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 Podjęta przez autorkę dysertacji tematyka uporczywego nękania ma istotne znaczenie 

dla doktryny prawa karnego, jej praktyków, psychologów kryminalnych, ale również dla ofiar 

stalkingu, czy nawet stalkerów. Problematyka stalkingu była dotychczas traktowana 

wycinkowo i fragmentarycznie przy okazji podejmowania innych tematów. W Polsce, jak 

dotąd, nie wydano monografii naukowej dotyczącej przestępstwa stalkingu, która 

obejmowałaby aktualny stan prawny, tj. po wprowadzeniu przestępstwa stalkingu do 

polskiego kodeksu karnego w 2011 roku. 

 Głównym celem niniejszej rozprawy było przeprowadzenie analizy przestępstwa 

stalkingu ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty materialnoprawne i kryminalistyczne 

oraz pogłębienie wiedzy na ten temat. Celem pobocznym pracy natomiast była analiza 

funkcjonalności obecnie obowiązującego w Polsce systemu prawa w zakresie dotyczącym 

podejmowanej problematyki na podstawie przeprowadzonych badań akt sądowych, ustalenie 

aktualnego poziomu przeciwdziałania przestępczości oraz skuteczności stosowanych w tym 

zakresie środków prawnych, próba ukazania kontekstu kryminalistycznego przedmiotowego 

zagadnienia, a także poznanie opinii społecznej na temat przestępstwa stalkingu. 

 W pracy zastosowano następujące metody badawcze: metodę dogmatyczno-prawną, 

historyczno-prawną, metodę empiryczną, metodę sondażu diagnostycznego oraz metodę 

prawno-porównawczą. 

 Praca składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów oraz zakończenia. 

W pierwszym rozdziale została opisana metodologia badań. Opisano tu cel, przedmiot, 

metody i techniki, które zostały wykorzystane w badaniach własnych. Dokonano analizy 73 

akt spraw w wybranych sądach rejonowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ponadto 

przeprowadzono również badania ankietowe wśród 743 losowo wybranych respondentów. 

 W drugim rozdziale scharakteryzowano przestępstwo stalkingu. Wyjaśniono między 

innymi podstawowe pojęcia stalkingu, wskazano genezę przestępstwa uporczywego nękania, 

przedstawiono znamiona przestępstwa stalkingu jego formy, rodzaje i postacie, a także 

przybliżono rozmiary zjawiska stalkingu.  



W trzecim rozdziale scharakteryzowano ofiary oraz sprawców przestępstwa stalkingu, 

a także zwrócono uwagę na rolę psychologa i psychiatry w terapii ofiary stalkingu oraz 

stalkera.  

Czwarta część pracy poświęcona jest profilowaniu kryminalistycznemu. W tej części 

omówiono działania sprawcy stalkingu, stworzono profil kryminalistyczny stalkera, wskazano 

na najważniejsze motywy przestępstwa stalkingu oraz scharakteryzowano ofiary stalkingu. 

 W rozdziale piątym dokonano opisu poszczególnych śladów kryminalistycznych i 

wskazano najczęściej pozostawiane ślady przez sprawców stalkingu. 

W ostatniej części pracy przedstawiono wnioski z przeprowadzonych badań. 

 W zakończeniu dokonano podsumowania wcześniejszych rozważań, przeprowadzono 

weryfikację hipotez pracy oraz sformułowano wnioski i postulaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary of the doctoral thesis 

by Magdalena Barbara Baranowska 

 

Stalking – problematics with detection and evidence 

 

 The topic of persistent harassment discussed by the author of this dissertation is 

important to the doctrine of the penal law, its practitioners, criminal psychologists, as well as 

to the victims of stalking or even stalkers. So fat the issue of stalking has been treated 

fragmentarily, usually as a part of other topics. Even though the crime of stalking was 

introduced into the Polish penal code in 2011, its actual legal status has not been documented 

in a single monograph so far. 

 The main purpose of this dissertation was to analyze the crime of stalking while 

paying special attention to  substantive  and criminalistics aspects as well as extending the 

knowledge of them. The secondary aim of this work was the analysis of the functionality of 

the Polish legal system in the light of the discussed matter on the basis of the researched court 

records, ascertainment of the current level of crime prevention as well as the effectiveness of 

legal actions, the attempt to reveal the criminal context of stalking, and obtaining the social 

opinion on the crime of stalking. 

 Various research methods were used in creation of this dissertation, among them: 

analysis of the legal text, both in force and historic, empirical method,  diagnostic poll method 

and legal and comparative method. 

 The doctoral thesis consists of  the introduction, six chapters and the conclusion. 

 The first chapter deals with the research – the aim, subject matter, methods and 

techniques which were used in the research. 73 court records from different provincial courts  

in Warmian-Masurian Voivodeship were analyzed. What is more, 743 respondents gave 

answers in opinion polls. 

 The second chapter contains the characteristics of the crime of stalking. The basic 

definitions of stalking are explained, the origins of the persistent harassment are indicated, as 

well as the characteristics of stalking alongside with its forms, types and estimated 

proportions are presented. 

 The third chapter focuses on the characteristics of both victims and criminal 

perpetrators. Furthermore, the role of the psychologist and psychiatrist in the treatment of the 

victim of stalking and the stalker is studied.  

 



 The fourth part of this dissertation focuses on forensic profiling. In this chapter the 

author examines the actions of stalker, creates the stalker’s profile, outlines the most common 

motives of stalking and characterizes the victims of stalking. 

 The fifth chapter investigates various forensic traces and specifies the most common 

traces left by the stalkers. 

 The last part of the doctoral thesis includes the conclusions from the conducted 

research. 

 In the conclusion  the author summarizes previous deliberations, verifies the thesis and 

formulates findings and conclusions. 

 


