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Poczucie bezpieczeństwa Polaków w cyberprzestrzeni 

 

Wyniki z badania ilościowego 

 

W dniach od 12 do 18 lutego 2021 roku na zlecenie Stowarzyszenia Absolwentów Nauk 

Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzono ilościowe badanie na reprezentatywnej 

próbie dorosłych Polaków posiadających dostęp do Internetu. Badanie to było realizowane w ramach 

projektu „Stworzenie uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z 

przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej” sfinansowanego ze 

środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Przy pomocy 

metody CAWI (ankiety on-line na panelu internetowym) przebadano łącznie N=800. Rozwój nowych 

technologii i cyfryzacji postępuje w ostatnich latach bardzo dynamicznie, a pandemia Covid-19 

przyspieszyła jeszcze ten proces. Nowe technologie niosą za sobą bardzo wiele korzyści i ułatwień w 

życiu codziennym, ale równolegle niosą też nowe zagrożenia. Dlatego też wyjątkowo aktualny wydaje 

się temat świadomości tych zagrożeń oraz poczucia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. 

 

Świadomość i obawy przed wybranymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni 

Jednym z głównych aspektów poruszanych w trakcie badania było zmierzenie poczucia 

bezpieczeństwa rozumianego jako obawa przed konkretnymi zagrożeniami płynącymi z korzystania z 

Internetu i technologii mobilnych. Respondenci musieli odnieść się do pięciu stwierdzeń dotyczących 

cyfrowych niebezpieczeństw. Lista stwierdzeń była następująca: 

1. Internet staje się coraz bardziej niebezpiecznym miejscem 

2. Obawiam się utraty danych z komputera wskutek działania hakerów 

3. Obawiam się utraty danych z telefonu wskutek działania hakerów 

4. Obawiam się, że mogę zostać okradziony lub oszukany w Internecie 

5. Obawiam się podsłuchu/ śledzenia mojego telefonu 

Wyniki badań pokazują, że większość Polaków zgadza się prawie ze wszystkimi stwierdzeniami. 

Najwięcej wskazań na „zdecydowanie” i „raczej tak” miała teza o tym, że Internet staje się coraz 

bardziej niebezpieczny. Ponad 2/3 (69%) badanych się z tym zgodziła. Przeciwnego zdania była niecała 

¼ (24%). Porównywalne odsetki badanych - 65%, 63%, 65% obawiają się następujących zagrożeń: 
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utraty danych z komputera lub telefonu na skutek działania hakerów, kradzieży bądź oszustwa w 

Internecie. Nieco mniej, ale również w liczbach względnych większość (50%) obawia się podsłuchu bądź 

śledzenia telefonu. 48% jest przeciwnego zdania. Szczegółowy rozkład odpowiedzi zawiera poniższy 

wykres. 

 

Co ciekawe, możemy zaobserwować też pewne różnice w zależności od płci i wieku 

respondentów. Istotnie wyższe obawy od ogółu populacji cechują kobiety oraz osoby w wieku średnim 

lub starszym. Z twierdzenie o tym, że Internet staje się coraz bardziej niebezpiecznym miejscem 

zgodziło się 79% kobiet (vs. 69% dla ogółu). Na obawę przed utrata danych z telefonu lub komputera 

w wyniku działania hakerów wskazało 73% kobiet. O 2pp mniej (71%) kobiet obawia się kradzieży lub 

oszustwa internetowego, a 54% podsłuchu bądź śledzenia. Jeszcze wyższe wskazania mamy w grupie 

respondentów w wieku 45 lat lub więcej. Ok. 76% osób w tym wieku obawia się utraty danych z 

telefonu lub komputera, a 74% obawia się kradzieży lub oszustwa. W przypadku podsłuchu lub 

śledzenia, 57% osób w wieku 45 lat lub więcej stwierdziło, że się tego obawia. Natomiast teza o 

niebezpieczeństwie Internetu był najczęściej wskazywana w grupie 55 lat i więcej i wyniosła ponad 80% 

odpowiedzi twierdzących. 

 

Przekonania o własnych umiejętnościach cyfrowych 

Z jednej strony wyraźnie widać, że obawy na temat cyberprzestępstw i bezpieczeństwa w sieci 

są mocno zakorzenione w społeczeństwie. Z drugiej strony, badanie pokazuje, że Polacy mają bardzo 

wysokie mniemanie o swoich kompetencjach cyfrowych. Respondentów poproszono o określenie jak 

bardzo zgadzają się bądź z następującymi pięcioma stwierdzeniami dotyczącymi wiedzy i umiejętności 

korzystania z Internetu: 
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1. Umiem bezpiecznie korzystać z Internetu 

2. Wiem jak bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej/ zakupów online 

3. Wiem jak bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych 

4. Transakcje bankowe online są obecnie bezpieczne i nie należy obawiać się kradzieży 

środków z konta bankowego 

5. Regulacje prawne i działania służb skutecznie chronią nas przed przestępczością w 

Internecie 

Odsetki wskazań na twierdzenie dotyczące umiejętności są bardzo wysokie. Mniej więcej 1/3 

badanych „zdecydowanie zgadza się” ze stwierdzeniami 1-3. A jeśli weźmiemy dodatkowo wskazania 

na „raczej się zgadzam”, to 84-85% badanych twierdzi, że wie jak bezpiecznie korzystać z Internetu, 

bankowości internetowej czy jak robić bezpiecznie zakupy online. Nieco mniej, ale wciąż bardzo wysoki 

odsetek (77%) badanych twierdzi, że wie jak bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych. 

Jednocześnie aż ponad połowa (57%) badanych twierdzi, że transakcje bankowe online są obecnie 

bezpieczne i nie należy obawiać się kradzieży środków z konta. Pokazuje to pewną nieświadomość  

i można wyciągnąć wniosek, że Polacy przeceniają swoją wiedzę i umiejętności cyfrowe. 

Wyraźnie mniejszy odsetek (30%) badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że regulacje prawne 

i działania służ skutecznie chronią nas przed przestępczością w Internecie. Ponad połowa (57%) jest 

przeciwnego zdania. Wynik ten jest zbieżny z wysokimi obawami dotyczącymi różnych zagrożeń 

płynących z korzystania z Internetu. Poniższy wykres zawiera rozkład odpowiedzi na pięć ostatnich 

stwierdzeń: 

 

Widzimy zatem pewien paradoks. Większość polskich Internautów jest pełna obaw i braku 

zaufania do regulacji i służb, a z drugiej strony jest przekonana o swoich wysokich kompetencjach 
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cyfrowych. Można zatem domniemywać, że samoocena na temat tych umiejętności jest zawyżona albo 

po prostu wynika z nieświadomości. 

Analizując dane pod kątem wieku respondentów widać wyraźne zależności. Im młodsza grupa 

wiekowa, tym przekonanie na temat własnych umiejętności cyfrowych jest wyższe. Dla przykładu 97% 

badanych w wieku 18-24 lata stwierdziło, że umie jak bezpiecznie korzystać z Internetu. W grupie 65 

lat i więcej ten odsetek spada do 80%. Chociaż wciąż jest to bardzo wysoki poziom. Podobnie jest w 

przypadku korzystania z bankowości internetowej lub zakupów online. W grupie 18-24 lata 96% 

twierdzi, że wie jak to bezpiecznie robić, a w grupie 65+ lat już 79%. Jeszcze większa rozbieżność jest 

dla mediów społecznościowych: 94% w segmencie 18-24 lata, a 72% wśród osób w wieku 65 lat  

i więcej. 

 

Najczęściej doświadczane rodzaje cyberprzestępstw 

 Kolejnym aspektem, który został poddany analizie w trakcie badania był poziom doświadczania 

pewnych rodzajów przestępstw Internetowych. Respondenci zostali zapytani o to czy padli ofiarą 

konkretnych rodzajów ataków bądź oszustw w sferze cyfrowej. Poniższy wykres prezentuje odsetek 

odpowiedzi twierdzących na pytanie Czy kiedykolwiek zdarzyło się Panu(i) doświadczyć… 

 

 Najczęściej deklarowanymi rodzajami cyberprzestępstw, których doświadczyli polscy 

Internauci są oszustwa na portalach aukcyjnych (11% wskazań), oszustwa w sklepach internetowych 

(10%) oraz oszustwa przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, czy też 

komunikatorów (9%). Kolejna grupa to utrata bądź kradzież i ujawnienie danych z poczty elektronicznej 

bądź kont w mediach społecznościowych. Niemniej jednak tutaj odsetki wskazań są o ponad połowę 

niższe. Ok. 4% badanych deklaruje, że padło ofiarą takich ataków. Relatywnie najrzadsze, ale nie 
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znikome jest doświadczanie strat finansowych wynikających z ataku na bankowość online. Ponad 3% 

badanych deklaruje, że doświadczyło tego typu przestępstwa. Zatem kradzież środków z konta 

bankowego jest całkiem realna i bardzo wysoki poziom braku obaw z tym związanych może wynikać z 

nieświadomości.  

 Częstotliwość doświadczania różnego rodzaju cyberprzestępstw jest różna w zależności od 

grupy wiekowej respondentów. Na przykład wspomnianych wcześniej strat finansowych z powodu 

ataku na konto bankowe online najczęściej doświadczali respondenci w wieku 35-44 lata. Odsetek ofiar 

w tej grupie wzrasta prawie dwukrotnie (ok. 6%). Ta grupa również najczęściej padła ofiarą oszustw o 

charakterze finansowym przez e-mail czy social media (15%). Z kolei, w przypadku utraty lub kradzieży 

danych najbardziej poszkodowana grupa jest w wieku 25-34 lata. Wskazania sięgają 10% dla kont w 

mediach społecznościowych i 7% dla poczty e-mail. Natomiast ofiarami oszustw na portalach 

aukcyjnych lub w sklepach internetowych najczęściej padały osoby w wieku 18-24 lata (ok. 18%). 

 Podsumowując należy stwierdzić, że obawy dotyczące cyberprzestępstw są głęboko 

zakorzenione w świadomości polskich internautów. Na pewno pogłębiają to zauważalne odsetki 

doświadczania niektórych przestępstw internetowych, zwłaszcza tych dotyczących oszustw bądź 

kradzieży. Z drugiej strony, większość badanych jest przekonana o swoich wysokich kompetencjach 

cyfrowych. Wydaje się jednak, że wraz z dynamicznym postępem cyfryzacji i potencjalnie częstszym 

doświadczaniem przestępstw w sieci, samooceny umiejętności i wiedzy mogą zostać zrewidowane. 


