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Charakterystyka pomiaru

N=1000
Próba 

zrealizowana
Próba 

projektowana
N=1002

Od 1 do 10 listopada 2020, godz. 8:00-20:00 w dni powszednie, 
10:00-18:00 w soboty i niedziele.

Czas trwania 
pomiaru

Cel pomiaru
Pomiar wskaźników: Indeks Poczucia Bezpieczeństwa (w części podstawowej), Indeks 

Anomii (w części podstawowej), Indeks Wiktymizacji. 

Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo – metoda CATI.Metoda
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21,8% 59,5% 11,0% 5,8%

zdecydowanie tak raczej tak

1. Czy Pana(i) zdaniem, Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie?
Najwyższe poczucie 

bezpieczeństwa:
Najwyższe poczucie 

zagrożenia:

• Młode pokolenie 18-35 lat 84,5 proc.a

• Średnie pokolenie 84,3 proc.a

• Mieszkańcy małych miast (do 20 tys.) 85,6 proc.b

• Mieszkańcy wsi 85 proc.b

• Średnie (liceum, technikum) 85,1 proc.ni

• Wyższe magisterskie 84,3 proc.ni

• Podstawowe / gimnazjalne 84,0 proc.ni

• Wystarcza na wszystko i jeszcze oszczędzamy na 
przyszłość 87,1 proc.b

• Wystarcza na wszystko bez specjalnych wyrzeczeń, 
lecz nie oszczędzamy na przyszłość 86,1 proc.b

• Kobiety 19,9 proc.b

• Najstarsze pokolenie (65+) 22,6 proc.a

• Mieszkańcy średnich miast (20-100 tys.) 21,1 proc.b

• Podyplomowe 32,0 proc.ni

• Wyższe inżynierskie 28,9 proc.ni

• Wyższe licencjackie 25,0 proc.ni

• Pieniędzy nie wystarcza nawet na najtańsze jedzenie 
37,5 proc.b

• Pieniędzy wystarcza tylko na podstawowe potrzeby 
27,4 proc.b

Ogółem dla Polski 82,8 proc.

Ogółem dla Polski 17,2 proc.

• Rozwiedziony(a) 33,3 proc.
• Wdowiec/wdowa 24,1 proc. 

Ogółem dla Polski 17,3 proc.

81,3 % 16,8 %

a różnice istotne statystycznie na poziomie p ≤ 0,1
b różnice istotne statystycznie na poziomie p ≤ 0,05
c różnice istotne statystycznie na poziomie p ≤ 0,01

Poczucie bezpieczeństwa zsumowany odsetek 
odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” 
na pytanie 1. Czy Pana(i) zdaniem, Polska jest 

krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w 
kontekście zjawiska przestępczości). 

Poczucie zagrożenia to zsumowany odsetek 
odpowiedzi „zdecydowanie nie” i „raczej nie” 
na pytanie 1. Czy Pana(i) zdaniem, Polska jest 

krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w 
kontekście zjawiska przestępczości).

Poczucie bezpieczeństwa Polaków w kontekście zjawiska 
przestępczości
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Wartość 

skumulowana*

82,1

77,5

74,2

73,2

70,4

61,1

50,2

49,7

49,6

49,5

47,0

42,6

37,2

32,4

28,0

27,0

21,4

19,1

19,1

18,3

Próg powszechnych 
obaw (więcej niż 

2/3 populacji)

Próg zauważalnych 
obaw (powyżej 1/3 

populacji) 

Legenda : 
[ż] - Przestępstwa przeciwko życiu 

i zdrowiu 
[m] – Przestępstwa przeciwko 

mieniu 
[s] - Przestępstwa przeciwko 

wolności seksualnej i obyczajności
[n] - Przestępstwa przeciwko czci i 

nietykalności cielesnej
[o] - Przestępstwa przeciwko 

rodzinie i opiece 
[w] - Przestępstwa przeciwko 

wolności
[sw] - Przestępstwa wolności 

sumienia i wyznania
[i] - Przestępstwa przeciwko 

ochronie informacji

*wszystkie wartości podano w procentach

1,4

1,5

1,8

2,6

2,0

5,2

6,7

5,2

6,4

14,6

7,2

15,3

7,6

6,2

13,9

10,4

14,2

17,1

22,3

16,7

16,9

17,6

17,4

18,8

25,0

22,8

25,7

32,0

36,2

32,4

42,3

34,3

42,2

44,0

47,2

60,0

59,0

57,1

55,3

65,5

77,5

77,6

78,5

76,6

70,7

70,1

66,3

61,0

55,2

50,9

48,9

48,9

48,4

48,1

36,3

28,4

25,9

24,2

20,3

16,2

4,2

3,3

2,3

2,0

2,2

1,9

1,3

1,8

2,2

2,1

1,6

1,4

1,9

1,8

2,6

1,2

0,9

1,7

2,1

1,7

Nadużycie zależności  [s]

Zamach terrorystyczny

Zabójstwo, usiłowania zabójstwa [ż]

Pozbawienie wolności, przetrzymywanie, uprowadzenie…

Zgwałcenie lub zmuszenia do innej czynności…

Werbalne molestowanie seksualne [s]

Znęcanie się fizyczne lub psychiczne (o)

Naruszenie miru domowego [w]

Gróźby karalne, uporczywe nękanie (stalking) [w]

Dyskryminacja ze względu na posiadane cechy  [sw]

Pobicie, bójka [ż]

Obraza uczuć religijnych, dyskryminacja wyznaniowa[sw]

Naruszenie nietykalności cielesnej [n]

Rozbój [m]

Zniesławienie, zniewaga [n]

Włamanie [m]

Kradzież, przywłaszczenie [m]

Oszustwo [m]

Wyłudzanie danych [i]

Wypadek [ż]

Ranking ocen prawdopodobieństwa padnięcia ofiarą 
określonego typu przestępstwa
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kobiety
bardziej niż mężczyźni obawiają się:

mężczyźni
bardziej niż kobiety 

obawiają się:

zgwałcenia, usiłowania zgwałcenia, zmuszenia do innej 

czynności  o 14,3%
znęcania się fizycznego  i psychicznego  o 11,5%

naruszenia miru domowego o 11,3%
zamachu terrorystycznego o 10,4%

werbalnego molestowania seksualnego o 9,5%

pobicia, bójki o 4,6%

pokolenie 35-64
bardziej niż pozostali obawia się

pokolenie 18-34
bardziej niż pozostali obawia się

osoby o poglądach 
lewicowych

bardziej niż pozostali 
obawia się

pobicia, bójki o 11,4% 
werbalnego molestowania seksualnego o 11,2%

znęcania się fizycznego lub psychicznego o 10,2%
dyskryminacji ze względu na posiadane cechy i/lub 

światopogląd o 8,5%

wyłudzania danych, w tym kradzieży 
tożsamości, ujawnienia danych 

prywatnych/

zawodowych o 4,9%

zamachu terrorystycznego 

o 5,5%

mieszkańcy średnich miast
bardziej niż pozostali obawia się

naruszenia miru domowego 

o 4,0%
zabójstwa, usiłowania zabójstwa 

o 3,6%
nadużycia zależności (w miejscu pracy) 

w celu doprowadzenia do czynności 

seksualnej o 3,2%

naruszenia nietykalności cielesnej  o 8,8%
werbalnego molestowania seksualnego

o 7,7%
dyskryminacji ze względu na posiadane cechy 

i/lub  światopogląd o 7,6%
wyłudzania danych, w tym kradzieży 

tożsamości, ujawnienia danych 

prywatnych/zawodowych o 7,4%

mieszkańcy dużych miast
bardziej niż pozostali obawia się

dyskryminacji ze względu na posiadane cechy i/lub  światopogląd o 10,8%
gróźb karalnych, uporczywego nękania (stalkingu) o 10,1%

wyłudzenie danych, w tym kradzieży tożsamości, ujawnienia danych prywatnych/zawodowych 

o 9,2%
werbalnego molestowania seksualnego o 8,2%

naruszenia nietykalności cielesnej  o 7,3%
znęcania się fizycznego lub psychicznego o 6,5%

kradzieży, przywłaszczenia o 6,5%
włamania o 6,2%

osoby z wykształceniem wyższym
bardziej niż pozostali obawia się

osoby o poglądach 
centrowych

bardziej niż pozostali 
obawia się

osoby o poglądach 
prawicowych

bardziej niż pozostali 
obawia się

osoby o poglądach 
poza skalą

bardziej niż pozostali 
obawia się

pokolenie 65+
bardziej niż pozostali 

obawia się

werbalnego molestowania 

seksualnego o 15,0%
naruszenia nietykalności 

cielesnej o 12,2%
zgwałcenia, usiłowania 

zgwałcenia, zmuszenia do 

innej czynności o 11,8%
rozboju o 10,3%

wyłudzenie danych, w tym 
kradzieży tożsamości, 

ujawnienia danych 

prywatnych/zawodowych  o 
10,3%

pobicia, bójki o 9,1%
gróźb karalnych, 

uporczywego nękania 

(stalkingu) o 9,1%

obrazy uczuć religijnych, 

dyskryminacji wyznaniowej o 
6,7%

dyskryminacji ze względu na 
posiadane cechy i/lub  

światopogląd o 15,2%
oszustwa o 11,0%

pozbawienia wolności, 
przetrzymywania, 

uprowadzenia o 11,9%
naruszenia miru domowego 

o 11,2%

osoby deklarujące: Pieniędzy nie wystarcza nawet na 
najtańsze jedzenie 

bardziej niż pozostali obawia się

osoby deklarujące: Żyjemy bardzo 
oszczędnie, aby odłożyć na 

poważniejsze zakupy
bardziej niż pozostali obawia się

dyskryminacji ze względu na posiadane cechy i/lub  

światopogląd o 5,9%

pozbawienia wolności, przetrzymywania, uprowadzenia o 25,7%
zamachu terrorystycznego o 21,0%

znęcania się fizycznego lub psychicznego o 20,6%
nadużycia zależności (w miejscu pracy) w celu doprowadzenia do czynności 

seksualnej o 19,3%
zabójstwa, usiłowania zabójstwa o 16,2%

Obawy przed przestępczością w różnych grupach
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posiada 6,3 proc.

Środki ochrony osobistej (środki 
samoobrony noszone na co dzień) *

Miotacz gazu 65,4%

Zwykłe przedmioty noszone przy 

sobie (laska, parasol, klucze)
29,0%

Nóż 18,0%
Inne (broń biała, lakier do 

włosów, sygnet, wiatrówka)
10,0%

Pałka teleskopowa / baton 5,7%
Paralizator 5,0%

Broń palna krótka 4,7%

Gwizdek do wezwania pomocy 3,9%

Pałka 3,1%
Kij bejsbolowy 1,6%

Tonfa 1,3%
Broń pneumatyczne na kule 

gumowe
1,3%

Atrapa broni palnej 1,3%
Pistolet gazowy/pistoletowy 

miotacz gazu
1,2%

posiada 21,9 proc.

7,4%15,9% 28,9% 47,8%

Tak, jest to dokładny plan

Tak, ale są to bardzo ogólne
ustalenia

Czy Pana(i) rodzina ma opracowaną procedurę/plan 
działania w przypadku zagrożenia ze strony przestępców 

- np. włamania lub napaści?

* Dane dotyczące posiadania środków ochrony osobistej pochodzą z edycji listopadowej, realizowanej na próbie N=1000 w
dniach 05.11 – 27.11.2020 r.
**Dane dotyczące posiadania środków ochrony miru domowego pochodzą z pilotażu N=400 zrealizowanego w dniach 01.10
– 18.10.2020 r.

Środki ochrony miru domowego**

Miotacz gazu 53,8%
Nóż 41,2%

Pałka teleskopowa 18,5%
Saperka 13,8%

Broń biała, inna niż nóż 12,6%
Kij bejsbolowy 12,1%

Pistolet gazowy/pistoletowy 

miotacz gazu
11,1%

Atrapa broni 10,3%
Paralizator 9,3%

Broń palna krótka 8,6%
Broń pneumatyczne na kule 

gumowe
6,8%

Tonfa 6,0%
Pies 6,0%

Nunchaku 3,4%

Broń palna długa 3,4%

Kastet 2,6%
Kubotan/yawara 2,6%

Taser 1,7%

Procedura na wypadek zagrożenia 
przestępców - np. włamania lub 

napaści

Środki samoobrony Polaków
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Proszę sobie wyobrazić, że wprowadzono prawo, które dotyczy Pana(i) w sposób bezpośredni, i które jest niezgodne z Pana(i) moralnością (zasadami
moralnymi). Jak zachował(a)by się Pan(i) w takiej sytuacji, kierując się wyłącznie poczuciem dobra i zła?

Konformizm Rytualizm Bunt bierny
Bunt czynny 
legalistyczny

Innowacja
Nieposłuszeństwo

obywatelskie
Bunt czynny 

illegalistyczny

Przestrzegał(a)bym 
tego prawa i 

starał(a) się je 
zaakceptować

Przestrzegał(a)bym 
takiego prawa, ale 

nie 
zaakceptował(a)bym 

go

Krytykował(a)bym to 

prawo i 

ośmieszał(a)bym je 

publicznie, ale 

stosował(a)bym je 

Krytykował(a)bym to 

prawo i 

ośmieszał(a)bym je 

tylko w gronie rodziny 

i najbliższych, ale 

stosowała(a)bym je

Próbował(a)bym je 

zmienić legalnymi 

środkami, takie jak 

marsze, protesty, 

skargi, inicjatywy 

ustawodawcze

Szukał(a)bym luk 
prawnych, by móc go 

nie stosować

Nie przestrzegałbym 

takiego prawa bez 

względu na 

konsekwencje, godząc 

się z ewentualną karą 

Próbował(a)bym je 

zmienić nielegalnymi 

środkami, w tym 

używając przemocy 

(np. walki z policją, 

protesty z użyciem 

przemocy)

Postawy prosystemowe

79,6 %

Postawy antysystemowe

16,6 %

7,2 % 21,5 %

4,5 % 12,3 %

34,1 % 13,3 % 2,1 % 1,3 %

Pozostałe 3,8 %

Prawo versus moralność – postawy Polaków
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Indeks anomii to syntetyczny wskaźnik obejmujący 
sześć następujących stwierdzeń:

1. Prawo w Polsce służy bogatym i ustosunkowanym
2. Rozumiem ludzi, którzy biorą sprawy w swoje ręce i nie szukają pomocy policji i sądów
3. Surowsze prawo karne podniosłoby poziom bezpieczeństwa w kraju
4. Ludzie przestrzegają prawa wyłącznie w obawie przed karą jaka może ich spotkać
5. Wyroki w sprawach karnych w Polsce często są niesprawiedliwie wysokie
6. Przestępcę usprawiedliwia dzieciństwo, w którym obecna była przemoc i bieda

W Indeksie zliczane są odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam” i „raczej się 
zgadzam”*  i wyrażane na standaryzowanej skali od 0 do 100. Im wyższy 

wskaźnik, tym wyższy poziom anomii. 

Ogólny wskaźnik anomii dla całości populacji N=1000:
ത𝐱 = 21,58

σ = 176,25

Wskaźnik anomii w zależności od miejsca zamieszkania:

wieś n=399; തx=21,42; σ=195,42

małe miasto (do 20 tys. mieszkańców) n=130; ത𝐱=22,54; σ=153,64

średnie miasto (pow. 20 tys. 

mieszkańców do 100 tys. mieszkańców)
n=194; ത𝐱=22,06; σ=183,41

duże miasto (pow. 100 tys. mieszkańców) n=278; തx=21,01; σ=155,14

Wskaźnik anomii a płeć:

kobiety n=513; തx=20,46; σ=162,52

mężczyźni n=487; ത𝐱=22,75; σ=188,40

Wskaźnik anomii w zależności od wykształcenia:

zawodowe, gimnazjalne, 

podstawowe/niepełne podstawowe
n=168; ത𝐱=24,75; σ=233,40

średnie i pomaturalne, policealne n=395; ത𝐱=23,07; σ=168,64

wyższe (w tym licencjackie, inżynierskie, 

magisterskie)
n=438; തx=19,02; σ=149,66

Wskaźnik anomii a autoidentyfikacja polityczna:

lewica (w tym skrajna lewica i 

centrolewica)
n=134; ത𝐱=22,99; σ=244,02

centrum n=99; തx=20,74; σ=145,97

prawica (w tym skrajna prawica i 

centroprawica
n=296; തx=20,56; σ=170,44

brak sprecyzowanych poglądów 

politycznych
n=405; ത𝐱=21,59; σ=168,94

poza skalą lewica-prawica n=66; ത𝐱=24,45; σ=148,02

Wskaźnik anomii dla poszczególnych grup wiekowych:

18-35 n=256; തx=20,32; σ=186,52

35-65 n=517; തx=20,44; σ=152,66

65+ n=227; ത𝐱=25,56; σ=199,35

Indeks Anomii



www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

9

Postawy wobec tzw. przestępstw bez ofiar (victimless crimes)

Prowadzenie 

pojazdu silnikowego 

(samochodu, 

motocykla) pod 

wpływem alkoholu

Prowadzenie 

pojazdu silnikowego 

(samochodu, 

motocykla) bez 

uprawnień

Posiadanie broni 

palnej bez 

zezwolenia

Posiadanie 

narkotyków na 

własny użytek

Pozyskiwanie z 

Internetu płatnych 

treści np. książek, 

filmów, obrazów, 

artykułów bez 

uiszczenia opłat

Zdecydowanie bardziej karane 64,7 49,1 61,3 34,0 15,9

Trochę bardziej karane 13,4 15,6 13,8 13,8 17,2

Wymiar kary powinien pozostać taki 

sam
19,5 28,0 14,3 27,6 42,0

Trochę mniej karane 0,8 2,7 1,4 6,4 4,8

Zdecydowanie mniej karane 0,3 0,8 0,9 3,6 2,2

Nie powinno być uznawane za 

przestępstwo
0,1 0,5 2,8 8,3 6,6

Nie wiem 1,2 3,4 5,5 6,3 11,3

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Permisywizm jako korelat anomii
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11,5

9,4

7,0

12,5

13,4

11,0

64,6

70,6

74,0

3,5

2,0

2,9

4,8

1,3

1,8

3,1

3,5

3,2

0,0% 50,0% 100,0%

Grupy wyszczególnione ze względu
na orientację seksualną

Grupy wyszczególnione ze względu
na etniczność lub rasę

Grupy wyszczególnione ze względu
na wyznanie

Zdecydowanie większą ochronę prawną Raczej większą ochronę prawną
Taką samą ochronę prawną Raczej mniejszą ochronę prawną
Zdecydowanie mniejszą ochronę prawdą Nie wiem, odmowa odpowiedzi

Czy w Pana(i) opinii 
następujące grupy 
powinny posiadać 

większą czy mniejszą 
ochronę prawną w 

Polsce przed 
przestępstwami niż 

obecnie?

Wartości podano 
w procentach

Percepcja ochrony grup mniejszościowych
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Kategorie przestępstw Wiktymizacja sensu largo* Wiktymizacja sensu stricte** Ciemna liczba przestępstw 

Kradzież, przywłaszczenie 31,7% 29,2% 12,1%

Oszustwo 15,7% 12,9% 8,0%

Włamanie 15,2% 14,5% 2,2%

Pobicie, bójka 15,0% 11,7% 9,2%

Zniesławienie, zniewaga 12,6% 9,5% 10,3%

Wypadek 12,4% 11,1% 3,3%

Naruszenie nietykalności cielesnej 9,4% 7,5% 6,3%

Znęcania się fizyczne lub psychiczne 8,2% 6,4% 5,7%

Naruszenie miru domowego 8,0% 5,4% 3,2%

Groźby karalne, nękanie, stalking 7,8% 5,8% 4,2%

wyłudzenie danych 7,8% 5,4% 4,9%

Dyskryminacja ze względu na posiadane cechy i/lub  światopogląd 7,6% 5,0% 6,9%

Obraza uczuć religijnych, dyskryminacji wyznaniowej 6,1% 4,6% 5,8%

Rozbój 6,0% 4,6% 3,3%

Werbalne molestowanie seksualne 4,0% 2,5% 3,5%

Zgwałcenie, usiłowanie zgwałcenia 2,1% 1,5% 2,1%

Nadużycie zależności 1,4% 0,8% 1,5%

Zabójstwo, usiłowania zabójstwa 0,8% 0,3% 0,3%

Pozbawienie wolności, przetrzymywanie, uprowadzenie 0,7% 0,5% 0,5%

*przestępstwa dokonane i usiłowane (odpowiedzi: padłem ofiarą ale nie zgłosiłem, 
padłem ofiarą i zgłosiłem, usiłowano i nie zgłosiłem, usiłowano i zgłosiłem

** przestępstwa dokonane (odpowiedzi: padłem ofiarą, ale nie 
zgłosiłem; padłem ofiarą i zgłosiłem)

Indeks wiktymizacji
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Kategorie przestępstw Wiktymizacja sensu largo* Wiktymizacja sensu stricte** Ciemna liczba przestępstw 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

Kradzież, przywłaszczenie 28,8% 34,8% 26,8% 31,8% 11,9% 12,3%

Włamanie 12,8% 17,7% 12,1% 17,1% 2,2% 2,2%

Oszustwo 12,7% 18,8% 9,9% 16,1% 6,8% 9,1%

Zniesławienie, zniewaga 12,1% 13,1% 8,9% 10,2% 8,2% 11,5%

Wypadek 12,1% 12,6% 11,1% 11,1% 2,7% 3,9%

Znęcania się fizyczne lub psychiczne 10,3% 5,9% 8,2% 4,5% 6,6% 4,9%

Naruszenie miru domowego 9,0% 7,0% 5,5% 5,3% 3,1% 3,2%

Groźby karalne, nękanie, stalking 8,7% 6,9% 7,0% 4,5% 4,4% 4,0%

Werbalne molestowanie seksualne 7,2% 0,5% 4,7% 0,2% 6,6% 0,3%

Dyskryminacja ze względu na posiadane cechy i/lub  światopogląd 7,2% 8,0% 4,1% 5,8% 6,2% 7,6%

Naruszenie nietykalności cielesnej 6,8% 12,0% 4,8% 10,5% 3,8% 9,0%

Wyłudzenie danych 6,6% 9,1% 4,3% 6,6% 3,1% 6,1%

Pobicie, bójka 6,3% 24,1% 4,1% 19,6% 2,2% 16,5%

Obraza uczuć religijnych, dyskryminacji wyznaniowej 4,9% 7,4% 3,7% 5,5% 4,9% 6,7%

Zgwałcenie, usiłowanie zgwałcenia 3,8% 0,4% 2,7% 0,2% 3,6% 0,4%

Rozbój 2,5% 9,6% 2,0% 7,4% 0,9% 6,2%

Nadużycie zależności 2,0% 0,9% 1,2% 0,4% 2,0% 0,9%

Zabójstwo, usiłowania zabójstwa 0,9% 0,6% 4,0% 0,2% 0,2% 0,4%

Pozbawienie wolności, przetrzymywanie, uprowadzenie 0,4% 1,0% 0,4% 0,7% 0,2% 0,8%

*przestępstwa dokonane i usiłowane (odpowiedzi: padłem ofiarą ale nie zgłosiłem, padłem 

ofiarą i zgłosiłem, usiłowano i nie zgłosiłem, usiłowano i zgłosiłem
** przestępstwa dokonane (odpowiedzi: padłem ofiarą, ale nie zgłosiłem;

padłem ofiarą i zgłosiłem)

Indeks wiktymizacji w podziale na płeć
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Kategorie przestępstw Wiktymizacja sensu largo* Wiktymizacja sensu stricte** Ciemna liczba przestępstw 

18-35 35-65 65+ 18-35 35-65 65+ 18-35 35-65 65+

Zabójstwo, usiłowanie zabójstwa 0,4% 0,9% 0,8% 0,4% 0,2% 0,4% 0,4% 0,4% -

Pobicie, bójka 21,1% 16,0% 5,8% 14,9% 13,4% 4,1% 15,0% 9,3% 2,6%

Rozbój 7,1% 7,3% 1,6% 5,1% 5,6% 1,6% 5,3% 4,1% 1,6%

Pozbawienie wolności, przetrzymywanie, uprowadzenie 1,3% 0,6% 0,3% 0,9% 0,6% - 0,9% 0,4% 0,3%

Groźby karalne, nękanie, stalking 9,0% 8,3% 5,2% 6,8% 6,3% 3,6% 6,6% 3,7% 2,4%

Naruszenie miru domowego 7,1% 10,3% 4,0% 4,7% 7,0% 2,6% 3,3% 4,0% 1,4%

Gwałt lub usiłowanie gwałtu 4,3% 1,6% 0,9% 3,3% 1,2% 0,9% 4,3% 1,4% 0,9%

Werbalne molestowanie seksualne 7,1% 4,0% 0,4% 4,7% 2,5% - 7,1% 3,2% 0,4%

Nadużycie zależności 1,9% 1,1% 1,6% 1,1% 0,6% 0,9% 1,9% 1,2% 1.6%

Obraza uczuć religijnych, dyskryminacji wyznaniowej 7,7% 6,2% 4,1% 4,8% 5,7% 1,6% 7,7% 5,5% 4,1%

Dyskryminacja ze względu na posiadane cechy i/lub  
światopogląd

12,3% 8,1% 1,1% 7,1% 5,9% 0,3% 11,8% 7,3% 0,3%

Naruszenie nietykalności cielesnej 15,4% 9,8% 1,7% 11,9% 8,0% 1,7% 12,0% 6,1% 0,5%

Zniesławienie, zniewaga 17,9% 12,8% 6,3% 13,6% 10,1% 3,9% 16,1% 10,2% 3,8%

Znęcania się fizyczne lub psychiczne 9,7% 9,6% 3,1% 8,2% 7,5% 2,1% 9,0% 6,1% 1,45

Wypadek 10.8% 14,8% 8,5% 10,0% 13,5% 7,1% 2,6% 4,0% 2,4%

Kradzież, przywłaszczenie 28,4% 36,3% 25,2% 25,8% 34,0% 22,4% 10,7% 14,3% 8,7%

Oszustwo 16,1% 18,2% 9,4% 13,9% 15,6% 5,7% 10,2% 8,7% 3,9%

Włamanie 14,2% 15,6% 15,5% 13,5% 15,1% 14,4% 1,8% 2,8% 1,2%

wyłudzenie danych 8,1% 9,8% 3,2% 6,3% 6,7% 1,6% 5,1% 5,4% 2,0%

*przestępstwa dokonane i usiłowane (odpowiedzi: padłem ofiarą ale nie zgłosiłem, padłem 

ofiarą i zgłosiłem, usiłowano i nie zgłosiłem, usiłowano i zgłosiłem
** przestępstwa dokonane (odpowiedzi: padłem ofiarą, ale nie zgłosiłem;

padłem ofiarą i zgłosiłem)

Indeks wiktymizacji w podziale na wiek
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Kategorie przestępstw Wiktymizacja sensu largo* Wiktymizacja sensu stricte** Ciemna liczba przestępstw 

zawodowe średnie wyższe zawodowe średnie wyższe zawodowe średnie wyższe

Zabójstwo, usiłowanie zabójstwa 1,1% 1,2% 0,2% - 0,5% 0,2% 0,6% 0,3% 0,2%

Pobicie, bójka 10,6% 15,1% 16,5% 8,4% 11,1% 13,5% 6,9% 9,9% 9.5%

Rozbój 5,1% 5,3% 7,0% 4,5% 4,2% 5,0% 2,3% 3,4% 3,9%

Pozbawienie wolności, przetrzymywanie, uprowadzenie 0,6% 1,1% 0,4% 0,6% 0,8% 0,3% - 0,8% 0,5%

Groźby karalne, nękanie, stalking 4,3% 7,9% 9,0% 3,8% 5,1% 7,2% 2,2% 5,7% 3,5%

Naruszenie miru domowego 6,2% 7,8% 9,0% 5,0% 5,3% 5,6% 3,2% 2,9% 3,4%

Gwałt lub usiłowanie gwałtu - 1,4% 3,6% - 0,6% 2,9 - 1,5% 3,3%

Werbalne molestowanie seksualne - 2,0% 7,2% - 1,0% 4,9% - 1,5% 6,8%

Nadużycie zależności 0,5% 1,2% 2,0% 0,5% 0,8% 0,9% 0,5% 1,2% 2,0%

Obraza uczuć religijnych, dyskryminacji wyznaniowej 5,5% 7,2% 5,4% 4,4% 5,1% 4,2% 5,5% 6,5% 5,2%

Dyskryminacja ze względu na posiadane cechy i/lub  
światopogląd

3,5% 6,6% 10,1% 1,7% 3,7% 7,3% 2,9% 6,1% 9,1%

Naruszenie nietykalności cielesnej 2,8% 8,0% 13,1% 1,7% 6,2% 10,9% 2,3% 5,9% 8,2%

Zniesławienie, zniewaga 7,4% 12,4% 14,8% 5,7% 8,4% 12,0% 5,4% 10,5% 12,0%

Znęcania się fizyczne lub psychiczne 6,1% 8,6% 8,6% 4,3% 7,0% 6,8% 3,6% 5,8% 6,6%

Wypadek 8,8% 11,0% 15,0% 7,3% 9,6% 14,0% 2,5% 2,7% 4,1%

Kradzież, przywłaszczenie 20,8% 26,4% 40,7% 18,6% 24,6% 37,5% 7,4% 12,3% 14,0%

Oszustwo 9,8% 11,9% 21,3% 8,5% 9,4% 17,7% 6,4% 5,4% 10,8%

Włamanie 8,2% 12,1% 20,7% 7,7% 11,2% 20,0% - 2,2% 3,0%

wyłudzenie danych 4,7% 7,5% 9,3% 3,0% 4,5% 7,1% 3,0% 4,4% 5,5%

*przestępstwa dokonane i usiłowane (odpowiedzi: padłem ofiarą ale nie zgłosiłem, padłem 

ofiarą i zgłosiłem, usiłowano i nie zgłosiłem, usiłowano i zgłosiłem
** przestępstwa dokonane (odpowiedzi: padłem ofiarą, ale nie zgłosiłem;

padłem ofiarą i zgłosiłem)

Indeks wiktymizacji wg wykształcenia
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Wnioski (1)

Poczucie bezpieczeństwa Polaków w kontekście zjawiska przestępczości

Ponad trzy czwarte Polaków czuje się w Polsce bezpiecznie (w kontekście zjawiska przestępczości). Zaledwie co szósty Polak nie czuje się w Polsce bezpiecznie (16,8 proc. "raczej nie" i 

"zdecydowanie nie". 

Wyższe niż średnia populacji badanej poczucie zagrożenia przejawiają: kobiety, najstarsze pokolenie (65+), mieszkańcy średnich miast (liczących od 20 do 100 tysięcy mieszkańców) oraz 

osoby subiektywnie, to jest we własnej ocenie najniżej sytuowane (udzielający odpowiedzi "Pieniędzy nie wystarcza nawet na najtańsze jedzenie" oraz "Pieniędzy wystarcza tylko na 

podstawowe potrzeby"). Z kolei najwyższy poziom poczucia bezpieczeństwa przejawia młode pokolenie (18-35 lat) i średnie pokolenie(35-65 lat), mieszkańcy małych miast (do 20 tys. 

mieszkańców) i wsi, osoby z wyższym wykształceniem oraz dobrze sytuowane (w ocenie własnej). 

Ocena prawdopodobieństwa padnięcia ofiarą określonej kategorii przestępstwa

Polacy w największym stopniu (powyżej 2/3 populacji wskazuje prawdopodobieństwo takiego przestępstwa jako raczej lub zdecydowanie prawdopodobne w życiu swoim lub swojej 

rodziny) obawiają się przestępstwa nieumyślnego to jest odniesienie obrażeń lub śmierci w wypadku, wyłudzenia danych, oszustwa, kradzieży lub przywłaszczenia oraz włamania. W 

najmniejszym stopniu obawy dotyczą nadużycie zależności, zamachu terrorystycznego, zabójstwa i usiłowania zabójstwa oraz pozbawienia wolności, przetrzymywania i uprowadzenia. 

Środki samoobrony Polaków

Zaledwie 6,9 proc. Polaków nosi przy sobie na co dzień środki ochrony osobistej. Najczęściej (65,4 proc. wskazań) jest to miotacza gazu oraz zwykłe przedmioty noszone przy sobie (laska, 

parasol, klucze) (29,0 proc.) oraz nóż (18 proc.). 

Co piąty Polak zaopatrzył się w środki ochrony miru domowego. Najczęściej jest to miotacz gazu (53,8 proc.), nóż (41,2 proc.) oraz pałka teleskopowa typu baton (18,4 proc.). W obu 

kategoriach większość badanych posiada więcej niż jeden środek ochrony. Niemal co piąty Polak posiada opracowany plan lub procedurę na wypadek włamania lub napaści. Jest to albo 

dokładny plan (7,4 proc. wskazań), albo są to bardzo ogólne ustalenia (15,9 proc.). 
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Wnioski (2)

Prawo versus moralność – postawy Polaków

Postawy prosystemowe przejawia czterech na pięciu Polaków (79,6 proc.), a z kolei postawy antysystemowe - 16,6 proc. Postawy prosystemowe polegają na przestrzeganiu niezgodnego z

kodeksem moralnym jednostki prawa. Natomiast postawy antysystemowe to czynne odrzucenie prawa niezgodnego z zasadami moralnymi.

Najbardziej rozpowszechnioną postawą prosystemową w takiej sytuacji, deklarowaną przez ponad jedną trzecią badanych (34,1 proc.) jest działanie zgodne z prawem z użyciem legalnych

środków protestu przewidzianych w demokracjach: marszów, protestów, skarg i inicjatyw ustawodawczych. Co piąty z badanych zadeklarował przyjęcie postawy legalistycznej, to jest

przestrzegałby prawa, jednak nie zaakceptowałby go (21,5 proc.). W ramach postaw antysystemowych wyodrębniono trzy grupy postaw - najliczniejszą, innowacyjną polegającą na szukaniu

luk prawnych, by nieakceptowanego prawa nie stosować (13,3 proc.) oraz dwie marginalne - postawę nieposłuszeństwa obywatelskiego (2,1 proc.) oraz zastosowanie wszelkich środków, w

tym przemocy w celu zmiany prawa (1,3 proc.).

Permisywizm jako korelat anomii

Polacy przejawiają zdecydowane postawy niepermisywistyczne. Większość Polaków (w przypadku prowadzenia pojazdu silnikowego bez uprawnień lub pod wpływem środków

psychoaktywnych, posiadania broni palnej bez zezwolenia) jest zwolennikami zaostrzenia kar. Najwyższy wskaźnik permisywizmu dotyczy posiadania narkotyków na własny użytek (18,3 proc.

uważa, że wymiar kary powinien być mniejszy lub w ogóle nie należy takiego czynu uznawać za przestępstwo) oraz naruszania własności intelektualnej (13,6 proc. zwolenników zmniejszenia

lub zniesienia karalności danego czynu).

Percepcja ochrony grup mniejszościowych

Grupy wyszczególnione ze względu na wyznanie. Kobiety częściej niż mężczyźni wskazują potrzebę zwiększenia ochrony prawnej tej grupy mniejszościowej niż mężczyźni. Największy

odsetek badanych wskazujących zwiększenie takiej ochrony, to osoby w wieku 18-24. Podobnie, najwyższy odsetek wskazań występują wśród respondentów będących mieszkańcami miast

powyżej 500 tys. mieszkańców.

Grupy wyszczególnione ze względu na etniczność lub rasę. Potrzebę zwiększenia ochrony prawnej tej grupy częściej wskazują kobiety niż mężczyźni. Osobami wskazującymi taką

konieczność są najczęściej osoby w wieku powyżej 65 lat, zaś najmniej liczną grupą, są młode osoby w wieku 18-34 lata. Badani mieszkający w miastach od 100 do 500 tys. mieszkańców, są

najliczniejszą grupą, która uważa, że ochrona prawna powinna być zwiększona.

Grupy wyszczególnione ze względu na orientację seksualną. W przypadku tej grupy mniejszościowej, to w większości kobiety uważają, że ochrona prawna powinna być zwiększona.

Konieczność zmiany prawa w tej kwestii wskazują młodzi ludzie w wieku 18-24 lata, zaś najmniejszą – osoby po 55 roku życia. Respondenci wskazujący zwiększenie zakresu ochrony, to w

większości osoby zamieszkujące duże miasta (powyżej 100 tys. mieszkańców).
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Wnioski (3)

Indeks wiktymizacji (sensu largo i sensu stricte)

Indeks wiktymizacji sensu largo obliczany jest jako suma wskazań przestępstw dokonanych i przestępstw usiłowanych, to jest odpowiedzi: padłem ofiarą ale nie zgłosiłem, padłem ofiarą i 

zgłosiłem, usiłowano i nie zgłosiłem, usiłowano i zgłosiłem. 

Indeks wiktymizacji sensu stricte - obliczany jest jako przestępstwa faktycznie dokonane, to jest odpowiedzi: padłem ofiarą, ale nie zgłosiłem; padłem ofiarą i zgłosiłem. 

• Polacy najbardziej narażeni są kradzież i przywłaszczenie. Aż 31,7 proc. Polaków padło ofiarą kradzieży lub przywłaszczenia. Częste są również oszustwa (15,7 proc.), włamania (15,2 proc.), 

pobicia i bójki (15,0 proc.)

• Kobiety w Polsce znacznie częściej niż mężczyźni narażone są na znęcanie się fizyczne lub psychiczne (10,3 proc. wskaźnik wśród kobiet, a 5,9 proc. wśród mężczyzn), werbalne 

molestowanie seksualne (7,2 proc. versus 0,5 proc.), zgwałcenia i usiłowanie zgwałcenia (3,8 proc. versus 0,4 proc.). Z kolei wiktymizacja mężczyzn częściej dotyczy takich przestępstw jak 

kradzież i przywłaszczenie (wskaźnik ten wynosi wśród mężczyzn 34m8 proc., a pośród kobiet 28,8 proc.), pobicia lub bójki (24,1 proc. versus 6,3 proc.), włamania (17,7 proc. versus 12,8 

proc.), oszustwa (18,8 proc. versus 12,7 proc.), włamania 17,7 proc. versus 12,8 proc.), a także naruszenia nietykalności cielesnej (12,9 proc. versus 6,8 proc.). 

• Wiek stanowi ujemny korelat doświadczenia następujących typów przestępstw: zniesławienia lub zniewagi oraz naruszenia nietykalności cielesnej. 

• Polacy należący do średniego pokolenia (35-65) częściej niż pozostałe grupy pokoleniowe padają ofiarą kradzieży lub przywłaszczenia oraz naruszenia miru domowego. Osoby należące do 

starszego pokolenia (65+) rzadziej niż inne grupy zgłaszają przestępstwo oszustwa. 

• Wykształcenie stanowi dodatni korelat narażenia na przestępstwa takiej jak: kradzież lub przywłaszczenia, oszustwo, włamanie, zniesławienie i zniewaga, naruszenie nietykalności 

cielesnej, groźby karalne, nękanie, stalking, naruszenie miru domowego, pobicie i bójka. 
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Wnioski (3)

Ciemna liczba przestępstw

Obliczana jest jako różnica pomiędzy przestępstwami i usiłowaniami zgłoszonymi i niezgłoszonymi w danej kategorii. Należy pamiętać, że indeks ten ma charakter deklaratywny (oświadczenie

respondenta, który może być motywowany różnymi czynnikami do udzielenia odpowiedzi), nie zaś faktyczny (inne dane dotyczące ciemnej liczby przestępstw w Polsce mogą się różnić).

• Rzadziej niż inne przestępstwa zgłaszane są kradzież i przywłaszczenie (indeks ciemnej liczby przestępstw wynosi tu aż 12,1 proc.), zniesławienie i zniewaga (10,3 proc.), pobicie i bójka

(9,2 proc.) oraz oszustwo (8 proc.). Ciemna liczba przestępstw dotyczy częściej mężczyzn, niż kobiet. Mężczyźni rzadziej, niż kobiety zgłaszają pobicie i bójkę (indeks ciemnej liczby

przestępstw wynosi dla mężczyzn 16, proc., a dla kobiet zaledwie 2,2 proc.). Rzadziej zgłaszają również mężczyźni naruszenie nietykalności cielesnej (9,0 proc. dla mężczyzn i 3,8 proc. dla

kobiet).

• Z kolei indeks ciemnej liczby przestępstw jest wysoki wśród kobiet w przypadku werbalnego molestowania seksualnego (aż 6,6 proc., zaś u mężczyzn 0,3 proc.) oraz zgwałcenia i

usiłowania zgwałcenia (3,6 proc. versus 0,4 proc.).

• Osoby deklarujące poglądy lewicowe częściej niż zwolennicy pozostałych poglądów politycznych padają ofiarą naruszenia nietykalności cielesnej. Z kolei osoby o poglądach centrowych

częściej niż inne grupy doświadczają kradzieży i przywłaszczenia oraz pobicia lub bójki.

• Wiek jest silnym korelatem ciemnej liczby przestępstw - im niższy, tym mniej przestępstw takich jak zniesławienie, zniewaga, pobicie i bójka, naruszenie nietykalności cielesnej,

dyskryminacja ze względu na posiadane cechy i/lub światopogląd, oszustwo i włamanie jest zgłaszanych. Najwyższy odsetek niezgłoszonych przestępstw dotyczy osób w wieku od 18 do

35 lat. Wśród osób przynależących do średniego pokolenia częściej niż w innych grupach wiekowych niezgłaszane są przestępstwa kradzieży i przywłaszczenia.

• Im wyższe wykształcenie, tym wyższe prawdopodobieństwo, że niezgłoszone zostaną przez ofiarę: kradzież, przywłaszczenie, zniesławienie, zniewaga, dyskryminacja ze względu na

posiadane cechy i/lub światopogląd oszustwo, pobicie i bójka.

• Osoby o poglądach prawicowych najczęściej nie zgłaszają kradzieży i przywłaszczania, pobicia i bójki, zniesławienia i zniewagi oraz obrazy uczuć religijnych i dyskryminacji wyznaniowej. Z

kolei osoby w lewicowych poglądach dyskryminacji ze względu na posiadane cechy i/lub światopogląd, naruszenia nietykalności cielesnej, werbalnego molestowania seksualnego oraz

kradzieży i przywłaszczenia.
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