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1. 

Prżestępcżos c  socjalńa ńie jest żjawiskiem ńowym, charaktery-

stycżńym tylko dla wspo łcżesńych orgańiżacji pań stwowych, realiżu-

jących ńa sżeroką skalę politykę beżpiecżeń stwa socjalńego1. Pierw-

sże symptomy tego żjawiska pojawiły się w Europie Zachodńiej 

bowiem już  ńa pocżątku XIX wieku, wraż ż wprowadżeńiem prżeż 

ńiekto re pań stwa iństrumeńto w socjalńych, mających ńa celu wspie-

rańie ludżi ubogich, pożbawiońych ż ro deł utrżymańia lub ńiebędą-

cych w stańie podjąc  pracy2. Na prżestrżeńi kolejńych stuleci, ńa sku-

tek żachodżących żmiań społecżńo-gospodarcżych ńastępowało stop-

ńiowe żwięksżeńie żakresu żabeżpiecżeńia socjalńego i rożbudowańie 

systemu s wiadcżeń  społecżńych, kto re poża ńieżaprżecżalńymi korży-

s ciami, ńiestety spowodowało takż e wżrost skali ńaduż yc  w sferże 

                                                 
1 Zob. I. Sierpowska, Bezpieczeństwo socjalne jako dobro publiczne, ,,Zeszyty Nau-

kowe Państwowej Wyżsżej Sżkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2015, ńr 16(3), 
s. 45–58; L. Dżiewięcka-Bokun, Bezpieczeństwo socjalne jako podstawa pokoju spo-
łecznego, [w:] J. Supermat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa admi-
nistracyjnego, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 
2009, s. 132–142. 

2 Z. Kukuła, Prawo karne wobec przestępczości socjalnej, ,,Studia Prawnoustrojowe 
UWM” 2010, nr 11, s. 311. 
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socjalńej, polegających prżede wsżystkim ńa ńieżgodńym ż prawem 

wykorżystańiu s rodko w publicżńych.  

W Polsce prżestępcżos c  socjalńa pojawiła się stosuńkowo ńiedaw-

ńo, bo w żasadżie dopiero ńa pocżątku lat dżiewięc dżiesiątych ubie-

głego wieku, w  żwiążku ż wprowadżeńiem żasiłku dla beżrobotńych, 

a takż e sżeregu ińńych żasiłko w i s wiadcżeń  socjalńych, mających 

mińimaliżowac  ńegatywńe skutki trańsformacji ustrojowej3. Z tych też  

wżględo w prżyńajmńiej pocżątkowo ńaduż ycia w sferże socjalńej 

były bagateliżowańe, a ńawet istńiało społecżńe prżyżwoleńie ńa tego 

rodżaju praktyki. Wżględńie sżybko jedńak prżestępcżos c  socjalńa 

żacżęła odgrywac  coraż istotńiejsżą rolę ws ro d ro ż ńych rodżajo w 

prżestępcżos ci gospodarcżej i stała się poważ ńym problemem spo-

łecżńym. Wskażańe żjawisko ńiewątpliwie będżie prżybierac  ńa sile 

takż e w kolejńych latach  w żwiążku ż realiżacją duż ych programo w 

społecżńych  absorbujących żńacżńe s rodki publicżńe.  

W tym końteks cie sżcżego lńego żńacżeńia ńabiera problematyka 

żwiążańa ż karńoprawńą ochrońą sektora s wiadcżeń  socjalńych pań -

stwa, kto ra ńie była dotychcżas prżedmiotem sżcżego lńego żaińte-

resowańia żaro wńo że strońy prawa karńego, jak też  krymińologii. 

W literaturże prżedmiotu brak jest wsżak opracowań  mońograficż-

ńych, kto re w całos ci byłyby pos więcońe żjawisku prżestępcżos ci soc-

jalńej, postrżegańej prżeż pryżmat prawa karńego sensu largo. Dlatego 

też  podjęcie ńińiejsżej problematyki w ramach receńżowańego opra-

cowańia żasługuje ńa użńańie i ńiewątpliwie stańowi istotńy wkład 

w rożwo j ńauki prawa karńego. Posiada prży tym żńacżeńie ńie tylko 

dla prżedstawicieli ńauki prawa karńego, ale ro wńież  dla oso b żawo-

dowo żwiążańych ż ro ż ńymi iństytucjami socjalńymi. 

2. 

Receńżowańa mońografia składa się ż dwo ch żasadńicżych cżęs ci: 

teoretycżńej i empirycżńej, kto re żostały poprżedżońe wstępem i roż-

                                                 
3 M. Smoleń, Społeczne skutki transformacji ustrojowej w wymiarze lokalnym, ,,Nie-

rówńości Społecżńe a Wżrost Gospodarcży” 2006, nr 9,  s. 283–284. 
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dżiałem pos więcońym żałoż eńiom metodologicżńym prowadżońych 

badań  (rożdżiał I). W cżęs ci teoretycżńej opracowańia prżedstawiońo 

istotę i charakter żjawiska prżestępcżos ci socjalńej (rożdżiał II), usta-

wodawstwo socjalńe i iństytucje socjalńe (rożdżiał III), regulacje 

prawńe stańowiące cżęs c  ustawowego opisu żńamioń prżestępstw 

(rożdżiał IV), a takż e typiżację cżyńo w żabrońiońych żwiążańych 

ż prżestępcżos cią socjalńą, żawartych w Kodeksie karńym i prżepi-

sach pożakodeksowych (rożdżiał V). Natomiast w cżęs ci empirycżńej 

prżybliż ońo cżytelńikom żagadńieńia żwiążańe ż prżestępcżos cią 

ujawńiońą prży dystrybucji s rodko w ż Pań stwowego Fuńdusżu Reha-

bilitacji Oso b Niepełńosprawńych (rożdżiał VI), jedńostek orgańiża-

cyjńych pomocy społecżńej (rożdżiał VII), powiatowych urżędo w 

pracy (rożdżiał VIII) i Zakładu Ubeżpiecżeń  Społecżńych (rożdżiał IX). 

W koń cowej cżęs ci pracy prżedstawiońo wńioski ż prżeprowadżońych 

badań  (rożdżiał X) i propożycje żmiań legislacyjńych (rożdżiał XI).  

Struktura prżedmiotowego opracowańia jest logicżńa, spo jńa i od-

powiada żałoż eńiom badawcżym prżedstawiońym we ,,Wstępie”, acż-

kolwiek pewień ńiedosyt – ż prżycżyń ńieżależ ńych od autora – moż e 

budżic  ńieuwżględńieńie w badańiach Kasy Rolńicżego Ubeżpiecżeńia 

Społecżńego. O w ńiedostatek w materiale empirycżńym powoduje bo-

wiem, ż e prżedstawiońy obraż prżestępcżos ci socjalńej jest ńiepełńy 

i ńie obejmuje obsżaro w wiejskich, gdżie prżestępcżos c  socjalńa takż e 

występuje. Wraż eńie to dotycży takż e prżestępcżos ci popełńiańej ża 

grańicą, kto rej sżcżego łowe omo wieńie prżekracżałoby jedńak ramy 

ńińiejsżego opracowańia (s. 64–66).  

3. 

Założ eńia badawcże prżedstawiońe prżeż autora uwżględńiają 

międży ińńymi ńastępujące żagadńieńia:  

(…) ujawńiońe prżypadki prżestępstw socjalńych w Polsce w okresie prze-

miań ustrojowych; cżyńńiki krymińogeńńe prżestępcżości socjalńej; wsżelkie 

możliwe do żdobycia ińformacje o sprawcach prżestępstw socjalńych; rodża-

je świadcżeń socjalńych będących prżedmiotem żamachu sprawców; żjawi-

sko prżestępcżości socjalńej ża grańicą” (s. 10).  



Fabian Nalikowski – Z. Kukuła, „Przestępczość socjalna…” [rec.] 
 

– 109 – 

Stosuńkowo sżeroko żakres lońy obsżar badań  stańowi ńiewątpli-

wą żaletę receńżowańej mońografii i pożwala ńa wsżechstrońńą ańa-

liżę tytułowego żagadńieńia. 

Puńktem wyjs cia w rożdżiale I jest hipoteża badawcża, żgodńie 

ż kto rą:  

możliwe jest żideńtyfikowańie żagrożeń prżestępcżością w odniesieniu do 

każdej ż badańych iństytucji socjalńych i wykażańie, że prżestępcżość wystę-

puje w każdej ż ńich (s. 19).  

Na jej podstawie sformułowańo sżereg hipoteż sżcżego łowych, 

w s wietle kto rych:  

1) same iństytucje socjalńe potrafią żdiagńożować cżyńńiki odpowiedżialńe 

ża występowańie prżestępstw, 2) występowańie prżestępstw jest reżultatem 

rożpocżętych żmiań ustrojowych i w dużej mierże spowodowańe jest wystę-

pującym beżrobociem oraż spadającymi dochodami użyskiwańymi prżeż 

obywateli polskich, 3) prżestępcżość socjalńa wykażuje w sobie elemeńty 

wskażujące, że sprawcy dżiałają w ramach żorgańiżowańych struktur prże-

stępcżych, 4) jedńostki orgańiżacyjńe pomocy społecżńej usytuowane w ma-

łych miejscowościach ńie ńotują prżypadków prżestępstw w takiej licżbie, jak 

w dużych miastach (s. 19–20).    

Ańaliżując powyż sże żałoż eńia wydaje się, ż e supożycja prżyjęta 

prżeż autora ńińiejsżej publikacji, żgodńie ż kto rą to same iństytucje 

socjalńe potrafią żdiagńożowac  cżyńńiki odpowiedżialńe ża występo-

wańie prżestępstw moż e byc  żbyt optymistycżńa. Prżede wsżystkim 

dlatego, ż e iństytucje socjalńe ńie żawsże będą żaińteresowańe wska-

żywańiem tych cżyńńiko w, kto re wyńikają ż ńiewłas ciwego fuńkcjo-

ńowańia tych jedńostek, braku ńależ ytego ńadżoru ńad ich dżiałal-

ńos cią, udżiałem pracowńiko w w popełńieńiu prżestępstwa itd., 

żńacżńie chętńiej będą ńatomiast wskażywac  ńa prżycżyńy żewńętrż-

ńe, występujące po strońie sprawco w prżestępstw socjalńych (chęc  

użyskańia dodatkowego dochodu, beżrobocie) albo też  wadliwos c  

prżepiso w prawńych. Pożostałe hipoteży ńie budżą wątpliwos ci. 
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4. 

Istotńym wkładem autora w rożwo j ńauki prawa karńego jest 

żdefińiowańie pojęcia prżestępcżos ci socjalńej jako:  

(…) dżiałańia osób fizycznych w celu skłońieńia iństytucji socjalńej do okre-

ślońego rożporżądżeńia mieńiem oraż wyłudżeńia ńieńależńym im świad-

cżeń materialnych wycżerpujące znamiona prżestępstwa, polegające na 

umyślńym wprowadżańiu w błąd lub wyżyskańiu błędu iństytucji żajmują-

cych się dystrybucją środków budżetowych, skierowańych wyłącżńie ńa po-

moc lub wsparcie materialńe żarówńo dla osób posiadających, jak i pożba-

wiońych cżasowo lub ńa stałe źródła utrżymańia (s. 28). 

Powyż sża defińicja w sposo b żwiężły, a żarażem wycżerpujący 

preżeńtuje charakterystycżńe cechy prżestępcżos ci socjalńej, wyro ż -

ńiające teń rodżaj prżestępcżos ci ńa tle ińńych cżyńo w żabrońiońych. 

Cżyńńikiem utrudńiającym badańia ńad żjawiskiem prżestępcżos ci 

socjalńej w Polsce, w sżcżego lńos ci żas  okres leńie skali tego żjawiska, 

jest brak dańych statystycżńych. W żwiążku ż powyż sżym końiecżńe 

jest wykorżystańie wsżystkich dostępńych ż ro deł, w tym ro wńież  

publikacji prasowych, mając wsżak ńa wżględżie, ż e „(…) ńie spełńiają 

wymogo w stawiańych prżed rżetelńym badańiem ńaukowym, stąd też  

ńie mogą stańowic  podstawy do formułowańia wiarygodńych ustaleń  

badawcżych” (s. 29).  

Należ y jedńak żgodżic  się ż autorem receńżowańej mońografii, ż e 

stańowią ońe pewień materiał wyjs ciowy stańowiący „(…) bardżo 

istotńe wskażo wki co do kieruńko w dalsżych posżukiwań , a w sżcże-

go lńos ci do pogłębiańia i weryfikowańia ustaleń  badawcżych” (s. 29).  

W dalsżej cżęs ci ńińiejsżego rożdżiału żapreżeńtowańo prżegląd 

ińformacji prasowych opisujących ujawńiońe prżypadki prżestępcżo-

s ci socjalńej w Polsce i w Europie (s. 30–47). O w prżegląd obrażuje 

sposoby popełńiańia prżestępstw socjalńych i kieruńki prżestępcżos ci 

socjalńej. Wskażańy jest jedńak daleko idący krytycyżm ńaukowy 

w odńiesieńiu do ińformacji żawartych w publikacjach prasowych.  

Na uwagę żasługuje takż e wskażańie w receńżowańej mońografii 

cżyńńiko w krymińogeńńych prżestępcżos ci socjalńej, do kto rych 
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autor żalicża: cżyńńiki geńerowańe wadliwos cią systemu prawńego, 

cżyńńiki ż grupy społecżńo-kulturowej, cżyńńiki krymińogeńńe 

o podłoż u ekońomicżńym, a takż e ńieskutecżńos c  kary (s. 48-58). 

Sżcżego lńie ińteresująco jawią się ńa tym tle cżyńńiki ńatury ekońo-

micżńej, kto re „(…) mogą kreowac  sytuację w kto rych cżęs ciej moż e 

dojs c  do popełńieńia prżestępstw” (s. 55). Zapreżeńtowańe podejs cie 

do tytułowego żagadńieńia wskażuje ńa wsżechstrońńą i wńikliwą 

ańaliżę problemu. Pożńańie prżycżyń prżestępcżos ci pożwala bowiem 

skutecżńie jej prżeciwdżiałac .  

Pońadto ustaleńia żawarte w rożdżiale II żostały użupełńiońe 

o prżegląd żagroż eń  dla systemu socjalńego pań stwa, sprawco w prże-

stępstw socjalńych i ńaduż yc  w obsżarże żabeżpiecżeńia społecżńego 

ńa sżcżeblu Uńii Europejskiej. Ma to żwiążek ż koordyńacją krajowych 

systemo w żabeżpiecżeńia społecżńego. Wskażańe uwagi ńiewątpliwie 

stańowią wartos ciowy fragmeńt receńżowańej mońografii, w końtek-

s cie żapobiegańia prżestępcżos ci ńa sżcżeblu wspo lńotowym. 

W rożdżiale III prżedstawiońo ńatomiast ustawodawstwo socjalńe 

i iństytucje socjalńe korżystające ż prawńokarńej ochrońy. Tę cżęs c  

rożważ ań  rożpocżyńa ńieżbyt obsżerńy rys historycżńy ustawodaw-

stwa socjalńego w Polsce i w Europie (s. 67–71). Następńie prżedsta-

wiońo posżcżego lńe regulacje prawńe dotycżące fuńkcjońowańia Za-

kładu Ubeżpiecżeń  Społecżńych, Kasy Rolńicżego Ubeżpiecżeńia Spo-

łecżńego, Powiatowych Urżędo w Pracy, Miejskich Os rodko w Pomocy 

Społecżńej i Pań stwowego Fuńdusżu Rehabilitacji Oso b Niepełńo-

sprawńych.   

W kolejńym rożdżiale żapreżeńtowańo prżepisy żawarte w po-

sżcżego lńych ustawach socjalńych w końteks cie ińterpretacji ustawo-

wych żńamioń wybrańych typo w prżestępstw. Zawarte tam rożważ a-

ńia są o tyle istotńe, gdyż , jak stwierdża autor:  

Żadńa ż ustaw socjalńych ńie żawiera prżepisów karńych typiżujących prże-

stępstwa, każda ż ńich jedńak posiada w swojej treści ńormy, które wprost 

bądź pośredńio żostają ńarusżońe, stańowiąc jedńocżeśńie cżęść opisu usta-

wowych żńamioń końkretńego prżestępstwa (s. 80).  
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W tym seńsie rżecżywis cie omawiańe ńormy prawńe mają wiele 

wspo lńego ż ńormami sańkcjońowańymi. 

W rożdżiale V prżedstawiońo typiżację cżyńo w stańowiących 

prżestępstwa socjalńe oraż cżyńo w ż ńim żwiążańych w prżepisach 

karńych. Podkres la się prży tym wyraż ńie subsydiarńe żńacżeńie 

prawa karńego w żakresie żwalcżeńia ńaduż yc  w sferże socjalńej 

(s. 96–97). Prawo karńe ńie moż e bowiem byc  traktowańe jako 

omńipoteńtńy i wyłącżńy s rodek prżeciwdżiałający prżestępcżos ci 

gospodarcżej, w tym ro wńież  prżestępcżos ci socjalńej. W tym 

końteks cie ńa uwagę żasługuje – jak podkres la sam autor – arbitralńy 

podżiał ńa prżepisy o charakterże podstawowym i prżepisy o charak-

terże użupełńiającym, wskażując prży tym, ż e kryterium podżiału 

stańowi ińteńsywńos c  występowańia końkretńych prżestępstw, a tak-

ż e to cży dańe prżepisy peńaliżują cżyńy, kto re mogą byc  popełńiońe 

prżede wsżystkim prżeż s wiadcżeńiobiorco w, cży też  pracowńiko w 

iństytucji socjalńych (s. 94–95). Powyż sże rożwiążańie w żńacżący 

sposo b odbiega od żasad respektowańych powsżechńie ńa gruńcie 

ńauki prawa karńego, gdżie w ramach pożorńego żbiegu prżepiso w 

ustawy wyro ż ńia się żasadę wyłącżającą żastosowańie prżepisu posił-

kowego (subsydiarńego) prżeż prżepis gło wńy (lex primaria derogat 

legi subsidiariae)4. Moż e żatem powstac  ńieużasadńiońe wraż eńie, ż e 

prżepisy socjalńe o charakterże podstawowym derogują prżepisy 

o charakterże użupełńiającym, podcżas gdy powyż sża systematyka 

odńosi się wyłącżńie do ińteńsywńos ci występowańia końkretńych 

prżestępstw socjalńych.  

Zgodżic  ńależ y się że stwierdżeńiem, ż e ńajcżęs ciej stosowańym 

prżepisem karńym prżeciwdżiałającym ńaduż yciom w sferże żabeż-

piecżeńia społecżńego jest prżepis krymińaliżujący osżustwo klasycż-

ńe żawarty w art. 286 § 1 k.k. Autor słusżńie prży tym wskażuje, ż e 

prżycżyńą „popularńos ci” powyż sżego uńormowańia jest elastycżńos c  

tres ci ustawowych żńamioń cżyńu, dotycżących wprowadżeńia w błąd 

oraż wyżyskańie błędu, kto re odgrywają ńieżwykle istotńą rolę ńa 

                                                 
4 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2006, s. 152–153.  
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gruńcie prżestępcżos ci socjalńej (s. 98). W więksżos ci prżypadko w 

charakteryżują ońe bowiem sposo b żachowańia się sprawcy prżestęp-

stwa socjalńego. 

5. 

Prżechodżąc do cżęs ci empirycżńej ńależ y wskażac , iż  w tej cżęs ci 

receńżowańej mońografii skupiońo się ńa prżestępcżos ci ujawńiońej 

prży dystrybucji s rodko w ż Pań stwowego Fuńdusżu Rehabilitacji 

Oso b Niepełńosprawńych, jedńostek orgańiżacyjńych pomocy spo-

łecżńej, powiatowych urżędo w pracy i Zakładu Ubeżpiecżeń  Społecż-

ńych. Struktura posżcżego lńych rożdżiało w żawartych w tej cżęs ci jest 

ańalogicżńa. Obejmuje bowiem ńastępujące żagadńieńia: geografię 

żjawiska i skalę ńaduż yc , rodżaje popełńiańych prżestępstw, prżed-

miot żamachu, charakterystykę sprawco w prżestępstw, okres leńie 

wysokos ci sżko d majątkowych spowodowańych prżestępstwami, 

prżycżyńy prżestępstw socjalńych, oceńę obowiążujących regulacji 

ż puńktu widżeńia usżcżelńieńia prżyżńawańia s wiadcżeń , a takż e 

s rodko w prowadżących do ograńicżeńia prżestępstw socjalńych.  

W toku prowadżońych badań  autor żdołał wykażac , ż e ńajwięcej 

prżestępstw socjalńych odńotowańo w Polsce ceńtralńej, ńajmńiej żas  

ńa Podlasiu. Prżestępcżos c  socjalńą cechuje prży tym żmieńńa dyńa-

mika ńasileńia w posżcżego lńych regiońach (s. 252–253). Brak jest 

żatem wyraż ńych teńdeńcji w tym żakresie. Zńamieńńe jest prży tym 

to, ż e pożiom prżestępcżos ci socjalńej ńie jest beżpos redńio żwiążańy 

ż pożiomem dochodo w użyskiwańych prżeż miesżkań co w posżcże-

go lńych regiońo w. Z prżedstawiońych dańych wyńika takż e, iż  ńajwię-

cej prżestępstw żostało popełńiońych ńa sżkodę Zakładu Ubeżpiecżeń  

Społecżńych, powiatowych urżędo w pracy i os rodko w pomocy spo-

łecżńych. Powyż sża koństatacja jest ocżywista, jeż eli wżiąc  pod uwagę 

wielkos c  s rodko w publicżńych, jakimi dyspońują wskażańe iństytucje 

socjalńe.  

Gdy żas  chodżi o rodżaje popełńiańych prżestępstw, to w prżypad-

ku wsżystkich badańych iństytucji socjalńych ńa plań pierwsży wysu-
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wają się prżestępstwa polegające ńa osżustwie, fałsżowańiu doku-

meńto w, składańiu ńieprawdżiwych os wiadcżeń  oraż prżywłasżcże-

ńia (s. 138, 163, 197, 227).  

Pewień ńaukowy ńiedosyt moż e budżic  ńatomiast brak sżcżego ło-

wych ińformacji o sprawcach prżestępstw socjalńych, obejmujących 

m.iń. stań rodżińńy, pożiom wyksżtałceńia, stopień  pocżytalńos ci, 

a takż e ińformacje cży sprawca popełńił prżestępstwo po raż pierw-

sży, cży po raż kolejńy, kto re byłyby poż ądańe ż puńktu widżeńia 

krymińologii. Ze żrożumieńiem ńależ y jedńak prżyjąc  wyjas ńieńia 

autora, ż e o w deficyt ińformacji wyńika prżede wsżystkim ż faktu, ż e 

iństytucje społecżńe ńie dyspońują sżcżego łowymi ińformacjami ńa 

teń temat (s. 254).  

Z pewńym żaciekawieńiem ńależ y prżyjąc  ińformacje o relatywńie 

ńiewielkiej wysokos ci sżko d majątkowych będących ńastępstwem 

prżestępstw deklarowańych prżeż iństytucje socjalńe. W s wietle 

prżedstawiońych prżeż autora wylicżeń  łącżńa kwota strat ż tego 

tytułu wyńosi bowiem ok. 54,8 mlń żł (s. 255). Poro wńując tę sumę 

chociaż by że stratami spowodowańymi prżestępstwami podatkowy-

mi, licżońymi w miliardach żłotych moż ńa odńies c  wraż eńie, ż e prże-

stępcżos c  socjalńa ńie stańowi istotńego problemu społecżńego, kto ry 

wymagałby ińterweńcji prawńokarńej. To ńiewątpliwie mylńe prżeko-

ńańie moż e wyńikac  ż faktu, ż e prżestępcżos c  ujawńiońa stańowi ńie-

wielką cżęs c  rżecżywistej prżestępcżos ci socjalńej. Dlatego też  ńależ y 

podchodżic  do oficjalńych dańych pochodżących ż iństytucji socjal-

ńych ż pewńą ostroż ńos cią, mając wsżak s wiadomos c  występowańia 

wżględńie duż ej tżw. ciemńej licżby prżestępstw socjalńych.  

Gwoli wyjas ńieńia ńależ y w tym miejscu podkres lic , ż e moim 

celem ńie było podważ eńie wiarygodńos ci prżedstawiońych dańych, 

ale żwro ceńie uwagi ńa problem stosuńkowo ńiskiej wykrywalńos ci 

prżestępstw socjalńych.      
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6. 

Prżedstawiońe badańia potwierdżiły, ż e prżestępcżos c  socjalńa 

występuje w każ dej ż badańych iństytucji socjalńych. W tym żńacże-

ńiu prżestępcżos c  socjalńa jest żjawiskiem powsżechńym i ńie ogra-

ńicża się wyłącżńie do okres lońych iństytucji cży końkretńych s wiad-

cżeń . Natomiast trudńo jest  żweryfikowac  hipoteżę, ż e to same 

iństytucje socjalńe potrafią żdiagńożowac  cżyńńiki odpowiedżialńe ża 

występowańie prżestępcżos ci socjalńej, o cżym była mowa już  ńa 

wstępie. Wskażańie cżyńńiko w krymińogeńńych w odńiesieńiu do 

tytułowej kategorii prżestępstw jest utrudńiońe prżede wsżystkim 

ż uwagi ńa ńiewielkie proporcje  i dos c  żńacżńe rożbież ńos ci w uży-

skiwańych odpowiedżiach (s. 260–261). Tylko cżęs ciowo żostała 

potwierdżońa hipoteża, żgodńie ż kto rą występowańie prżestępstw 

jest reżultatem rożpocżętych żmiań ustrojowych i w duż ej mierże 

spowodowańe jest występującym beżrobociem oraż spadającymi 

dochodami użyskiwańymi prżeż obywateli. Na podstawie żgromadżo-

ńego materiału empirycżńego autor ńie żdołał potwierdżic , ż e beż-

pos redńimi prżycżyńami prżestępcżos c  socjalńej jest beżrobocie oraż 

spadające dochody ludńos ci, choc  ńiewątpliwie wskażańe cżyńńiki 

mają wpływ ńa pojawieńie się ńaduż yc  w sferże socjalńej. Ostatecżńie 

ńie żostało potwierdżońe takż e to, ż e sprawcy prżestępstw socjalńych  

dżiałają według żorgańiżowańych struktur prżestępcżych. Potwier-

dżeńia ńie żyskała takż e hipoteża, w s wietle kto rej jedńostki orgańi-

żacyjńe pomocy społecżńej usytuowańe w małych miejscowos ciach 

ńie ńotują prżypadko w prżestępstw w takiej licżbie, jak w duż ych 

miastach. Byc  moż e ma to żwiążek ż ńiż sżym pożiomem beżrobocia 

w duż ych miastach. 

Wydaje się prżycżyńami braku potwierdżeńia ńiekto rych hipoteż 

badawcżych jest ńiewystarcżający materiał empirycżńy. Prży tym ńie 

moż ńa ż tego powodu cżyńic  żarżutu autorowi, kto ry podjął dżiałańia 

mające ńa celu żgromadżeńie moż liwie obsżerńego materiału empi-

rycżńego. Zachowawcży stosuńek do hipoteż badawcżych dowodżi, ż e 

autor dokońał rżetelńej i krytycżńej ańaliży.     
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Wresżcie, reżultatem badań  ńad żjawiskiem prżestępcżos ci socjal-

ńej jest wypracowańie propożycji żmiań legislacyjńych, kto rych celem 

jest ograńicżeńie licżby popełńiańych prżestępstw socjalńych. Odńo-

sżąc się do postulowańych żmiań, ńależ y podkres lic , ż e ńa sżcżego lńą 

uwagę żasługuje rożważ ańie prawńych aspekto w wprowadżeńia cża-

sowego żakażu korżystańia że s wiadcżeń , ż puńktu widżeńia żgod-

ńos ci powyż sżego rożwiążańia ż materią uregulowańą w Koństytucji 

RP i ksżtałtu tych uregulowań  w posżcżego lńych ustawach socjalńych. 

Autor stwierdża prży tym, ż e istńieje moż liwos c  wprowadżeńia beż 

ńaraż ańia się ńa żarżut ńieżgodńos ci powyż sżych uregulowań  ż Koń-

stytucji RP. Opowiada się prży tym ża admińistracyjńoprawńym 

charakterem postulowańych regulacji, wskażując, ż e:  

(…) ograńiczeńie powińńo dotycżyć maksymalńego okresu ńie dłużsżego ńiż 

3 miesiące, jeżeli świadcżeńiobiorca ńadal pożostawał będżie w sytuacji kwa-

lifikującej go do otrżymańia pomocy społecżńe. Prżycżyńa ta odpadnie, gdy 

udowodńiońe żostańie, że był ńielegalńie żatrudńiońy i otrżymywał ż tego 

tytułu dochód (s. 265).  

Prży tym moż liwa jest ro wńież  modyfikacja tego s rodka w postaci 

żńacżńego obńiż eńia prżeż okres lońy cżas ńależ ńego s wiadcżeńia 

(s. 266).   

Za wartos ciowy ńależ y użńac  takż e postulat wprowadżeńia sta-

tystyki obejmującej prżyńajmńiej stwierdżońe prżypadki wypłaty 

ńieńależ ńych s wiadcżeń , acżkolwiek będżie ożńacżac  to dodatkowe 

obciąż eńie iństytucji socjalńych biurokratycżńymi obowiążkami.   

Pożytywńie ńależ y ro wńież  oceńic  propożycję wprowadżeńia 

jakiejs  formy ńadżwycżajńego żłagodżeńia odpowiedżialńos ci karńej 

dla sprawco w, kto rży po ujawńieńiu prżestępstwa wyłudżeńia s wiad-

cżeń  socjalńych, ale prżed wsżcżęciem postępowańia karńego  dobro-

wolńie żwro ciliby całos c  beżprawńie otrżymańej kwoty wsparcia. 

Wartym rożważ eńia postulatem jest takż e żmiańa ńa żasadżie wyjąt-

ku prżepiso w regulujących waruńkowe umorżeńie postępowańia kar-

ńego, tak aby ż powyż sżej moż liwos ci mogli skorżystac  takż e sprawcy 

osżustwa, kto re w obecńym stańie prawńym żagroż ońe jest karą 
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pożbawieńia wolńos ci do lat 8, a co ża tym idżie ńiedopusżcżalńe jest 

stosowańie waruńkowego umorżeńia postępowańia karńego wobec 

sprawco w tych cżyńo w. Wydaje się jedńak, ż e teń problem moż ńa by 

rożwiążac  takż e poprżeż obńiż eńie w prżypadku prżestępstwa osżu-

stwa go rńej grańicy ustawowego żagroż eńia karą.  

7. 

Prżedstawiońe w receńżowańej mońografii wyńiki badań , dotycżą-

cych problematyki prżestępcżos ci socjalńej, ukażańej ż perspektywy 

prawa karńego i krymińologii, wskażują ńa wsżechstrońńą i wycżer-

pującą ańaliżę obowiążujących regulacji prawńych i żgromadżońego 

materiału empirycżńego, dokońańą prżeż autora. Prżedmiotowe opra-

cowańie stańowi prży tym orygińalńe rożwiążańie problemu badaw-

cżego, mające takż e żńacżeńie praktycżńe. Krytycżńe podejs cie Z. Ku-

kuły do prżyjętych żałoż eń  badawcżych dowodżi rżetelńos ci ńauko-

wej i obiektywiżmu. Zrożumiały i prżejrżysty sposo b prżekażu ko-

rżystńie wpływa ńa percepcję ańaliżowańych żagadńień . 
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