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Do przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności zaliczane są wszystkiego rodzaju czyny nierządne, naruszające nietykalność cielesną

człowieka. W niniejszym badaniu zebrano odpowiedzi Polek i Polaków na temat ich poglądów w zakresie wolności seksualnej, okoliczności

usprawiedliwiających stosunek seksualny bez zgody oraz przepisów karnych dotyczących nierządnych czynów seksualnych.

Postrzeganie zagadnień związanych z przestępstwami o charakterze seksualnym

Spośród osób biorących udział w badaniu, prawie dwie trzecie (58%) zgadza się ze stwierdzeniem, że kobiety w Polsce są nieustannie narażone na

niechciane komentarze i żarty o podtekście seksualnym. A zdaniem 42% badanych, osoby, które doświadczyły zgwałcenia są w społeczeństwie polskim

potępiane i zawstydzane przez otoczenie. Przeciwnego zdania jest jednak 40% osób.

Mężczyźni skłonni są zgodzić się z takimi kwestiami jak:

1) Wszechobecna nagość sprawia, że ekshibicjonizm już nikogo nie gorszy i nie powoduje strachu (43%);

2) Praca prostytutki to praca jak każda inna (42%);

3) Kobiety bardzo często przesadzają odnośnie przemocy seksualnej lub gwałtu, których doznały (23%).

Podczas gdy wśród kobiet dominują poglądy związane z zakazem prawnym pornografii (49%) oraz prostytucji (42%).

Zauważalne różnicę są pomiędzy grupami osób niewierzących lub mających wątpliwości w sprawach wiary oraz wierzących praktykujących. W grupie

osób niewierzących lub mających wątpliwości w sprawach wiary jest największy odsetek odpowiedzi zgadzających się z tym, że kobiety w Polsce są

nieustannie narażone na niechciane komentarze i żarty o podtekście seksualnym (65%). Ponad połowa (51%) uznaje, że osoby, które doświadczyły

zgwałcenia są w społeczeństwie polskim potępiane i zawstydzane przez otoczenie, a 44% stwierdza, że praca prostytutki to praca jak każda inna.

Wnioski (1)
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Osoby wierzące praktykujące częściej zgadzają się ze stwierdzeniami, które dotyczą prawnego zakazu pornografii (50%) i prostytucji (47%). Dwie piąte

(41%) osób z tej grupy uznaje, że mężczyźni są równie często ofiarami przemocy seksualnej co kobiety. Podobny odsetek wskazań jest również przy

stwierdzeniu, że ofiary zgwałcenia mogą liczyć w Polsce na profesjonalną pomoc policji.

Prawie co czwarty (23%) wierzący niepraktykujący zgodził się ze stwierdzeniem, że kobiety bardzo często przesadzają odnośnie przemocy seksualnej

lub gwałtu, których doznały. Jest to największy odsetek dla danej odpowiedzi wśród trzech grup badanych.

Okoliczności usprawiedliwiające stosunek seksualny bez zgody

Zdecydowana większość (71%) uczestników badania uważa, że żadna okoliczność nie może usprawiedliwić zgwałcenia. Jednak, są osoby, dla których

poszczególne sytuacje mogą stanowić usprawiedliwienie w tej kwestii. Najczęstszym powodem do usprawiedliwienia stosunku seksualnego bez zgody

jest „brak jasnego powiedzenia <nie>”. Został on wymieniony przez 15% uczestników badania, w tym 19% mężczyzn (największe wskazanie dla danej

kategorii), a także 17% osób w wieku 30-39 lat.

Drugim powodem, który może służyć usprawiedliwieniu zgwałcenia, jest „noszenie odsłaniających, prowokujących ubrań”, wymieniony przez 10%

osób. Najwyższy odsetek wskazań tej odpowiedzi jest w grupie mężczyzn (12%), osób wierzących praktykujących (15%) oraz osób w wieku 30-39 lat

(15%).

Dla co dziesiątego (10%), bycie pijanym lub pod wpływem narkotyków, stanowi usprawiedliwienie zgwałcenia. Najwięcej wskazań jest wśród mężczyzn

(11%), osób wierzących praktykujących (14%) oraz osób w wieku 40-49 lat (12%).
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Karalność przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Zdecydowana większość uczestników badania uważa, że kara za przestępstwa popełnione przeciwko wolności seksualnej i obyczajności powinna być

zwiększona. Odsetek osób wskazujących odpowiedzi „zdecydowanie bardziej karane” i „trochę bardziej karane” jest powyżej 70%.

Zdaniem 72% osób w badaniu, zdecydowanie bardziej karane powinny być przestępstwa związane z wykorzystaniem seksualnym osób nieświadomych

lub nieprzytomnych (np. pod wpływem narkotyków, upośledzonej umysłowo). Sprawcom tego przestępstwa grozi obecnie od

6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Ponad 71% osób uznaje, że należy zwiększyć karę za przestępstwa z wykorzystaniem osoby małoletniej,

poniżej 15 roku życia (stan bieżący: od 2 do 12 lat pozbawienia wolności) oraz zgwałcenie (stan bieżący: od 2 do 12 lat pozbawienia wolności). Nieco

mniej niż połowa (46%) opowiada się za zwiększeniem kary za ekshibicjonizm. Jest to najmniejszy odsetek wskazań dla tego pytania.

Podsumowanie

Skala przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w Polsce jest wysoka. Kobiety zdecydowanie częściej doświadczają wobec siebie
działań o charakterze seksualnym, m.in. w postaci żartów i komentarzy. Mimo rosnącej świadomości społeczeństwa w tym zakresie, zauważalny jest
problem związany z pomocą i postrzeganiem osób, które doświadczyły przemocy seksualnej. Ponad połowa (54%) uczestników badania jest
przekonana o tym, że ofiary zgwałcenia nie mogą liczyć na profesjonalną pomoc policji. Oprócz tego, ponad dwie piąte (42%) zgadza się
z tym, że osoby, które doświadczyły zgwałcenia, są potępiane i zawstydzane przez polskie społeczeństwo.

Z badania wynika, że mężczyźni są bardziej skłonni do usprawiedliwienia stosunku seksualnego bez zgody. A najczęściej wskazywane okoliczności do
tego związane to „brak jasnego powiedzenia <nie>”, „noszenie odsłaniających, prowokujących ubrań” oraz „dobrowolny powrót z kimś do jego lub
swojego domu po imprezie lub randce”.

Jednak, zdecydowana większość uczestników badania uznaje, że wszelkiego rodzaju przestępstwa na tle seksualnym powinny być bardziej surowo
karane.
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Szczegółowe wyniki badania



www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Proszę zastanowić się i wskazać, czy i w jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami:

Postrzeganie zagadnień związanych z przestępstwami 
o charakterze seksualnym
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55%

13%

19%
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14%
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Kobiety w Polsce są nieustannie narażone na niechciane komentarze i
żarty o podtekście seksualnym

Osoba, która doświadczyła zgwałcenia jest w społeczeństwie polskim
potępiana i zawstydzania przez otoczenie

Wszechobecna nagość sprawia, że ekshibicjonizm już nikogo nie gorszy i
nie powoduje strachu

Pornografia powinna zostać prawnie zakazana

Mężczyźni są równie często ofiarami przemocy seksualnej co kobiety

Należy prawnie zakazać prostytucji

Bardziej prawdopodobne jest zgwałcenie przez znajomego, niż przez
osobę nieznaną

Praca prostytutki to praca jak każda inna

Ofiara zgwałcenia może liczyć w Polsce na profesjonalną pomoc policji

Kobiety bardzo często przesadzają odnośnie przemocy seksualnej lub
gwałtu, których doznały

Wysyłanie przez internet lub telefon niechcianych wiadomości lub
fotografii o charakterze seksualnym to nic złego

Zdecydowanie zgadzam się Raczej zgadzam się Raczej nie zgadzam się Zdecydowanie nie zgadzam się Nie wiem, trudno powiedzieć

58% 29%

42% 40%

40% 46%

38% 48%

37% 47%

35% 46%

B2B

34% 37%

31% 55%

29% 54%

19% 65%

17% 74%

T2B
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Proszę zastanowić się i wskazać, czy i w jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami:

Postrzeganie zagadnień związanych z przestępstwami 
o charakterze seksualnym - Płeć

Top2Boxes
(zdecydowanie się zgadzam + raczej się zgadzam)

OGÓŁEM Kobiety Mężczyźni

Kobiety w Polsce są nieustannie narażone na niechciane komentarze i żarty o podtekście seksualnym
58% 58% 58%

Osoba, która doświadczyła zgwałcenia jest w społeczeństwie polskim potępiana i zawstydzania przez 
otoczenie

42% 40% 44%

Wszechobecna nagość sprawia, że ekshibicjonizm już nikogo nie gorszy i nie powoduje strachu
40% 38% 43%

Pornografia powinna zostać prawnie zakazana 38% 49% 27%

Mężczyźni są równie często ofiarami przemocy seksualnej co kobiety 37% 36% 38%

Należy prawnie zakazać prostytucji 35% 42% 27%

Bardziej prawdopodobne jest zgwałcenie przez znajomego, niż przez osobę nieznaną
34% 33% 35%

Praca prostytutki to praca jak każda inna 31% 20% 42%

Ofiara zgwałcenia może liczyć w Polsce na profesjonalną pomoc policji 29% 27% 31%

Kobiety bardzo często przesadzają odnośnie przemocy seksualnej lub gwałtu, których doznały
19% 15% 23%

Wysyłanie przez internet lub telefon niechcianych wiadomości lub fotografii o charakterze seksualnym to 
nic złego

17% 15% 19%

N= 800 408 392
Różnice istotne statystycznie między grupami
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Proszę zastanowić się i wskazać, czy i w jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami:

Postrzeganie zagadnień związanych z przestępstwami 
o charakterze seksualnym - Wyznanie

Top2Boxes
(zdecydowanie się zgadzam + raczej się zgadzam)

OGÓŁEM
Niewierzący lub mający 

wątpliwości w 
sprawach wiary

Wierzącą, 
niepraktykującą

Wierzącą, praktykującą

Kobiety w Polsce są nieustannie narażone na niechciane komentarze i żarty o 
podtekście seksualnym

58% 64% 56% 55%

Osoba, która doświadczyła zgwałcenia jest w społeczeństwie polskim potępiana i 
zawstydzania przez otoczenie

42% 51% 38% 37%

Wszechobecna nagość sprawia, że ekshibicjonizm już nikogo nie gorszy i nie powoduje 
strachu

40% 39% 41% 41%

Pornografia powinna zostać prawnie zakazana 38% 19% 41% 50%

Mężczyźni są równie często ofiarami przemocy seksualnej co kobiety 37% 35% 38% 41%

Należy prawnie zakazać prostytucji 35% 21% 36% 47%

Bardziej prawdopodobne jest zgwałcenie przez znajomego, niż przez osobę nieznaną
34% 35% 37% 31%

Praca prostytutki to praca jak każda inna 31% 44% 32% 18%

Ofiara zgwałcenia może liczyć w Polsce na profesjonalną pomoc policji 29% 17% 28% 41%

Kobiety bardzo często przesadzają odnośnie przemocy seksualnej lub gwałtu, których 
doznały

19% 16% 23% 18%

Wysyłanie przez internet lub telefon niechcianych wiadomości lub fotografii o 
charakterze seksualnym to nic złego

17% 17% 19% 15%

N= 800 193 323 259
Różnice istotne statystycznie między grupami
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Proszę zastanowić się i wskazać, czy i w jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami:

Postrzeganie zagadnień związanych z przestępstwami 
o charakterze seksualnym - Wiek

Top2Boxes
(zdecydowanie się zgadzam + raczej się zgadzam)

OGÓŁEM 18-29 lat 30-39 lat 40-49 lat 50-59 lat 60+ lat

Kobiety w Polsce są nieustannie narażone na niechciane komentarze i żarty o podtekście 
seksualnym

58% 63% 50% 56% 59% 62%

Osoba, która doświadczyła zgwałcenia jest w społeczeństwie polskim potępiana i 
zawstydzania przez otoczenie

42% 39% 36% 47% 44% 44%

Wszechobecna nagość sprawia, że ekshibicjonizm już nikogo nie gorszy i nie powoduje 
strachu

40% 40% 32% 36% 47% 45%

Pornografia powinna zostać prawnie zakazana 38% 35% 37% 31% 37% 46%

Mężczyźni są równie często ofiarami przemocy seksualnej co kobiety 37% 41% 35% 34% 37% 38%

Należy prawnie zakazać prostytucji 35% 37% 29% 35% 34% 39%

Bardziej prawdopodobne jest zgwałcenie przez znajomego, niż przez osobę nieznaną 34% 32% 26% 29% 39% 43%

Praca prostytutki to praca jak każda inna 31% 31% 33% 27% 31% 32%

Ofiara zgwałcenia może liczyć w Polsce na profesjonalną pomoc policji 29% 24% 26% 26% 30% 38%

Kobiety bardzo często przesadzają odnośnie przemocy seksualnej lub gwałtu, których 
doznały

19% 18% 20% 14% 17% 25%

Wysyłanie przez internet lub telefon niechcianych wiadomości lub fotografii o charakterze 
seksualnym to nic złego

17% 16% 20% 17% 21% 12%

N= 800 152 159 157 155 177

Różnice istotne statystycznie między grupami
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15%

10%

10%

9%

8%

8%

7%

7%

6%

4%

77%

11%

8%
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65%

19%

12%
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10%
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Nic nie usprawiedliwia zgwałcenia

Brak jasnego powiedzenia „nie”

Noszenie odsłaniających, prowokujących ubrań

Bycie pijanym lub zażywanie narkotyków

Dobrowolny powrót z kimś do jego lub swojego domu po
imprezie lub randce

Brak obrony fizycznej przed napaścią seksualną

Uprzedni flirt ze sprawcą

Samotne chodzenie w nocy

Jeśli napastnik nie jest świadom tego co robi

Posiadanie kilku partnerów seksualnych

Jeśli napastnik żałuje swojego czynu

OGÓŁEM

Kobiety

Mężczyźni

Niektórzy uważają, że stosunek seksualny bez zgody może być w pewnych sytuacjach usprawiedliwiony. 
Jakich okoliczności według Pan(i) opinii to dotyczy:

Okoliczności usprawiedliwiające 
stosunek seksualny bez zgody - Płeć 

Różnice istotne statystycznie między grupami

11



www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Niektórzy uważają, że stosunek seksualny bez zgody może być w pewnych sytuacjach usprawiedliwiony. 
Jakich okoliczności według Pan(i) opinii to dotyczy:

Okoliczności usprawiedliwiające 
stosunek seksualny bez zgody - Wyznanie 

Różnice istotne statystycznie między grupami

Top2Boxes
(zdecydowanie się zgadzam + raczej się zgadzam)

OGÓŁEM
Niewierzący lub 

mający wątpliwości w 
sprawach wiary

Wierzącą, 
niepraktykującą

Wierzącą, 
praktykującą

Nic nie usprawiedliwia zgwałcenia 71% 77% 72% 65%

Brak jasnego powiedzenia „nie” 15% 13% 16% 16%

Noszenie odsłaniających, prowokujących ubrań 10% 5% 10% 15%

Bycie pijanym lub zażywanie narkotyków 10% 8% 9% 14%

Dobrowolny powrót z kimś do jego lub swojego domu po imprezie lub randce 9% 7% 10% 10%

Brak obrony fizycznej przed napaścią seksualną 8% 7% 9% 7%

Uprzedni flirt ze sprawcą 8% 7% 10% 6%

Samotne chodzenie w nocy 7% 5% 6% 9%

Jeśli napastnik nie jest świadom tego co robi 7% 7% 6% 7%

Posiadanie kilku partnerów seksualnych 6% 7% 5% 7%

Jeśli napastnik żałuje swojego czynu 4% 3% 4% 6%

N= 800 193 323 259
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Niektórzy uważają, że stosunek seksualny bez zgody może być w pewnych sytuacjach usprawiedliwiony. 
Jakich okoliczności według Pan(i) opinii to dotyczy:

Okoliczności usprawiedliwiające 
stosunek seksualny bez zgody - Wiek

Różnice istotne statystycznie między grupami

Top2Boxes
(zdecydowanie się zgadzam + raczej się zgadzam)

OGÓŁEM 18-29 lat 30-39 lat 40-49 lat 50-59 lat 60+ lat

Nic nie usprawiedliwia zgwałcenia 71% 63% 71% 71% 77% 73%

Brak jasnego powiedzenia „nie” 15% 13% 17% 14% 15% 16%

Noszenie odsłaniających, prowokujących ubrań 10% 10% 15% 5% 11% 10%

Bycie pijanym lub zażywanie narkotyków 10% 8% 10% 12% 9% 10%

Dobrowolny powrót z kimś do jego lub swojego domu po 
imprezie lub randce

9% 5% 11% 7% 12% 11%

Brak obrony fizycznej przed napaścią seksualną 8% 12% 8% 5% 3% 12%

Uprzedni flirt ze sprawcą 8% 6% 8% 5% 11% 7%

Samotne chodzenie w nocy 7% 3% 9% 5% 8% 8%

Jeśli napastnik nie jest świadom tego co robi 7% 15% 3% 6% 5% 5%

Posiadanie kilku partnerów seksualnych 6% 6% 4% 7% 7% 6%

Jeśli napastnik żałuje swojego czynu 4% 6% 6% 5% 0% 5%

N= 800 152 159 157 155 177
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Czy Pana/i zdaniem bardziej czy mniej niż obecnie powinny być karane takie przestępstwa jak:

Karalność przestępstw przeciwko wolności seksualnej 
i obyczajności (1/2)
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0%

0%
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Zmuszanie do czynności seksualnych poprzez wykorzystanie relacji [stan bieżący:
od 3 miesięcy do 3 lat pozbawienia wolności, w przypadku osoby małoletniej do

5 lat

Wykorzystanie seksualne osoby nieświadomej/nieprzytomnej (np. pod
wpływem narkotyków, upośledzonej umysłowo) [ stan bieżący: od 6 miesięcy do

8 lat pozbawienia wolności]

Nawiązanie przez Internet bądź sieć telefoniczną kontaktu z osobą małoletnią w
celu wykorzystania seksualnego [stan bieżący: do 3 lat pozbawienia wolności]

Wykorzystanie osoby małoletniej, poniżej 15 roku życia [stan bieżący od 2 do 12
lat pozbawienia wolności]

Przymuszanie do prostytucji [stan bieżący: od roku do 10 lat pozbawienia
wolności]

Produkowanie pornografii o charakterze pedofilskim [stan bieżący: od roku do
10 lat pozbawienia wolności]

Zgwałcenie [stan bieżący: od 2 do 12 lat pozbawienia wolności]

Zdecydowanie bardziej karane Trochę bardziej karane

Wymiar kary powinien pozostać taki sam Trochę mniej karane

Zdecydowanie mniej karane Nie powinno być uznawane za przestępstwo

Nie wiem, trudno powiedzieć
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Czy Pana/i zdaniem bardziej czy mniej niż obecnie powinny być karane takie przestępstwa jak:

Karalność przestępstw przeciwko wolności seksualnej 
i obyczajności (2/2)

15

67%

67%

63%

62%

58%

58%

46%

18%

17%

20%

18%

20%

17%

23%

8%

10%

10%

10%

13%

14%

19%

2%

1%

1%

2%

2%

2%

3%

1%

1%
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5%
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6%
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Czerpanie zysków z cudzej prostytucji [stan bieżący: do 3 lat pozbawienia
wolności, w przypadku osoby małoletniej do 10 lat]

Rozpowszechnianie, przechowywanie filmów i pornografii o charakterze
pedofilskim [stan bieżący: od 6 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności]

Udostępnianie, pokazywanie i narzucanie drugiej osobie, a także osobom
małoletnim (poniżej 15 roku życia) treści o charakterze pornograficznym [stan

bieżący: do roku lub do 2 lat (dla małoletnich) pozbawienia wolności]

Rozpowszechnianie, przechowywanie i produkowanie pornografii o charakterze
zoofilskim [stan bieżący: od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności]

Rozpowszechnianie, przechowywanie i produkowanie pornografii zawierającej
przemoc [stan bieżący: od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności]

Kazirodztwo, również z osobą przysposobioną lub przysposabiającą [stan
bieżący: od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności]

Ekshibicjonizm [stan bieżący: grzywna do 1500 zł, areszt, ograniczenie wolności,
kara nagany]

Zdecydowanie bardziej karane Trochę bardziej karane

Wymiar kary powinien pozostać taki sam Trochę mniej karane

Zdecydowanie mniej karane Nie powinno być uznawane za przestępstwo

Nie wiem, trudno powiedzieć



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/

