
 

Aneta ZACHARJASZ 

Problemy wspó czesnej edukacji – przest pczo   

i demoralizacja w ród nieletnich uczniów 

Narastanie zjawisk patologicznych w ród dzieci i m odzie y szkolnej oraz 

rosn ce zagro enie niedostosowaniem spo ecznym, przest pczo , demoraliza-

cja, przemoc rówie nicza i uzale nienia w ród uczniów, staj  si  coraz wi k-

szym problemem spo ecznym. Brutalizacja zachowa  m odych ludzi, stopniowe 

obni anie si  granicy wiekowej sprawców pope nianych przest pstw oraz osób 

nieletnich wykazuj cych znamiona demoralizacji coraz cz ciej sk aniaj  do re-

fleksji nad poruszanym tematem. W obliczu tego zagro enia, nieadekwatne  

i przestarza e akty prawne, brak skutecznych, efektywnych regulacji i procedur, 

które mog yby usprawni  dzia ania podejmowane przez szko  w sytuacjach za-

gro enia uczniów przest pczo ci  i demoralizacj , nie napawaj  optymizmem. 

Zdecydowanie utrudniaj  nauczycielom podejmowanie dzia a  z zakresu sku-

tecznego oddzia ywania wychowawczego, interwencji socjoprofilaktycznych  

i rozwi zywania ró nego rodzaju sytuacji kryzysowych na terenie szko y. Gdzie 

poszukiwa  przyczyn pogarszaj cego si  stanu rzeczy? Analiza przest pczo ci  

i demoralizacji nieletnich to obszerny przedmiot bada . Nieporozumieniem jest 

tutaj przedstawianie uzyskiwanych wyników bada  jako czego  ostatecznego  

i sta ego, gdy  zjawisko to oraz rz dz ce nim mechanizmy s  procesem ci g ym, 

dynamicznym, nieustannie ewoluuj cym, zmieniaj cym swój zakres i kszta t 

nierozerwalnie i wespó  z rozwojem lokalnego rodowiska, miasta, regionu. 

Tworz  one sie  ró norodnych czynników, wzajemnie si  przenikaj cych i po-

wi zanych na wielu p aszczyznach ycia spo ecznego. Ten oczywisty fakt 

u wiadamia, e badania nad przest pczo ci  i demoralizacj  nieletnich oraz in-

nymi patologiami spo ecznymi nigdy nie b d  tematem zamkni tym. Je eli maj  

by  przydatne, spe nia  swoj  rol  i cho  po trosze odpowiada  na pytanie 

„gdzie tkwi przyczyna?”, musz  by  prowadzone rzetelnie i na bie co aktuali-
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zowane. Musz  nad a  za rozwijaj cym si  rodowiskiem, przestrzeni  ycio-

w  osób pozostaj cych w zainteresowaniu bada .  

Niniejszy artyku , z uwagi na obszerno  prowadzonych bada , analizuje je-

dynie wybrane aspekty tego problemu, z perspektywy osób nieletnich – uczniów 

szkó , którzy z ró nych powodów mieli nieszcz cie wej  w konflikt z obowi -

zuj cym prawem, b d  to poprzez pope nienie czynu karalnego (przest pstwa 

lub okre lonego wykroczenia), b d  poprzez tzw. demoralizacj  i których spra-

wy ostatecznie zosta y skierowane do rozpoznania przez S d Rodzinny.  

Polskie regulacje prawne dotycz ce osób nieletnich.  

Przybli enie podstawowych poj  

Poj cie „przest pczo ci nieletnich” jest poj ciem prawnym i kryminologicz-

nym powszechnie stosowanym na ca ym wiecie. Nie jest jednak poj ciem jed-

noznacznym. Niejednoznaczno  ta wynika z ró nych kryteriów okre lania pod-

stawowych cech tego poj cia, tzn. granicy wieku osoby, któr  okre la si  jako 

„nieletni ”, oraz katalogu czynów i zachowa  uwa anych za przest pstwo. Mi -

dzy poszczególnymi krajami zachodz  ró nice tak w okre laniu rozpi to ci wie-

ku (dolnej i górnej granicy), jak i rejestru czynów uznanych za karalne w tym 

okresie ycia1. 

Najwa niejszym aktem prawnym w Polsce reguluj cym post powanie  

w sprawach nieletnich jest Ustawa o post powaniu w sprawach nieletnich 

(u.p.n.) z dnia 26 pa dziernika 1982 r., z pó niejszymi zmianami. Jej g ównym 

za o eniem jest: „Przeciwdzia anie przest pczo ci i demoralizacji nieletnich  

i stwarzanie warunków powrotu do normalnego ycia nieletnim, którzy popadli 

w konflikt z prawem b d  z zasadami wspó ycia spo ecznego, oraz d enie do 

umacniania funkcji opieku czo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialno ci 

rodzin za wychowanie nieletnich na wiadomych swych obowi zków cz onków 

spo ecze stwa…”2. 

Aby atwiej zrozumie  analizowane zagadnienia, niezb dnym jest przybli e-

nie podstawowego dla ca ej Ustawy poj cia „nieletni”. Definiuje go dok adnie 

art.1 par. 1 u.p.n., który mówi o konkretnych trzech przypadkach u ycia tego po-

j cia. Tak wi c, ilekro  mowa jest o „nieletnim” rozumie si  przez to osob  wo-

bec której stosowane s  przepisy niniejszej ustawy w zakresie: 

                                                                          
1  B. Ho yst, Przest pczo  nieletnich, [w:] W. Pomyka o (red.), Encyklopedia pedagogiczna, 

Warszawa 1993, s. 642. 
2  Ustawa z dnia 26 pa dziernika 1982 r. o post powaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity) 

Dz. U. z 2002 r., nr 11, poz. 109 z pó n. zm. 
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1. zapobiegania i zwalczania demoralizacji w stosunku do osób, które nie 

uko czy y lat 18; 

2. post powania w sprawach o czyny karalne w stosunku do osób, które dopu-

ci y si  takiego czynu po uko czeniu 13 lat, ale nie uko czy y lat 17; 

3. wykonywania rodków wychowawczych lub poprawczych w stosunku do 

osób, wzgl dem których rodki te zosta y orzeczone, nie d u ej jednak ni  

do uko czenia przez te osoby lat 21.  

Rozpi to  wiekowa poj cia „nieletniego” wed ug wyk adni u.p.n. zale y od 

rodzaju zastosowanego post powania uwzgl dniaj cego stopie  demoralizacji, 

pope nienie czynu karalnego, b d  wykonywanie rodków wychowawczych lub 

poprawczych. Precyzuj c, granice wiekowe zosta y uzale nione od rodzaju za-

stosowanego wzgl dem nieletniego post powania:  

— do 18 lat w post powaniu dotycz cym zapobiegania i zwalczania demorali-

zacji, 

— od 13 do nieuko czonych 17 lat w post powaniu dotycz cym czynu karal-

nego, 

— do 21 lat w post powaniu dotycz cym wykonywania wcze niej orzeczonych 

rodków wychowawczych lub poprawczych.  

Kolejnym kluczowym terminem, jaki pojawia si  w u.p.n., jest poj cie „de-

moralizacji”, które w literaturze prawniczej do dzi  budzi wiele kontrowersji.  

W wyk adni s downiczej najcz ciej przyjmuje si , e demoralizacj  jest za-

chowanie nacechowane zespo em wzgl dnie trwa ych symptomów wiadcz -

cych o nieprzestrzeganiu podstawowych zasad i norm spo ecznych, powtarzaj -

ce si  wielokrotnie. W art. 4 par. 1 u.p.n. ustawodawca w celu sprecyzowania 

poj cia „demoralizacji” wylicza wiadcz ce o niej przyk adowe okoliczno ci, 

takie jak: „naruszanie zasad wspó ycia spo ecznego, pope nienie czynu zabro-

nionego, systematyczne uchylanie si  od obowi zku szkolnego lub kszta cenia 

zawodowego, u ywanie alkoholu lub innych rodków w celu wprowadzenia si  

w stan odurzenia, uprawianie nierz du, w ócz gostwo, udzia  w grupach prze-

st pczych. Wed ug za o e  kryminologii, demoralizacja pojmowana jest jako 

niewynikaj cy z przyczyn chorobowych lub rozwojowych stan struktur poznaw-

czych prowadz cy do nierespektowania norm moralnych, sprzyja amaniu prawa3. 

Rozpatrywana granica wiekowa dotycz ca post powa  w sprawach o demo-

ralizacj  przyjmuje wiek nieletniego do lat 18. Co do dolnej granicy wiekowej  

w praktyce orzecznictwa s dów rodzinnych przyj to, e odpowiedzialno  nie-

letnich w tym zakresie zaczyna si  od lat 5. W odniesieniu do nieletnich poj cie 

czynu karalnego precyzuje art. 1 par. 2 pkt 2 u.p.n., ilekro  w ustawie jest mowa 

o „czynie karalnym” – rozumie si  przez to czyn zabroniony przez ustaw  jako:  

                                                                          
3  J. B achut, A. Gaberle, K. Kraje ski, Kryminologia, Gda sk 2004, s. 320. 
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a) przest pstwo lub przest pstwo skarbowe albo 

b) wykroczenie okre lone w artyku ach:  

— art. 51 – zak ócanie spokoju, porz dku publicznego, spoczynku nocnego, 

— art. 69 – umy lne uszkadzanie znaków umieszczonych przez organ pa -

stwowy, 

— art. 74 – niszczenie znaków ostrzegaj cych o niebezpiecze stwie dla y-

cia lub zdrowia, 

— art. 76 – rzucanie kamieniami (przedmiotami) w pojazd b d cy w ruchu, 

— art. 85 – samowolna zmiana znaków lub sygna ów drogowych, 

— art. 87 – kierowanie pojazdem po u yciu alkoholu, 

— art. 119 – kradzie  i przyw aszczenie mienia, 

— art. 122 – paserstwo (gdy warto  mienia nie przekracza 250 z ), 

— art. 124 – niszczenie mienia, 

— art. 133 – spekulacja biletami, 

— art. 143 – utrudnianie korzystania z urz dze  u yteczno ci publicznej, 

Tak wi c, nie wszystkie wykroczenia zawarte w kodeksie wykrocze  stano-

wi  czyny karalne w poj ciu u.p.n. Je eli zatem osoba nieletnia pope ni czyn za-

broniony o znamionach wykroczenia, inny ni  wyszczególnione powy ej, za-

chowanie takie mo e by  rozpatrywane jako przejaw demoralizacji. Ustalony  

w art. 1 par. 1 pkt 2 dolny próg odpowiedzialno ci nieletniego (13 lat) oznacza, 

e pope nienie czynu karalnego przez osoby, które nie osi gn y tego wieku, 

traktowane b dzie jako przejaw demoralizacji i uzasadnia prowadzenie post -

powania opieku czo-wychowawczego, uregulowanego w przepisach art. 44–47 

u.p.n. (pope nienie czynu zabronionego wymienione jest bowiem w art. 4 par. 1 

u.p.n. w ród innych okoliczno ci wiadcz cych o demoralizacji nieletniego)4.  

W przypadku odpowiedzialno ci za pope nienie czynu karalnego, granica wie-

kowa nieletnich przyjmuje rozpi to  od 13 do 17 lat. Z chwil  uko czenia  

17 roku ycia za pope nienie wykroczenia lub przest pstwa sprawca zaczyna 

odpowiada  karnie na zasadach okre lonych w kodeksie wykrocze  i kodeksie 

karnym. 

Termin „nieletni” pojawia si  jeszcze w innej ustawie, a mianowicie w Kodek-

sie karnym (k.k.)5, który przewiduje dwa przypadki odst pstwa od regu y odpowie-

dzialno ci karnej od 17 roku ycia. Precyzuje to art. 10 k.k., który stanowi:  

Art. 10 par. 1. k.k. – Na zasadach okre lonych w tym kodeksie odpowiada 

ten, kto pope nia czyn zabroniony po uko czeniu 17 lat. 

Par. 2. Nieletni, który po uko czeniu 15 lat dopuszcza si  czynu zabronione-

go okre lonego w: 

                                                                          
4  K. Gromek, Komentarz do Ustawy o post powaniu w sprawach nieletnich, Warszawa 2001, s. 37. 
5  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., nr 88 poz. 553 z pó n. zm.). 
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— art. 134 – zamach na ycie prezydenta, 

— art. 148 par. 1, 2 lub 3 – zabójstwo, 

— art. 156 par. 1 lub 3 – spowodowanie ci kiego uszczerbku na zdrowiu, 

— art. 163 – spowodowanie katastrofy, 

— art. 166 – podst pne lub z u yciem gwa tu porwanie statku wodnego lub 

powietrznego, 

— art. 173 par. 1 lub 3 – spowodowanie katastrofy w ruchu l dowym, wodnym 

lub powietrznym, 

— art. 197 par. 3 – zgwa cenie ze szczególnym okrucie stwem lub wspólnie  

z inn  osob , 

— art. 252 par. 1 lub 2 – wzi cie zak adnika, 

— art. 280 rozbój, 

mo e odpowiada  na zasadach okre lonych w tym kodeksie, je eli okoliczno ci 

sprawy oraz stopie  rozwoju nieletniego, jego w a ciwo ci i warunki osobiste za 

tym przemawiaj  oraz je eli poprzednio stosowane rodki wychowawcze lub 

poprawcze okaza y si  bezskuteczne. 

Par. 4. W stosunku do sprawcy, który pope ni  wyst pek po uko czeniu  

17 lat, lecz przed uko czeniem lat 18, s d zamiast kary stosuje rodki wycho-

wawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich, je eli okolicz-

no ci sprawy oraz stopie  rozwoju sprawcy, jego w a ciwo ci i warunki osobiste 

za tym przemawiaj . 

Znamiennym dla Ustawy o post powaniu w sprawach nieletnich jest fakt, i  

wyra nie odst puje ona od charakteru karno-represyjnego na rzecz dzia a  opie-

ku czo-wychowawczych zmierzaj cych do ochrony osób nieletnich i zapewnie-

nia im jak najlepszych warunków do pe nego rozwoju, o czym w pe ni mówi  

zapisy u.p.n.: 

Art. 3 par. 1. W sprawie nieletniego nale y kierowa  si  przede wszystkim 

jego dobrem, d c do osi gni cia korzystnych zmian w osobowo ci i zachowa-

niu si  nieletniego oraz zmierzaj c w miar  potrzeby do prawid owego spe nia-

nia przez rodziców lub opiekuna ich obowi zków wobec nieletniego, uwzgl d-

niaj c przy tym interes spo eczny. 

Par. 2. W post powaniu z nieletnim bierze si  pod uwag  osobowo  nielet-

niego, a w szczególno ci wiek, stan zdrowia, stopie  rozwoju psychicznego i fi-

zycznego, cechy charakteru, a tak e zachowanie si  oraz przyczyny i stopie  

demoralizacji, charakter rodowiska oraz warunki wychowania nieletniego.  

Takie podej cie umo liwia indywidualizacj  podj tych posuni  w toku 

wszystkich faz post powania z nieletnimi, a jej kryteria dotycz  m.in.: osobowo-

ci pods dnego, jego zachowania si , stopnia i przyczyn demoralizacji, warun-
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ków wychowania oraz charakteru rodowiska, w którym on przebywa6. Zatem 

charakter ustawy zobowi zuje wszystkie instytucje i organy zaanga owane  

w prac  z nieletnimi do kierowania si  w pierwszym rz dzie ich dobrem.  

Charakterystyka próby badawczej 

Badaniami ankietowymi obj to grup  50 osób – nieletnich uczniów jastrz b-

skich szkó , którzy w ostatnim roku mieli prowadzone post powania wyja niaj -

ce w sprawie pope nienia czynów karalnych lub przejawiali znamiona demorali-

zacji, a których sprawy zosta y skierowane do s du rodzinnego z wnioskiem  

o merytoryczne rozpoznanie. W sk ad badanej grupy wesz o 19 dziewcz t  

i 31 ch opców w wieku od 10 do 17 lat.  

31

19

ch opcy

dziewcz ta

 

Wykres 1. Struktura badanej grupy z uwzgl dnieniem p ci 

Wi kszo  próby badawczej stanowili ch opcy. Proporcje te odzwierciedlaj  

utrzymuj c  si  od szeregu lat tendencj , przy czym nale y zwróci  uwag  na 

fakt, e w ostatnich latach notowany jest sta y wzrost liczebno ci nieletnich 

dziewcz t pope niaj cych czyny karalne. Niepokoj cym zjawiskiem jest wzra-

staj ca brutalizacja czynów pope nianych przez dziewcz ta. Nierzadko s  to po-

bicia, naruszenia nietykalno ci cielesnej, gro by karalne. Coraz liczniejsze grono 

dziewcz t dodatkowo wykazuje inne znamiona demoralizacji – si ga po papie-

rosy, alkohol, narkotyki, ucieka z domu, stosuje przemoc fizyczn  i psychiczn , 

wchodzi w powa ne konflikty z rodzin  i rówie nikami. 

Czyny karalne, jakich dopu cili si  badani uczniowie, to najcz ciej kradzie-

e, kradzie e z w amaniem, przest pstwa narkotykowe, pobicia, naruszenia nie-

                                                                          
6  A. Nowak (red.), Zapobieganie demoralizacji i przest pczo ci nieletnich w wietle regulacji 

prawnych, [w:] Wybrane zjawiska powoduj ce zagro enia spo eczne (rozpoznawanie i prze-

ciwdzia anie), Kraków 2000, s. 88.  
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tykalno ci cielesnej, zniszczenia mienia, rozboje, gro by karalne i zniewa enia 

nauczycieli. Najcz ciej notowanymi przejawami demoralizacji by o spo ywa-

nie alkoholu oraz si ganie po inne u ywki, takie jak papierosy czy narkotyki, 

ucieczki z domu, wagary, lekcewa cy czy wr cz agresywny stosunek do opie-

kunów prawnych oraz szeroko poj te problemy wychowawcze, sprawiane na te-

renie domu rodzinnego i szko y.  

Bior c pod uwag  rodzaj szko y, do której ucz szczaj  ankietowani, w tej 

kategorii zdecydowanie najliczniejsz  grup  okazali si  uczniowie szkó  gimna-

zjalnych w przedziale wiekowym od 14 do 16 lat, co wyra nie potwierdza ogól-

nie przyj te twierdzenie, e jest to najtrudniejszy wiek podczas ca ego procesu 

adolescencji. Spo ród 50 badanych uczniów a  32 ucz szcza do szkó  gimna-

zjalnych, uczniowie szkó  podstawowych to 8 osób, liceum ogólnokszta c cego  

i technikum – 4 uczniów, do szko y zawodowej ucz szcza tak e 4 uczniów, na-

tomiast indywidualnym tokiem nauczania obj tych jest 2 kolejnych uczniów  

(w zakresie szko y gimnazjalnej i podstawowej).  
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Wykres 2. Rodzaje szkó , do jakich ucz szczaj  badani nieletni 

W opinii wielu ekspertów, a tak e grona pedagogicznego i rodziców, refor-

ma o wiaty w 1999 r. i utworzenie szkó  gimnazjalnych znacz co przyczyni y 

si  do wzrostu przest pczo ci i demoralizacji w ród osób nieletnich, co wydaj  

si  potwierdza  równie  statystyki policyjne. Pope nieniu czynów karalnych 

cz sto towarzysz  inne przejawy demoralizacji, bardzo cz sto s  to problemy  

z nauk , zachowaniem w szkole, wagary oraz nieklasyfikowanie do nast pnej 

klasy. Wed ug odpowiedzi osób ankietowanych a  19 ocenia swoje wyniki  

w nauce jako bardzo z e, 14 – jako z e, 10 badanych twierdzi, e uczy si  na 

rednim poziomie, 4 – osi ga dobre wyniki w nauce, a 3 uwa a, e uczy si  bar-

dzo dobrze.  
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Wykres 3. Wyniki w nauce, jakie osi gaj  ankietowani uczniowie 

Ponad po owa badanych, bo a  29 uczniów, powtarza a lub ponownie po-

wtarza klas  z powodu wagarów, z ych wyników w nauce, powa nych proble-

mów z zachowaniem, lub te  zosta a nieklasyfikowana z uwagi na ca kowit  

nierealizacj  obowi zku szkolnego, z tego 18 uczniów powtarza lub powtarza o 

klas  jeden raz, 3 – dwa razy, 7 – trzy razy i 1 powtarza klas  po raz pi ty. Je eli 

chodzi o wagary, tylko 6 spo ród badanych uczniów o wiadczy o, e wcale nie 

wagaruje, na drugim ko cu skali mamy natomiast a  10 uczniów, którzy zupe -

nie nie realizuj  obowi zku szkolnego i nie czuj  z tego powodu jakiego  spe-

cjalnego dyskomfortu. Podczas lu nych rozmów okazywa o si  cz sto, i  nie by-

li w stanie sprecyzowa  jakichkolwiek korzy ci p yn cych z ucz szczania do 

szko y. Niejednokrotnie wykazywali wysoce niepokoj cy brak troski o w asn  

przysz o .  
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Wykres 4. Cz stotliwo  wagarów w ród badanych uczniów 

Analiza odpowiedzi na wybrane pytania zadane w ankiecie 

Przyczyn demoralizacji nale y doszukiwa  si  w niezaspokojeniu wa nych 

potrzeb psychicznych m odzie y, co cz sto prowadzi  mo e do powa nych za-
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burze  funkcjonowania, kryzysów emocjonalnych, kryzysów w systemie warto-

ci, w tpliwo ci i l ków egzystencjonalnych. Win  za ten stan rzeczy w g ównej 

mierze ponosi rodzina, nast pnie szko a i rodowisko lokalne (osiedle mieszka-

niowe). Znacz cy wp yw na demoralizacj  nieletnich maj  równie  rodki ma-

sowego przekazu7. Szczególnie silny wp yw na proces demoralizacji wywieraj  

niekorzystne warunki rodowiskowe, w jakich wychowuje si  nieletni i w jakich 

kszta tuje si  jego osobowo , przy czym wp yw ró nych rodowisk, w których 

przebywa nieletni (rodzina, grupy rówie nicze, rodowisko szkolne, rodowisko 

pracy), jest zró nicowany w zale no ci od fazy rozwojowej, w jakiej nieletni si  

znajduje. Charakter rodowiska i jego wp yw wychowawczy (pozytywny b d  

negatywny) wyznaczaj  takie czynniki, jak: 

a) panuj cy w rodowisku system warto ci, 

b) stosunek do norm spo ecznych (moralnych, prawnych), wyra aj cy si   

w codziennym post powaniu, 

c) wzajemny stosunek cz onków rodowiska do siebie, wyra aj cy si  w wi zi 

emocjonalnej i umiej tno ci wspó ycia8. 

Przedstawione poni ej odpowiedzi na wybrane zagadnienia zawarte w an-

kiecie d  do nakre lenia obrazu badanego zjawiska, w oparciu o wymienione 

czynniki.  

wiadomo  prawna badanych uczniów  

Prowadzone badania wskazuj  na nisk  wiadomo  prawn  w ród nielet-

nich, dotycz c  zarówno istniej cych uregulowa  prawnych, jak i konsekwencji 

zwi zanych z naruszaniem istniej cych przepisów, w szczególno ci rodków 

wychowawczych, jakimi dysponuje wobec nich s d rodzinny. 

Najmniej drastycznym rodkiem jest upomnienie. Odnosi ono skutek, je eli 

nieletniego cechuje pewna wra liwo , a stopie  demoralizacji jest nieznaczny. 

Upomnienie mo na stosowa  równie  wobec nieletniego, który nieumy lnie po-

pe ni  czyn karalny, a jego dotychczasowy tryb ycia nie budzi zastrze e .  

S d ustanawia nadzór odpowiedzialny rodziców, gdy uzna, e prezentowane 

przez nich postawy wychowawcze, ch  wspó pracy z s dem i pragnienie rato-

wania dziecka, którego prawid owy dotychczas rozwój zosta  zak ócony, pozwa-

laj  na rezygnacj  z bezpo redniej, systematycznej ingerencji s du. W przypad-

ku braku w a ciwego nadzoru s d mo e ukara  rodziców kar  pieni n , ograni-

                                                                          
7  E. Czapiewska, W. Czapiewski, Profilaktyka demoralizacji i patologii spo ecznej nieletnich  

w rodowisku lokalnym, Legionowo 1999, s. 11. 
8  K. Gromek, op. cit., s. 56–57. 
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czy  lub pozbawi  ich w adzy rodzicielskiej. S d mo e orzec nadzór opiekuna 

prawnego nad nieletnim. 

rodkiem najcz ciej i najch tniej orzekanym przez s dy rodzinne jest nad-

zór kuratora. Pozwala to na pozostawienie nieletniego w rodowisku rodzinnym, 

a jednocze nie na ingerencj  osoby obcej, wspomagaj cej prac  wychowawcz  

rodziców. 

S d mo e skierowa  nieletniego do kuratorskiego o rodka pracy z m odzie-

, którego zadaniem jest wdra anie podopiecznych do przestrzegania zasad 

wspó ycia spo ecznego, kszta towanie w a ciwego stosunku do nauki i pracy 

oraz rozwijanie uzdolnie . 

Nieletni mo e zosta  umieszczony w rodzinie zast pczej, czyli instytucji 

prawnej, której celem jest opieka nad dzieckiem trwale lub przej ciowo pozba-

wionym opieki rodzicielskiej, opartej na modelu wychowania rodzinnego, której 

funkcjonowanie zapewniaj  odpowiednie instytucje pa stwowe. 

Najbardziej surowym rodkiem wychowawczym jest umieszczenie nielet-

niego w placówce opieku czo-wychowawczej. rodek ten stosuje si  w przy-

padku stwierdzenia u nieletniego zaawansowanego stopnia demoralizacji, co 

powoduje, e koniecznym staje si  otoczenie go szczególn  opiek  i wzmo o-

nym nadzorem wychowawczym przez specjalnie w tym celu powo an  placów-

k . Nieletni zdobywa tam wykszta cenie i uczy si  zawodu9. 

Na pytanie: „Czy wiedzia e /a , e le post pujesz, amiesz prawo?” tylko 8 

z ankietowanych uczniów stwierdzi o, e w chwili pope niania czynu karalnego 

nie mieli wiadomo ci amania prawa, 34 – doskonale wiedzia o, e naruszaj  

przepisy prawne, z tego 22 liczy o, e nie zostan  z apani, a 12 – z uwagi na 

obecne przepisy prawne – czu o si  zupe nie bezkarnie. Ponad po owa – 27 ba-

danych uczniów – mia a ju  wcze niej prowadzone post powania w s dzie ro-

dzinnym w sprawie pope nienia czynu karalnego lub demoralizacji, a konflikt  

z prawem nie by  dla nich jednorazowym incydentem. Doskonale orientowali si  

w przebiegu ca ej procedury zwi zanej z post powaniem wyja niaj cym. Wobec 

tych nieletnich s d rodzinny stosowa  ju  wcze niej rodki wychowawcze prze-

widziane w art. 6 Ustawy o post powaniu w sprawach nieletnich.  

Wobec 17 z 27 notowanych nieletnich s d rodzinny zastosowa  wy ej 

wspomniany nadzór kuratora, w stosunku do kolejnych 7, z uwagi na wysoki 

stopie  demoralizacji, wyda  orzeczenie o umieszczeniu w placówce opieku -

czo-wychowawczej. W stosunku do pozosta ych 3 nieletnich s d zastosowa  

upomnienie, zobowi zanie do nauki oraz nadzór odpowiedzialny rodzica. 

                                                                          
9  J. Kaleta, E. Mizera-Skrzy ska, Poradnik dla nauczycieli – zasady post powania z dzie mi  

i m odzie , Katowice 2005, s. 32–33. 
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Kolejne z pyta  dotyczy o motywów, jakimi kierowali si  nieletni, pope nia-

j c czyn karalny lub przejawiaj c zachowania wiadcz ce o demoralizacji.  
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Wykres 5. Powody pope nienia czynu karalnego lub zachowania zakwalifikowanego jako przejaw 

demoralizacji  

Niemal e po owa ankietowanych uczniów stwierdzi a, e dokona a czynu 

karalnego pod wp ywem namowy znajomych, a 19 z badanych osób o wiadczy-

o, e chcia o tak e w ten sposób zaimponowa  swoim znajomym. Odpowied  

na to pytanie u wiadamia, jak ogromny wp yw na m odego cz owieka wywiera 

jego rodowisko rówie nicze. Zw aszcza je eli w obr bie grupy rówie niczej 

funkcjonuj  osoby, które przejawiaj  zachowania pozostaj ce w sprzeczno ci  

z obowi zuj cymi normami spo ecznymi. Zachowania przest pcze stanowi  

najbardziej spektakularny wska nik negatywnego wp ywu grupy rówie niczej na 

jednostk . W wiadomo ci spo ecznej funkcjonuje raczej jednoznaczne przeko-

nanie, e przest pcza grupa niemal bezwarunkowo wp ywa na przest pczo  

jednostki, przy czym nie ma tu rozró nienia ze wzgl du na wiek m odzie y i ro-

dzaje czynów przest pczych i innych zachowa  patologicznych10. Zale no ci te 

wykazywano ju  w wielu wcze niejszych badaniach, a analizowana próba ba-

dawcza stanowi potwierdzenie wcze niejszych za o e . W drugim co do liczeb-

no ci wariancie odpowiedzi, ankietowani jako przyczyn  swoich konfliktów  

z prawem wskazuj  „g upot ”, zupe nie nieprzemy lane dzia anie, które tak e  

w wi kszo ci przypadków czy o si  w a nie z ch ci  zaimponowania grupie 

rówie niczej.  

                                                                          
10  B. Urban, Zachowania dewiacyjne m odzie y w interakcjach rówie niczych, Kraków 2005, s. 49. 
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U ywki i uzale nienia 

Uzale nienie traktowane jest jako zespó  okre lonych objawów i zachowa , 

g ównie za  nieodpartego pragnienia przyjmowania substancji psychoaktyw-

nej11. Wyró niamy trzy rodzaje tej zale no ci: 

— zale no  psychiczna: to stan przymusowy (trudna do przezwyci enia 

ch ), w którym konieczne jest okresowe lub ci g e przyjmowanie rodka, 

który wywo a  zale no , 

— zale no  fizyczna: stan patologiczny wywo any przez powtarzanie podawa-

nia organizmowi niektórych rodków psychoaktywnych (co powoduje adap-

tacj  o rodkowego uk adu nerwowego do tej substancji), a nag e ich odsta-

wienie wywo uje wyst powanie tzw. zespo u abstynencyjnego, charaktery-

stycznej grupy objawów fizycznych i psychicznych, 

— zale no  spo eczna: ch  sprostania naciskowi grupy, uleganie modzie  

w odniesieniu do u ywanych rodków psychoaktywnych12.  

Wymieniona – jako ostatnia – zale no  spo eczna oraz silnie z ni  zwi zana 

ch  akceptacji w grupie rówie niczej i przejmowanie okre lonych wzorców za-

chowa  stanowi z regu y najsilniejsz  motywacj  do si gania po rodki psycho-

aktywne przez osoby nieletnie. W ca ym procesie uzale nienia zale no  spo-

eczna zazwyczaj pojawia si  jako pierwsza, stopniowo do  szybko do cza do 

niej zale no  psychiczna, a na koniec najtrudniejsza do przezwyci enia zale -

no  fizyczna, tworz c najpe niejszy obraz uzale nienia. 

W oparciu o analiz  udzielonych w ankiecie odpowiedzi, najbardziej popu-

larn  u ywk , po któr  si gaj  badani nieletni, s  papierosy. Ponad po owa  

z nich przyznaje, e jest uzale niona od nikotyny i deklaruje, e po papierosy 

si ga codziennie.  
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Wykres 6. Cz stotliwo , z jak  badani nieletni si gaj  po papierosy 

                                                                          
11  Z. Jurczy ski, Narkomania – podr cznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, Warszawa 

2002, s. 12. 
12  Ibidem, s. 59. 
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Kolejn  co do popularno ci w ród nieletnich u ywk  jest alkohol. atwy do-

st p do napojów alkoholowych oraz uwarunkowania spo eczne, takie jak kultu-

ra, nawyki i obyczaje zwi zane z piciem, przyczyni y si  do spo ywania alkoho-

lu nie tylko przez doros ych, ale równie  nieletnich. Inicjacji alkoholowej dzieci 

i m odzie y sprzyja jego spo ywanie w domu rodzinnym, w grupie rówie niczej, 

a tak e w miejscach publicznych. Coraz cz ciej traktowany jest jako stymulator 

dobrej zabawy na dyskotekach i spotkaniach towarzyskich13. 

Zdecydowana wi kszo  – bo a  41 uczniów – ma ju  za sob  inicjacj  al-

koholow . Po alkohol, najcz ciej w postaci piwa, co najmniej kilka razy w mie-

si cu, si ga 19 z badanych. Oznaki powa nego uzale nienia alkoholowego po-

wi zanego jednocze nie z uzale nieniem od narkotyków wykazuje 2 spo ród 

badanych gimnazjalistów. 
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Wykres 7. Cz stotliwo , z jak  badani nieletni si gaj  po alkohol 

Trzeci  z kolei, pod wzgl dem popularno ci w ród badanej m odzie y, gru-

p  substancji psychoaktywnych stanowi  narkotyki. Ponad po owa ankietowa-

nych – 28 osób, o wiadczy a, e nigdy nie za ywa a narkotyków. Pozosta e  

22 osoby przyznaj , i  mia y ju  z nimi kontakt. Spo ród nich, jak ju  wy ej 

wspomniano, 2 badanych wykazuje oznaki uzale nienia narkotykowego. Najpo-

pularniejsze narkotyki to marihuana, amfetamina, haszysz, tabletki ekstazy.  
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Wykres 8. Cz stotliwo , z jak  badani nieletni si gaj  po narkotyki 

                                                                          
13  J. Kaleta, E. Mizera-Skrzy ska, op. cit., s. 14. 
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W przypadku substancji psychoaktywnych o wspólnej nazwie „dopalacze”, 

a  40 badanych zadeklarowa o, e nigdy ich nie próbowali. Podczas rozmów 

m odzi ludzie o dopalaczach wypowiadali si  min. w nast puj cy sposób:  

Dopalacze to syf, nigdy nie wiadomo, co to jest i jak zadzia a, a przy narkotykach sprawa 

jest jasna.  
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Wykres 9. Cz stotliwo , z jak  badani nieletni si gaj  po dopalacze 

Na koniec doda  nale y, i  w opinii ankietowanych leki psychotropowe nie 

ciesz  si  tak du ym zainteresowaniem, jak papierosy, alkohol czy narkotyki. 

M odzie  si ga po nie raczej okazyjnie, najcz ciej podbieraj c je cz onkom 

najbli szej rodziny.  

Doros e otoczenie, sytuacja rodzinna badanych uczniów 

Dziecko w ci gu swojego ycia poddawane jest oddzia ywaniom ró nych 

rodowisk wychowawczych. Ich wp yw zmienia si  w zale no ci od etapu roz-

woju, na którym si  ono znajduje, jak równie  od indywidualnych do wiadcze  

yciowych. Rodzina nale y do tych rodowisk wychowawczych, których wp yw 

rozci ga si  na okres ca ego ycia jednostki. Sytuacja rodzinna jest jednym  

z czynników wywieraj cych istotny wp yw na przebieg procesu socjalizacji 

dziecka. rodowiska rodzinnego nie mo na traktowa  jako sytuacji wychowaw-

czej uformowanej raz na zawsze. Podlega ono pewnym przeobra eniom pod 

wp ywem ró nych czynników – ekonomicznych, spo ecznych, jak równie  in-

dywidualnych. Wed ug B. Ho ysta wi kszo  nieletnich przest pców wychowu-

je si  w rodzinach o skumulowanych czynnikach negatywnych, takich jak: prze-

st pcze wzorce zachowa , alkoholizm rodziców lub rodze stwa, brak emocjo-

nalnej wi zi rodzinnej, zachowania agresywne, porzucenie rodziny przez jedne-

go z rodziców. Wszelkie nieprawid owo ci w kontaktach pomi dzy rodzicami  
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i dzie mi wywo uj  w dziecku poczucie zagro enia, l k i brak poczucia bezpie-

cze stwa, co przejawia si  w ró nych formach nieprawid owych zachowa 14. 

Analizuj c rodowisko rodzinne nieletnich obj tych badaniem, zauwa amy, 

e a  23 ankietowanych nieletnich wywodzi si  z rodzin rozbitych, przy czym  

w wi kszo ci pozostaj  oni pod opiek  matek. Id c dalej, przyczyn  rozwodów 

lub separacji ma e skiej w przewa aj cej cz ci przypadków by a przemoc  

w rodzinie cz sto powi zana z alkoholizmem sprawcy – ojca i m a, 18 uczniów 

wywodzi si  z rodzin pe nych, rodzice 3 kolejnych yj  w konkubinacie, nato-

miast 6 wychowuje si  w rodzinach zast pczych b d  te  przebywaj  w placów-

kach opieku czych. Ograniczenie lub pozbawienie w adzy rodzicielskiej s d za-

stosowa  wobec 16 ojców, 3 matek oraz w kolejnych 3 przypadkach wobec 

obojga rodziców.  

Kolejnym czynnikiem poddanym analizie jest ustanowienie przez s d nadzo-

ru kuratora nad rodzin  nieletniego. Sta ym nadzorem kuratora s dowego z po-

wodu przemocy domowej, alkoholizmu jednego lub obojga rodziców, nieprawi-

d owej sytuacji opieku czo-wychowawczej ma oletnich lub trudnej sytuacji by-

towej obj tych jest a  19 rodzin z grupy badanych nieletnich.  

Je eli chodzi o ocen  statusu ekonomicznego rodziny, 24 ankietowanych 

uwa a sytuacj  materialn  w asnej rodziny jako „bardzo dobr ” i „dobr ”, 10 ja-

ko redni , a tylko 16 jako „bardzo z ” i „z ”. Taki obraz po raz kolejny amie 

stereotyp, który mówi, e w konflikty z prawem z regu y wchodz  osoby wywo-

dz ce si  z ubo szych warstw spo ecznych, zagro onych marginalizacj . Na 

do  dobr  kondycj  finansow  rodzin nieletnich mo e w znacznej mierze 

wp ywa  fakt, i  wi kszo  mieszka ców miasta Jastrz bia-Zdroju, w szczegól-

no ci m czyzn, znajduje sta e zatrudnienie w przemy le górniczym. Pozosta e 

bran e, w których m czy ni najcz ciej znajduj  zatrudnienie, to budownictwo, 

us ugi remontowe i w asna dzia alno  gospodarcza – najcz ciej zwi zana  

z handlem. Tylko 21 matek badanych uczniów (mniej ni  po owa) posiada sta  

prac , natomiast kolejne 7 pracuje dorywczo, a  21 pozostaje bez pracy. Propor-

cje te odzwierciedlaj  du y stopie  bezrobocia w ród kobiet na terenie Jastrz -

bia-Zdroju. Tendencja ta rysuje si  wyra nie m.in. w danych statystycznych 

PUP, gdzie od pocz tku lat 90. kobiety stanowi  oko o 2Ú3 zarejestrowanych osób 

bezrobotnych. Tak wi c ci ar utrzymania rodziny spoczywa g ównie na m -

czyznach. Mimo relatywnie dobrych zarobków w górnictwie, osoby z najbli -

szego otoczenia badanych uczniów – cz onkowie rodzin, do  cz sto korzystaj  

z ró nych form pomocy socjalnej. Niemal e po owa rodzin korzysta z ró nych 

form wsparcia oferowanych przez Miejski O rodek Pomocy Spo ecznej,  

                                                                          
14  P. Huget, Rodzinne uwarunkowania zaburze  w zachowaniu u dzieci, [w:] B. Urban (red.), De-

wiacje w ród m odzie y. Uwarunkowania i profilaktyka, Kraków 2001, s. 193–194. 
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w 16 przypadkach jedno z rodziców pobiera alimenty z funduszu alimentacyjne-

go, 6 osób pobiera zasi ek dla bezrobotnych. Tylko w przypadku 17 rodzin nie 

odnotowano korzystania z jakiejkolwiek formy pomocy.  

Powszechnie wiadomo, e dla m odego cz owieka rodowisko rodzinne jest 

pierwotnym i najwa niejszym miejscem rozwoju osobowo ci, systemu warto ci 

i wzorców zachowa  w ró nych sytuacjach spo ecznych. Niew tpliwie stanowi 

tak e ród o zaspokojenia ró norodnych potrzeb yciowych. Funkcjonuje jako 

ca o , a jej cz onkowie wzajemnie oddzia uj  na siebie. W przypadku rodziny 

dysfunkcyjnej relacje rodzinne ulegaj  znacznemu zaburzeniu. Rodzina taka nie 

spe nia swoich podstawowych funkcji, uniemo liwia zaspokajanie potrzeb, prawi-

d owy rozwój oraz funkcjonowanie poszczególnych jej cz onków i cz sto staje si  

ród em negatywnych wzorców zachowa  powielanych przez kolejne pokolenia.  

Jedno z pyta  zawartych w ankiecie analizuje cz stotliwo  wyst powania 

pewnych negatywnych zachowa  pojawiaj cych si  w ród cz onków najbli szej 

rodziny badanych nieletnich uczniów. Rozk ad odpowiedzi na to pytanie obrazu-

je poni szy wykres. 
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Wykres 10. Zachowania przejawiane przez cz onków najbli szej rodziny nieletnich 

W przypadku 47 ankietowanych, cz onkowie ich najbli szej rodziny pal  

papierosy, a  w 34 rodzinach pojawia si  zjawisko nadu ywania alkoholu, ko-

lejny niepokoj co wysoki wska nik dotyczy wyst powania przemocy domowej 

– a  w 27 rodzinach! Dalej 21 nieletnich deklaruje, e w gronie najbli szych 

cz onków ich rodziny s  osoby, które mia y ju  tzw. „problemy z prawem”. 

Dla porównania, poni szy wykres przedstawia rozk ad odpowiedzi na pyta-

nie dotycz ce cz stotliwo ci wyst powania podobnych zachowa  w ród grupy 

znajomych, z którymi badani nieletni spotykaj  si  prawie codziennie. 
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wagary
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Wykres 11. Zachowania przejawiane przez grup  najbli szych znajomych nieletnich 

Przypomnijmy, e badaniami zostali obj ci uczniowie b d cy sprawcami 

czynów karalnych, sprawiaj cy problemy wychowawcze i w wielu przypadkach 

wykazuj cy dodatkowe znamiona demoralizacji. Powy szy wykres stanowi zo-

brazowanie znamion demoralizacji, jakie najcz ciej – dodatkowo poza pope -

nianiem czynów karalnych – wykazuj  osoby nieletnie. Palenie papierosów  

i spo ywanie alkoholu w ród znajomych badanych nieletnich, w ich opinii, jest 

zachowaniem jak najbardziej normalnym, 40 ankietowanych o wiadczy o, e  

w gronie ich znajomych znajduj  si  osoby, które ju  mia y ró nego rodzaju 

konflikty z prawem, w tym post powania przed s dem rodzinnym. Powszech-

nym zjawiskiem s  tak e wagary – 43 badanych twierdzi, e do grupy ich do-

brych znajomych nale  osoby, które wagaruj , 29 respondentów ma tak e po-

ród swoich znajomych takich, którzy si gaj  po narkotyki. Najcz ciej jest to 

marihuana, haszysz, „ekstazy” i amfetamina. Rzadszym zjawiskiem jest za y-

wanie dopalaczy, leków psychotropowych i uprawianie seksu za pieni dze lub 

inne korzy ci materialne.  

Podstawowe problemy rozwoju dorastaj cej m odzie y skupiaj  si  na bu-

dowaniu to samo ci i formowaniu centralnego, stabilnego systemu warto ci. 

Ten trudny proces ma charakter intrapsychiczny i interpsychiczny, bior cy pod 

uwag  wp ywy czynników zewn trznych o charakterze przede wszystkim spo-

ecznym i przebiegaj cy na p aszczy nie interakcji z innymi, rówie nikami i do-

ros ymi cz onkami spo ecze stwa15. 

                                                                          
15  T. Kluz, Zachowania dewiacyjne m odzie y w percepcji rówie ników, Toru  2005, s. 13.  
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Czy zatem porównuj c oba wykresy, nale y si  dziwi , e wyniesione z naj-

bli szego otoczenia, z rodzinnego domu wzorce zachowa  s  tak cz sto powie-

lane przez m odych ludzi na co dzie , a tak e w ich pó niejszym yciu?  

Podsumowanie 

Powy szy artyku  przedstawia jedynie niewielki fragment prowadzonych 

bada . Spo eczna z o ono  problemu sprawia, e przest pczo  i demoralizacja 

nieletnich oraz jej korelacje z innymi komponentami rzeczywisto ci spo ecznej 

(np. sytuacj  rodzinn , bezrobociem, patologiami spo ecznymi, przest pczo ci  

doros ych) to obszerny przedmiot rozlicznych analiz, cz sto o charakterze inter-

dyscyplinarnym. Poszukuj  one skutecznych rozwi za , szczególnie w kontek-

cie dzia a  wychowawczych spoczywaj cych m.in. na instytucji szko y.  
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Streszczenie 

Problemy wspó czesnej edukacji –  

przest pczo  i demoralizacja w ród nieletnich uczniów 

Narastanie zjawisk patologicznych w ród dzieci i m odzie y szkolnej oraz rosn ce zagro enie 

niedostosowaniem spo ecznym, przest pczo , demoralizacja, przemoc rówie nicza i uzale nienia 

w ród uczniów – staj  si  coraz wi kszym problemem spo ecznym. Brutalizacja zachowa  m o-

dych ludzi, stopniowe obni anie si  granicy wiekowej sprawców pope nianych przest pstw oraz 

osób nieletnich wykazuj cych znamiona demoralizacji coraz cz ciej sk aniaj  do refleksji nad po-

ruszanym tematem. Artyku  przedstawia fragment prowadzonych w tym zakresie bada . Spo ecz-

na z o ono  problemu sprawia, e przest pczo  i demoralizacja nieletnich oraz jej korelacje  

z innymi komponentami rzeczywisto ci spo ecznej (np. sytuacj  rodzinn , bezrobociem, patolo-

giami spo ecznymi, przest pczo ci  doros ych) to obszerny przedmiot rozlicznych analiz, cz sto  

o charakterze interdyscyplinarnym. Poszukuj  one skutecznych rozwi za  szczególnie w kontek-

cie dzia a  wychowawczych spoczywaj cych na instytucji szko y. Niniejszy artyku  przedstawia 

problem z punktu widzenia m odych ludzi – uczniów szkó , którzy z ró nych powodów mieli nie-

szcz cie wej  w konflikt z obowi zuj cym prawem, b d  to poprzez pope nienie czynu karalne-

go (przest pstwa lub okre lonego wykroczenia), b d  poprzez tzw. demoralizacj  i których sprawy 

ostatecznie zosta y skierowane do rozpoznania przez s d rodzinny.  

Summary 

Problems of modern education –  

delinquency and demoralization among adolescent students 

Growth of pathologies among children and adolescents, and the growing threat of social mal-

adjustment, crime, depravity, peer violence and addiction among pupils, are becoming more of  

a social problem. The brutalization of the behavior of young people, the gradual lowering of the 

age of perpetrators and minors showing signs of demoralization, make it more and more necessary 

to reflect on the topic. This article presents a fragment of research conducted in this area of studies. 

The social complexity of the problem makes juvenile crime and depravity, and its correlation with 

the other components of social reality (e.g., family situation, unemployment, social pathologies, 

and adult crime) a broad subject of numerous studies, often of an interdisciplinary nature. They 

aim to find effective solutions, particularly in the context of the educational role of the school. 

This paper presents the problem from the point of view of young people – students who, for vari-

ous reasons, have unfortunately come into conflict with the law, either by committing a criminal 

offense (an offense or a specified infringement), or by the so-called demoralization, and whose 

cases were referred to Family Court for judgment. 


