, zdrowe, zwracanie uwagi przy wyborze produktów, którymi się otaczają, powrót do tego, 
co naturalne. W ich mieszkaniach znajdują się ratanowe fotele, plecione dywany, donice z palmami, 
kwiatami i pamiątki z podróży rozstawione na starych drewnianych kredensach. Powstaje globalna kul-
tura matek, która rządzi się swoimi prawami, ma swoje kody, przewodniczki i totemy.

Instagirls
W dobie Instagrama powstają niezliczone profile bloggerek i microinfluencerek. Świat social media to 
dziewczyny mieszkające w jasnych wnętrzach wypełnionych świeczkami YankeeCandles, czarno-białymi 
zdjęciami Kate Moss w ramkach i plakatami z cytatami w stylu „Fashionisessential”. Instagirls ubierają się 
w podobny sposób, często kierują się wyborem marek wskazanych przez ich odpowiedniczki z innych 
krajów. Makijaż to idealne brwi, usta obrysowane w stylu Kylie Jenner i zwieńczający głowę niechluj-
ny koczek. Komunikują się poprzez komentarze i nagrywanie Instastories, w których pokazują sceny  
ze swojej codzienności albo odpowiadają na pytania zadane przez fanów.

Gender Fluid
Reprezentanci Gender Fluid zmieniają postrzeganie swojej płci w zależności od indywidualnych potrzeb. 
Gender Fluid to wolność wyboru – płci żeńskiej, męskiej, jednej i drugiej bądź też żadnej. Za najważ-
niejszych reprezentantów płynnej płci uważa się lidera brytyjskiego zespołu Years and Years, Olly’ego  
Alexandra, androgeniczną modelkę Ruby Rose czy promującego niedawno damską kolekcję ubrań mar-
ki Louis Vuitton, syna Willa Smitha, Jadena. Środowisko Gender Fluid, podobnie zresztą jak cała społecz-
ność LGBTQ, doczekało się wielu sprzymierzeńców. Za najważniejszą z nich uważa się Miley Cyrus, która 
prowadzi obecnie fundację wspierającą młode osoby o płynnej płci.

Rejwy
Subkultura rave narodziła się w Europie w latach 80. i była pewnego rodzaju buntem przeciwko  
ówczesnym trendom w muzyce i w kulturze, pokojowym ujściem społecznych frustracji. Rejwy wróciły  
w Europie z niezwykłą siłą. Współcześnie to ruch, w którym przynależność do czegoś niezrozumiałe-
go dla ogółu wydaje się kluczowa. Posiada unikalny język, muzykę, modę, charakterystyczne tatuaże  
– tribale i memowy charakter. Trolluje rzeczywistość z energią, jaką niegdyś grzmiał punk. Popularny 
wśród rejwów stołeczny Wixapol działający od 2012 r. to cykl imprez, na których tempo grania osiąga 
nawet 180 BPM. Przyciąga coraz większe grono ubranych w dresy Kappa, Umbro lub Diadora i białe 
skarpety fanów hakkenowania, czyli wyczerpującego tańca rodem z gabberowych (gabber to rodzaj 
muzyki elektronicznej utrzymany w tempie od 180 do 220 uderzeń na minutę) imprez lat 90.

Slavs
Styl slavs świetnie dekoduje marka Vetements, która z „antymody” uczyniła sztukę. Filozofię marki  
najlepiej odzwierciedla jej muza – pochodząca z Elbląga modelka i stylistka Coco Kate. Naturalne blond 
włosy, jasna cera, zero makijażu, ciuchy, które sprawiają wrażenie, jakby spędziły ostatnie 20 lat na dnie 
szafy, a w tle typowe polskie blokowisko – to znak rozpoznawczy stylistki. Nostalgiczne potraktowanie 
PRL i ZSRR owocuje tatuażami, w których Warszawa jest pisana cyrylicą tuż obok „kałasza” najlepiej 
spod igły Goldenboya, ukraińskiego tatuażysty mieszkającego w Warszawie. Młode pokolenie Polaków 
nie wstydzi się swojego słowiańskiego pochodzenia.

Brutaliści
Surowe, czarne ubrania zainspirowane brutalistycznym stylem architektury to obecnie najpopularniejsza 
miejska estetyka, która łączy środowiska oscylujące wokół szeroko pojętej kultury i sztuki. Aktywiści 
miejscy, studenci ASP, znani z warszawskich demonstracji prekariusze czy w końcu spragnione piątkowej 
wiksy (wiksa jest połączeniem zachodnioeuropejskich zwyczajów obserwowanych na wielkich impre-



39

zach typu Parada Miłości z elementami angielskiego stupidhouse; uczestnicy przebierają się za postacie 
w rodzaju robotników, robotów lub kosmitów, malują ciała, zakładają maski chirurgiczne lub gazowe; 
popularne są także odblaskowe i fluorescencyjne stroje), środowisko LGBTQ to tylko kilka z grup spo-
łecznych, jakie się pojawiają na Brutażach (cykl imprez techno). Specyficzny klimat imprezy z łatwością 
można wyczuć również w toczących się pod klubami rozmowach.

Deadboys, deadgirls
Grupa wyjątkowo obszerna, ale spójna i wiele mówiąca o kondycji młodych ludzi. Deadboys i deadgirls 
słuchają różnych gatunków muzycznych, nieważne, czy chodzą na gabba, metalowe koncerty czy trapy (ga-
tunek muzyczny, powstał we wczesnych latach 90. XX w. na południu Stanów Zjednoczonych; trap charakte-
ryzują: agresywna tematyka tekstów oraz brzmienie z wykorzystaniem automatu perkusyjnego Roland TR-
808, zmiany tempa, wielowarstwowe zastosowanie syntezatorów oraz smyczków przywodzących skojarzenia  
z muzyką filmową) – łączy ich specyficzna melancholia, fetyszyzacja samobójstwa i antyspołeczny charakter, 
co odnosi się głównie do sposobu komunikacji i mody. Ci młodzi ludzie nie marzą o śmierci i nie są smutni  
– to jedynie estetyczny zabieg. Mieszają ciężki trap z gotyckimi motywami, fascynują się zdjęciami i filmikami 
w jakości VHS z przełomu XX i XXI w., ówczesnymi grami wideo, reklamówkami, a także anime, przerabiając 
je na swój użytek, czerpiąc z kulturowych kalek i tworząc z nich nową jakość.

2.5. sekta destrukcyjna

2.5.1. Definicja
Zdefiniowanie pojęć i terminologii dotyczących sekt stwarza olbrzymie trudności. Wynika to z faktu,  
iż z jednej strony zagadnienie to stanowi zróżnicowaną, niejednoznaczną, skomplikowaną rzeczywi-
stość, z drugiej natomiast brak jest ścisłej i spójnej terminologii w tym zakresie w obrębie socjologii, 
religioznawstwa i psychologii społecznej oraz innych dziedzin nauk86.
Część badaczy znaczenie terminu „sekta” wywodzi od łacińskiego czasownika sectare, secare, co ozna-
cza odcinać, odrąbywać. Chociaż wielu autorów uważa to tłumaczenie za niezbyt precyzyjne, to takie 
wyjaśnienie jest powszechnie stosowane, zwłaszcza w odniesieniu do grup i wspólnot religijnych, które 
przez doktrynę i praktykę życiową tworzą dysydencką, oddzieloną mniejszość w stosunku do pew-
nej wielkiej, centralnej wspólnoty kościelnej. Inne wyjaśnienie etymologiczne poszukuje źródeł terminu  
w łacińskim słowie sequor, sequi (greckie haresis) – co w tłumaczeniu oznacza iść za kimś, postępować 
za, naśladować. To wyjaśnienie właściwie oddaje mechanizm wewnętrzny tych grup, w których mamy  
do czynienia z bezwzględnym podążaniem za przywódcą87.
Według Encyklopedii Multimedialnej PWN sekta to grupa wyznaniowa, która oddzieliła się od danej  
religii, jest hermetycznie zamknięta przed innymi, występuje w niej wyjątkowa rola przywódcy i agre-
sywny prozelityzm.
Słownik języka polskiego definiuje sektę w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, sekta to grupa religijna, 
która oderwała się od któregoś z wielkich Kościołów i przyjęła własne zasady organizacyjne, mająca 
własną hierarchię wartości, zespół norm zachowania się, silnie akcentująca rolę przywódcy. W drugim 
znaczeniu sekta to grupa społeczna izolująca się od reszty społeczeństwa, zwykle stanowiąca odłam 
wśród wyznawców jakiejś ideologii88.
Socjologowie uznają zaś, że określenie sekty jest wieloznaczne i dlatego poszczególni autorzy,  
biorąc pod uwagę silne oddziaływanie czynników historycznych, społecznych i kulturowych, podają  

86 Międzyresortowy Zespół do Spraw Nowych Ruchów Religijnych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce, Warszawa 2000, s. 11.

87 W. Bożejewicz, Sekty – zagrożenia etyczno-moralne, w: Patologie społeczne, red. M. Jędrzejko, Akademia Humani-
styczna Pułtusk, Pułtusk 2006, s. 46–47.

88 Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 3, PWN, Warszawa 2003, s. 1169.

2charakterystyka wybranych zjawisk patologii społecznych



M. Śmiałek

40

patologie społeczne  
Wybrane zagadnienia 

własne wyjaśnienia. W obrębie socjologii istnieje zgoda co do tego, że sekty mogą pojawiać się nie tylko  
w społecznościach religijnych. Z tego też względu termin „sekta” bywa używany w kilku znaczeniach  
– szerszym i węższym. W szerszym znaczeniu sekta to każdy zbiór ludzi pozostający w opozycji do reszty 
społeczeństwa lub społeczności, w której dana sekta istnieje. Tak pojęta sekta jest więc grupą społecz-
ną, której najistotniejszą cechą jest izolacja w stosunku do pozostałych grup społecznych. Nie chodzi 
wyłącznie o izolację przestrzenną, lecz o izolację o charakterze światopoglądowym, ideologicznym czy 
psychologicznym. Natomiast w węższym znaczeniu sektą nazywamy grupę ludzi połączonych wspól-
nym przeżywaniem stanów zachwytu i uniesień religijnych, która oddzieliła się od oficjalnego kościoła 
lub wyznania. Tego rodzaju grupy powstają najczęściej na skutek protestu pewnej liczby wyznawców  
w stosunku do tego, co dzieje się w organizacji eklezjastycznej, a następnie doprowadzają do zerwania 
z nią i utworzenia nowej organizacji, przybierającej postać sekty89.
W Raporcie o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce przygotowanym w Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2000 r. czytamy: „Za sektę można uznać każdą grupę, 
która posiadając silnie rozwiniętą strukturę władzy, jednocześnie charakteryzuje się znaczną rozbieżno-
ścią celów deklarowanych i realizowanych oraz ukrywaniem norm w sposób istotny regulujących życie 
członków; która narusza podstawowe prawa człowieka i zasady współżycia społecznego, a jej wpływ  
na członków, sympatyków, rodziny i społeczeństwo ma charakter destrukcyjny”90.
Podejmując się zdefiniowania omawianego pojęcia, należy również zwrócić uwagę, że nie wszystkie 
grupy, struktury i organizacje mieszczące się w tym terminie mają charakter destrukcyjny. Stąd w lite-
raturze często pojawia się pojęcie „sekty destrukcyjnej”. Uważa się, że jest to grupa godząca w porzą-
dek prawny i społeczny przez całkowite podporządkowanie sobie członków przez przywódców. Proces 
ten odbywa się na drodze psychicznej destabilizacji i zerwania dotychczasowych więzi społecznych.  
W literaturze tematu grupom destrukcyjnym przypisuje się fakt, że jednym z ich celów jest doprowa-
dzenie do całkowitego fizycznego i psychicznego ubezwłasnowolnienia członków. Jednak przy klasyfi-
kowaniu grup według tej definicji pojawia się wiele trudności. Przede wszystkim badacze trafiają często 
na problem rzetelnego naukowego opracowania konkretnej sekty, jej programu, zasad i mechanizmów 
określających jej funkcjonowanie oraz relacje między członkami a przywódcami. Ponieważ znacząca 
część tych grup dąży do ukrycia swojej działalności, do pełnego odizolowania od społeczeństwa, środ-
ków masowego przekazu, badań naukowych, a także organów porządkowych, bywa i tak, że wiedza 
przychodzi zbyt późno91.

2.5.2. Struktura sekty
Struktura sekty jest strukturą grupową. Może być ona nadana lub powstać samorzutnie w wyniku inte-
rakcji członków grupy. Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje struktur grupowych: strukturę władzy, 
socjometryczną, komunikowania się i awansu.
Struktura władzy
Może występować zarówno w grupach posiadających strukturę formalną, jak i w grupach nieformal-
nych. W grupowej strukturze władzy w sekcie istnieją różne podstawy, na których może się opierać 
władza jednej osoby nad drugą:
 ‒ przestrzeganie przez ludzi tkwiących w strukturze władzy pewnych norm społecznych, które przy-

swoili sobie jeszcze w okresie dzieciństwa;
 ‒ posiadanie wiedzy, która czyni jednego z członków grupy ekspertem;

89 Międzyresortowy Zespół do Spraw Nowych Ruchów Religijnych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce, s.12.

90 Tamże, s. 16–17.
91 W. Bożejewicz, Sekty – zagrożenia etyczno–moralne, s. 47–48.
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 ‒ możliwość nagradzania osoby zajmującej niższą pozycję poprzez osobę zajmującą wyższą pozycję  
w hierarchii władzy;

 ‒ możliwość kary;
 ‒ identyfikacja osoby stojącej niżej w hierarchii z osobą postawioną wyżej w tej hierarchii.

Struktura socjometryczna
W większości sekt stwarza się złudzenie, że cała struktura grupy jest socjometryczna. Ukrywa się prawdę 
o silnej i zwartej strukturze władzy, której podlegają członkowie grupy. Namiastka wyborów na pozio-
mach dopuszczalnych przez centralny zarząd grupy, postawienie na niższych szczeblach władzy ludzi 
cieszących się autorytetem oraz silna propaganda połączona z „kreowaniem” liderów mają stworzyć 
złudzenie dobrowolności i spontaniczności w budowaniu całej struktury grupy. Wokół istniejącej hie-
rarchii władzy skupia się często dodatkowa struktura, faktycznie zbudowana socjometrycznie. Jej człon-
kowie jednak muszą być absolutnie posłuszni przywódcom. W psychologii społecznej wyróżnia się trzy 
warunki tzw. ślepego posłuszeństwa wobec autorytetu, nawet z zupełnym pogwałceniem własnego 
wyobrażenia o sobie i świecie. Są to:
 ‒ obecność prawowitego autorytetu, któremu się ufa;
 ‒ zaakceptowanie relacji ról, zgodnie z którą członek grupy wypełnia zadania opracowane przez kogoś 

innego – następuje wówczas zrzeczenie się odpowiedzialności;
 ‒ istnienie jasnych norm grupowych, które określają wzajemny stosunek osób i zasady postępowania.

Wszystkie te trzy warunki spełnia sekta. Pojawia się tam tak silne związanie „ja” z grupą, że jednost-
ka zaczyna się kierować normami postępowania grupy, często wbrew rozumowi czy dotychczasowym 
przekonaniom.
Struktura komunikacyjna
Kształtuje się w wyniku różnicy liczby informacji dochodzących do danych pozycji i liczby kanałów 
wiążących poszczególne pozycje z innymi. Bardziej scentralizowane struktury komunikacji prowadzą  
do pojawiania się mniejszej ilości błędów w trakcie działania grupy. Osoby zajmujące centralne pozycje 
w strukturze są częściej postrzegane jako kierownicy grup niż osoby zajmujące pozycje peryferyjne. 
Struktura komunikacyjna w sektach odgrywa bardzo ważną rolę. Tylko niektórzy z członków sekty znają 
prawdziwy cel i zamiary przywódców. Wtajemniczenie ich w tego typu informacje czyni z nich funkcjo-
nariuszy sekty „obsługujących” resztę wyznawców. Struktura komunikowania wiąże się w przypadku 
sekty z jej wielowarstwową nauką: dla wybranych i dla szerokich kręgów wyznawców. Pewne prawdy, 
dotyczące dochodów grupy, sposobu życia przywódcy, problemów z prawem karnym, technik manipu-
lacyjnych praktykowanych w czasie seansów i spotkań wspólnoty, są celowo i na zawsze ukryte przed 
wyznawcami.
Struktura awansu
Krystalizuje się w grupie, w której powiązania pomiędzy poszczególnymi pozycjami uwarunkowane  
są możliwością obejmowania wyższych pozycji. W niektórych grupach istnieje zróżnicowanie pozycji  
poszczególnych osób ze względu na możliwość awansu w jakiejś hierarchii. Struktura awansu w sekcie 
tworzy się niekiedy niezależnie od struktury władzy czy socjometrii. Czasem możliwość awansu jest 
ściśle związana ze strukturą władzy lub jest wynikiem pozycji danej osoby w strukturze socjometrycz-
nej. Struktura ta jest szczególnie ważna w tych grupach, w których ma miejsce permanentny proces 
„awansu”, wchodzenia na poszczególne szczeble szeroko rozbudowanej struktury grupy. Zwłaszcza gdy 
z tym awansem łączy się doktryna o nielicznym wybraństwie i elitarnym dostępie do obiecanych treści 
zbawienia92.

92 Tamże, s. 23–24.
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2.5.3. Metody działania sekty
Do metod działania i funkcjonowania sekt należą:
1) reżyserowana spontaniczność – spotykający się z członkami sekty ma wrażenie swobodnego kontak-

tu, poznawania nowych przyjaciół, tymczasem druga strona świadomie prowadzi werbunek;
2) manipulacja prawdą – grupa kultowa nie dopuszcza werbowanego do pełnej informacji o sobie,  

a nawet potrafi podsuwać fałszywe informacje; 
3) bombardowanie miłością – wszyscy jesteśmy powołani do istnienia we wspólnocie miłości, a sekty 

potrafią imitować takie warunki, by uzależnić i skłonić do uznania doktryny grupy;
4) imitowanie doświadczenia mistycznego – np. stosując techniki transowe (hipnozę, kontrolę odde-

chu), narkotyki (LSD) lub oszustwo, można wywołać w człowieku silne przekonanie o rzeczywistym 
kontakcie z bogiem danej grupy;

5) indoktrynacja – zmasowane i przekraczające zdolności kontrolne ofiary przekazywanie doktryny  
sekty, w atmosferze absolutnej pewności racji grupy i totalnego błędu jej przeciwników93.

2.5.4. Cechy różniące sektę od innych grup społecznych

Silnie rozwinięta struktura władzy
Psychologia społeczna pojmuje władzę jako kontrolę ludzkich zachowań, rzadko opartą na przymusie 
oraz niekoniecznie wymagającą stałej fizycznej obecności osób kontrolujących. W sektach kontrola 
dotyczy dużo szerszego zakresu zachowań niż w przypadku innych grup społecznych – sięga sfery 
życia prywatnego i rodzinnego, głęboko osobistych, życiowo doniosłych wyborów, takich jak porzu-
cenie studiów, szkoły przed maturą, satysfakcjonującej pracy, odrzucenie zainteresowań, izolacja od 
dotychczasowego środowiska, odmowa leczenia konwencjonalnego, zmiany w ubiorze, odżywianiu 
się, ograniczenie godzin snu. Radykalne zmiany w zachowaniu, myśleniu i emocjonalności, będące 
skutkiem kontroli grupy, zwykle szybko zostają dostrzeżone przez najbliższe otoczenie danej osoby.
Znaczna rozbieżność między celami realizowanymi a deklarowanymi 
Cele deklarowane to te cele, które grupa prezentuje w oficjalnych dokumentach, wypowiedziach  
publicznych, broszurach propagandowych czy też podczas rekrutacji nowych członków. Informacje  
o właściwych celach, które realizują sekty, zazwyczaj są trudno dostępne. Można jednak je uzyskać  
na podstawie relacji byłych członków tych grup (niektórzy z nich dysponują dokumentami „do użytku 
wewnętrznego”), zasobów informacyjnych ośrodków zajmujących się problemem sekt w kraju i za gra-
nicą, jak też ze źródeł policyjnych, sądowych i medycznych.
Ukrywanie faktycznych norm grupowych
Realizacja właściwych celów staje się możliwa dzięki wprowadzeniu systemu norm, czyli wzorców 
zachowań akceptowanych i nieakceptowanych w grupie. Nowicjuszom sekta zazwyczaj przedsta-
wia bardzo szeroki zakres zachowań akceptowanych. Dopiero po pewnym czasie, wystarczającym  
do silnego emocjonalnego związania nowicjusza z grupą, rosną wobec niego wymagania, normy 
stają się coraz bardziej wyraźne, znacznie zwiększa się zakres zachowań nieakceptowanych. W sek-
cie następuje: 
1) objęcie zasięgiem indoktrynacji większości dziedzin życia, 
2) prawie całkowite wypełnienie czasu i jego ścisłe zaplanowanie,
3) odniesienie zasad życia w sekcie do wszystkich uczestników instytucji oraz wszystkich innych człon-

ków społeczeństwa, 
4) podporządkowanie wszystkich dziedzin życia jednemu, nadrzędnemu celowi, 

93 D. Harwas, D. Konopczak, D. Dyjak, M. Depczyński, Ruchy oazowe, sekty i sataniści, Zielona Góra 2008, http://www.
wpsnz.uz.zgora.pl/pliki/prace_studentow/prace/Ruchy_oazowe [dostęp: 23.06.2019 r.].
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5) przecięcie więzów z przeszłością, 
6) kształtowanie człowieka myślącego w kategoriach narzuconego systemu i mówiącego określonym, 

przygotowanym do tego celu, językiem94.

2.5.5. Przyczyny powstawania i rozwoju sekt
Wśród przyczyn powstawania i rozwoju sekt można wyróżnić zarówno przyczyny społeczne, jak  
i indywidualne potrzeby i aspiracje jednostki. Do uwarunkowań społecznych zalicza się brak spełnienia 
oczekiwań indywidualnych, grupowych przez dotychczas istniejące struktury społeczne, a w szczegól-
ności rodziny, kryzys tradycyjnych kościołów i innych związków wyznaniowych, a także kryzys instytucji 
edukacyjno-wychowawczych, w tym przede wszystkim szkół. Dodać można także zmiany modelu życia 
(konsumpcja), co skutkuje tęsknotą za sacrum i nowymi formami odnowy duchowej, brak pozytyw-
nych wzorów spędzania wolnego czasu oraz brak elementarnej wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych  
z funkcjonowaniem sekt wśród młodzieży, rodziców i opiekunów.
Do przyczyn indywidualnych można zaliczyć:
 ‒ potrzebę przynależności i wspólnoty,
 ‒ poszukiwanie sensu życia oraz trwałych wartości, takich jak przyjaźń, miłość, ciepło, zaufanie,
 ‒ dążenie do integralności życia na wszystkich płaszczyznach,
 ‒ poszukiwanie tożsamości kulturowej i religijnej,
 ‒ potrzebę bycia rozpoznawanym i wyróżnionym,
 ‒ potrzebę przynależności do elity,
 ‒ poszukiwanie transcendencji,
 ‒ potrzebę duchowego kierownictwa,
 ‒ potrzebę zaangażowania się i współuczestnictwa95.

2.5.6. Charakterystyka destrukcyjnej sekty
Funkcjonowanie destrukcyjnej sekty, która stanowi bardzo duże zagrożenie dla społeczeństwa, polega 
na postrzeganiu świata w kategoriach dobra przeciw złu oraz na całkowitym posłuszeństwie wobec 
przywódcy i manipulacji.
Sekty posiadają następujące cechy:
 ‒ w sekcie destrukcyjnej nie ma miejsca na uczucia wobec rodziny i znajomych, którzy nie należą do sekty;
 ‒ członkowie sekty są często nakłaniani do oddania własnego majątku lub oszczędności na rzecz do-

bra grupy religijnej;
 ‒ członek sekty nie ma prawa odejść od grupy – jest często zastraszany;
 ‒ symptomem zbyt daleko idącej kontroli w takiej sekcie jest odbieranie osobistych dokumentów  

i pieniędzy nowym członkom;
 ‒ kontrolowana jest osobista korespondencja, a także istnieje wszelki zakaz oglądania telewizji i słu-

chania radia;
 ‒ zadaniem sekty jest odizolowanie człowieka od świata i ludzi oraz pokazanie „bezwartościowej  

edukacji czy wykowanej pracy”;
 ‒ ludzie należący do tego rodzaju grup religijnych popadają często w stan euforii lub depresji, odczu-

wają strach i poczucie winy96.

94 Międzyresortowy Zespół do Spraw Nowych Ruchów Religijnych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce, s. 36–37.

95 Tamże, s. 18–19.
96 D. Harwas, D. Konopczak, D. Dyjak, M. Depczyński, Ruchy oazowe, sekty i sataniści.
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2.6. Żebractwo

2.6.1. Definicja
Żebractwo jest zjawiskiem społecznym związanym z najuboższą, zmarginalizowaną grupą społeczną, 
której członkowie zajmują się wypraszaniem jałmużny w dowolny sposób. Żebractwo stanowi też jedno 
z przejawów patologii społecznej97.
Żebractwo jest problemem bardzo złożonym, gdyż żebracy są ludźmi zamieszkującymi „na śmietni-
ku życia społecznego”, wykorzenionymi ze świata, którego kiedyś byli uczestnikami, a zarazem nie  
są dostatecznie umocowani w świecie, który można nazwać żebraczym. Wszystkich żebraków nie można 
zaliczyć do marginesu społecznego, ponieważ żebractwo jest dla wielu wyborem uczciwego postępo-
wania lub wyrazem braku wyjścia, ale nie można ich też ulokować w przestrzeni świata określanego jako 
normalny, gdyż łamią oni normy społeczne98.
Żebractwo potocznie należy określić jako zwracanie się o pomoc finansową do nieznajomych osób 
zazwyczaj w miejscu publicznym,. Według W. Kopalińskiego określenie „żebrak” łączy się z hasłami: 
bezdomny, utrapiony, jęczący, nędzarz, włóczęga99.

2.6.2. Przyczyny żebractwa
Do żebractwa przyczyniają się zarówno czynniki zewnętrzne – niezależne od jednostki, jak i wewnętrzne 
– zależne od jednostki i jej postępowania. 
Czynniki zewnętrzne to:
 ‒ skrajne ubóstwo,
 ‒ dysfunkcje rodziny,
 ‒ zbyt niskie minimum socjalne,
 ‒ niewystarczająca pomoc społeczna,
 ‒ starość,
 ‒ niewystarczające dochody,
 ‒ bezdomność.

Czynniki wewnętrzne to:
 ‒ choroba, głównie AIDS,
 ‒ alkoholizm,
 ‒ narkomania,
 ‒ niepełnosprawność,
 ‒ niezaradność życiowa,
 ‒ przestępstwo,
 ‒ świadomy wybór takiego życia100.

Poza przyczynami zewnętrznymi i wewnętrznymi, żebractwo funkcjonuje  również dlatego, że jest  
społecznie akceptowane. W zachowaniach wobec osób proszących o wsparcie stale przeplatają się  
elementy interesowności i prostej miłości bliźniego, wzgardliwej litości i rzeczywistego wsparcia. Jał-
mużna udzielona żebrakowi jest zarówno reakcją litości jako chwilowej emocji, współczucia dla postrze-
ganej bezpośrednio biedy, jak i nadziei zasługi oraz nagrody w planie eschatologicznym101.

97 J. Auleytner, K. Głąbicka, Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków, ELIPSA Dom Wydawniczy i Handlowy, Warsza-
wa 2001, s. 179.

98 S. Marmuszewski, Świat żebraczy, w: S. Marmuszewski, A. Bukowski, Żebracy w Polsce, Wydawnictwo Baran i Susz-
czyński, Kraków 1995, s. 223–224.

99 W. Kopaliński, Słownik przypomnień, część druga. Tropy (od T do Ż), Zbiory, Sygnały, Wydawnictwo HPS, Warszawa 
2007, s. 96.

100 J. Auleytner, K. Głąbicka, Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków, s. 180.
101 R. Krajewski, Prawo wobec kwestii żebractwa, „Polityka Społeczna” 2008, nr 2, s.11.
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2.6.3. Typologia żebractwa
Osoby żebrzące można spotkać głównie na gwarnych ulicach, w okolicach centrów handlowych i kościo-
łów, na dworcach kolejowych. Są to miejsca, które charakteryzują się ogromną liczbą anonimowych prze-
chodniów. Interakcja pomiędzy żebrakiem a jałmużnikiem odbywa się według pewnego schematu  i na 
podobnych zasadach – jest ona krótkotrwałym i anonimowym spotkaniem. Ogranicza się zazwyczaj do kilku 
sekund potrzebnych na przekazanie przez ofiarodawcę datku, włożenie go do pudełka lub dłoni żebraka102.
Spotkanie pomiędzy jałmużnikiem a żebrakiem ma zwykle charakter incydentalny: „kontakt ten jest 
przypadkowy także ze względu na wybór żebraka, ponieważ reaguje się nań jako na postać anonimową, 
widzianą w perspektywie pełnionej roli, nie znając indywidualnych uwarunkowań jego egzystencji”103.
W literaturze wyróżnia się wiele form żebractwa104.

Żebractwo stacjonarne i żebractwo ruchome (włóczęgostwo).
Żebractwo to odnosi się do miejsca, w którym osoba prosi o jałmużnę, i ruchów społeczeństwa żebra-
czego. Żebracy stacjonarni proszą o jałmużnę w jednym miejscu i wybierają przede wszystkim duże 
miasta, gdzie mogą zachować anonimowość. Żebractwo ruchome dotyczy głównie bezdomnych i włó-
częgów, którzy skupiają się w dużych aglomeracjach i wędrują między nimi. Bezdomni przemieszczają 
się wzdłuż linii kolejowych, od miasta do miasta, w szczególności między wrześniem a majem.

Żebractwo czynne i bierne.
Żebractwo bierne polega na biernej, statecznej postawie wobec jałmużnika, natomiast żebractwo czyn-
ne – na bezpośrednim wzmocnionym kontakcie żebraka wobec jałmużnika oraz przejawia się swego 
rodzaju przedsiębiorczością żebraka.

Żebractwo płytkie (okazjonalne) i głębokie.
Żebractwo płytkie dotyczy osób, które uciekły z domu i chwilowo znalazły się w gorszej sytuacji. W więk-
szości są to bezrobotni pozostawieni bez wsparcia najbliższych oraz bez dachu nad głową. Żebractwo 
głębokie dotyczy osób, dla których żebranie jest stylem życia oraz zawodem. Są to osoby pozostające 
przez długi czas na marginesie społecznym, niezdolne do życiowej samodzielności, a wyjście na ulicę 
jest sposobem na życie i przetrwanie105.

Żebractwo instytucjonalne (filantropijne).
Charytatywność, wolontariat, filantropia czy w końcu społecznikostwo są w gruncie rzeczy oznaką wielkiej empatii 
i chęcią podzielenia się z drugim człowiekiem tym, czego on sam nie ma. Filantropia jest działalnością osób bądź 
instytucji polegającą na bezinteresownym udzielaniu potrzebującym pomocy finansowej lub materialnej106.

2.6.4. Żebractwo internetowe
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym niemal w każdym domu pojawił się komputer z dostępem do Inter-
netu. Przyczyniło się to do wykształcenia nowej formy żebractwa, czyli żebractwa internetowego. Jest 
to wirtualna forma żebractwa tradycyjnego polegająca na proszeniu obcych ludzi o środki finansowe 
za pośrednictwem sieci. Żebractwo internetowe staje się coraz bardziej popularne i rozwija się wraz  
z dostępnością do technologii. Swą popularność zawdzięcza również temu, że w odróżnieniu od żebrac-
twa ulicznego osoba prosząca o wsparcie w sieci nie musi podawać swojej tożsamości. Duża konkuren-
cyjność żebrzących zmusza do kreatywności. Prośba o wsparcie musi być przemyślana i wyróżniać się 
wśród innych, czego skutkiem jest powstanie różnych form żebraczych107.

102 S. Marmuszewski, J. Światłowski, Rola żebracza i jej ekspresja, w: „Kultura i Społeczeństwo” 1994, nr 4, s. 86.
103 Tamże.
104 K. Król, Żebractwo we współczesnej Polsce jako kwestia społeczna, Wydawnictwo PWSZ, Konin 2010, s. 93–103.
105 A. Sobotka, Żebractwo internetowe, „Karpacki Przegląd Naukowy” 2013, nr 3(7), s. 130.
106 https://pl.wikipedia.org/wiki/Filantropia [dostęp: 25.06.2019 r.].
107 D. Chęsy, L. Dyduch, Żebractwo jako zjawisko patologii społecznej, Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2018,  

s. 17–18.
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Formy żebractwa internetowego:
 ‒ „na chore dziecko”, podawanie informacji o chorym dziecku nie zawsze jest prawdziwe, ale wzbudza 

współczucie i chęć pomocy;
 ‒ „na fajną laskę”, metoda Karyn Bosak, która umieściła komunikat „nie przekazujesz pieniędzy na cele 

charytatywne, ale pomagasz lasce, która wydaje zbyt wiele pieniędzy”;
 ‒ „na rozrywkę”; prośba bezpośrednia i szczera, osoba żebrząca przyznaje, że jest zbyt leniwa, by pod-

jąć pracę, i prosi o wsparcie internautów;
 ‒ „na eksperyment”, zbieranie pieniędzy na określone doświadczenie, biorąc w nim udział, stajemy się 

jego częścią;
 ‒ „na spłatę długów”;
 ‒ „na studia i inne wzniosłe cele jednostki”108.

2.6.5. Regulacje prawne żebractwa w Polsce
W polskim prawodawstwie jako wykroczenia podlegają penalizacji zachowania żebracze w naj-
ostrzejszym swoim wymiarze, polegające na natarczywym żebraniu oraz nakłanianiu do żebrania. 
Kwestie te zostały uregulowane w art. 58 i art. 104 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykro-
czeń109. Należy wskazać, że regulacje prawne uwzględniają również fakt, iż zachowania żebracze 
mogą mieć związek z czynami o charakterze przestępnym i dotyczyć procederu handlu ludźmi 
przeznaczonymi do żebractwa (w tym nieletnimi), przestępstw zmuszania do określonego zacho-
wania, groźby karalnej110.
Zgodnie z treścią art. 58 kw:
§ 1. Kto, mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym, 
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. 
§ 2. Kto żebrze w miejscu publicznym w sposób natarczywy lub oszukańczy, 
podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.
Z treścią art. 58 kw wiąże się zachowanie spenalizowane w art. 104 kw. o treści: 
Kto skłania do żebrania małoletniego lub osobę bezradną albo pozostającą w stosunku zależności  
od niego lub oddaną pod jego opiekę, 
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Zachowanie sprawcy polegające na nakłanianiu do żebrania może się wiązać z przestępczym procede-
rem handlu ludźmi.
Na gruncie polskiego prawa handel ludźmi jest przestępstwem uregulowanym w art. 189a kk.
§ 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, 
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 
§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
Z przepisem tym wiąże się art. 115 § 22 kk, który definiuje handel ludźmi jako: werbowanie, transport, 
dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: 
1) przemocy lub groźby bezprawnej, 
2) uprowadzenia, 
3) podstępu, 
4) wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przed-

siębranego działania, 
5) nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, 

108 K. Król, Żebractwo we współczesnej Polsce jako kwestia społeczna, s. 130–135.
109 Dz. U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.
110 D. Chęsy, L. Dyduch, Żebractwo jako zjawisko patologii społecznej, s. 21.
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6) udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej 
opiekę lub nadzór nad inną osobą 

– w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych 
formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie,  
w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu po-
zyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy 
małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione 
w pkt 1–6.

2.6.6. Skala zjawiska
W 2017 r. policjanci ujawnili 6210 wykroczeń z art. 58 kw, w tym 5679 wykroczeń z art. 58 § 1 kw oraz 
531 z art. 58 § 2 kw. Natomiast w 2016 r. Policja odnotowała łącznie 6639 wykroczeń, w tym 5992 z art. 58 
§ 1 kw oraz 647 z art. 58 § 2 kw. W roku 2015 wystąpiło łącznie 5587 wykroczeń z art. 58 kw, w tym 5027 
z art. 58 § 1 kw oraz 560 z art. 58 § 2 kw. Zatem porównując dane liczbowe w rozpatrywanych latach, 
należy stwierdzić tendencję wzrostową tego rodzaju wykroczeń, aczkolwiek z pewnym wyhamowaniem. 
Mimo że podane liczby łączne wykroczeń ujawnionych z art. 58 kw w latach 2015–2017 r. stanowią śred-
nio około 0,07–0,08% liczby wszystkich wykroczeń ujawnionych w tych latach (ponad 8 mln w każdym 
roku), to zachowania żebracze są postrzegane jako dotkliwy problem społeczny o charakterze patolo-
gicznym, budzący oburzenie społeczne w sytuacjach angażowania w proceder żebraczy nieletnich lub 
osób niepełnosprawnych. 
Według statystyki Komendy Głównej Policji w 2017 r. policjanci ujawnili 1000 wykroczeń z art. 104 kw, 
w 2016 r. – 959 wykroczeń, a w 2015 r. – 907 wykroczeń tego rodzaju, co stanowiło około 0,01% ogółu 
wykroczeń ujawnionych w rozpatrywanych latach i potwierdzało tendencję wzrostową111.

111 Tamże, s. 24–26.
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Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej jest procesem złożonym, trudnym, mało efektyw-
nym, niewymiernym, wymagającym czasu i dużego nakładu środków, a także odpowiedniego systemu  
karania jednostek aspołecznych. Wymaga ono zarazem współdziałania wszystkich instytucji i organizacji 
życia społecznego w stopniowej likwidacji źródeł patologii. Wiadomo jednak, iż postulat ten jest równie 
trudny jak samo zjawisko patologii112.
W procesie walki z patologią A. Geberle zaleca stosowanie strategii kreatywnej – nierepresyjnej oraz 
destruktywnej – represyjnej.113

Do strategii kreatywnej – nierepresyjnej zalicza się: 
1) przekonywanie, czyli wskazywanie argumentów przemawiających za wyborem prospołecznego za-

chowania; 
2) oddziaływanie na zachowanie poprzez sferę emocji oraz podświadomości; 
3) przekazywanie wiedzy pozwalającej adaptować się do normalnych warunków życia społecznego. 
Do strategii destruktywnej – represyjnej zalicza się: 
1) uniemożliwianie, czyli odcinanie możliwości lub utrudnianie określonych zachowań, np. używania 

narkotyków, dokonywania włamań; 
2) wytłumianie, czyli reagowanie negatywną sankcją na zachowanie patologiczne; 
3) zagrażanie, czyli zapowiadanie negatywnej reakcji na określone zachowanie. 
Głównymi instytucjami zobligowanymi ustawowo do przeciwdziałania i zwalczania patologii są: Policja, 
prokuratura, sądy, więziennictwo, szpitale psychiatryczne, instytucje pomocy społecznej oraz instytucje 
pozarządowe.
Prawo karne odgrywa znamienną rolę w ograniczaniu patologii społecznych. Należy zauważyć, że  
w każdym społeczeństwie funkcjonuje określony system kontroli nad zachowaniami jednostek oraz 
grup ludzkich. Jego celem jest ukształtowanie określonego wzorca postaw zgodnych z obowiązującymi  
w danym systemie normami społecznymi i wartościami. Owe środki kontroli mają charakter zarówno 
nieformalny (dezaprobata, aprobata, alienacja), jak i formalny (sankcje, nakazy)114.
Efektywność prawa karnego wobec patologii jest zależna od zgodności sankcji prawnych z sankcjami 
akceptowanymi przez społeczeństwo w sferze etycznej, obyczajowej, religijnej oraz od poziomu kultury 
i świadomości prawnej społeczeństwa. Chodzi bowiem o uznanie przez społeczeństwo, że dana regula-
cja ma czemuś służyć, rozwiązać pewien problem. Rozwiązania prawa karnego będą efektywne wtedy, 
gdy jego zakazy i ograniczenia będą zgodne ze społecznym poczuciem sprawiedliwości oraz dopro-
wadzą do zmiany sytuacji społecznej. Podsumowując, należy zauważyć, że prawo karne powinno być 
rozsądnie wykorzystywane jako jeden z instrumentów ograniczania zjawisk patologicznych115.

112 A. Dobieszewski, Przyczyny i przejawy patologii społecznej, „Polityka i Społeczeństwo” 2004, nr 1, s. 162–163.
113 A. Geberle, Patologia społeczna, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1993, s. 314–315.
114 A. Kojder, Rola prawa w rozwiązywaniu problemów patologii społecznej, w: Zagadnienia patologii społecznej,  

red. A. Podgórecki, s. 537–538.
115 Tamże, s. 554, 555, 563, 567.
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http://kobieta.gazeta.pl/kobieta/56,107881,22718227,nowe-subkultury-juz-nie-metal-i-wlosy-na-cukier-tylko.html
http://www.wpsnz.uz.zgora.pl/pliki/prace_studentow/prace/Ruchy_oazowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filantropia
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wykaz tytułów wydawanych 
w Serii „Materiały dydaktyczne”

2009 r.
 1.  M. Pilaciński, Materiały szkoleniowe doty-

czące podstaw wiedzy z zakresu technologii 
oświetleniowej

 2.  ZTO CSP, Skrypt dla słuchaczy kursu specjali-
stycznego dla policjantów służby kryminalnej  
w komórkach techniki operacyjnej z zakresu 
prowadzenia obserwacji pieszej (poufne)

 3.  M. Pokrzywa, Wybrane aspekty prowadzenia 
postępowań przygotowawczych w sprawach 
o uprowadzenie małoletniego określonych  
w art. 211 k.k. 

 4.  T. Maczuga, Taktyka i techniki interwencji. 
Zestaw zadań dla słuchaczy szkolenia zawo-
dowego podstawowego

 5.  A. Grygutis, P. Sobiech, A. Wilisowski, Pro-
wadzenie działań pościgowych przez Policję  
(SP w Katowicach)

 6.  P. Sielecki, P. Sobiech, D. Pluta, Broń palna 
(SP w Katowicach)

 7.  S. Liszkiewicz, Przeszukanie i czynności zbli-
żone do przeszukania

2010 r.
 8.  P. Górnik, J. Kaleta, Postępowanie mandatowe 

za wykroczenia skarbowe (SP w Katowicach)
 9.  J. Sterczewski, K. Fojcik, Strzelba gładko-

lufowa SDASS Imperator kal. 12/76 – wyd. II  
(SP w Katowicach)

10. S. Korecki, Postępowanie w sprawach nielet-
nich – cz. II (SP w Katowicach)

11. R. Maj, J. Zając, Zasady wypełniania meldun-
ku informacyjnego

12. M. Bondel, Ogumienie. Podstawowe zagad-
nienia

13. H. Purzyńska, Sprawdzanie osób, pojazdów, 
dokumentów, rzeczy w KSIP. Ćwiczenia dla 
słuchaczy

14. A. Lazur (red.), Kazusy z prawa karnego mate-
rialnego. Suplement – rozwiązania kazusów

15. W. Radecki, M. Śrubka, Przyjęcie informacji 
o przestępstwie i przesłuchanie świadka

16. D. Boruszewski, R. Kobryś, Kontrola trans-
portu drogowego. Pojazdy nienormatywne  
– szczegółowe regulacje prawne (stan prawny 
na 31.01.2010 r.)

17. J. Misiak, Wykonywanie poleceń uprawnio-
nych organów oraz udzielanie pomocy i asysty

18. W. Łabuz, Przeszukanie osoby, pomieszczeń  
i rzeczy

19. R. Maj, J. Zając (red.), Poszukiwanie osób  
i rzeczy oraz ujawnienia sprawców przestępstw 

w ramach wybranych czynności operacyjno-roz-
poznawczych i administracyjno-porządkowych

20. D. Baj, T. Fęcki, T. Grochowski, W. Halicki, 
Część szczególna prawa karnego materialne-
go i prawa wykroczeń

21. R. Kobryś, A. Sałkowska, Zatrzymanie po-
jazdu do kontroli. Zakres podstawowy

22. P. Górnik, Podstawy prawne funkcjonowania 
oraz zadania straży gminnych (SP w Katowicach)

23. W. Jasińska, V. Grudzień, Postępowanie na-
kazowe a wniosek oskarżyciela o skazanie bez 
przeprowadzania rozprawy (SP w Katowicach)

24. A. Lazur, Przepisy karne wybranych ustaw 
szczególnych

25. J. Wróbel, A. Chechelski, Współdziałanie Po-
licji z wybranymi podmiotami odpowiedzial-
nymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny  
(SP w Katowicach)

26. T. Stechnij, P. Wąsiel, Szkolenie strzeleckie 
– zbiór podstawowych materiałów pomocni-
czych dla słuchaczy szkolenia zawodowego 
podstawowego (SP w Katowicach)

27. M. Szlauer, Zjawisko przemocy domowej wo-
bec kobiet (SP w Katowicach)

28. A. Kłosek, J. Wróbel, Obowiązki policjanta 
pełniącego służbę w PDOZ (SP w Katowicach)

29. A. Kłosek, W. Kreihs, Udzielanie informacji 
środkom masowego przekazu (SP w Katowicach)
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30. T. Sibiela, Sprawdzenie i weryfikacja numeru 
identyfikacyjnego pojazdu podczas kontroli dro-
gowej (SP w Katowicach)

31. A. Cichy, T. Mreńca, Prawne aspekty bezpie-
czeństwa w sieci internetowej (wybrane zagad-
nienia). (SP w Katowicach)

32. K. Bodzioch, D. Poważa, Postawy, stereotypy, 
wiedza i doświadczenie policjantów dzielnico-
wych na temat ofiar przemocy domowej na 
podstawie badań własnych (SP w Katowicach)

33. T. Maczuga, M. Milewski, W. Brzozowski, 
Wybrane elementy taktyki zatrzymania osób  
w pomieszczeniach

34. E. Ciborowska, T. Fęcki, E. Jakimiuk,  
D. Korolczuk, Część ogólna prawa karnego 
materialnego i prawa wykroczeń oraz ele-
menty wstępu do prawoznawstwa

35. A. Dubińska-Donder, R. Idzikowski, M. Lis
-Walewska, Wykonywanie czynności w spra-
wach o wykroczenia

2011 r.
36. R. Maj, J. Zając, Przestępstwa komputerowe

37. L. Dyduch, Policja a straż gminna (miejska) 
– realizacja uprawnień oraz stosowanie przez 
strażników gminnych (miejskich) środków przy-
musu bezpośredniego i broni palnej bojowej

38. R. Kobryś, R. Kuchar, Zasady ogólne stoso-
wania urządzeń organizacji i bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Wyciąg z przepisów

39. M. Bogusz, I. Bogusz, Oględziny miejsca zda-
rzenia złożone pod względem organizacyjnym

40. A. Dyrda, Kontrola operacyjna. Wyciąg z ak-
tów prawnych

41. T. Maczuga, Taktyka i techniki interwencji – zbiór 
materiałów szkoleniowych policji francuskiej

42. B. Kiliszek, W. Woźny, Rola i zadania dowód-
cy nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pi-
rotechnicznego na miejscu zdarzenia (poufne)

43. D. Szymanik, Badania techniczne pojazdów 

44. L. Dyduch, Przygotowanie i dyslokacja służby 
patrolowej

45. R. Doliński, A. Gierak, J. Orłowski, Fotoradary

46. L. Dyduch, Wybrane przepisy prawne regulu-
jące pracę spottersa

47. R. Socha, B. Kaczmarczyk, Wyspecjalizowane 
instytucje realizujące zadania na rzecz bezpie-
czeństwa. Cz. I – Formacje uzbrojone właściwe 
w sprawach bezpieczeństwa publicznego

48. G. Perz, Zasady zachowania się policjantów

49. R. Maj, J. Zając, Zasady wypełniania meldun-
ku informacyjnego. Wydanie zaktualizowane  
i uzupełnione

50. J. Misiak, Przestępstwo a wykroczenie. Anali-
za porównawcza

51. Ł. Długołęcki, Nowoczesne systemy nawiga-
cyjne wykorzystywane w służbie patrolowej na 
wodach

52. J. Przasnyski, R. Rozenek, Bezpieczeństwo 
i zagrożenia podczas pokonywania zakrętów 
na drodze

53. K. Bakalarczyk-Burakowska, P. Haraś,  
R. Lewandowski, Ustalanie sprawców prze-
stępstw popełnianych za pośrednictwem In-
ternetu

54. M. Wziątek, A. Przybylik, Tresura psów służ-
bowych. Ćwiczenia obrończe

55. W. Różycki, Podstawowe zabiegi resuscytacji 
wobec tonących

56. K. Bakalarczyk-Burakowska, P. Haraś, R. Le-
wandowski, Cyberprzemoc

57. M. Król, Konwoje i doprowadzenia osób

58. K. Szczerbaty, K. Mikosza, T. Midro, Che-
miczne środki obezwładniające stosowane 
przez polską Policję. Część I

59. G. Wiorowski, K. Lubryczyński, Tresura psów 
służbowych. Tropienie śladów ludzkich

60. L. Dyduch, Taktyka interwencji wobec wybra-
nych kategorii osób

2012 r.
61. A. Walasek, Tresura psów służbowych. Posłu-

szeństwo ogólne

62. K. Bakalarczyk-Burakowska, P. Haraś, R. Le-
wandowski, Praktyczne wykorzystanie Systemu 
Poszukiwawczego Policji

63. Ł. Szwejkowski, Przestępstwa z nienawiści. Wy-
brane zagadnienia

64. Z. Mikulski, Motocyklowa asysta honorowa
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65. A. Cholewski, Sposoby sprawdzania obiektów 
pod względem bezpieczeństwa minersko-piro-
technicznego

66. G. Leśniak, J. Kuźmiński, A. Wiśniewski, 
Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej  
w kontekście działań interwencyjnych funk-
cjonariuszy Policji

67. I. Kordas, Praktyczne aspekty pracy operacyj-
nej Policji. Tabele pomocnicze i założenia do 
ćwiczeń

68. A. Przekaziński, R. Szczech, Czas pracy kie-
rowców

69. K. Bakalarczyk-Burakowska, P. Haraś, R. Le-
wandowski, Kazusy dotyczące zagadnień infor-
matycznych

70. G. Perz, L. Dyduch, Wybrane akty prawne do 
realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu pre-
wencji na szkoleniu zawodowym podstawo-
wym

71. D. Golicki, H. Kowalik, Budowa i działanie 
broni palnej krótkiej. Pytania i odpowiedzi

72. M. Prokopczyk, R. Ośka, M. Hańczuk, Tre-
sura psów służbowych. Wyszukiwanie zapa-
chów materiałów wybuchowych

73. M. Zbrzeżny, P. Mroczkowski, M. Bocian, Bez-
pieczeństwo podczas hamowania awaryjnego

74. M. Zbrzeżny, P. Mroczkowski, M. Bocian, 
Pozycja kierującego za kierownicą

75. D. Baj, D. Bober, Kary i środki karne na gruncie 
Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń

76. D. Cyma-Końska, Interwencja policyjna wo-
bec przemocy w rodzinie

77. K. Szczerbaty, K. Mikosza, T. Midro, Che-
miczne środki obezwładniające stosowane 
przez polską Policję. Część II

78. D. Chodziński, Pranie pieniędzy jako jedna z form 
działania zorganizowanych grup przestępczych

79. A. Rybicka-Nowek, Wybrane zagadnienia  
z zakresu praw człowieka. Poradnik dla na-
uczyciela policyjnego

80. J. Konieczny, B. Hajdacki, Pistolety maszy-
nowe wykorzystywane w Policji

81. A. Walasek, Tresura psów służbowych. Psy do 
wyszukiwania zapachów narkotyków

82. S. Ronowicz, I. Bogusz, D. Śledziewski,  
W. Weremko, Podstawowe wiadomości z fo-
tografii kryminalistycznej

2013 r.
83. M. Pilaciński, R. Szczech, D. Szymanik, 

Układy kierownicze pojazdów

84. I. Bogusz, M. Bogusz, Technika kryminali-
styczna – ślady biologiczne

85. D. Bober, D. Baj, Odpowiedzialność dyscypli-
narna policjanta

86. R. Kobryś, Potrącenie pieszego – wybrane 
zagadnienia z zakresu rekonstrukcji wypadku 
drogowego

87. Ł. Szwejkowski, Korupcja – wybrane zagad-
nienia

88. G. Jankowski, Etyka zawodowa policjanta  
w aspekcie wybranych przymiotów osobowych

89. M. Zbrzeżny, P. Mroczkowski, D. Kulikowski, 
Kierowanie ruchem drogowym

90. K. Mikosza, Rola i zadania Policji w zwalcza-
niu terroryzmu

91. R. Socha, M. Karpeta, Dziecko jako ofiara 
przemocy

92. D. Cyma-Końska, Zatrzymanie osoby jako 
środek przymusu

93. R. Maj, Poszukiwanie osób zaginionych oraz 
postępowanie w przypadku ujawnienia osoby  
o nieustalonej tożsamości

94. M. Śrubka, Karnoprocesowe aspekty zabez-
pieczania mienia

95. M. Lis-Walewska, A. Mańko-Czajka, Środ-
ki oddziaływania wychowawczego stosowane 
wobec sprawcy wykroczenia

96. B. Krzemień, Resuscytacja krążeniowo-odde-
chowa (Basic Life Support – BLS)

97. A. Pawłowski, J. Pośpiech, Podstawy interwencji 
policyjnych ze szczególnym uwzględnieniem za-
sad podejmowania czynności wobec osób z zabu-
rzeniami psychicznymi oraz nosicieli wirusa HIV

98. K. Zalewski, Zdarzenia zakłócające prawidło-
wy przebieg służby w PDOZ

99. G. Perz, Wybrane zagadnienia historii Policji

100. D. Szymanik, Oświetlenie nowoczesnych sa-
mochodów a bezpieczeństwo jazdy w warun-
kach nocnych

101. G. Winnicki, Zacięcia broni palnej krótkiej



55

102. K. Zaranek, Oględziny pojazdu jednośla-
dowego na przykładzie motocykla Honda  
CBX 750

103. D. Śledziewski, Dowód osobisty – zabezpiecze-
nia stwierdzające autentyczność dokumentu

104. I. Bogusz, Dokumentacja fotograficzna z oglę-
dzin miejsca zdarzenia z uwzględnieniem ma-
krofotografii i fotografii w świetle UV

105. W. Nienałtowski, R. Nienałtowski, Admini-
stracyjno-prawne aspekty wydawania pozwo-
lenia na broń palną

106. S. Hołoweńko, Z. Jagielski, R. Szczech, 
Technika kierowania samochodem

107. D. Baj, D. Bober, J. Golat, Wybrane przestęp-
stwa przeciwko mieniu – w świetle aktualnego 
orzecznictwa

108. G. Perz, L. Dyduch, Wybrane akty prawne do 
realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu pre-
wencji szkolenia podstawowego zawodowego 
(stan prawny na 3.12.2013 r.)

109. M. Śrubka, Przesłuchanie świadka w procesie 
karnym

2014 r.
110. M. Walczuk, M. Bogusz, I. Bogusz, Ślady 

biologiczne – analiza mechanizmu powstawa-
nia plam krwi i możliwości jej wykorzystania 
w procesie wykrywczym

111. M. Łojek, J. Setniewska, Wybrane akty 
wykonawcze z zakresu kontroli ruchu dro-
gowego

112. P. Kreczmański, P. Pińczuk, Tresura psów 
służbowych. Szkolenie psów tropiących

113. M. Śrubka, B. Waszkiewicz, Postępowanie 
sprawdzające i postępowanie w niezbędnym 
zakresie (art. 307 i 308 kpk)

114. D. Boruszewski, M. Jackowski, S. Hoło-
weńko, Wymagane dokumenty podczas wy-
konywania przewozu drogowego

115. A. Rybicka, K. Winnicka, Legitymowanie 
osób transeksualnych

116. L. Dyduch, K. Świerczewski, W. Biedrzycki, 
Użycie lub wykorzystanie środków przymusu 
bezpośredniego przez policjantów

117. A. Idzikowski, Szkolenie strzeleckie. Bezpie-
czeństwo – charakterystyka zagadnienia

118. A. Mańko-Czajka, Postępowanie przyspie-
szone w sprawach o wykroczenia

119. D. Cyma-Końska, Zatrzymanie osoby jako 
środek przymusu (wydanie II)

120. K. Bakalarczyk-Burakowska, R. Lewandow-
ski, T. Siemianowski, Krajowy System Infor-
macyjny Policji w teorii i praktyce. Ćwiczenia

121. S. Klimaszewski, Wybrane elementy postę-
powania w sprawach nieletnich – część I

122. M. Śrubka, B. Waszkiewicz, Świadek wykroczenia

123. S. Ronowicz, Fotografia kryminalistyczna. 
Przewodnik do prac praktycznych

124. W. Biedrzycki, K. Świerczewski, Charaktery-
styka funkcjonowania dzielnicowego w Policji

125. R. Nienałtowski, Wybrane przestępstwa i wy-
kroczenia dotyczące broni palnej i amunicji

126. W. Weremko, Dokumentacja uzupełniająca 
z oględzin miejsca zdarzenia. Szkice i plany

127. D. Baj, D. Bober, J. Golat, Wybrane przestęp-
stwa przeciwko życiu i zdrowiu – w świetle ak-
tualnego orzecznictwa

2015 r.
128. M. Śrubka, D. Korolczuk, A. Przybylik, Po-

licjant jako oskarżyciel publiczny w sprawach  
o wykroczenia

129. P. Chelber, P. Winnicki, Podstawy łączności  
w Policji

130. K. Bakalarczyk-Burakowska, R. Lewan-
dowski, T. Siemianowski, Przygotowanie 
policjanta do wykorzystania przez Policję do-
robku prawnego Schengen

131. M. Śmiałek, Subkultury młodzieżowe w Pol-
sce – wybrane zagadnienia

132. J. Misiak, J. Golat, Karne i administracyjne 
aspekty wprowadzenia do obrotu paliwa niespeł-
niającego norm jakościowych. Wpływ wadliwego 
jakościowo paliwa na środowisko naturalne

133. R. Lewandowski, T. Siemianowski, Zastrze-
ganie dokumentów tożsamości – System Do-
kumenty Zastrzeżone
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134. M. Komosiński, A. Pawłowski, C. Suszyń-
ski, Zasady przyjmowania, przekazywania  
i zwalniania osób umieszczonych w pomiesz-
czeniach dla osób zatrzymanych lub dopro-
wadzonych w celu wytrzeźwienia

135. R. Rozenek, Wideorejestratory PolCam i Vi-
deorapid 2. Obsługa urządzeń

136. L. Dyduch, Bezpieczeństwo w czasie realizacji 
czynności i działań policyjnych

137. I. Bogusz, M. Bogusz, Ślady kryminalistycz-
ne – dla słuchaczy szkolenia zawodowego 
podstawowego

138. A. Czekaj, R. Grabski, Obserwacja jako me-
toda pracy operacyjnej (poufne)

139. R. Grabski, A. Czekaj, Błędy występujące  
w obserwacji (poufne)

140. G. Sadowski, Z. Herbuś, Sposoby radzenia 
sobie ze stresem podczas prowadzenia obser-
wacji (poufne)

141. D. Baj, D. Bober, J. Golat, Wybrane przestęp-
stwa przeciwko działalności instytucji państwo-
wych oraz samorządu terytorialnego w świetle 
aktualnego orzecznictwa

142. R. Rozenek, J. Przasnyski, M. Gemza, Kwa-
lifikacja zdarzeń drogowych oraz polecenia  
i sygnały wydawane przez policjanta na miej-
scu zdarzenia drogowego

143. M. Śrubka, Formy popełnienia przestęp-
stwa

144. R. Idzikowski, Analiza wykroczenia z art. 86  
i 87 kw

145. J. Golat, Wybrane przestępstwa przeciwko 
wymiarowi sprawiedliwości i wiarygodności 
dokumentów – z przykładami aktualnego 
orzecznictwa

146. M. Jackowski, Procedury postępowania po-
licjanta przy wypadku z udziałem pojazdu 
przewożącego żywe zwierzęta

147. D. Cyma-Końska, R. Wójcik, Kontrola osobi-
sta a przeszukanie

148. L. Dyduch, Znaczenie odprawy do służby pre-
wencyjnej

149. A. Twardo, Przyjmowanie i pobyt osób dopro-
wadzonych do izb wytrzeźwień

2016 r.
150. R. Kobryś, R. Kuchar, J. Kozłowski, Zasa-

dy ogólne stosowania urządzeń organizacji  
i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wyciąg 
z przepisów, wydanie II poprawione

151. Ł. Wilczak, W. Kucyk, Ogniowy sposób ini-
cjowania wybuchu

152. A. Krajewska, D. Baj, R. Wróblewski, Im-
munitet dyplomatyczny – historia, zakres, 
obowiązywanie na gruncie prawa karnego  
i prawa wykroczeń

153a. G. Perz, L. Dyduch, Wybrane akty prawne 
do realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie 
służby prewencyjnej Policji. Część I 

153b. G. Perz, L. Dyduch, Wybrane akty prawne 
do realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie 
służby prewencyjnej Policji. Część II

154. A. Twardo, Policyjne izby dziecka – zarys 
problematyki

155. K. Świerczewski, Wybrane zagadnienia do-
tyczące zatrzymania osób przez Policję

2017 r.
156. K. Bakalarczyk-Burakowska, Ochrona praw au-

torskich materiałów publikowanych w Internecie
157a. G. Perz, L. Dyduch, Wybrane akty prawne 

do realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie 
służby prewencyjnej Policji. Część I. Wydanie 
II uzupełnione

157b. G. Perz, L. Dyduch, Wybrane akty prawne 
do realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie 
służby prewencyjnej Policji. Część II. Wyda-
nie II uzupełnione

158. E. Jakimiuk, Wybrane akty prawne z zakre-
su wstępu do prawoznawstwa oraz prawa 
karnego materialnego i prawa wykroczeń

159. E. Jakimiuk, Wybrane akty prawne z zakre-
su przepisów karnych ustaw szczególnych

160. L. Dyduch, Korzystanie przez policjantów z po-
mocy określonych prawnie podmiotów podczas 
wykonywania obowiązków służbowych

161. R. Idzikowski, Instytucja świadka w procesie 
karnym
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162. E. Jakimiuk, Wybrane akty prawne z zakre-
su prawa karnego procesowego

163. E. Jakimiuk, Wybrane akty prawne z zakre-
su wykonywania poleceń uprawnionych or-
ganów oraz udzielania pomocy i asysty

164. E. Jakimiuk, Wybrane akty prawne z zakre-
su procesowego prawa wykroczeń

165. W. Weremko, Dowód osobisty „wzór 2015”  
– zabezpieczenia (opublikowane tylko w wer-
sji elektronicznej)

166. M. Lis-Walewska, J. Golat, Wybrane wy-
kroczenia i przestępstwa popełniane na wo-
dach i terenach przywodnych

167. T. Midro, Bezpieczeństwo imprez masowych

2018 r.
168. M. Śmiałek, Mediacja w sprawach nielet-

nich (wybrane zagadnienia)

169. M. Wawryn, Doprowadzenie osoby do wytrzeź-
wienia – uprawnienia i obowiązki policjanta

170. J. Misiak, K. Smolarek, Wybrane aspekty 
instytucji świadka incognito

171. K. Rejmer, Uprowadzenie dla okupu – rys 
ogólny i aspekty prawne

172. D. Golicki, Budowa i działanie broni palnej 
długiej. Pytania i odpowiedzi

173. Z. Mikulski, Rodzaje i sposoby oznaczeń 
umożliwiających identyfikację pojazdu

174. E. Jakimiuk, Część szczególna materialnego 
prawa wykroczeń – przewodnik i ćwiczenia 

175. L. Dyduch, Wybrane aspekty taktyki inter-
wencji policyjnych – cz. I. Bezpieczeństwo

176. R. Nienałtowski, Organizacja i zasady funk-
cjonowania Przyjaznego Pokoju Przesłuchań 
Dzieci

177. E. Jakimiuk, Elementy wstępu do pra-
woznawstwa oraz część prawa karnego ma-
terialnego i prawa wykroczeń – przewodnik  
i ćwiczenia

178. D. Chęsy, L. Dyduch, Żebractwo jako zjawi-
sko patologii społecznej 

179. M. Wysocka, Ustawowe znamiona wybra-
nych wykroczeń przeciwko mieniu – tablice 
poglądowe z komentarzem

2019 r.
180. K. Świerczewski, Wybrane zagadnienia 

dotyczące doprowadzeń osób przez Policję  
– przepisy prawne

181. J. Kuźmiński, Współdziałanie patrolu dwu-
osobowego podczas zatrzymania niebez-
piecznej osoby poruszającej się pojazdem. 
Wybrane przepisy prawne

182. K. Puławska, M. Komosiński, Zasadność 
legitymowania osób

183. M. Lis-Walewska, Pouczenie oraz mandat 
karny jako środki prawne reakcji na wykro-
czenia

184. C. Suszyński, Taktyka realizacji pościgów 
policyjnych

185. L. Dyduch, Wybrane aspekty taktyki inter-
wencji policyjnych

186. J. Golat, D. Baj, Wybrane przestępstwa 
przeciwko życiu. Znamiona oraz aktualne 
orzecznictwo

187. J. Misiak, K. Smolarek, Osoba najbliższa  
w procesie karnym. Wybrane aspekty 

188. M. Bojanowski, M. Śrubka, Zabezpieczenie 
majątkowe i tymczasowe zajęcie mienia ru-
chomego w postępowaniu przygotowawczym

189. K. Winnicka, Postępowanie z osobami znaj-
dującymi się pod wpływem alkoholu

190. E. Ciborowska, Wybrane okoliczności wyłą-
czające bezprawność czynu i winę




