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Charakterystyka pomiaru

N=1000
Próba 

zrealizowana
Próba 

projektowana
N=1001

Od 1 do 11 grudnia 2020, godz. 8:00-20:00 w dni powszednie, 
10:00-18:00 w soboty.

Czas trwania 
pomiaru

Cel pomiaru

Wybrane wskaźniki anomii przetestowano z wykorzystaniem następujących sześciu stwierdzeń mierzonych na skali Likerta: 

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

Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo – CATI
Metoda
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*wszystkie wartości podano w procentach
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PRZESTĘPCĘ USPRAWIEDLIWIA DZIECIŃSTWO, W KTÓRYM OBECNA BYŁA 
PRZEMOC I  BIEDA

WYROKI  W SPRAWACH KARNYCH W POLSCE CZĘSTO SĄ NIESPRAWIEDLIWIE 
WYSOKIE

LUDZIE PRZESTRZEGAJĄ PRAWA WYŁĄCZNIE W OBAWIE PRZED KARĄ JAKA 
MOŻE ICH SPOTKAĆ

SUROWSZE PRAWO KARNE PODNIOSŁOBY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA W KRAJU

ROZUMIEM LUDZI,  KTÓRZY BIORĄ SPRAWY W SWOJE RĘCE I  NIE  SZUKAJĄ 
POMOCY POLICJI  I  SĄDÓW

PRAWO W POLSCE SŁUŻY BOGATYM I  USTOSUNKOWANYM

Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam

Raczej się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam

Nie wiem, trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi

Wybrane wskaźniki anomii - dane zgeneralizowane

Najwyższy wskaźnik negatywnych odpowiedzi (ponad 50% odpowiedzi respondentów) zanotowano przy stwierdzeniach: Rozumiem ludzi, którzy
biorą sprawy w swoje ręce, Wyroki w sprawach karnych w Polsce często są niesprawiedliwie wysokie oraz Przestępcę usprawiedliwia dzieciństwo,
w którym obecna była przemoc i bieda. Interesujące jest również podejście respondentów do stwierdzeń: Prawo w Polsce służy bogatym i
ustosunkowanym oraz Ludzie przestrzegają prawa wyłącznie w obawie przed karą jaka może ich spotkać. Ponad połowa respondentów, zgadza się
z tak postawionymi stwierdzeniami, przy czym tylko 1/3 pytanych nie zgadza się ze stwierdzeniem, że Prawo w Polsce służy bogatym i
ustosunkowanym.
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Płeć respondenta
Prawo w Polsce 

służy bogatym i 

ustosunkowanym

Rozumiem ludzi, 

którzy biorą 

sprawy w swoje 

ręce i nie szukają 

pomocy policji i 

sądów

Surowsze 

prawo karne 

podniosłoby 

poziom 

bezpieczeństwa 

w kraju

Ludzie 

przestrzegają 

prawa wyłącznie w 

obawie przed karą 

jaka może ich 

spotkać

Wyroki w 

sprawach 

karnych w 

Polsce często są 

niesprawiedliwie 

wysokie

Przestępcę 

usprawiedliwia 

dzieciństwo, w 

którym obecna była 

przemoc i bieda

Kobieta 2,92 2,24 3,06 2,71 2,13 2,02

Mężczyzna 2,85 2,35 2,65 2,70 2,12 1,93

Ogółem 2,89 2,29 2,86 2,70 2,13 1,98

Wyższe wskaźniki anomii wykazują kobiety niż mężczyźni w niemalże wszystkich stwierdzeniach. Odwrotna sytuacja występuje tylko
w przypadku stwierdzenia Rozumiem ludzi, którzy biorą sprawy w swoje ręce i nie szukają pomocy policji i sądów. Kobiety liczniej niż
mężczyźni wskazują potrzebę zwiększenia surowości prawa karnego, co przyczyniłoby się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa
w kraju.

Wybrane wskaźniki anomii versus płeć

Wartości średnie wyliczone ze skali rangowej, zawierającej się pomiędzy 1 a 4. Zaprezentowaną skalę należy odczytywać następująco: im wyższa 
wartość średniej, tym wyższa anomia. 
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Wiek
Prawo w Polsce 
służy bogatym i 

ustosunkowanym

Rozumiem ludzi, 
którzy biorą sprawy w 

swoje ręce i nie szukają 
pomocy policji i sądów

Surowsze prawo karne 
podniosłoby poziom 

bezpieczeństwa w kraju

Ludzie przestrzegają 
prawa wyłącznie w 

obawie przed karą jaka 
może ich spotkać

Wyroki w sprawach 
karnych w Polsce często 

są niesprawiedliwie 
wysokie

Przestępcę usprawiedliwia 
dzieciństwo, w którym 

obecna była przemoc i bieda

18-24 2,56 2,40 2,67 2,89 2,05 1,86

25-34 2,79 2,49 2,83 2,43 1,96 1,86

35-44 2,75 2,28 2,80 2,65 1,95 1,79

45-54 2,90 2,19 2,83 2,70 2,07 1,93

55-64 2,94 2,15 2,94 2,79 2,26 2,05

65+ 3,17 2,29 2,99 2,83 2,38 2,25

Ogółem 2,89 2,29 2,86 2,70 2,13 1,98

Wybrane wskaźniki anomii versus wiek

Najwyższe wskazania na podane stwierdzenia badające anomie, można zauważyć wśród respondentów z grupy wiekowej 65+. Nie zgadzają
się oni tylko z jednym z podanych stwierdzeń Rozumiem ludzi, którzy biorą sprawy w swoje ręce i nie szukają pomocy policji i sądów, w
którym największą ilość pozytywnych wskazań odnotowano w grupie wiekowej 25-34. Co ciekawe, wśród respondentów między 35-54
rokiem życia, nie odnotowano znaczących ilości zdecydowanych na tak odpowiedzi w żadnym, ze wskazanych stwierdzeń

Wartości średnie wyliczone ze skali rangowej, zawierającej się pomiędzy 1 a 4. Zaprezentowaną skalę należy odczytywać następująco: im wyższa 
wartość średniej, tym wyższa anomia. 
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Wielkość miejsca zamieszkania
Prawo w Polsce 

służy bogatym i 

ustosunkowanym

Rozumiem ludzi, 

którzy biorą sprawy 

w swoje ręce i nie 

szukają pomocy 

policji i sądów

Surowsze prawo 

karne podniosłoby 

poziom 

bezpieczeństwa w 

kraju

Ludzie przestrzegają 

prawa wyłącznie w 

obawie przed karą jaka 

może ich spotkać

Wyroki w sprawach 

karnych w Polsce 

często są 

niesprawiedliwie 

wysokie

Przestępcę 

usprawiedliwia 

dzieciństwo, w którym 

obecna była przemoc i 

bieda

Wieś 2,89 2,28 2,93 2,75 2,19 2,01

Małe miasto (do 20 tys. 
mieszkańców)

2,95 2,38 3,09 2,79 2,13 1,93

Średnie miasto (pow. 20 tys. 
mieszkańców do 100 tys. 

mieszkańców)
2,96 2,18 2,90 2,77 2,14 1,96

Duże miasto (pow. 100 tys. 
mieszkańców)

2,80 2,35 2,63 2,56 2,02 1,96

Ogółem 2,89 2,29 2,86 2,70 2,13 1,98

Wybrane wskaźniki anomii versus miejsce zamieszkania

Wśród mieszkańców małych miast (do 20 tys. mieszkańców), odnotowano najwyższą skalę pozytywnych wskazań na stwierdzenia: Rozumiem
ludzi, którzy biorą sprawy w swoje ręce i nie szukają pomocy policji i sądów, Surowsze prawo karne podniosłoby poziom bezpieczeństwa w
kraju, Ludzie przestrzegają prawa wyłącznie w obawie przed karą jaka może ich spotkać. Inaczej jest w przypadku mieszkańców dużych miast
(pow. 100 tys. mieszkańców), którzy najczęściej wskazywali na stwierdzenie: Rozumiem ludzi, którzy biorą sprawy w swoje ręce i nie szukają
pomocy policji i sądów, wskazywali.

Wartości średnie wyliczone ze skali rangowej, zawierającej się pomiędzy 1 a 4. Zaprezentowaną skalę należy odczytywać następująco: im wyższa wartość średniej, tym wyższa anomia. 
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Województwo jako miejsce 
zamieszkania

Prawo w Polsce 

służy bogatym i 

ustosunkowanym

Rozumiem ludzi, 

którzy biorą sprawy w 

swoje ręce i nie szukają 

pomocy policji i sądów

Surowsze prawo 

karne podniosłoby 

poziom 

bezpieczeństwa w 

kraju

Ludzie przestrzegają 

prawa wyłącznie w obawie 

przed karą jaka może ich 

spotkać

Wyroki w sprawach 

karnych w Polsce często są 

niesprawiedliwie wysokie

Przestępcę usprawiedliwia 

dzieciństwo, w którym 

obecna była przemoc i bieda

dolnośląskie 2,99 2,24 2,58 2,47 1,91 2,03

kujawsko-pomorskie 2,87 2,48 3,00 3,01 2,29 1,89

lubelskie 2,69 2,37 2,95 2,67 1,99 2,05

lubuskie 2,82 2,28 2,69 2,68 2,48 2,02

łódzkie 2,86 2,22 2,86 2,72 2,33 1,93

małopolskie 2,91 2,17 2,92 2,62 2,10 1,97

mazowieckie 2,92 2,32 2,78 2,76 1,96 1,96

opolskie 2,91 2,67 3,04 2,92 2,30 2,26

podkarpackie 3,17 2,28 2,97 2,93 2,33 1,88

podlaskie 3,09 2,48 3,04 3,07 2,11 1,90

pomorskie 2,77 2,31 2,75 2,28 1,99 2,03

śląskie 2,94 2,33 2,84 2,62 2,21 2,02

świętokrzyskie 2,95 2,33 3,22 2,45 2,18 2,01

warmińsko-mazurskie 2,90 2,14 3,04 2,99 2,17 1,70

wielkopolskie 2,68 2,26 2,89 2,82 2,08 1,94

zachodniopomorskie 2,86 2,07 2,79 2,66 2,06 2,08

Ogółem 2,89 2,29 2,86 2,70 2,13 1,98

Wybrane wskaźniki anomii versus

województwo, jako miejsce zamieszkania

Najwyższą ilość pozytywnych wskazań odnotowano przy stwierdzeniu: Ludzie przestrzegają prawa wyłącznie w obawie przed karą jaka może
ich spotkać, w województwach: kujawsko-pomorskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim oraz warmińsko mazurskim. W pozostałych
stwierdzeniach, nie odnotowano tak dużej ilości wskazań, w żadnym województwie. Najniższe ilości odnotowano przy stwierdzeniu:
Rozumiem ludzi, którzy biorą sprawy w swoje ręce i nie szukają policji i sądów.

Wartości średnie wyliczone ze skali rangowej, zawierającej się pomiędzy 1 a 4. Zaprezentowaną skalę należy odczytywać następująco: im wyższa wartość średniej, tym wyższa anomia. 
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Wykształcenie
Prawo w Polsce 
służy bogatym i 

ustosunkowanym

Rozumiem ludzi, 
którzy biorą sprawy w 

swoje ręce i nie szukają 
pomocy policji i sądów

Surowsze prawo 
karne podniosłoby 

poziom 
bezpieczeństwa w 

kraju

Ludzie przestrzegają 
prawa wyłącznie w 

obawie przed karą jaka 
może ich spotkać

Wyroki w sprawach 
karnych w Polsce często są 
niesprawiedliwie wysokie

Przestępcę usprawiedliwia 
dzieciństwo, w którym 

obecna była przemoc i bieda

zawodowe, gimnazjalne, 
podstawowe/niepełne 

podstawowe
3,04 2,25 3,18 3,08 2,39 2,08

Średnie i pomaturalne, policealne 2,99 2,34 2,95 2,76 2,24 2,04

Wyższe (w tym licencjackie, 
inżynierskie, magisterskie)

2,74 2,27 2,66 2,51 1,91 1,88

Ogółem 2,89 2,29 2,86 2,70 2,13 1,98

Wybrane wskaźniki anomii versus wykształcenie

Można zauważyć, że najwyższe ilości pozytywnych wskazań zostały odnotowane w grupie: wykształcenie zawodowe, gimnazjalne,
podstawowe/niepełne podstawowe dla wszystkich przedstawionych stwierdzeń poza Rozumiem ludzi, którzy biorą sprawy w swoje ręce i nie
szukają pomocy sądów, które najczęściej wskazywali respondenci z wykształceniem średnim, pomaturalnym i policealnym. Co ciekawe,
odpowiedzi respondentów z wykształceniem wyższym, są przeciwne do odpowiedzi respondentów, z wykształceniem zawodowym,
gimnazjalnym, podstawowym/niepełnym podstawowym, poza stwierdzeniem Rozumiem ludzi, którzy biorą sprawy w swoje ręce i nie szukają
pomocy policji i sądów, w którym odpowiedzi są do siebie zbliżone.

Wartości średnie wyliczone ze skali rangowej, zawierającej się pomiędzy 1 a 4. Zaprezentowaną skalę należy odczytywać następująco: im wyższa wartość średniej, tym wyższa anomia. 
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Poglądy polityczne
Prawo w Polsce 
służy bogatym i 

ustosunkowanym

Rozumiem ludzi, 
którzy biorą sprawy w 

swoje ręce i nie 
szukają pomocy policji 

i sądów

Surowsze prawo 
karne podniosłoby 

poziom 
bezpieczeństwa w 

kraju

Ludzie przestrzegają 
prawa wyłącznie w 

obawie przed karą jaka 
może ich spotkać

Wyroki w sprawach 
karnych w Polsce często są 
niesprawiedliwie wysokie

Przestępcę usprawiedliwia 
dzieciństwo, w którym 

obecna była przemoc i bieda

Lewica (w tym skrajna lewica i 
centrolewica)

2,78 2,43 2,52 2,52 2,17 1,99

Centrum 2,70 2,19 2,43 2,62 2,03 1,93

Prawica (w tym skrajna prawica i 
centroprawica)

2,85 2,21 3,09 2,69 2,11 1,96

Brak sprecyzowanych poglądów 
politycznych

2,99 2,30 2,98 2,82 2,12 1,98

Poza skalą lewica-prawica 2,94 2,49 2,50 2,51 2,28 2,06

Ogółem 2,89 2,29 2,86 2,70 2,13 1,98

Wybrane wskaźniki anomii versus

poglądy polityczne

Można zauważyć, że najniższą ilość pozytywnych wskazań na prezentowane stwierdzenia, odnotowano wśród respondentów określających
swoje poglądy polityczne jako Centrum. Najwyższą ilość wskazań pozytywnych, odnotowano wśród osób deklarujących swoje poglądy jako
poza skalą, poza stwierdzeniami mówiącymi Ludzie przestrzegają prawa wyłącznie w obawie przed karą jaka może ich spotkać oraz
Surowsze prawo karne podniosłoby poziom bezpieczeństwa w kraju.

Wartości średnie wyliczone ze skali rangowej, zawierającej się pomiędzy 1 a 4. Zaprezentowaną skalę należy odczytywać następująco: im wyższa wartość średniej, tym wyższa anomia. 
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Jakie są miesięczne dochody 
netto Pana(i) gospodarstwa 

domowego?

Prawo w Polsce 
służy bogatym i 

ustosunkowanym

Rozumiem ludzi, 
którzy biorą sprawy w 

swoje ręce i nie szukają 
pomocy policji i sądów

Surowsze prawo 
karne podniosłoby 

poziom 
bezpieczeństwa w 

kraju

Ludzie przestrzegają 
prawa wyłącznie w 

obawie przed karą jaka 
może ich spotkać

Wyroki w sprawach 
karnych w Polsce często są 
niesprawiedliwie wysokie

Przestępcę usprawiedliwia 
dzieciństwo, w którym 

obecna była przemoc i bieda

Poniżej 1000 PLN 3,29 2,55 2,64 2,62 2,16 1,80

Od 1000 do 1500 PLN 3,07 2,23 3,31 2,64 2,43 2,14

Od 1501 do 2000 PLN 2,93 2,37 3,11 2,75 2,39 2,22

Od 2001 do 3000 PLN 3,12 2,24 2,99 2,81 2,23 2,06

Od 3001 do 5000 PLN 2,92 2,24 2,83 2,69 2,03 1,96

Od 5001 do 10 000 PLN 2,71 2,33 2,75 2,68 2,01 1,88

Powyżej 10 000 PLN 2,40 2,34 2,59 2,57 2,06 1,81

Ogółem 2,89 2,29 2,86 2,70 2,13 1,98

Wybrane wskaźniki anomii versus

dochody gospodarstwa domowego

Stwierdzenie Rozumiem ludzi, którzy biorą sprawy w soje ręce i nie szukają pomocy policji i sądów, najczęściej było wskazywane przez
respondentów podających swoje dochody jako poniżej 1000 PLN. Wynik ten znacząco odbiega od średniej ogólnej. Pozostałe grupy
natomiast, wskazywały to stwierdzenie w większości jako negatywne. Uwagę zwraca również sformułowanie Prawo w Polsce służy bogatym i
ustosunkowanym. Respondenci wskazujący swoje dochody jako mieszczące się w przedziale od 5001 do 10 000 PLN i powyżej 10 000 PLN
wskazują je jako negatywne, w przeciwieństwie do pozostałych grup, które w większości wskazują je jako pozytywne.

Wartości średnie wyliczone ze skali rangowej, zawierającej się pomiędzy 1 a 4. Zaprezentowaną skalę należy odczytywać następująco: im wyższa wartość średniej, tym wyższa anomia. 
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Które z następujących 

określeń najlepiej 

charakteryzuje sposób 

gospodarowania dochodem 
w Pana(i) domu?

Prawo w Polsce 
służy bogatym i 

ustosunkowanym

Rozumiem ludzi, 
którzy biorą sprawy w 

swoje ręce i nie szukają 
pomocy policji i sądów

Surowsze prawo karne 
podniosłoby poziom 

bezpieczeństwa w kraju

Ludzie przestrzegają 
prawa wyłącznie w 

obawie przed karą jaka 
może ich spotkać

Wyroki w sprawach 
karnych w Polsce często są 
niesprawiedliwie wysokie

Przestępcę usprawiedliwia 
dzieciństwo, w którym 
obecna była przemoc i 

bieda

Wystarcza na wszystko i jeszcze 
oszczędzamy na przyszłość

2,64 2,29 2,81 2,65 2,01 1,97

Wystarcza na wszystko bez 
specjalnych wyrzeczeń, lecz nie 

oszczędzamy na przyszłość
2,82 2,27 2,88 2,74 2,18 2,00

Żyjemy oszczędnie i dzięki temu 
wystarcza na wszystko

3,00 2,21 2,93 2,68 2,13 1,94

Żyjemy bardzo oszczędnie, aby 
odłożyć na poważniejsze zakupy

2,96 2,44 2,81 2,74 1,96 2,05

Pieniędzy wystarcza tylko na 
podstawowe potrzeby

3,27 2,48 2,84 2,77 2,43 2,04

Pieniędzy nie wystarcza nawet na 
najtańsze jedzenie

3,17 2,37 2,81 3,06 2,37 1,66

Ogółem 2,89 2,29 2,86 2,70 2,13 1,98

Wybrane wskaźniki anomii versus

sposób gospodarowania dochodem

Najwięcej pozytywnych wskazań odnotowano przy stwierdzeniu: Przestępcę usprawiedliwia dzieciństwo, w którym obecna była przemoc i
bieda, a negatywnych w Ludzie przestrzegają prawa wyłącznie w obawie przed karą jaka może ich spotkać. Ciekawe jest, że na tym tle
wyróżnia się grupa respondentów podająca dochody gospodarstwa domowego jako: Pieniędzy nie wystarcza nawet na najtańsze jedzenie,
która notuje wyniki całkowicie przeciwne do większości.

Wartości średnie wyliczone ze skali rangowej, zawierającej się pomiędzy 1 a 4. Zaprezentowaną skalę należy odczytywać następująco: im wyższa wartość średniej, tym wyższa anomia. 
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Jak określił(a)by Pan(i) swój 
stosunek do religii. Czy obecnie 

jest Pan(i) osobą:

Prawo w Polsce 
służy bogatym i 

ustosunkowanym

Rozumiem ludzi, którzy 
biorą sprawy w swoje 

ręce i nie szukają 
pomocy policji i sądów

Surowsze prawo 
karne podniosłoby 

poziom 
bezpieczeństwa w 

kraju

Ludzie przestrzegają 
prawa wyłącznie w obawie 

przed karą jaka może ich 
spotkać

Wyroki w sprawach karnych 
w Polsce często są 

niesprawiedliwie wysokie

Przestępcę usprawiedliwia 
dzieciństwo, w którym 
obecna była przemoc i 

bieda

Niewierzącą 2,89 2,45 2,47 2,51 2,16 1,91

Mającą wątpliwości w sprawach 
wiary

2,88 2,46 2,63 2,47 2,12 2,04

Wierzącą, niepraktykującą 2,91 2,34 2,84 2,72 2,03 1,92

Wierzącą, praktykującą 2,88 2,22 2,98 2,77 2,18 2,01

Trudno powiedzieć 2,80 2,43 2,55 2,31 1,77 1,99

Ogółem 2,89 2,29 2,86 2,70 2,13 1,98

Wybrane wskaźniki anomii versus

postawy wobec religii

Największą ilość wskazań zdecydowanie na tak, odnotowano w przypadku stwierdzenia Prawo w Polsce służy bogatym i ustosunkowanym,
niezależnie od stosunku respondenta do religii. Podobne wyniki można zauważyć również przy stwierdzeniu: Wyroki w sprawach karnych w
Polsce często są niesprawiedliwie wysokie. Najwyższe ilości pozytywnych wskazań odnotowano, wśród respondentów określających się jako
wierzący i praktykujący, poza stwierdzeniem Rozumiem ludzi, którzy biorą sprawy w swoje ręce i nie szukają pomocy policji i sądów.

Wartości średnie wyliczone ze skali rangowej, zawierającej się pomiędzy 1 a 4. Zaprezentowaną skalę należy odczytywać następująco: im wyższa wartość średniej, tym wyższa anomia. 



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

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

http://www.badaniadlabezpieczenstwa.pl/

