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Charakterystyka pomiaru

N=1000
Próba 

zrealizowana
Próba 

projektowana
N=1000

Od 21 do 30 czerwca 2020, godz. 8:00-20:00 w dni powszednie, 
10:00-18:00 w soboty.

Czas trwania 
pomiaru

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

Anomii (w części podstawowej). 

Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo – CATI
Metoda
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Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem, trudno powiedzieć

Czy Pana(i) zdaniem, 
Polska jest krajem, w 

którym żyje się 
bezpiecznie?  Pytamy 
w kontekście zjawiska 

przestępczości.

Czy obawia się, że 
Pan(i) lub jego/jej 

najbliżsi padną 
ofiarą przestępstwa?

Ogólne poczucie bezpieczeństwa w Polsce
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Odmowa odpowiedzi

Nie wiem, trudno powiedzieć

Próbował(a)bym je zmienić nielegalnymi środkami, w tym używając przemocy (np.
protesty z użyciem przemocy)

Próbował(a)bym je zmienić legalnymi środkami, takie jak demonstracje bez
zakłócania porządku publicznego lub inicjatywy ustawodawcze

Nie przestrzegałbym takiego prawa bez względu na konsekwencje, godząc się z
ewentualną karą

Krytykował(a)bym to prawo i ośmieszał(a)bym je tylko w gronie rodziny i
najbliższych, ale stosowała(a)bym je

Krytykował(a)bym to prawo i ośmieszał(a)bym je publicznie, ale stosował(a)bym je

Szukał(a)bym luk prawnych (omijał(a)bym prawo bez ryzyka poniesienia
odpowiedzialności), by go nie stosować

Przestrzegał(a)bym takiego prawa, ale nie zaakceptował(a)bym go

Przestrzegał(a)bym tego prawa i starał(a) się je zaakceptować

 kwiecień 2021

 maj 2021

 czerwiec 2021

Proszę sobie wyobrazić, że wprowadzono prawo, które dotyczy Pana(i) bezpośrednio, i które jest niezgodne z 
Pana(i) moralnością (zasadami moralnymi). Jak zachował(a)by się Pan(i) w takiej sytuacji?

Indeks anomii
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Poczucie bezpieczeństwa Polaków utrzymywało się w ostatnich miesiącach na bardzo porównywalnym poziomie. Widać

pewne różnice, ale generalnie mieszczą się one w granicach maksymalnego standardowego błędu oszacowania. Od 77 do

82 proc. Polaków czuje się bezpiecznie.

Obecnie (w czerwcu) zdecydowanie bezpieczny czuje się prawie co piąty Polak (17 proc.), zaobserwowano tutaj

zmniejszenie (o 4pp) tej grupy, a zasiliła ona czujących się „raczej bezpiecznie” (60 proc.). Z kolei 22,5 proc. czuje się

"raczej" lub zdecydowanie zagrożonych.

Obawa przed tym, iż sam badany lub jego najbliżsi padną ofiarą przestępstwa utrzymuje się od grudnia na bardzo zbliżonym

poziomie. Ponad jedna trzecia badanych nie obawia się takiego zdarzenia, nieco ponad połowa "obawia się, ale nie tak

bardzo", zaś co dziesiątemu Polakowi towarzyszy lęk o siebie i najbliższych.

Wnioski (1)
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Wnioski (2)

Elementem niniejszego pomiaru stał się również Indeks Anomii. Wykorzystano koncepcję metodyczną dylematu – to jest narzędzia heurystycznego
opartego na eksperymencie myślowym (kontrfaktycznym, a więc "co by było gdyby"). Dylemat to zaplanowana hipotetyczna sytuacja problemowa, w
której jednostka zmuszona jest wybierać pomiędzy wieloma (co najmniej dwiema) strategiami postępowania, z których każda ma konsekwencje moralne i
wiąże się z wyrządzeniem fizycznej lub innej krzywdy, cierpienia, choćby własnego; jest więc dyskomfortem.

Badanego stawiano w hipotetycznej sytuacji nieakceptacji przezeń nowowprowadzonego prawa. Do wyboru przedłożono badanym następujące
możliwości wyboru:

1. Próba zmiany prawa nielegalnymi środkami (w tym używając przemocy) -> bunt czynny illegalistyczny;

2. Próba zmiany prawa legalnymi środkami -> bunt czynny legalistyczny;

3. Nieprzestrzeganie takiego prawa bez względu na konsekwencje, godząc się z ewentualną karą -> nieposłuszeństwo obywatelskie;

4. Krytyka tego prawa i ośmieszanie go (w gronie rodziny i najbliższych, bądź publicznie) jednak przestrzeganie go -> bunt bierny;

5. Szukanie luk prawnych (jednak bez ryzyka poniesienia odpowiedzialności), by nie stosować prawa -> innowacja;

6. Przestrzeganie litery prawa, jednak bez jego akceptacji -> rytualizm;

7. Przestrzeganie tego prawa i starania by je zinternalizować -> konformizm.

Punkt 1, 3 i 5 należą do postaw tak zwanych antysystemowych, zaś pozostałe są postawami (choć w różnym stopniu) prosystemowymi. Spośród
wymienionych największe odsetki wskazań uzyskały dwie postawy, które za R.K. Mertonem można określić jako rytualistyczna oraz buntownicza (bunt
czynny). Rytualizm utożsamiany jest z twierdzeniem przestrzegania, lecz nieakceptacji rozstrzygnięcia prawnego, zaś bunt - zmiany prawa (lecz w
przypadku wyników niniejszego pomiaru – wyłącznie legalnymi środkami). Odpowiednio odpowiedź "rytualistyczna" i "buntownicza legalna" uzyskały w
czerwcowym pomiarze po 30,8 proc. wskazań. Wartości te nie zmieniły się względem dwóch poprzednich pomiarów. Liczną kategorię odpowiedzi wciąż
stanowi mertonowska "innowacja", a więc podejmowanie działań mających na celu nie tyle usunięcie, co ominięcie przeszkody moralnej (20,7 proc.
wskazań, zmiany w granicach maksymalnego błędu). Zaledwie co ósmy Polak okazał się konformistą, deklarując iż starałby się zaakceptować prawo,
którego nie akceptuje (12,8 proc., brak zmian w odniesieniu do poprzednich pomiarów). Polacy wyraźnie odżegnują się od działań z użyciem przemocy -
zaledwie 1,1 proc. wskazało, że zdecydowałoby się na podjęcie takich działań.


