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Charakterystyka pomiaru

N=1000
Próba 

zrealizowana
Próba 

projektowana
N=1000

Od 12 do 23 grudnia 2020, godz. 8:00-20:00 w dni powszednie
oraz 10:00-18:00 w soboty.

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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23,7% 58,6% 12,4% 3,9%

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) 86,0 proc. [+1,5 proc]
• Średnie pokolenie (35-64 lat) 81,6 proc. [-2,7 proc]
• Mieszkańcy małych miast (do 20 tys.) 86,6 proc. 

[+1,0 proc.]
• Mieszkańcy wsi 84,5 proc. [-0,5 proc]
• Średnie (liceum, technikum) 82,2 proc. [-2,9 proc]
• Wyższe magisterskie 82,9 proc. [-1,4 proc]
• Podstawowe / gimnazjalne 69,5 proc. [-14,5 proc]
• Wystarcza na wszystko i jeszcze oszczędzamy na 

przyszłość 84,6 proc. [-2,5 proc]
• Wystarcza na wszystko bez specjalnych wyrzeczeń, 

lecz nie oszczędzamy na przyszłość 80,6 proc. [-5,5 
proc]

• Kobiety 20,8 proc. [+0,9 proc]
• Najstarsze pokolenie (65+) 18,9 proc. [-3,7 proc]
• Mieszkańcy średnich miast (20-100 tys.) 19,0 proc.  

[-2,1 proc]
• Podyplomowe 14,2 proc. [-17,8 proc]
• Wyższe inżynierskie 14,1 proc. [-14,8 proc]
• Wyższe licencjackie 9,0 proc. [-16,0 proc]
• Pieniędzy nie wystarcza nawet na najtańsze jedzenie 

33,9 proc. [-3,6 proc]
• Pieniędzy wystarcza tylko na podstawowe potrzeby 

25,9 proc. [-1,5 proc]

Ogółem dla Polski 82,3 proc. 
[-0,5 proc.]

Ogółem dla Polski 17,2 proc.
[-0,9 proc.]

• Rozwiedziony(a) 14,1 proc. [-19,2 proc.]
• Wdowiec/wdowa 21,3 proc. [-2,8 proc.]

Ogółem dla Polski 18,7 proc.
[+1,4 proc.]

82,3 % 
[+1,0%]

16,8 % 
[-0,5%]

W nawiasach [] zaprezentowano różnice w stosunku 
do wcześniejszego pomiaru

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*

78,8

74,0

67,7

65,3

62,5

49,3

48,4

44,4

43,9

41,1
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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
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Nadużycie zależności  [s]

Znęcanie się fizyczne lub psychiczne (o)

Werbalne molestowanie seksualne [s]

Zabójstwo, usiłowania zabójstwa [ż]

Pozbawienie wolności, przetrzymywanie, uprowadzenie…

Zgwałcenie, usiłowanie zgwałcenia [s]

Gróźby karalne, uporczywe nękanie (stalking) [w]

Obraza uczuć religijnych, dyskryminacja wyznaniowa[sw]

Dyskryminacja ze względu na posiadane cechy  [sw]

Naruszenie nietykalności cielesnej [n]

Naruszenie miru domowego [w]

Zniesławienie, zniewaga [n]

Pobicie, bójka [ż]

Rozbój [m]

Włamanie [m]

Kradzież, przywłaszczenie [m]

Oszustwo [m]

Wyłudzanie danych [i]

Wypadek [ż]

Ranking ocen prawdopodobieństwa padnięcia ofiarą 
określonego typu przestępstwa

-2 pp

-3 pp

-4 pp
+4 pp

-8 pp

-7 pp

-1 pp

-1 pp

-15 pp

+7 pp

-9 pp

-6 pp

-10 pp

-4 pp

+2 pp

+4 pp

+6 pp

-5 pp

-10 pp

-4 pp

Zmiana w stosunku do poprzedniej fali badania
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Kategorie przestępstw 
Wiktymizacja sensu 

largo*
Wiktymizacja sensu 

stricte**

Kradzież, przywłaszczenie 6,0% 5,0%

Dyskryminacja ze względu na posiadane cechy i/lub  światopogląd 5,2% 4,2%

Oszustwo 4,8% 3,6%

Obraza uczuć religijnych, dyskryminacji wyznaniowej 4,8% 3,9%

Zniesławienie, zniewaga 4,3% 3,2%

Naruszenie miru domowego 3,5% 2,7%

Wyłudzenie danych 3,4% 2,5%

Groźby karalne, nękanie, stalking 2,9% 2,4%

Włamanie 2,6% 1,9%

Wypadek 2,6% 2,3%

Pobicie, bójka 1,9% 1,3%

Rozbój 1,9% 0,8%

Znęcania się fizyczne lub psychiczne 1,7% 1,5%

Naruszenie nietykalności cielesnej 1,4% 1,2%

Werbalne molestowanie seksualne 1,0% 0,8%

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

Nadużycie zależności 0,5% 0,3%

Pozbawienie wolności, przetrzymywanie, uprowadzenie 0,5% 0,4%

Zgwałcenie, usiłowanie zgwałcenia 0,2% 0,2%
*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

Niniejsze wyniki Indeksu
Wiktymizacji są
nieporównywalne z ubiegłym
pomiarem. W badaniu
listopadowym mierzono
wiktymizację w ogóle (w
ciągu życia), w aktualnym
pomiarze – w ciągu 12
miesięcy. Zbyt niewielkie
liczebności (poniżej N=30) dla
sensownego obliczenia tzw.
ciemnej liczby przestępstw.



Dziękujemy za uwagę

Podsumowanie
Poczucie bezpieczeństwa Polaków charakteryzuje się w okresie końca roku 2020 względną stabilnością. Obserwowane różnice
pomiędzy dwoma pomiarami lokują się w większości w granicach maksymalnego standardowego błędu oszacowania (powiększonego
o wartość pseudoprzedziału ufności G. Lissowskiego). Zaobserwowano różnice w porównaniu z pomiarem poprzednim w kategoriach
nielicznych, lecz wartościach wykraczających poza błąd oszacowania. Wysoki poziom wskaźnika poczucia bezpieczeństwa obniżył się
wśród osób z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym, natomiast poczucie zagrożenia zmalało wśród osób z wykształceniem
podyplomowym oraz wyższym, a także pośród rozwiedzionych. Informacja niniejsza ma status otwartego pytania badawczego, nie zaś
dostrzeżonego, istotnego statystycznie trendu. Rekomenduje się porównania co najmniej trzypunktowe.

Skurczyła się lista typów czynów przestępczych przekraczająca próg tak zwanych powszechnych obaw, to jest obejmująca więcej niż
2/3 populacji. Aktualnie lista obejmuje trzy elementy: wypadek (jako kategoria przestępstwa nieumyślnego, stanowiąca element
referencyjny), wyłudzenie danych oraz oszustwo. Jest to triada czynów, których najbardziej obawiają się Polacy i jednocześnie
najwyżej oceniają prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Z listy zniknęły włamanie oraz zniesławienie/zniewaga. W pozostałych
kategoriach, to jest znajdujących się pod i ponad progiem zauważalnych obaw (odpowiednio poniżej i powyżej 1/3 populacji) układ
ocen prawdopodobieństwa pozostaje zasadniczo niezmieniony.

Indeks wiktymizacji został w niniejszym pomiarze ograniczony do ostatnich 12 miesięcy. Poprzedni pomiar obejmował wiktymizację w
ciągu całego życia badanego. Analiza różnic pomiarów wykazała, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wysunęły się na plan pierwszy dwa
typy przestępstw wcześniej nienotowane z taką częstotliwością: dyskryminacja ze względu na posiadane cechy/światopogląd oraz
obraza uczuć religijnych/dyskryminacja wyznaniowa. Są to symptomy aktualnego konfliktu ideologiczno-politycznego w
społeczeństwie polskim. Pozostałe typy przestępstw pozostały niezmienione.
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Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości



Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę!

Stowarzyszenie Absolwentów Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przemieście 26/28/ lok. G WNPiSM, 00 - 927 Warszawa

www.badaniadlabezpieczenstwa.pl
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Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

http://www.badaniadlabezpieczenstwa.pl/

