
PRZESTĘPCZOŚĆ SKAZANYCH – KONWERSATORIA 
 
I. POJĘCIE ZJAWISKA PRZESTĘPCZOŚCI SKAZANYCH 
 
Przestępczość – to zbiór czynów zabronionych, pod groźbą kary, przez ustawę  

obowiązującą w czasie jego popełnienia, zawinionych, społecznie 
szkodliwych w stopniu wyższym niż znikomy.   

 
 
Przestępca -  zgodnie z treścią art. 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks 

Karny, przestępcą nazywamy tego, „kto popełnia czyn zabroniony 
pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego 
popełnienia. 

 
Zjawiskiem przestępczości interesowano się od najdawniejszych czasów. 

Informacje na ten temat znajdujemy już w Biblii, mitologii, w antycznych pracach 
filozoficznych Arystotelesa, Platona, Marka Aureliusza, a w średniowieczu u twórców 
doktryn chrześcijańskich, m.in. Tomasza z Akwinu. Wówczas przyczyny przestępczego 
postępowania ludzi upatrywano w kategoriach religijnych bądź naruszenia praw 
ustanowionych przez władcę.  Uczeni i prawodawcy dalecy byli jednak od społecznego 
ujmowania przyczyn postępowania ludzi. Nie mniej jednak próbowano wyjaśniać związek 
jaki występuje pomiędzy strukturą fizyczną jednostki, a jej cechami umysłowymi oraz 
łączyć genezę przestępstw z niekorzystnymi warunkami materialnymi. Istotną rolę 
odgrywało także pochodzenie społeczne osoby winnej. Co ciekawe, przestępców 
pochodzących z klasy wyższej w hierarchii społecznej traktowano inaczej niż 
przedstawicieli plebsu. Dopiero w okresie odrodzenia i oświecenia pojawiły się właściwe 
próby uzasadniania społecznych i biologicznych czynników oddziałujących na zachowanie 
się ludzi. Pojawiła się np. koncepcja, której dowodził Tomasz Morus (1478–1535), 
zgodnie z którą przestępczość spowodowana jest niewłaściwym układem stosunków 
społecznych. Jego poglądy miały wpływ na koncepcje Tommasa Campanelli (1568–1639) 
i francuskich utopistów XVIII wieku. W Polsce z kolei Andrzej Frycz Modrzewski (1503–
1572) dostrzegał związek pomiędzy przestępczością a warunkami społeczno-
ekonomicznymi. W okresie oświecenia zjawisko przestępczości próbowali opisywać tacy 
myśliciele jak Monteskiusz (1689–1755), autor dzieła „O duchu praw”, Cesare Beccaria 
(1738–1794), autor dzieła „O przestępstwach i karach”, gdzie głosił m.in. konieczność 
zaprzestania wykonywania okrutnych wyroków oraz zasadę zwalczania przyczyn 
przestępczości. Spośród polskich myślicieli tego okresu należy wskazać Teodora 
Ostrowskiego, Sebastiana Czochrona, Tadeusza Czackiego i Stanisława Staszica. 

W drugiej połowie XIX wieku doszło do wyodrębnienia się Kryminologii – nauki 
zajmującej się przestępczością. 
 
 
II.   KRYMINOLOGICZNE TEORIE PRZESTĘPCZOŚCI SKAZANYCH 
 
 Na określone zachowania człowieka wpływa wiele czynników. Mogą to być 
zarówno czynniki wewnętrzne – biopsychiczne jak i zewnętrzne - środowiskowe. 
Zaburzenia zachowania mogą mieć źródło w wielu nieprawidłowościach, które wynikają 
nie tylko ze struktury psychofizycznej człowieka ale i z jego kontaktów ze środowiskiem.  

W celu wyjaśnienia przyczyn występowania zachowań sprzecznych z 
obowiązującymi normami, kryminolodzy wysunęli wiele teorii, w tym : 



1. teorie biologiczne(antropologiczne), 
2. teorie psychologiczne, 
3. teorie socjologiczne, 
4. teorie ekonomiczne 

 
Ad. 1. Teorie biologiczne(antropologiczne) 
 
 Zgodnie z teorią biologiczną za zachowania przestępcze człowieka odpowiedzialne 
są właściwości struktur biologicznych takie jak : cechy budowy ciała (koncepcje 
antropologiczne i konstytucyjno-psychologiczne), właściwości układu wydzielania 
wewnętrznego (koncepcje endokrynologiczne) oraz struktury chromosomów (koncepcje 
genetyczne). 

Pierwszymi koncepcjami kryminologicznymi w ujęciu biologicznym były koncepcje 
fizjonomistyczne i frenologiczne. Johann Caspar Lavater poszukiwał zależności pomiędzy 
charakterystycznymi rysami twarzy, a psychiką człowieka. Według koncepcji 
frenologicznych istniał związek pomiędzy kształtem czaszki a zdolnościami umysłowymi i 
właściwościami psychicznymi człowieka. Franz Joseph Gall był przedstawicielem poglądu, 
że tuż za uszami znajduje się wypukłość oznaczająca skłonności do zabójstwa, natomiast 
Cyril Burt, William Healy i Augusta Bronner, prowadząc badania nad przestępczością 
kobiet, twierdzili  że dziewczęta o przestępczej biografii miały większą wagę i wzrost w 
stosunku do średniej w ich wieku.  

Za jednego z głównych przedstawicieli teorii biologicznych uważa się C. Lombroso, 
który twierdził, że zachowania przestępcze mają związek z budową ciała. Na podstawie 
pomiarów cech fizycznych więźniów i psychicznie chorych, wskazał na istnienie 
specyficznych stygmatów przestępczych. Uważał, że posiadają je zwłaszcza osobnicy 
wykazujący atawistyczne cechy fizyczne człowieka prehistorycznego, do których należą  
cofnięte w tył czoło, deformacje czaszki, silnie rozwinięte szczęki i kości policzkowe, zbyt 
małe lub odstające uszy, anomalie uzębienia i zbyt długie ramiona. Występowanie tych 
cech było wystarczające, aby orzec o przestępczym charakterze człowieka. Zwolennicy 
tej teorii uważali, że atawistyczne cechy decydują o tym, jakie kategorie przestępstw 
będą typowe dla danej jednostki, np. gwałcicieli cechować miały : krótkie ręce, wąskie 
czoło, włosy blond, anomalie nosa i organów płciowych. Z kolei na podstawie badań 
anatomicznych i fizjologicznych kobiety, Cesare Lombroso i William Ferraro próbowali 
udowodnić, że pod względem psychicznym i fizycznym jest ona niedorozwiniętym 
mężczyzną, a kobieta przestępcza była bardziej męska niż kobieca i potrafiła myśleć jak 
mężczyzna. Kobiety ogólnie, zdaniem tych badaczy, z natury mają w sobie instynkt 
zbrodniczy. Koncepcja ta została poddana krytyce przez wielu przedstawicieli koncepcji 
socjologicznej (np. Gabriel Tarde), ale znalazła także wielu zwolenników i kontynuatorów 
(np. Raffaele Garofalo czy Benigno Di Tullio, Havelock Ellis czy Earnest A. Hooton).  
Zdaniem Enrica Ferriego (1856–1929), przedstawiciela tzw. doktryn eklektycznych, 
główne czynniki wpływające na przestępczość to nie tylko ustrój organiczny człowieka i 
jego ustrój psychiczny, lecz także takie cechy i właściwości, jak rasa, wiek, płeć, a 
ponadto klimat, pora roku, pora dnia oraz niektóre warunki społeczne.  
 Francis Galton z kolei dowodził, iż cechy umysłowe oraz moralne, w tym wady 
charakteru, społecznie niepożądane nawyki i skłonność do przestępstw, podlegają 
dziedziczeniu, dlatego uważał, że rozmnażanie się ludzi powinno być kontrolowane. 
Stwierdził, że wobec gwałtownie rosnących wskaźników przestępstw i stałego przyrostu 
naturalnego charakterystycznego dla najbiedniejszych grup społecznych, jedynym 
rozwiązaniem jest kierowanie rozmnażaniem ludzi, w podobny sposób, jak czynili to 
farmerzy w stosunku do zwierząt. Galton nazwał swe poglądy eugeniką od greckiego 



eugenes - dobre pochodzenie, urodzenie. Postulował on wprowadzenie kontroli populacji 
poprzez zachęcanie najlepszych, tj. najinteligentniejszych, członków społeczeństwa do 
wielodzietności. Kontynuatorzy tego poglądu poszli jednak znacznie dalej, koncentrując 
się na najgorzej przystosowanych członkach społeczeństwa. 
Podkreślając wysokie koszty społeczne troszczenia się o biednych, niedołężnych i 
umysłowo chorych, czołowi zwolennicy eugeniki z przełomu XIX i XX wieku, jak Karl 
Pearson w Anglii, Charles Davenport w Stanach Zjednoczonych i Fritz Lenz w Niemczech, 
zbierali informacje o cechach dziedzicznych setek tysięcy osób. Na podstawie tych 
danych inicjowali podejmowanie różnorodnych działań z zakresu „czynności genetycznej”, 
od segregacji w „koloniach pracy” poczynając, a na przymusowej sterylizacji kończąc. 
Również Europejczycy idealizowali społeczną wartość czystości rasowej i popierali 
eugeniczne metody jej utrzymania. Za rządów Hitlera eugenika przerodziła się w 
ludobójstwo. Odraza do eugeniki zrodzona w czasach nazistowskich nie powstrzymała 
jednak genetyków przed dalszymi poszukiwaniami. Zaczęto prowadzić badania nad DNA, 
które określa nie tylko strukturę fizyczną, ale determinuje każdy aspekt istnienia 
człowieka. Badano strukturę chromosomalną człowieka i próbowano dowieść istnienia 
związku pomiędzy przestępczością a zaburzeniami struktury chromosomów. 
Rozwój nauk medycznych przyczynił się również do zwrócenia uwagi badaczy na możliwy 
związek nieprawidłowego funkcjonowania gruczołów dokrewnych (tarczycy, trzustki, 
przysadki mózgowej itd.) z wadliwym działaniem centralnego i obwodowego układu 
nerwowego i skłonnością do zachowań przestępczych. Jednakże późniejsze badania nie 
wykazały istnienia istotnego związku między funkcjonowaniem gruczołów a 
postępowaniem przestępczym. Można jedynie przyjąć, ze skutki niektórych zaburzeń w 
działalności gruczołów mogą przejawiać się w agresywności, niezdolności do osiągnięcia 
pożądanej pozycji społecznej, co z kolei może mieć wpływ na podejmowanie działań 
przestępczych.  

Teorie biologiczne spotkały się z krytyką, gdyż szybko okazało się, iż są sprzeczne 
z wieloma faktami odkrytymi przez nauki społeczne, jednakże przydatność tych teorii w 
wyjaśnianiu etiologii dewiacyjnego zachowania i przestępczości jest znacząca.  
 
 
Ad. 2. Teorie psychologiczne 
 
 Psychologiczne teorie przestępczości opierają się na zmiennych psychologicznych 
z uwzględnieniem czynników biologicznych i środowiskowych. 
Do czynników psychologicznych wpływających na zjawisko przestępczości należą : 
zaburzenia psychotyczne, zaburzenia psychonerwicowe, ograniczona sprawność 
umysłowa, cechy osobowości typu : agresywność, podatność na wpływy lub cała 
osobowość typu przestępczego, antyspołecznego, aspołecznego, psychopatycznego czy 
socjopatycznego. Uważa się, że zmienne psychologiczne nie determinują całkowicie 
zachowań przestępczych, ale mogą sprzyjać wyborowi takich zachowań w określonych 
sytuacjach lub utrudniać wybór właściwego postępowania. 

Kryminologiczne teorie psychoanalityczne przyczyniły się do podkreślenia 
znaczenia okresu wczesnej socjalizacji oraz środowiska rodzinnego na ukształtowanie się 
przestępczej motywacji. 

Istotnym wskaźnikiem przestępczości może być zaburzona struktura osobowości. 
Osobowość jest rozumiana jako całość charakterystycznych cech, dzięki którym człowiek 
dopasowuje się do danego otoczenia. Każdy człowiek posiada swoją własną, stałą, 
odmienną od innych - osobowość, która warunkuje jego zachowanie. Wszelkie procesy  
wpływają na kształtowanie się osobowości i jej funkcjonowanie oraz dostosowanie się do 



społeczeństwa. Gdy zachowania jednostki znacznie odbiegają od normy, mówimy o 
zaburzeniu osobowości.  
Przykładem takiego zaburzenia jest psychopatia. Ogólnie przyjmuje się, że jest to 
nieprawidłowo ukształtowana osobowość, przejawiająca deficyty utrudniające 
dostosowanie się do zasad panujących w społeczeństwie. Obok tego terminu w psychiatrii 
występuje pojęcie osobowości dyssocjalnej lub termin socjopatia przy założeniu, że 
zaburzenie to ma swoje źródło w nieprawidłowej socjalizacji. 
Silniejszy związek z zachowaniami przestępczymi wykazuje zaburzenie osobowości 
definiowane jako psychopatia, które cechuje się pewnym zespołem zachowań i 
domniemanych cech charakteru, w większości uznawanych przez społeczeństwo za 
niepożądane. Psychopatia to zaburzenie mające charakter stały, niezmienny i  
długotrwały. Zauważalna jest już w młodym wieku i cechuje się powtarzalnością 
antyspołecznych zachowań. Głównymi cechami psychopaty są : brak empatii, 
wyolbrzymienie poczucia własnej wartości, egocentryzm, powierzchowny urok, często 
przeciętna lub ponadprzeciętna inteligencja, płytka uczuciowość, przypadkowe i 
krótkotrwałe związki partnerskie, nagminne naruszanie norm, skłonności do oszustw, 
manipulacji i kłamstw bez skrupułów, brak odpowiedzialności, sumienia, poczuwania się 
do winy, impulsywność i niska kontrola zachowania, która sprzyja agresji oraz 
bezwzględności, potrzeba stymulacji, upodobania do ryzykownych działań, popełnianie 
przestępstw oraz ich bezsensowność. Psychopata od najmłodszych lat uczy się 
manipulować ludźmi w ten sposób, aby wyzwolić w nich takie zachowania, jakie są mu 
najbardziej potrzebne, wymaga od innych spełnienia swoich potrzeb, nie oferując niczego 
w zamian. Defekty te kreują psychopatę, tworząc jednostkę zdeprawowaną moralnie, 
trzeba jednak zauważyć, że posiadanie jednej czy nawet kilku z tych cech nie czyni 
jeszcze z człowieka psychopaty, choć może mieć wpływ na jego zachowanie. Psychopatą 
może być każdy, niezależnie od statusu społecznego, wieku czy wykształcenia, przy czym 
dotyczy czterokrotnie częściej mężczyzn niż kobiet. 

Osoby dotknięte chorobami psychicznymi, popełniając przestępstwo, z reguły nie 
zdają sobie sprawy z tego, co czynią. Nie można ich zatem nazwać przestępcami, choć 
można dopatrywać się w nich pewnych predyspozycji, np. braku zahamowań do 
postępowania karalnego. Takie choroby, jak schizofrenia czy psychoza, mają w swojej 
naturze urojenia, omamy, zaburzenia świadomości, stany lękowe, które są pośrednim 
czynnikiem nieświadomego postępowania przestępczego.  

Należy wspomnieć też o uzależnieniach, które sprzyjają popełnianiu czynów 
przestępczych. 
 
 
Ad. 3. Teorie socjologiczne 
 

Teorie socjologiczne podkreślają rolę społeczeństwa w genezie zachowań, do 
których przynależą także zachowania o charakterze przestępczym. Zakładają, że na 
zachowanie jednostki wpływają czynniki społeczne, zaś warunki niekorzystne pod 
względem społecznym mogą wygenerować zachowania przestępcze i ukształtować 
tendencję do takich zachowań. Pozwalają także na wyodrębnienie czynników 
wywołujących czyny przestępcze, co ma wpływ na zapobieganie przestępczości.  
 
Ad. 4. Teorie ekonomiczne 

 
Warunki materialne i zła sytuacja ekonomiczna wpływają na wzrost 

przestępczości. Presja ekonomiczna, brak wykształcenia i bezrobocie, to główne czynniki 



sprzyjające przestępczości najuboższej części społeczeństwa. Państwo o charakterze 
kapitalistycznym sprzyja tworzeniu się podziałów społeczeństwa ze względu na stan 
posiadanych dóbr. Między ludźmi wytwarza się sytuacja rywalizacji, pojawia się zawiść i 
chęć zagarnięcia czyjegoś mienia. Chciwość, chęć szybkiego wzbogacenia to czynniki 
znamienne dla przestępczości społeczeństwa zamożnego, natomiast presja ekonomiczna, 
brak wykształcenia, bezrobocie – to czynniki sprzyjające przestępczości najuboższej jego 
części. Niedostatek oraz dysproporcje społeczne rokują większy wpływ na zachowania 
przestępcze. W środowisku o wysokim udziale bezrobocia i niskim stopniu wykształcenia 
występuje wyższy stopień społecznego wykluczenia, to zaś powoduje poczucie względnej 
deprywacji, która w określonych przypadkach staje się główną przyczyną działań 
dewiacyjnych.  
 
III. PRZYCZYNY POWROTNOŚCI DO PRZESTĘPSTWA 
 
1. Środowiskowe determinanty przestępczości  
 

1) Rodzina.  
To niebywale istotne środowisko życia. Współkształtuje ona życie człowieka, 

wywiera największy i najtrwalszy wpływ na zachowanie i osobowość. Pierwotnie 
kształtuje charakter, zaspokaja wszelkie potrzeby, wpływa na człowieka samym swoim 
istnieniem, oddziaływaniami niezamierzonymi i zamierzonymi. Kształtuje człowieka od 
narodzin, aż  do chwili śmierci, formuje podstawy rozwoju cech wrodzonych. To w 
rodzinie jednostka po raz pierwszy ma styczność z postawami i wartościami, które 
przekazują jej rodzice, czyli nabywa podstawy potrzebne do funkcjonowania w 
społeczeństwie. Tak więc rodzina stanowi bazę osobowości człowieka, wpaja mu sposoby 
zachowania, postępowania czyli wszelakich norm współistnienia społecznego. To ona w 
maksymalnym stopniu formuje jednostkę dostosowaną, lub też niedostosowaną 
społecznie. Dlatego też wyjątkowo ważną rolę w rozważaniach nad zjawiskiem 
przestępczości odgrywa środowisko rodzinne. Tylko zdrowa, spójna rodzina 
zaspokajająca we właściwy sposób wszystkie najważniejsze potrzeby i zapobiegająca w 
porę wszelkim odchyleniom jednostki od przyjętych norm, może dać społeczeństwu 
“zdrowe” pokolenie. Natomiast wszelkiego rodzaju przejawy wskazujące na 
dezorganizację życia rodzinnego np. przestępczość, alkoholizm czy prostytucja  
powodują, iż harmonia psychiczna młodego człowieka zostaje zachwiana i prowadzi do 
trudności wychowawczych, które bardzo często są początkiem procesu wykolejenia się 
jednostki. Do najbardziej niekorzystnych sytuacji dochodzi w tych rodzinach, gdzie 
rozbicie rodziny poprzedzają konflikty. Atmosfera w takiej rodzinie wpływa bardzo 
niekorzystnie na psychikę młodego człowieka i może prowadzić do zaburzeń zachowania.  
Warto wskazać, że rodzice młodocianych wielokrotnych przestępców najczęściej stosowali 
metody autokratyczne oparte na karach fizycznych, które w połączeniu z równoczesnym 
brakiem opieki i kontroli wywołują najgorsze skutki wychowawcze. Szczególną rolę w 
zjawisku przestępczości wśród dzieci i młodzieży odgrywają rodziny, dostarczające im 
społecznie negatywnych wzorców. Dotyczy to rodzin, w których mają miejsce takie 
zjawiska, jak przestępczość, alkoholizm, zachowania agresywne, prostytucja.  
Środowiska rodzinne tzw. „przestępcze”, w których ma miejsce karalność rodziców, 
rodzeństwa lub opiekunów, dostarczają negatywnych wzorców. Ok. 45% nieletnich 
wielokrotnych przestępców wychowywało się w rodzinach, gdzie występowała 
przestępczość, alkoholizm i złe pożycie rodziców itp. Oczywiście nie każde dziecko, które 
wychowuje się w rodzinie przestępców, nałogowych alkoholików czy w takiej, gdzie 
panuje niewłaściwa atmosfera wychowawcza, będzie osobą niedostosowaną społecznie, 



jednakże można powiedzieć, iż taka rodzina jest większym zagrożeniem dla jej 
prawidłowego rozwoju społecznego i psychicznego. 
 
2) Grupa rówieśnicza, kontakt z nieformalnymi grupami przestępczymi. 

Następnym, ogromnie ważnym czynnikiem, biorącym udział w kształtowaniu 
człowieka, jest grupa rówieśnicza, gdyż to w grupie rówieśniczej dziecko uczy się 
zdobywania pozycji i autorytetu. Grupy rówieśnicze wytwarzają swoiste normy i zasady, 
niekiedy dziwaczne z punktu widzenia obserwatora z zewnątrz, często sprzeczne z 
zasadami i normami wyniesionymi z rodziny, ale mające znaczenie dla członków grupy i 
przestrzegane przez nich. Przez pewien okres w życiu młodych ludzi grupa rówieśnicza 
staje się bardzo ważną grupą odniesienia, a odrzucenie przeżywane jest bardzo boleśnie. 
Uczestnictwo w tego rodzaju grupach jest bardzo przydatne, albowiem zaspakaja wiele 
społecznych i psychicznych potrzeb jednostki społecznej. Ale mają miejsce sytuacje, 
kiedy grupa rówieśnicza  przekształcić się może w grupę przestępczą, albo też grupa 
przestępcza będzie negatywnie wpływać na jednostkę, która nie była zdemoralizowana. 
Po pewnym czasie reprezentowane przez członków grupy wzorce zachowań oraz systemy 
wartości przechodzą w zasady postępowania. Atrakcyjność tego rodzaju grupy bierze się 
m.in. stąd, iż pozwala ona odbudować poczucie bezpieczeństwa oraz poczucie własnej 
wartości zachwianej poprzez niewłaściwą atmosferę w środowisku rodzinnym oraz 
niepowodzenia szkolne.  
 
3) Szkoła.	 

Środowisko szkolne, obok rodzinnego, to istotny element przyczyniający się do 
kształtowania postaw moralnych człowieka i formującym stosunki między ludźmi. 
Niestety dochodzi w niej do wielu niepokojących sytuacji. Instytucje oświatowe coraz 
częściej tkwią w kryzysie. Nauczyciele spotykają się z przemocą i nie zawsze reagują w 
odpowiedni sposób, rzadko zapobiegają powstaniu u uczniów lęku i zagrożenia. Często 
okazują nieprzychylność uczniowi sprawiającemu w szkole kłopoty, używają 
nieodpowiednich określeń. Tacy uczniowie mają poczucie krzywdy i upokorzenia. Budzą 
się w nich wówczas agresja i buntowniczość. Bunt przejawia się w formie negatywnych 
zachowań w stosunku do dorosłych, aspołecznych wybryków, lekceważeniu obowiązków 
szkolnych, itp. Problemy wychowawcze dotyczyć mogą również zdolnych uczniów, którzy 
wyprzedzając rówieśników mogą być narażeni na odizolowanie od grupy. Przyczynami 
tego typu zachowań mogą być spowodowane cechami osobowościowymi takiego ucznia, 
jak niekoleżeńskość, egoism czy zarozumiałość.  

B. Hołyst, analizując wpływ systemu szkolnego na kształtowanie się osobowości 
przestępczej, prezentuje następujący schemat przebiegu procesu demoralizacji. W 
pierwszej kolejności pojawiają się : wystąpienie trudności szkolnych, wagarowanie, 
konflikty z rodzicami, następnie ucieczki z domu, kontakty z młodzieżą zdemoralizowaną, 
popełnianie czynów przestępczych dla zaspokojenia potrzeb życiowych lub za namową, 
przestępstwa popełniane bez życiowej potrzeby. 

Niepowodzenia szkolne najczęściej uwarunkowane są psychosomatycznymi 
zaburzeniami rozwojowymi, trudnym programem nauczania, któremu dziecko nie jest w 
stanie sprostać ze względu na deficyty rozwojowe, rudnościami adaptacyjno-
przystosowawczymi do warunków życia i nauki w szkole oraz trudnościami w kontaktach 
interpersonalnych. W odniesieniu do uczniów starszych (szkoły zawodowe, średnie) jako 
źródło niepowodzeń z reguły podaje się wybór nieodpowiedniego do zainteresowań typu 
szkoły, zbyt wysoki poziom w zakresie kształcenia teoretyczno-zawodowego, trudności 
adaptacyjne w szkole, nieodpowiednią atmosferę towarzyszącą procesowi edukacji, 
kontakt z młodzieżą „znajdującą się na pograniczu wykolejenia”, zatargi z nauczycielami. 



Utrudnienia w nauce mogą wynikać ponadto z negatywnych czynników środowiskowych 
lub z niedostatecznie wspieranego rozwoju dziecka we wczesnym okresie jego życia. 
Dzieci zaniedbane przez rodziców wykazują deficyty rozwojowe psychofizyczne i 
intelektualne (umysłowe), objawiają niedojrzałość szkolną lub opóźnienia w rozwoju, w 
wyniku czego mają trudniejszy start w szkole i kłopoty w nauce. 
Niepowodzenia szkolne wynikają zatem z trzech podstawowych przyczyn: 
psychofizycznych, dydaktycznych oraz społeczno-środowiskowych. 

W badaniach przeprowadzonych na grupie skazanych odbywających kary 
pozbawienia wolności, wystąpiły przypadki negowania szkoły od początku wejścia w rolę 
ucznia. W większości przypadków początków swej przestępczości badani upatrywali w 
tzw.„nieodpowiednim towarzystwie” rówieśników, starszych kolegów bądź 
zdeklarowanych przestępców, którzy przekazywali im swoją wiedzę na temat 
przestępczego procederu. Liczne badania kryminologiczne dowodzą, że wśród osób 
dopuszczających się przestępstw duży odsetek to osoby opóźnione o trzy lata i więcej w 
nauce szkolnej, jak też jednostki, które szkołę podstawową przerwały bądź ją porzuciły. 
W większości jednostki te doznawały niepowodzeń szkolnych. Badania te wskazują na 
związek między niepowodzeniami w szkole, a niedostosowaniem społecznym, a w 
szczególności przestępczością. Stopień zagrożenia uzależniony jest, m.in.od poziomu 
motywacji do nauki, od aspiracji rodziców, stosunku nauczyciela do dziecka, akceptacji 
lub odrzucenia przez klasę. 
  
4) Instytucje opiekuńczo-wychowawcze i poprawcze  

Bardzo często osoby dopuszczające się wielokrotnych przestępstw pochodziły z 
rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych alkoholizmem, skrajnym ubóstwem, agresją, 
zaniedbaniem dzieci i niewydolnością wychowawczą, jak również przestępczością. Na 
wniosek sądu rodzinnego często trafiali pod opiekę państwa. Pobyt w domach dziecka to 
także jeden z powodów ukształtowania negatywnych pod względem społecznym cech. 
Poczucie krzywdy, oderwania od rodziny, kary stosowane w domach dziecka, bunt, 
ucieczki, to traumatyczne przeżycia z okresu dzieciństwa, które w konsekwencji 
doprowadzały do wyboru przestępczego stylu życia.		
Styczność młodych ludzi z nieformalnymi grupami (socjalizującymi w kierunku 
negatywnego systemu wartości i wzorów zachowań), jak również ze zorganizowanymi 
grupami przestępczymi, a niekiedy własna inicjatywa w dokonywaniu czynów 
niezgodnych z prawem, w przypadku nieletnich prowadzi do określonych działań 
wychowawczych i poprawczych. Sąd stosuje wobec nich środki typu : nadzór rodziców, 
dozór kuratora, a także umieszczenie w zakładzie wychowawczym i zakładzie 
poprawczym. Dozór kuratora orzekany jest w stosunku do tych nieletnich, którzy byli 
sądzeni po raz pierwszy lub ich działalność przestępcza nie miała poważniejszych form, 
jak również w stosunku do tych nieletnich, którzy po zwolnieniu z zakładu 
wychowawczego lub poprawczego wracali do swych domów. 
Do placówek wychowawczych kieruje się przeważnie nieletnich, którzy – pomimo 
niedokonania poważniejszych przestępstw – mieli tego rodzaju warunki domowe, iż 
pozostawienie ich w domach rodzinnych groziło pogłębieniem się procesu ich 
wykolejenia. Umieszczenie w zakładzie poprawczym sądy orzekają w stosunku do tych 
nieletnich, których zachowanie przestępne miało charakter utrwalony i poważny oraz w 
stosunku do tych, którzy okazali się recydywistami.  
Wszyscy nieletni w zakładach podlegają obowiązkowi nauki.  
Badania dotyczące związku pomiędzy pobytem w zakładach poprawczych, a karierą 
przestępczą wykazały, że pobyt w tych ośrodkach stanowi niejednokrotnie doskonałą 
szkołę zachowań przestępczych, a często przyczynia się do ugruntowania się asocjalności 



i rozwoju wszelkich umiejętności przydatnych w dorosłym przestępczym życiu, nadto 
wpaja zasady odwróconego dekalogu, wpływające na utrwalenie zachowań nieetycznych. 
Zakład poprawczy to w wielu badanych przypadkach wstęp do życia przestępczego i 
przygotowanie do życia więziennego w przyszłości. Podobnie jak w więzieniach, na tym 
gruncie mamy do czynienia z istnieniem podkultury drugiego życia, które stanowi  
autonomiczny układ norm, wartości, ról, wytworzonych przez wychowanków na podłożu 
podkultury przestępczej. Drugie życie wyznacza całokształt stosunków między 
wychowankami, a podkulturowe normy postępowania są bardzo szczegółowe, sztywne i 
rygorystycznie przestrzegane.  
 
5)  Zakład penitencjarny. 

Na przestępczość skazanych niewątpliwie wywiera wpływ środowisko jednostek 
penitencjarnych. Karę pozbawienia wolności wykonuje się w Zakładach Karnych, które 
tworzy i znosi Minister Sprawiedliwości. Typy zakładów karnych różnią się między sobą 
systemami zabezpieczenia ochronnego, a więc zakresem izolacji od świata zewnętrznego 
Wyróżniamy zakłady : zamknięte, półotwarte i otwarte. Podstawowymi przesłankami 
kierowania do określonego typu zakładu są charakter i rodzaj popełnionego 
przestępstwa. 
Powierzchnia zakładu karnego jest ograniczona i oddzielona murem, tworzącym granicę 
pomiędzy miejscem izolacji, a przestrzenią wolnego świata. Negatywnie zmodyfikowane 
warunki, w jakich odbywa się izolacja, mają charakter deprywacyjny. Deprywacja 
przybiera różne postacie : sensoryczna, informacyjna, motoryczna. Deprywacja potrzeb 
szczególnie biologicznych, ale także społecznych i kulturowych, doprowadza do 
utrzymania stanu agresji i napięcia między osadzonymi, ale często także pomiędzy 
osadzonymi, a służbą więzienną. 
Przemoc i agresja występują w zakładzie karnym w różnych postaciach i mają charakter 
dość powszechny. Tłumaczy się występowaniem czynników frustrujących, na bazie teorii: 
frustracja–agresja. W instytucjach o charakterze totalnym przemoc nabiera jednak 
dodatkowego wymiaru, który należy opisywać w kategoriach patologicznych. Osoba 
skazana za popełnione przestępstwo wkracza do „innego świata”, zostając tym samym 
pozbawiona poczucia odrębności. Fakt pozbawienia wolności uderza w status człowieka, 
degraduje go i stygmatyzuje, co skłania do szukania akceptacji w środowisku 
przestępczym. Wytwarzają się stereotypy postrzegania więźniów jako ludzi „złych”, a 
nacisk społeczny jest zwielokrotniony ciągłą kontrolą ze strony strażników. Wychodzi się 
z założenia, że skazany powinien się podporządkować bez dyskusji, a uległość powinna 
następować na zasadzie rozkaz – wykonanie. Taka sytuacja prowadzi do wytworzenia się 
sytuacji „drugiego życia”, zwanego także podkulturą, która stanowi nieodłączny element 
instytucji totalnej. Więźniowie pozostają pod wpływem dwóch różnych czynników: 
administracji zakładu oraz podkultury więziennej. Poza istniejącymi regulaminami, 
przepisami, normami prawnymi istnieje inny nurt życia owiany tajemnicą, odrzucający 
resocjalizację, nieprzestrzegający norm – życie więziennej podkultury. 
 Liczne badaia wskazują, że jednostki penitencjarne zamiast funkcji 
resocjalizacyjnej stanowią źródło uczenia się przestępczych specjalizacji.  
 
6) Przestępczość nieletnich. 

Przestępczość nieletnich stanowi element sprzyjający powrotności do przestępstwa 
w wieku dorosłym. Nieletni stanowia ̨ szczególna ̨ kategorie ̨ sprawców w zakresie analizy 
etiologicznej, prowadza ̨cej do ustalenia przyczyn konfliktu z prawem karnym. Specyfika 
tej kategorii wiekowej sprawców wynika z ich charakterystyki biopsychospołecznej, która 
cechuje się niedojrzałością psychomoralną oraz niesamodzielnością społeczną. 



Zachowania nieletnich o charakterze destrukcyjnym, antyspołecznym i naruszającym  
normy prawne można podzielić na naste ̨pujące kategorie : wyrażanie agresji i przemocy 
wobec rodziny,  wyrażanie agresji w szkole (np. wobec rówieśników czy mienia szkoły), 
wandalizm, używanie narkotyków, ucieczki z domów, kradzieże i inne czyny zagrożone 
sankcją karną, przynależność do destrukcyjnych subkultur, autoagresja (w tym 
samobójstwo). Niepokój budzi coraz więcej przypadków popełniania przez nieletnich 
czynów karalnych oraz obniżenie wieku sprawców tych czynów.         
Charakteryzując środowiska w których przebywają młodociani sprawcy zabójstw można 
stwierdzić, że w środowiskach tych bardzo często zauważano różnego rodzaju objawy 
demoralizacji : 

- prawie 63% sprawców przebywało wśród kolegów, którzy nie pracowali 
systematycznie i nie uczyli się,  

- 84% przebywało wśród osób nadużywających alkoholu,  
- prawie 30% miało kontakt ze środowiskami, w których przynajmniej niektórzy 

koledzy odurzali się narkotykami,  
- prawie 17% stykało się z osobami uprawiającymi prostytucję homoseksualną,  
- ponad 70% obracało się w towarzystwie osób, które uprzednio popełniły 

przestępstwa. 
Czynnikiem wpływającym na zjawisko przestępczości i demoralizację nieletnich jest 
bardzo często przynależność do grup subkulturowych. Zjawisko subkultur trzeba 
traktować jako problem społeczny ,kulturowy i wychowawczy. Demoralizacja nieletnich i 
popełnianie przez nich przestępstw, prowadzi w przeważającej większości przypadków do 
naruszania norm prawnych przez te osoby w dorosłym życiu. 
 
7) Alkoholizm. 

Powołując się na przeprowadzone badania przez Stanisława Batawię, Aleksandrę 
Majewską i Mariana Lipkę, alkoholizm zapoczątkowany w środowisku rodzinnym, jak 
również styczność młodych ludzi z alkoholem w domach czy w grupie rówieśniczej mogą 
stanowić źródło i katalizator rozmaitych zachowań patologicznych. Właśnie alkohol bywa 
niekiedy bezpośrednią przyczyną popełnienia przestępstw przez nieletnich, ale także 
przez dorosłych. 
Etiologia alkoholizmu jest wieloczynnikowa i obejmuje trzy płaszczyzny : biologiczną, 
psychologiczną i socjologiczną. Alkohol redukuje udrękę pytań związanych z obrazem 
samego siebie. Pod jego wpływem człowiek wydaje się sobie lepszy, szlachetniejszy, 
inteligentniejszy, odważniejszy itp. Spożywanie alkoholu i zdobywanie środków na jego 
zakup to w wielu przypadkach przyczyny popełniania przestępstw.  
 
8) Narkomania. 

Zjawisko uzależnienia od środków psychotropowych częściej dotyczy młodszych 
przestępców, ale nie tylko. Narkomania to uzależnienie szczególnie niebezpieczne dla 
zdrowia, rozwoju i życia człowieka, szybko bowiem degeneruje osobowość i uzależnia tak 
dalece, że samodzielne wyjście z nałogu jest prawie niemożliwe.  
Pierwszy kontakt z narkotykami następuje najczęściej w okresie dorastania, a więc w 
przedziale wiekowym 11 - 18 lat. W tym okresie w sferze społecznej zaznacza się 
obniżenie wpływu rodziców, konflikty z nimi, osłabienie więzi emocjonalnej, kryzys 
autorytetu, wzrost znaczenia grup rówieśniczych, rozwój kontaktów heteroseksualnych, 
podejmowanie nowych ról społecznych. Młodzi ludzie są bardziej podatni na uzależnienia, 
ponieważ brak im cech takich jak : asertywność, umiejętność radzenia sobie z sytuacjami 
trudnymi, zdolność rozwiązywania konfliktów, konstruktywne spędzanie wolnego czasu.  



Uzależnienie od narkotyków można traktować jako negatywne zjawisko społeczne lub 
jako chorobę. Uzależnienie to pociąga za sobą poważne szkody w każdej dziedzinie życia 
człowieka. Narkotyki powodują szkody zdrowotne, psychiczne, emocjonalne, jak również 
związane z niewłaściwym społecznym funkcjonowaniem jednostki. Często są przyczyną 
wkroczenia na drogę przestępczą. Niektórzy twierdzą, że narkomania jest źródłem 
czynów przestępczych, inni natomiast uważają, że jest dalszym etapem przestępczej 
kariery lub że przestępczy charakter narkomanii jest związany ze społeczną reakcją na to 
zjawisko, tzn. ma związek z jego spenalizowaniem. 
Jednostka penitencjarna to niekiedy ratunek dla narkomana, który zostaje skierowany na 
terapię, choć w więzieniu zdarzają się także przypadki zażywania narkotyków, co jest 
działaniem nielegalnym, oraz handel środkami odurzającymi to częste przyczyny 
wkroczenia na drogę przestępczą. 
 
8) Czynniki społeczno-ekonomiczne (typu bezrobocie, trudna sytuacja 
materialna, konsumpcyjny styl życia i chęć łatwego zdobycia środków 
finansowych). 

Status ekonomiczny ma ogromny wpływ na funkcjonowanie jednostki i rodziny, 
bowiem ograniczenie możliwości materialnego jej zabezpieczenia destruktywnie wpływa 
na pełnienie przez nią podstawowych funkcji, np. ekonomicznej, wychowawczej czy 
opiekuńczej. Niektórzy badacze jak Włodzimierz Goriszowski i Piotr Kowolik twierdzą, 
żeim niższy status ekonomiczny rodziny, tym gorsze ma ona warunki egzystencji, tym 
częściej dochodzi w rodzinie do różnych spięć, a ofiarami są przede wszystkim dzieci. 
Klaus Hurrelmann zauważa z kolei, że obniżenie poziomu życia ekonomicznego 
(subiektywne i obiektywne), bezrobocie, nadmiar obowiązków służbowych rodziców 
(związany np. z zawodami wymagającymi stałej dyspozycyjności lub też z 
wykonywaniem dwóch zawodów równocześnie), pogłębiające się stresy – a co za tym 
idzie, sięganie po „doraźne środki zaradcze” (wszelkiego typu używki) – to czynniki nie 
zawsze wypływające z wewnętrznych układów rodzinnych. Jest to wynik polityki państwa 
i powstawania coraz silniejszych podziałów społecznych. 

Wielokrotni przestępcy bardzo często wywodzą się z rodzin, w których brakowało 
środków na zapewnienie dzieciom podstawowych potrzeb życiowych. Od najmłodszych lat 
zmuszeni byli poszukiwać tych środków poza domem, radzić sobie bez rodziców. Bardzo 
często do czynników, które determinują drogę przestępczą są życie na niskim poziomie i 
chęć dorównania innym, pragnienie zaimponowania znajomym, znalezienie uznania w 
świecie przestępczym (spełnienie potrzeby uznania i akceptacji oraz naśladownictwo), 
przyzwyczajenie do wysokiego standardu życiowego (bogata rodzina, życie w luksusie), 
egoizm jednostki (przekonanie o swych wybitnych umiejętnościach, łatwość 
manipulowania innymi ludźmi, wygodnictwo, przyzwyczajenie do łatwego zdobywania 
środków finansowych) czy też powielanie znanego sobie życiowego scenariusza – pełna 
akceptacja przestępczego stylu życia. 
 
 
9) Media. 

Niezaprzeczalnym faktem jest, iż media wywierają duży wpływ na społeczeństwo i 
w znacznym stopniu oddziaływują na kształtowanie się światopoglądów i postaw zarówno 
negatywnych jak i pozytywnych. Zjawisko przestępczości skazanych determinowane jest 
różnymi czynnikami. Niejednokrotnie ukazywane w mediach przestępstwa mogą stać się 
wzorcem do naśladowania przez potencjalnych przestępców albo udoskonalania 
popełnianych przestępstw, co sprzyja powrotowi do zachowań przestępczych. 
 



IV.   Zjawisko podkultury więziennej 
 

Na przestępczość skazanych ma wpływ zjawisko podkultury więziennej.  To 
nieformalna schierarchizowana struktura, która określa pozycję więźniów w społeczności 
penitencjarnej jak również wyznacza normy, wartości i wzory postępowania 
charakterystyczne tylko dla tej grupy ludzi. W więzieniu panują prawa, którym muszą 
podporządkować się osoby pozbawione wolności.  
Z jednej strony są to regulacje prawne wynikające z brzmienia przepisów kodeksu 
karnego wykonawczego, regulaminów więziennych, zarządzeń i innych regulacji 
prawnych, a z drugiej strony to nieformalne prawa decydujące o hierarchii więziennej i 
wyznaczające granice, których przekroczyć nie można. Ten niepisany kodeks norm 
stanowi podstawę istnienia podkultury więziennej.  
Wykształcenie ukrytego zbioru zasad regulujących postępowanie więźniów pozwoliło na 
postawienie wyraźnej granicy pomiędzy społecznością więźniów, a społecznością 
funkcjonariuszy. Kodeks zawiera zakaz jakiejkolwiek współpracy z administracją oraz 
nakaz solidarności więźniów i obowiązek wzajemnej pomocy.  

Środowisko więzienne podlega dynamicznym zmianom, a skazani starając się 
pogodzić z otaczającą ich rzeczywistością podejmują rozmaite działania, aby jak najlepiej 
przetrwać w warunkach izolacji więziennej. Co istotne osadzeni zaczynają rozumieć, że 
życie w więzieniu to tzw. „drugie życie”, gdzie panują odmienne zasady, wyznaczane 
przez obowiązujące prawo i administrację zakładu karnego oraz sztywne zasady, 
bezwzględnie przestrzegane i egzekwowane przez członków nieformalnej struktury 
tworzącej podkulturę więzienną. Zjawisko podkultury więziennej charakteryzuje 
specyficzna hierarchia wartości i powiązany z nią system norm postępowania, którym 
często towarzyszy swoisty sposób myślenia, system żelaznych zasad, konsekwentnie 
przestrzeganych i bezwzględnie egzekwowanych, specyficzny styl bycia i zwyczaje 
więzienne, hierarchia społeczna i rola w zakładzie karnym, wytwory podkulturowe będące 
wyznacznikami przynależności do podkultury więziennej tj. : gwara, tatuaże, piosenki, 
poezja. 

Podkultura ta dokonuje wyraźnego rozróżnienia społeczności wie ̨źniów od 
społeczności funkcjonariuszy, ale również dokonuje rzeczywistego, choć nieco mniej 
widocznego podzielenia społeczności samych wie ̨źniów. Podział ten jest najważniejszym 
elementem podkultury zakładu. W polskich zakładach karnych, więźniów można podzielić 
na 3 zasadnicze, nieformalne, zwalczające się grupy. Pierwszą grupę stanowią 
„grypsujący”, inaczej „git ludzie”, „ludzie”, „ludzie prawilni”, którzy stanowią tzw. 
pierwszą ligę. Druga grupa „niegrypsujących”, nazywanych w środowisku więziennym 
„frajerami” lub „nieludźmi” – to tzw. druga liga. Trzecia liga, a zarazem zajmująca 
najniższą pozycję w więziennej drabinie społecznej to  „poszkodowani”.   
 W zakładzie penitencjarnym określenie wie ̨źnia mianem człowiek lub grupy 
więźniów - ludźmi, ma nieco inne znaczenie, niż w warunkach wolnościowych. Ludzie, to 
grupa uprzywilejowana i rządząca z silnie wykształconą świadomością odre ̨bności od 
pozostałego społeczeństwa wie ̨ziennego. Przynależność człowieka do grupy 
„grypsuja ̨cych” lub „niegrypsuja ̨cych” powoduje jego automatyczna ̨ stygmatyzację w 
środowisku przestępczym. Sposób działania skazanego „grypsuja ̨cego” opiera się ściśle 
na nieformalnym kodeksie postępowania, polegającym na przeciwstawianiu się 
administracji więziennej, zgodnym z regułami i zasadami ustanowionymi przez samych 
skazanych. 

  Grypsujący uważają pracę oraz więzienie za zło i nastawieni są wyłącznie na 
przetrwanie. Należą do nich zarówno skazani wysoce zdemoralizowani, o bogatej 
przeszłości kryminalnej, jak i osadzeni, którym uczestnictwo w podkulturze przestępczej 



daje poczucie bezpieczeństwa (wynikające z poczucia zagrożenia ze strony innych 
„silnych grypsuja ̨cych”). Grypsujący posługują się specyficzną gwarą więzienną - 
grypserą, wykazują największe zdemoralizowanie, nie liczenie się z podstawowymi 
normami i dlatego z punktu widzenia oddziaływań penitencjarnych są najtrudniejszą 
grupą. Grypsujący bez wątpienia uważają się za najważniejszą, elitarną i najbardziej 
uprzywilejowaną grupę w zakładzie karnym, która kształtuje życie osób pozbawionych 
wolności. Do grypsujących należy się z wyboru, dlatego też nie każdemu jest być dane 
być ich członkiem i grypsować. Grypsujący uważają się za najważniejszą grupę i tylko 
nielicznych uznają za swoich. Wg nich inni więźniowie to frajerzy. Funkcjonariuszy 
określają mianem – gady. Całą społeczność więzienną dzielą na : - lepszych – gorszych, 
my – oni, ludzie – nieludzie, elita – reszta. Grypsujący czują się niejako predyscynowani 
do rządzenia i decydowania o całym światku więziennym, dlatego też pozostali muszą 
pozostać w stosunku do nich w relacji podrzędności i uległości.      
Dołączenie do grona „grypsujących” wiąże się z wieloma zadaniami do spełnienia. 
Potencjalny „grypser - świeżak” zostaje poddany edukacji, w której jego obowiązkiem 
jest przyswojenie sobie i nauczenie się wszystkiego, co dotyczy zasad podkultury 
przestępczej. W toku nauki zostaje wtajemniczony w kanony grypsowania, zapoznaje się 
z nieformalnym kodeksem postępowania („przewija mu się zasady”), zapoznaje się ze 
specyficznym słownictwem („podbija na bajerę”) oraz zapoznaje się z ogólną specyfiką 
tego pozaregulaminowego zjawiska. Jednocześnie z tym procesem toczy się inne 
postępowanie, które ma na celu sprawdzenie kandydata. Trudnią się tym skazani do tego 
przeznaczeni, a przybiera to formę swoistego wywiadu, pozyskania jak największej ilości 
informacji na temat dotychczasowego funkcjonowania przyszłego grypsującego. Ciekawe 
jest to, że do momentu podjęcia przez „ogół” wiążącej decyzji o przyjęciu skazanego do 
swojego środowiska traktuje się go z pewną rezerwą, nieufnością i podejrzliwością. 
Czasami „więzień – świeżak” musi dokonać spektakularnego czynu (na przykład aktu 
autoagresji), by ukazać się jako osoba „twarda”, nieustraszona, ryzykująca swoje 
zdrowie w imię postanowień grupowych. Czyny autoagresji to np. „połyk” (połykanie 
igieł, prętów, zapalniczek, kotwicy – to żyletka lub inne ostre przedmioty zawieszone na 
nitce i połykane) czy „wbitka” (wprowadzanie ciał obcych pod skórę i do narządów ciała), 
„chlast” (podcinanie żył, otwieranie trzewi ). Ten etap próby, kończący się przyjęciem do 
grupy nosi nazwę „amerykanki”. „Egzamin” z „grypsery” polega na tym, że świeżaka 
wzywa się na tzw. „kontrolkę” . Przepytuje się go, czyli musi „przewijać zasady” i 
wykazać się znajomością gwary więziennej. Wg wcześniejszych bardziej rygorystycznych 
wymogów „amerykanka” powinna trwać 3 miesiące. Obecnie nie ma takich obwarowań. 
W środowisku „grypsujących istnieje” przekonanie, że pod żadnym pozorem nie można 
wyrzekać się swojej przynależności do grypsujących i grypsowania. Centralnym 
elementem podkultury więziennej, regulującym nieformalne stosunki między rozmaitymi 
grupami społecznymi jest niepisany kodeks postępowania więźniów. Głównymi normami 
tego kodeksu są przede wszystkim : zakaz jakiejkolwiek współpracy z administracją oraz 
nakaz solidarności  więźniów z grupy i wzajemnej pomocy. Występują jednocześnie 
nakazy określające osobowość, takie jak : należy być opanowanym, silnym i twardym. 
„Git – ludzie”, „grypsujący”, „ludzie” traktują ustrój społeczny jako zły. Prawo, ich 
zdaniem, jest zbyt surowe i samo w sobie niesprawiedliwe. Twierdzą, że po wyjściu z 
zakładu nie będą uczciwie pracować albo w ogóle nie podejmą pracy. Nie zamierzają 
zrywać kontaktów nawiązanych w więzieniu, a wprost przeciwnie – chcą je podtrzymywać 
i wspólnie realizować planowane cele. Pierwsza rzecz, jakiej dokonują po wyjściu na 
„wolność”, to załatwienie więziennych porachunków.            
 Drugą grupę stanowią niegrypsujący tzw. frajerzy, nieludzie, do której należą 
wszyscy inni, którzy nie uczestniczą w podkulturze, (nie grypsują), to „nie ludzie”, to 



frajerzy. Wg grypsujących to populacja gorsza, ponieważ nie bierze aktywnego udziału w 
kształtowaniu życia więziennego. Niegrypsujący są mniej scaleni wewnętrznie, gdyż w 
rzeczywistości nie ma celu, który by ich scalał. Zróżnicowanie wewnątrz tej grupy jest 
duże. „Frajerzy” nie są grupą, lecz pewnego rodzaju kategorią społeczną. O tym, kto do 
niej należy, decydują „ludzie”. Oni też, do pewnego stopnia, kierują życiem „frajerów”. 
„Frajerzy” to przede wszystkim ci więźniowie, którzy nie należą do grupy nieformalnej. W 
tym celu zresztą grupa nieformalna wywiera szereg nacisków na „frajerów” i w rezultacie 
muszą się oni zadeklarować po jednej lub po drugiej stronie. „Frajerzy” nie używają 
gwary, starają się w  miarę dobrze pracować, nie angażują się w nielegalny handel, łatwo 
ich oszukać. Nie robią jednak „ludziom” żadnej szkody, a przede wszystkim nie „kapują”. 
„Frajer”, który nie zadeklaruje swej przynależności, jest uważany za wroga. Zyskuje 
zwykle miano „kapusia”. Grupa nieformalna mocno strzeże się przed „kapusiami” i przy 
każdej okazji zwalcza ich stosując terror fizyczny i moralny. Grypsujący uważają 
niegrypsujących za ludzi bez honoru, bez zasad, zdolnych do donosów i kompromisów. 
Uważani sa oni za grupę niższą, a co się z tym wiąże za grupę służebną w stosunku do 
grypsujących. Bardzo często grypsujący zmuszają frajerów do wykonywania prac 
porządkowych, posług osobistych bądź żądają brania na siebie przewinień grypsujących. 
Wtedy niegrypsujący staja się ofiarami łamania prawa. Są jednak również 
„niegrypsujący„ cieszący się uznaniem i poważaniem przez „grypsujących” , gdyż noszą 
miano solidnych przestępców nie wyrzekających się procederu przestępczego.
 Trzecia grupa to poszkodowani. Są najbardziej dyskryminowaną grupą w 
jednostkach penitencjarnych. Często więźniowie ci cechują się specyficznymi 
właściwościami psychicznymi i fizycznymi. Wyróżnia się w zasadzie trzy typy : 

§ pierwszy typ, to więźniowie posiadający defekty fizyczne i psychiczne. A więc 
osoby o wątłej budowie ciała i słabej ogólnej sprawności fizycznej. Defekty 
psychiczne wyrażają się niskim poziomem umysłowym, najczęściej mieszczącym 
się w granicach upośledzenia. Cechuje ich niezaradność życiowa, naiwność, 
lękliwość, skłonność do podporządkowania się innym, brak zainteresowań. W ich 
wyglądzie zewnętrznym rzuca się w oczy niechlujstwo, nieprzestrzeganie higieny 
osobistej, 

§ drugi typ, to więźniowie fizycznie sprawni, często nawet dobrze zbudowani, ale 
posiadający defekty psychiczne jeszcze bardziej nasilone niż ci z pierwszej grupy. 
Ich niezaradność życiowa jest tak rażąca, że nawet wątły osobnik może się nad 
nimi znęcać, 

§ trzeci typ, rzadziej spotykany, to więźniowie fizycznie słabi bez mankamentów 
psychicznych. Są to zazwyczaj ci, którzy niegdyś zostali zgwałceni przez członków 
grupy nieformalnej lub tacy, o których krąży opinia, że byli kiedyś zgwałceni. 

W zdecydowanej większości tzw. poszkodowani są wyraźnie izolowani. 
Istnieją w zakładach określone i ściśle przestrzegane formy postępowania wobec 

nich. Poszkodowany nie może między innymi siadać przy wspólnym stole (siedzi lub stoi 
z boku). Nie może brać udziału we wspólnych dyskusjach, a nawet nie wolno mu bez 
zezwolenia odzywać się do innych. Wszystkie jego przedmioty osobiste, a zwłaszcza 
miski, leżą w oddzielnej szafce. Posiłki spożywa na łóżku, w kącie lub na kuble 
sanitarnym. Zobowiązany jest wykonywać wszystkie prace porządkowe w celi, a także 
usługiwać innym. Nikt z osadzonych nie poda ręki poszkodowanemu i niczego z jego rąk 
nie przyjmie. Można go natomiast okradać lub zabierać mu określone przedmioty 
przemocą. Poszkodowany faktycznie wyrzucony jest poza nawias stosunków społeczności 
więziennej. Jest to „wyrzutek społeczeństwa” zasługuja ̨cy na najwyższą pogardę i 
poniżenie.          
 Obecnie zasady stosowane przez grypsujących nie mają już takiej mocy i takiego 



znaczenia praktycznego, jak jeszcze niedawno. Zasady grypserskie uległy złagodzeniu, 
wyszła z użycia gwara, choć na określenie pewnych czynności nadal używa sie ̨ 
tradycyjnych zwrotów. Nasta ̨piła całkowita zmiana hierarchii wartości - najpierw liczy się 
przede wszystkim interes jednostki, a dopiero potem - interes grupy. Obecnie podkultura 
grypserska powoli odchodzi w przeszłość, a jej miejsce zaczyna zajmować „podkultura 
pieniądza”.  
Niewątpliwie podkultura więzienna ma duży wpływ na zachowanie się więźniów. Badania 
wykazały, że najbardziej podatne na przyjmowanie zasad podkultury są osoby 
niedojrzałe emocjonalnie, łatwowierne, bez własnej filozofii życiowej. 
Wydaje się, że w wielu przypadkach przemiany za murami więzienia są skorelowane z 
tymi na wolności.  
 
V.  ZJAWISKO RECYDYWY WIĘZIENNEJ  
 
 Termin ten w znaczeniu ogólnym oznacza powrót do przestępstwa. Jednostkę 
popełniającą ponowne przestępstwo określamy mianem recydywisty. Recydywa polega 
więc na uprzednim ukaraniu sprawcy za przestępstwo. W znaczeniu kryminologicznym 
pojmuje się recydywę jako zjawisko społeczne, mówi się o niej jako o wielokrotnie 
występującym w społeczeństwie zjawisku przestępczości powrotnej, w przypadku 
jednostki zaś jest to ponowne lub wielokrotne popełnianie przestępstw przez tę samą 
osobę. W ujęciu penitencjarnym pojęcie recydywy jest najszersze, bo zawiera w sobie nie 
tylko ponowne odbywanie kary pozbawienia wolności za przestępstwa podobne, ale 
również odbywanie tej kary po raz kolejny, również za inne przestępstwa. Recydywa ta 
stale wzrasta, staje się zjawiskiem powszechnym. W tym ujęciu recydywę penitencjarną 
określa Kodeks karny wykonawczy. Zgodnie z art. 86 § 1 kodeksu karnego 
wykonawczego „w zakładzie karnym dla recydywistów penitencjarnych odbywają karę 
dorośli skazani za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności lub zastępczą 
karę pozbawienia wolności oraz ukarani za wykroczenia umyślne zasadniczą lub 
zastępczą karą aresztu, którzy uprzednio już odbywali takie kary lub karę aresztu 
wojskowego za umyślne przestępstwa lub wykroczenia, chyba że szczególne względy 
resocjalizacyjne przemawiają za skierowaniem ich do zakładu karnego dla odbywających 
karę po raz pierwszy”. 
Recydywę w znaczeniu prawnym, będziemy nazywać tę jej część, która odpowiada 
ustawowym kryteriom. Warunkiem ogólnym recydywy jest uprzednie skazanie za 
przestępstwo, co różni ją od konstrukcji zbiegu przestępstw, jednak tradycyjnie w 
polskim systemie prawnym charakter jurydyczny ma wyłącznie recydywa specjalna, to 
znaczy taka, która obok powyższego warunku konstruuje jeszcze dodatkowe przesłanki 
odpowiedzialności. W myśl art. 64 § 1 kodeksu karnego jeżeli sprawca skazany za 
przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co 
najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był 
już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo 
w wysokości „do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. 
§ 2. Jeżeli sprawca uprzednio skazany w warunkach określonych w § 1, który odbył 
łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub 
części ostatniej kary popełnia ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub 
zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne 
przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia, sąd 
wymierza karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane przestępstwo w 
wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do 
górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. 



§ 3. Przewidziane w § 1 lub 2 podwyższenie górnego ustawowego zagrożenia nie dotyczy 
zbrodni. 

Obecnie obowiązujący Kodeks karny wyróżnia dwa typy recydywy specjalnej : 
- podstawowa (jednokrotna, recydywa specjalna zwykła) – zachodzi, gdy sprawca 
skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat 
po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, 
za które już był skazany, uregulowana w art. 64 § 1 kk, 
- wielokrotna (multirecydywa) – zachodzi, gdy sprawca uprzednio skazany w warunkach 
recydywy prostej, który odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności, w ciągu 
5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia ponownie umyślne 
przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z 
włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub 
groźby jej użycia; uregulowana w art. 64 § 2 kk. 
Przepisy o wymiarze wobec multirecydywistów stosuje się także do sprawcy, który 
popełnił przestępstwo, działając w zorganizowanej grupie lub związku mającym na celu 
popełnianie przestępstw, a także do sprawcy przestępstwa o charakterze 
terrorystycznym- art. 65 kk. 
Pozostałe przypadki ponownego skazania stanowią recydywę nieskodyfikowaną, która ma 
wpływ na wysokość kary orzeczonej wobec sprawcy jedynie w ramach sędziowskiego 
wymiaru kary. 
Zjawisko przestępczości ponownej stale narasta i staje się zjawiskiem powszechnym, co 
łączy się bezpośrednio z ogólnoświatowym kryzysem kary pozbawienia wolności. Gdyby 
człowiek raz skazany za popełnione przestępstwa, opuścił mury w pełni zresocjalizowany 
i nie powracał już do przestępczego procederu, świadczyłoby to o skuteczności środków 
stosowanych przez prawo w walce z przestępczością. Recydywiści często określani są 
mianem przestępców zawodowych, a to oznacza, iż traktują swą działalność jak normalną 
pracę i stałe źródło dochodów.  
 
VI. PRZESTĘPCZOŚĆ SKAZANYCH KOBIET 
 

Kobiety odbywają karę w izolacji od mężczyzn. Kierowane są do zakładu karnego 
typu półotwartego, chyba że stopień demoralizacji oraz charakter popełnionego czynu 
świadczą o potrzebie umieszczenia w zakładzie zamkniętym. 

Przyjmuje się, że różnica płci ma duży wpływ na rodzaj, częstotliwość i charakter 
popełnionych przestępstw. Międzynarodowe statystyki potwierdzają, że na całym świecie 
liczba przestępstw popełnianych przez mężczyzn przewyższa liczbę skazanych kobiet. 
Statystyki pokazują, że przestępczość kobiet w Polsce pozostaje na poziomie 7–10% 
ogółu przestępstw. Kobiety dokonują rozmaitych przestępstw, od przestępstw przeciwko 
mieniu począwszy do przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu. W 2004 roku niemal co 
trzecia kobieta pozbawiona wolności odbywała karę lub była tymczasowo aresztowana w 
związku z dokonaniem zabójstwa. W większości wypadków ofiarą był partner życiowy, 
natomiast sprawczyni była z reguły ofiarą wieloletniej przemocy. Dla większości 
osadzonych za zabójstwo kobiet sprawa rozdziału między ofiarą, a sprawcą jest trudna, 
bowiem wiele z nich czuje się poszkodowanymi w toksycznym związku z partnerem, a 
sam czyn zabójstwa postrzega w kategoriach obrony własnego życia. Z 
przeprowadzonych badań wynika, że kobiety czują się współodpowiedzialne za stosowaną 
wobec nich przemoc, a jako główne przyczyny tej przemocy podają : brak posiłku o 
określonej godzinie, bałagan w domu, picie alkoholu przez kobietę. 29,1% badanych 
kobiet przyznało, że są winne faktu, że dopuściły do tego, by przemoc wobec nich miała 
miejsce, pogodziły się z jej występowaniem. Kobiecie towarzyszą wówczas uczucia 



negatywne : bezsilność i lęk oraz wstyd w związku z sytuacjami przemocy. W kolejnym 
etapie proces pogłębia się przez tzw. wtórne zranienia – ofiara myśli o sobie jako o kimś 
gorszym lub identyfikuje się z narzuconą jej rolą ofiary. Sytuacja taka ulega wzmocnieniu 
w momencie braku odmowy udzielenia jej pomocy np. gdy zwraca się ze swym 
problemem do instytucji pomocy. Bardzo często sytuacja pozostawania kobiety w 
związku z używającym wobec niej przemocy mężczyzną ma podłoże przede wszystkim 
finansowe, gdyż uzależniona ekonomicznie kobieta nie może pozwolić sobie na 
opuszczenie domu. W przeciętnej polskiej rodzinie kobieta posiadająca wykształcenie 
średnie, dwoje dzieci, niewielkie wspólne mieszkanie, decydując się na zerwanie związku, 
nie byłaby w stanie zapewnić warunków i utrzymać siebie i dzieci. Zaznaczyć jednak 
należy, że każda biografia przestępcza jest inna i równie dobrze w wyborach życiowych 
kobiet dużą rolę może odgrywać mimo wszystko czynnik uczuciowy, jak również 
zależność od relacji wyuczonych w domu rodzinnym, czy choćby nałogi, jakim coraz 
częściej ulegają kobiety (alkoholizm, narkomania). 

Osadzone kobiety, w porównaniu do mężczyzn, dużo gorzej znoszą izolację 
więzienną i tracą poczucie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o postpenitencjarną perspektywę, 
gdyż najczęściej nie mają dokąd powrócić.  

Sytuacja deprywacji, jakiej ulega kobieta osadzona, wywołuje trwałe odchylenia w 
sferze myśli, woli, pamięci, co może wpływać na powstanie stanów nerwicowych 
utrudniających pracę i oddziaływanie na skazanych. Kobiety cechuje większa wrażliwość 
na karę pozbawienia wolności, której konsekwencją są głębokie stany. Osadzone kobiety 
notorycznie analizują swoje życie na wolności, przejawiają niepokój związany z 
utrzymaniem związku z partnerem, boją się o bezpieczeństwo dzieci, a swoją przyszłość 
projektują nierealnie. Ustawicznie trwająca tęsknota prowadzi do stanów 
podenerwowania, co niekorzystnie wpływa na klimat społeczny i stosunki interpersonalne 
w zakładzie karnym. 
 
VII. ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI SKAZANYCH 
 

1. Resocjalizacja penitencjarna  
 

Resocjalizacja penitencjarna stanowi oddziaływania zamierzone i zaprogramowane 
na sprawcę przestępstwa odbywającego karę pozbawienia wolności, celem uzyskania 
poprawy jurydycznej – zabezpieczeniem przed powrotem do przestępstwa. Jest to proces 
poprzedzony diagnozą penitencjarną, która ma charakter indywidualny. 
Resocjalizacyjne oddziaływanie na skazanych, zgodnie z § 36 regulaminu wykonywania 
kary pozbawienia wolności, opiera się na : 

- pracy,  
- nauczaniu,  
- działalności kulturalno-oświatowej, społecznej,  
- wychowaniu fizycznym i zajęciach sportowych,  
- nagradzaniu i karaniu dyscyplinarnym, 

a nadto na : 
- poddaniu skazanych terapii (np. uzależnień),  
- współpracy z rodzinami skazanych i poprawie lub rekonstrukcji interakcji z nimi,  
- pomocy psychologicznej w tym treningi asertywności, treningi obniżające 

agresywność, relaksacje,  
- pracy socjalnej i przygotowaniu do życia na wolności na krótko przed wyjściem,  
- skłanianiu do podjęcia mediacji z ofiarą przestępstwa, moralnego lub materialnego 

zadośćuczynienia. 



Czynnikami utrudniającycmi resocjalizację są : 
- wczesny kontakt ze środowiskiem przestępczym, 
- wczesne wykolejenie społeczne, a stąd wczesne naznaczenie społeczne, 
- specyficzną strukturę wartości i norm osobistych, odbiegającą od przyjętego 

standardu oraz rozbudowane techniki usprawiedliwiania swoich antyspołecznych 
czynów, 

- psychopatyczne cechy osobowości, np. egocentryzm, egoizm, niedostrzeganie 
potrzeb innych ludzi, brak tolerancji, brak poczucia winy i skruchy, chłód 
emocjonalny, 

- głębokie poczucie krzywdy wobec karzących i przekonanie o ich niesprawiedliwości 
i uprzedzeniu. 

 
Resocjalizacja zależy zarówno od stopnia demoralizacji osadzonego, jego 

osobistych doświadczeń w tym względzie, jak również od jego wewnętrznego 
przekonania na temat sensu resocjalizacji.  
Wyniki badań przeprowadzonych w jednostkach penitencjarnych pozwalają na 
sformułowanie pewnych uogólnień. Opiniowani wskazywali na : 

- brak resocjalizacji w zakładach karnych 
- przeludnienie więzień, które nie sprzyja resocjalizacji, 
- ograniczenie możliwości kontaktów z rodziną, które negatywnie wpływa na 

resocjalizację 
- obojętność wychowawców na problemy więźniów, 
- obecność w więzieniach podkultury utrudnia resocjalizację, 
- resocjalizacja podjęta wobec osadzonych z bardzo długimi wyrokami nie skutkuje. 

 
W tym zakresie postuluje się podejmowanie działań w jednostkach penitencjarnych 
polegających na : 

- wprowadzeniu indywidualnych programów naprawczych, 
- organizowaniu zajęć dla grup o podobnych zainteresowaniach, 
- współpracy z kuratorem mająca na celu pomoc w znalezieniu pracy, mieszkania 

po wyjściu na wolność, 
- możliwości podjęcia pracy w okresie odbywania kary, 

 
Praca wymieniana jest na pierwszym miejscu jako element resocjalizujący.	Aktem 

prawnym określającym zasady zatrudnienia odpłatnego i nieodpłatnego skazanych, ich 
wynagradzania, udzielania im zwolnień i urlopów, jest Rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczególnych zasad zatrudniania 
skazanych. Delegacją dla tego zarządzenia jest art. 129 § 3 Kodeksu karnego 
wykonawczego. Szczególne znaczenie ma zapis art. 123 a § 2 kkw, który zezwala 
skazanemu za jego pisemną zgodą lub na jego wniosek na nieodpłatną pracę na rzecz 
organów administracji publicznej, przy pracach publicznych i na cele charytatywne. 
Kodeks karny wykonawczy w art. 121 wskazuje, że skazanemu zapewnia się w miarę 
możliwości świadczenie pracy. W myśl Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnieniu 
osób pozbawionych wolności powinno ono mieć na celu przede wszystkim pozytywne 
oddziaływanie na postawy skazanych. W celu tworzenia warunków do zatrudnienia osób 
pozbawionych wolności, przy zakładach karnych mogą powstawać przywięzienne zakłady 
pracy. Skazanego zatrudnia się do pracy zarobkowej na podstawie umowy o pracę, 
umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą albo na innej podstawie 
prawnej. 



Praca, którą wykonują skazani podczas odbywania wyroku, współgra z zasadą 
normalności realizowaną przez społeczeństwo, harmonizuje więc z normą społeczną, ma 
znaczenie socjalizujące. Praca jest istotna dla warunków materialnych osoby skazanej i 
jej rodziny. Zatrudnienie jest wypełnieniem czasu skazanego, przeciwdziała więziennej 
nudzie i lenistwu. Ma to istotne znaczenie dla utrzymania higieny psychicznej, gdyż 
więzień czuje się wówczas potrzebny, uczy się pracy i współdziałania z innymi. 
Zatrudnienie, aby stanowiło środek resocjalizacji, powinno być poparte innymi metodami 
i środkami wychowawczymi. Praca więźnia pozwala na zachowanie poczucia tożsamości, 
nadaje życiu sens, przeciwdziała zaburzeniu systemu wartości jednostkowo i społecznie 
pożądanych. Praca zatem ma właściwości terapeutyczne, pozwala na zmianę celów 
istnienia i planowanie przyszłości, a także pozwala przezwyciężyć wyuczony i 
zaakceptowany przez wielu osadzonych przestępczy styl życia. 

Odziaływania kulturalno – oświatowe, zgodnie z intencją ustawodawcy (art. 135 § 
1 kkw), mają służyć właściwej organizacji czasu wolnego więźniów. Ich celem ma być 
ograniczenie negatywnych przejawów drugiego życia, przeciwdziałanie skutkom 
deprywacji sensoryczno-informacyjnej, zapewnienie higieny psychicznej oraz wzbudzanie 
zainteresowania nie tylko odbiorem kultury, ale również jej tworzeniem. Zajęcia 
kulturalno – oświatowe mają sprzyjać zaspokojeniu jednej z podstawowych potrzeb 
człowieka – potrzeby odbierania bodźców ze świata zewnętrznego. Specyfika życia za 
murami wyklucza niemalże zaspokojenie tej potrzeby. Dotyczy to głównie skazanych, 
którzy nie podejmują pracy i nie dokształcają się. Monotonia życia i ograniczony dopływ 
bodźców wywołuje więc stan deprywacji sensorycznej, co prowadzi do zaburzeń 
polegających na dezorientacji czasowej i przestrzennej, zaburzeń w logicznym myśleniu, 
powoduje niepokój, tworzenie iluzji, halucynacje, aż po zaburzenia wegetatywne. 
Zgodnie z treścią art. 135 § 1 kkw, w zakładach karnych organizuje się zajęcia 
kulturalno-oświatowe, wychowania fizycznego i sportowe oraz pobudza aktywność 
społeczną skazanych w celu stworzenia warunków odpowiedniego spędzenia czasu 
wolnego. Ze względu na przeludnienie zakładów karnych wiele świetlic, w których 
prowadzono dotychczas takie zajęcia, uległo likwidacji, a skazani mogą spędzać czas 
wolny, zadowalając się czytaniem książek i prasy oraz oglądaniem telewizji (dostęp do 
tych źródeł kultury zapewnia zapis art. 135 § 2 kkw).  

Zgodnie z art. 136 § 1 kkw skazanym można zezwolić na tworzenie zespołów w 
celu prowadzenia działalności kulturalnej, oświatowej, społecznej i sportowej, jak również 
na nawiązywanie kontaktów oraz współdziałanie z odpowiednimi organizacjami i 
instytucjami. Kodeks karny wykonawczy przewiduje również możliwość udzielania 
zezwoleń na opuszczenie zakładu karnego w związku z działalnością kulturalno-
oświatową i sportową. Zapis ten dotyczy jednak tylko skazanych odbywających karę w 
zakładach typu półotwartego i otwartego. Skazanym odbywającym karę w zakładzie typu 
zamkniętego zajęcia tego typu organizuje się w obrębie zakładu karnego.  
Uczestniczenie w kulturze, choć z góry zaplanowane na realizację potrzeb więźnia, 
powinno mieć charakter zindywidualizowany, polegający na dobrowolności uczestnictwa.  
 Okazuje się jednak, że jedynie jednostki otwarte na działania zmierzające do 
przywrócenia ich normalnemu, społecznie akceptowanemu życiu, są w stanie skorzystać 
z oferowanej im pomocy. Bardzo często dzieje się tak, że przestępcy traktują swoją 
działalność jako jedyną drogę w życiu i nie dostrzegają potrzeby zmiany, a kolejne 
pobyty w więzieniu postrzegają jako odpoczynek i życie na koszt państwa. 
 
 
 
 



2. Profilaktyka przestępczości skazanych 

• prewencja indywidualna (polega na takim oddziaływaniu, aby osoba ukarana za 
przestępstwo nie popełniła kolejnego przestępstwa),  

• prewencja generalna (polega na powstrzymywaniu potencjalnych sprawców od 
popełniania kolejnych przestępstw, zagrożenie karą i stanowiące zapowiedź 
dolegliwości mają wzbudzić motywację do zachowań zgodnych z prawem),  

• działania legislacyjne – utrudnienia prawne poprzez ograniczenie dostępności do 
przedmiotów służących do popełniania przestępstw,  

• zmiana środowiska naturalnego, 
• oddziaływania penitencjarne (poprzez kształtowanie społecznie pożądanych 

postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania 
porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do 
przestępstwa), 

• współpraca społeczności lokalnych z policją, strażą miejską 
 

3. Reforma systemu penitencjarnego 
 

4. Polityka penitencjarna – problem wykonywania kary - takie ukształtowanie jej 
przebiegu,  aby w optymalnym stopniu zrealizować funkcje resocjalizacji. 
Reagowanie sankcją na  zachowania przestępcze.  
 

 

 
VIII.   Teoria G.D. Waltersa o przestępczości jako stylu życia. 
 

G.D. Walters twierdził, że przestępczy styl życia charakteryzuje się brakiem 
odpowiedzialności. Odpowiedzialność natomiast dotyczy różnych sfer ludzkiego działania. 
Jest to nie tylko odpowiedzialność za innych, ale przede wszystkim za siebie samego i 
podejmowane przez siebie decyzje. Nieodpowiedzialność charakterystyczna dla osób 
preferujących przestępczy styl życia dotyczy ich stosunku do szkoły, nauki, pracy, 
rodziny i przyjaciół.. Przestępczy styl życia charakteryzuje się łamaniem norm 
społecznych, prawnych i moralnych. G.D. Walters twierdzi, że na rozwój przestępczości 
wpływają warunki natury fizycznej, społecznej i psychologicznej. Bardzo często 
dzieciństwo przyszłych przestępców zostało zaburzone, a patologia, z jaką przyszło im się 
zetknąć, na stałe wpisała w ich świadomość poczucie „inności” i przynależności do 
środowiska przestępczego. Najczęściej w domu rodzinnym uczyli się pierwszych 
wulgaryzmów, agresji, rozwiązywania sporów za pomocą siły. Utrwalali w ten sposób 
wpojony im wzorzec zachowań. Przestępca zgadza się na przegraną, ma świadomość 
nieuchronności takiego losu. Istnieje specyficzny styl myślenia przestępców, który ma na 
celu uzasadnienie i umocnienie podjętej przestępczej aktywności oraz usprawiedliwienie 
postaw typu nieodpowiedzialność czy pobłażanie sobie. Wynikiem takiego sposobu 
myślenia jest utwierdzenie w przekonaniu, że podjęte działania są opłacalne i pozytywne. 
Przestępca próbuje przenieść winę za swoją nieodpowiedzialność na różne źródła 
zewnętrzne. Ma poczucie „inności”, które zezwala mu na dokonywanie czynów karalnych. 
G.D. Walters dowodzi, iż nie można zmienić gotowości człowieka do określonych działań 
przestępczych, jeśli nie zmieni on sam procesów myślowych, postaw i motywacji 
odpowiedzialnych za styl życia. Z wielu wypowiedzi badanych, głównie recydywistów, 
wynika, że preferują oni przestępczy styl życia, zaadaptowali się do warunków 
więziennych i w znacznym stopniu ulegli dekulturyzacji, czyli są nieprzystosowani do 



życia na wolności. Wykazują zmniejszenie siły woli, utracili poczucie odpowiedzialności 
oraz poczucie rzeczywistości świata zewnętrznego, nie identyfikują się z wolnościowymi 
wzorcami życia społecznego, natomiast przyjmują wzorce podkultury więziennej i czują 
się dowartościowani w hierarchii panującej w placówce penitencjarnej.  
Przestępcy identyfikujący się z przestępczym stylem życia, traktują go czasem jako 
jedyny możliwy, natomiast ludzi żyjących w obwarowanej normami rzeczywistości 
postrzegają jako nieudaczników, a na pewno niewtajemniczonych. 
Kolejny etap to wkroczenie na drogę przestępczą i osadzenie w więzieniu, które – 
zdaniem opiniowanych – niezmiernie rzadko spełnia przypisywaną mu rolę 
resocjalizacyjną, staje się natomiast „wylęgarnią” przestępczych specjalizacji, degraduje i 
stygmatyzuje człowieka, który w środowisku przestępczym poszukuje akceptacji i 
uznania. To właśnie w więzieniu osadzeni uczą się, że wartościami nadrzędnymi w 
świecie są siła fizyczna, brutalność, odwaga, spryt, zuchwałość, bezwzględność, brak 
skrupułów moralnych, pogarda dla normalnej części obywateli oraz lojalność wobec 
członków grupy przestępczej. Osadzeni przestają identyfikować się ze społeczeństwem, 
ponieważ na mocy wyroku sądowego zostają z niego fizycznie wykluczeni, co określane 
jest jako marginalizacja społeczna. Więzień wstępuje w układy interpersonalne z 
narzuconą mu grupą współwięźniów, z którą dokonuje po pewnym czasie identyfikacji.  
 
Do czynników sprzyjających wkroczeniu na drogę przestępczą należą : 
- alkoholizm, 
- narkomania, 
- bezrobocie, 
- trudna sytuacja materialna, 
- konsumpcyjny styl życia i chęć łatwego zdobycia środków finansowych, 
- życie na niskim poziomie i chęć dorównania innym, 
- przyzwyczajenie do wysokiego standardu życiowego, 
- egoizm jednostki (przekonanie o swoich wybitnych umiejętnościach, łatwość 
manipulowania ludźmi, wygodnictwo), 
- powielanie znanego sobie scenariusza życiowego (akceptacja przestępczego stylu 
życia). 
 

W więzieniu szybko następuje proces prizonizacji, jednostki karane w przeszłości 
powracają do życia za murami, a miejsce to zaczynają utożsamiać z „domem”. Więzienie 
zapewnia im komfort biologiczny i realizację podstawowych potrzeb (często także natury 
psychicznej) tj. : trzy posiłki dziennie, ciepło, zajęcia sportowe i kulturotechniczne, 
możliwość spełniania praktyk religijnych, opieka lekarska, kontakt z wychowawcą, 
programowe zajęcia resocjalizacyjne, możliwość uzupełnienia wiedzy i podjęcia pracy. Z 
tymi czynnikami bardzo rzadko (w tak pełnej rozpiętości) stykali się w życiu na wolności, 
które często kojarzone jest przez nich z biedą, brakiem miejsca do spania (nie mają 
domów rodzinnych lub je utracili) i brakiem jakichkolwiek więzi. 
Przebywając w więziennej izolacji, ludzie wyzbywają się szeregu swych potrzeb i 
adaptują się do istniejących warunków. Deprywacja potrzeb osobniczych prowadzi do 
desocjalizacji jednostki, ograniczając znacznie jej społeczną wrażliwość oraz prospołeczną 
motywację. Dlatego recydywiści niejednokrotnie nie potrafią dostosować się do 
warunków życia na wolności, gdyż pobyt w więzieniu – ograniczający ich swobodę ruchu 
– ogranicza także współuczestnictwo w życiu społecznym. 
Podkreślić należy, że warunkiem koniecznym resocjalizacji jest porzucenie przez 
jednostkę przestępczego stylu życia. 



Wydaje się, że współczesna instytucja penitencjarna wymaga reform i 
przeobrażenia całego systemu więziennego, poprzez zmiany w strukturze i organizacji 
systemu więziennego, a także zmiany zarządzania jednostkami podstawowymi m.in. 
poprzez : 

- zawężenie zakresu paramilitarnej organizacji służby więziennej, 
- ograniczenie mocno hierarchicznej struktury i osłabienie kontrolno-represyjnej 

funkcji jednostek zwierzchnich, przy podniesieniu funkcji doradczych i 
instruktażowych, 

- zmniejszenie nadmiernej zależności centralnej administracji penitencjarnej, w 
ramach podporządkowania Ministerstwu Sprawiedliwości i uznanym specjalistom, 

- modyfikacja źródeł i sposobów tworzenia prawa penitencjarnego, 
- zmiany w infrastrukturze obiektów penitencjarnych, zwłaszcza przeznaczonych dla 

skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy,  
- zmiana działalności wychowawczych i warunków programowo-organizacyjnych, 
- przeobrażenia w doborze, kształceniu, doskonaleniu, kontroli, ocenie i systemie 

awansowania kadr, zwłaszcza kierowniczych oraz specjalistycznych, 
wychowawczych. 

 
 
 
IX.  POWROTNOŚĆ DO PRZESTĘPSTWA – STATYSTYKI 
 
 
1. Powrotność do przestępstwa osób skazanych – według czasu popełnienia ponownego 
przestępstwa.  

Analiza dostępnych statystyk z lat 2010 – 2015 wskazuje, że około połowy 
wszystkich ponownych przestępstw popełnianych jest w pierwszym roku po 
uprawomocnieniu sie ̨ poprzedniego wyroku. Zasada ta dotyczy zarówno ogólnej liczby 
osób skazanych, jak i osób pierwotnie skazanych na karę pozbawienia wolności, 
ograniczenia wolności oraz grzywnę samoistną. Wyraźna jest tendencja do zwiększania 
się liczby osób, które popełniają kolejne przestępstwo w pierwszym roku. O ile dla osób 
skazanych w 2009 roku było to 46,9%, to dla roku 2010 odsetek ten wzrósł do 50,2%, a 
w roku naste ̨pnym już do 53,9%.                          
Z kolei obserwowany był spadek skazanych popełniaja ̨cych ponowne przestępstwa w 
dalszych latach. Dla roku piątego : od 1,5% w 2009, poprzez 1,1% w roku 2010 do 0,6% 
w roku 2011. Dla roku czwartego liczby te kształtują sie ̨ odpowiednio : 9,0%, 7,0% i 
6,5%, a dla trzeciego : 17,0%, 15,4% i 13,7%. Wartości dla roku drugiego nie wykazują 
wyraźnej tendencji i zawierają się w przedziale 25-26%.  

2. Powrotność do przestępstwa osób skazanych – według pierwotnie orzeczonej kary.  

Najliczniejszą grupę, ok. 55% ponownie skazanych osób powracających do 
przestępstwa stanowili ci, którzy pierwotnie skazani byli na karę pozbawienia wolności z 
warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Około 18% wszystkich recydywistów 
skazywanych było uprzednio na karę grzywny samoistnej bez zawieszenia, około 14% - 
na bezwzględną karę ograniczenia wolności i ok. 10% - bezwzględnego pozbawienia 
wolności. Analizuja ̨c odsetek osób powracających do przestępstwa według 
poszczególnych rodzajów pierwotnie nałożonych kar, zauważyć można, że najwięcej 
recydywistów stanowią osoby uprzednio skazywane na karę bezwzględnego pozbawienia 



wolności i karę bezwzględnego ograniczenia wolności. Rzadziej powracają do 
przestępstwa osoby skazane uprzednio na karę pozbawienia wolności z zawieszeniem – 
ogółem 23,5% w okresie 2009-2013, 24,4% w latach 2010-2014 i 25,1% w latach 2011-
2015, grzywny samoistnej bezwzględnej – odpowiednio 22,9%, 22,1% i 20,6%; 
ograniczenia wolności z zawieszeniem – 16,1%, 14,4% i 14,4% oraz grzywny samoistnej 
z zawieszeniem – 10,7%, 10,9% i 9,0%.  

 


