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Charakterystyka pomiaru

Próba 
zrealizowana

Próba 
projektowana

N=1000

Od  6 do 23 grudnia 2021, godz. 8:00-20:00 w dni powszednie
oraz 10:00-18:00 w soboty

Czas trwania 
pomiaru

Cel pomiaru

Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo – metoda CATI.Metoda

• Zbadanie ogólnego poczucia bezpieczeństwa przed przestępczością

• Przesłanki poczucia bezpieczeństwa. Prywatność, anonimowość, wolność, a 

bezpieczeństwo

• Indeks anomii

N=1000
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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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Wnioski (1 z 6)

Indeks Poczucia Bezpieczeństwa

W porównaniu z poprzednim pomiarem zaobserwowano ponad dwukrotny (z 4,4 proc. do 9,3 proc.) wzrost odsetka osób

deklarujących, że Polska nie jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie. Zmiana ta przekracza wartość maksymalnego

standardowego błędu oszacowania. Na drastyczny wzrost zgeneralizowanego braku poczucia bezpieczeństwa mogły mieć

wpływ liczne wydarzenia, które rozgrywały się w toku prowadzenia badania, a więc konflikt hybrydowy na granicy z

Białorusią, pogarszająca się sytuacja gospodarcza (wzrost inflacji, wzrost cen energii), a także sytuacja pandemiczna (szczyt IV

fali pandemii oraz w efekcie wzrost liczby zgonów, wariant Omikron, pierwsze doniesienia o Delmikron).

Wzrost obaw przed przestępczością nie występuje jednolicie we wszystkich grupach socjodemograficznych. Szczególnie

nasilony niepokój odnotowujemy w grupie osób w wieku 25-34 lata, zaś spadek obaw – u osób, które przekroczyły 65 rok

życia. W grupie wyrażających skrajny pogląd, że Polska zdecydowanie nie jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie

dostrzegamy nadreprezentację mieszkańców województwa opolskiego i kujawsko-pomorskiego oraz mieszkańców

najmniejszych miast – do 50 tysięcy mieszkańców oraz oceniający swoją sytuację finansową jako złą. Grupa wyrażających

zdecydowane obawy nie różni się od ogółu pod względem płci i wykształcenia.
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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

 wrzesień 2021  październik 2021

 listopad 2021  grudzień 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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Wnioski (2 z 6)

Indeks Anomii

Elementem niniejszego pomiaru stał się również Indeks Anomii. Zasadniczo w ostatnich miesiącach nie zmieniał się on istotnie

co jest przesłanką do badania go z mniejszą niż dotychczas częstotliwością. W Indeksie 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 dwoma) 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:

• Próba zmiany prawa nielegalnymi środkami (w tym używając przemocy);

• Próba zmiany prawa legalnymi środkami;

• Nieprzestrzeganie takiego prawa bez względu na konsekwencje, godząc się z ewentualną karą;

• Krytyka tego prawa i ośmieszanie go (w gronie rodziny i najbliższych, bądź publicznie) jednak przestrzeganie go;

• Szukanie luk prawnych (jednak bez ryzyka poniesienia odpowiedzialności), by nie stosować prawa;

• Przestrzeganie litery prawa, jednak bez jego akceptacji;

• Przestrzeganie tego prawa i starania by je zinternalizować.
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Wnioski (3 z 6)

Indeks Anomii, c.d. 

Spośród wymienionych największe odsetki wskazań uzyskała postawa nie buntowniczego konformizmu (próba zmiany prawa

legalnymi środkami, bez zakłócania porządku publicznego, względnie działanie za pomocą inicjatyw ustawodawczych). Postawę

tę wskazało 45,9 proc. badanych. Rytualiści, to jest takie osoby, które przestrzegałyby krzywdzącego prawa, jednak nie

akceptowały go to 27 proc. badanych. Podobnej wielkości grupę (27,5 proc. wskazań) stanowią innowatorzy, którzy szukaliby

luk prawnych, by omijać prawo bez poniesienia odpowiedzialności. W porównaniu z pomiarem listopadowym dostrzegamy

przyrost osób chętnych do krytyki prawa, jednak zachowujących się konformistycznie (z 12,5 proc. do 18, 9 proc.).

Świadomość polskich użytkowników Internetu pozostaje zróżnicowana i nierównomierna w kwestii stosowanych środków

bezpieczeństwa w Internecie – środki nieskuteczne, lecz stereotypowo wskazywane jako remedium są równie popularne jak

zalecane, profesjonalne i skuteczne.
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Żadne z powyższych. [Badany nie podejmuje żadnych środków ochrony]

Korzystam z zaawansowanych narzędzi służących anonimizacji (np. The Onion Router – TOR, Invisible 
Internet Project – I2P, Linux TAILS, Linux Whonix, szyfrowanie …

Skorzystałem(am) z tak zwanego „prawa do bycia zapomnianym” 

Poprosiłem(am), aby ktoś usunął coś, co o mnie napisał lub zamieścił coś dotyczącego mojej osoby.

Korzystam z wirtualnych sieci prywatnych (Virtual Private Networks, VPN)

Używam tymczasowych nazw użytkownika lub email (tzw. ten minutes mail)

Kasuję/ukrywam swoje wpisy w mediach społecznościowych.

Szyfruję pliki/dokumenty

Używam pseudonimów, aby nie można mnie było powiązać
z moim prawdziwym imieniem i nazwiskiem.

Używam przeglądarki w trybie incognito

Kasuję dokumenty/pliki, które nie powinny wpaść w niepowołane ręce

Czyszczę pliki cookies (wym.: kukis) / czyszczę historię przeglądarki.

Proszę zastanowić się, które z wymienionych sposobów ochrony informacji w Internecie są 

przez Pana(ią) podejmowane:

Bezpieczeństwo w Internecie

Z Internetu nie korzysta 
12,3 proc. badanych
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Postawy wobec anonimowości w Internecie
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Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się zgadzam Nie wiem / Trudno powiedzieć

Organy ścigania powinny mieć w ważnych sytuacjach możliwość dostępu do 

każdej naszej informacji w telefonach, komputerach lub Internecie, 

niezależnie od tego jak jest ona zabezpieczona

Profilowanie i śledzenia nas w Internecie przez usługodawców to po prostu 

cena, jaką trzeba zapłacić za naszą wygodę

Profilowanie i śledzenie przez usługodawców w Internecie powinno zostać 

zakazane przez prawo

Każdy ma prawo do tego, by używać w Internecie tożsamości niepowiązanej 

ze swoim nazwiskiem, pod warunkiem, że nie krzywdzi innych

Jeśli jest się uczciwym człowiekiem, to nie ma się co obawiać ujawnienia 

jakie dokumenty na komputerze lub poczcie posiada i jakie strony ogląda

Należy zakazać prawnie używania wszelkich programów służących do 

ukrywania tożsamości użytkownika

Ten, kto chce być anonimowy w Internecie jest cyberprzestępcą lub ma złe 

zamiary

Każdy w Internecie powinien występować pod swoim imieniem i nazwiskiem 

i powinno to być nakazane przez prawo

ത𝐱=2,5; D=1,1

ത𝐱=3,0; D=1,0

ത𝐱=3,3; D=1,0

ത𝐱=2,4; D=1,3

ത𝐱=2,3; D=1,2

ത𝐱=2,1; D=1,1

ത𝐱=2,5; D=1,2

ത𝐱=2,5; D=1,2

Edward Snowden, to były pracownik amerykańskiego 

wywiadu (CIA), który w 2013 roku ujawnił tajne informacje 

dotyczące licznych, globalnych programów inwigilacji USA, 

podejmowanych przez to państwo we współpracy z 

przedsiębiorstwami i niektórymi państwami Europy.  Jak 

Pan(i) ocenia takie zjawisko masowej inwigilacji przez 

państwa ludzi w Internecie? 

3,0 7,3 31,7 50,5 7,5

Zdecydowanie popieram Raczej popieram

Raczej uważam za niedopuszczalne Uważam za zdecydowanie niedopuszczalne

Nie mam zdania

W trakcie wyliczania średnich i 
odchylenia standardowego dla 

poszczególnych stwierdzeń, pominięto 
odpowiedzi irrelewantne tj. „nie 

wiem/trudno powiedzieć.
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Wnioski (4 z 6)

Narzędzia bezpieczeństwa w Internecie

Jako narzędzie bezpieczeństwa Polacy powszechnie stosują czyszczenie plików cookies oraz historii przeglądarki oraz kasowanie

dokumentów/plików, które nie powinny wpaść w niepowołane ręce. Zabieg ten wykonuje ponad połowa użytkowników,

odpowiednio 64,8 proc. i 59,5 proc. Są to czynności nieskuteczne. W pierwszym przypadku dlatego, że dostawcy

oprogramowania profilującego korzystają z innych technologii śledzenia i profilowania użytkowników, np. canvas fingerprinting

lub WebGL. Stereotyp postrzegania plików cookies jako źródła niebezpieczeństwa wiąże się z działaniami podjętymi przez Unię

Europejską w 2013 roku i późniejszym wyrokiem TSUE w tym zakresie i wprowadzeniem ogólnoeuropejskiego wymogu

wyrażania przez użytkownika zgody na pliki cookies każdorazowo przy pierwszych odwiedzinach danej witryny. Używane przez

polskich użytkowników remedium nie dotyka istoty problemu – rozwiązaniem jest wyłączenie lub rekonfiguracja interpretera

javascript w przeglądarce, co można zrobić za pomocą dostosowanych do tego celu wtyczek. Z kolei kasowanie dokumentów

i plików nie jest zabiegiem skutecznym, bowiem ogranicza się wyłącznie do skasowania wpisu w tablicy alokacji plików

(swoistym spisie treści), zaś sam plik pozostaje na twardym dysku.

Co trzeci polski użytkownik Internetu używa przeglądarki w trybie incognito (38,7 proc.) lub używa pseudonimów, aby nie

można było łatwo powiązać przybranej tożsamości z prawdziwym imieniem i nazwiskiem. O ile tryb incognito jest

zabezpieczeniem przed nieuwagą użytkownika (wyłączone zapisywanie loginów, haseł i innych informacji) lub lokalnym

zwiększeniem prywatności działań użytkownika (brak zapisywania historii przeglądania), o tyle przyjmowanie pseudonimów

jest zabiegiem tyleż prostym, co skutecznym. Niemal co trzeci użytkownik Internetu szyfruje pliki i dokumenty (np. szyfrowanie

przesyłanych dokumentów wbudowanymi w pakiety biurowe programami, szyfrowanie w programach do

kompresji/dekompresji – Zip, WinRar, etc.).
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Wnioski (5 z 6)

Narzędzia bezpieczeństwa w Internecie, c.d.

Na uwagę zasługuje stosunkowo powszechne stosowanie w Polsce oprogramowania VPN (22,5 proc.). Niepokojem napawa

fakt, że co dziesiąty z użytkowników Internetu nie korzysta z żadnych środków ochrony. W stosunku do średniej w populacji w

tej grupie widzimy nadreprezentację kobiet, osób powyżej 65 roku życia, osób z wykształceniem podstawowym, zawodowym i

średnim. Dochód i wielkość miejsca zamieszkania nie ma istotnego wpływu na fakt zabezpieczania się.

W nawiązaniu do ujawnionych przez byłego pracownika amerykańskiego wywiadu (CIA) Edwarda Snowdena w 2013 r. tajnych

informacji dotyczących licznych, globalnych programów inwigilacji USA, zapytano badanych o ich postawy wobec takiej

inwigilacji. Za całkowicie niedopuszczalne uznała takie działanie połowa badanych (50,5 proc.), a za częściowo niedopuszczalne

– blisko jedna trzecia (31,7 proc.). Zaledwie co dziesiąty użytkownik popiera tego typu działania. Niewielka nadreprezentacja

osób popierających tego typu działania znajduje się paradoksalnie wśród osób w wieku 18-34 lata, z wykształceniem średnim.

Postawy wobec zjawiska anonimowości w Internecie

Polacy są istotnie podzieleni w zakresie poglądów na wolność i odpowiedzialność w Internecie. Anonimowość nie jest przez

blisko dwie trzecie badanych (62,1 proc.) kojarzona z faktem bycia cyberprzestępcą lub złymi zamiarami. Ponad połowa

Polaków (55,1 proc.) opowiada się za penalizacją wszelkich programów służących anonimowości użytkownika i niemal tyle

samo badanych uważa (48,7 proc.), że każda wypowiedź w Internecie powinna być sygnowana imieniem i nazwiskiem autora.

Połowa badanych (50,0 proc.) zgadza się z twierdzeniem, że jeśli jest się uczciwym człowiekiem, to nie ma się co obawiać

ujawnienia jakie dokumenty na komputerze lub poczcie posiada i jakie strony ogląda. Blisko połowa Polaków (45,9 proc.)

uważa, że organy ścigania powinny mieć w ważnych sytuacjach możliwość dostępu do każdej informacji znajdującej się na

naszych komputerach lub telefonach.
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Percepcja zagrożeń użytkowników Internetu

Kogo potencjalnie obawia się Pan(i) 
w Internecie? (% wskazań)

Ogółem kobiety mężczyźni 18-34 35-64 65+
podstawowe
/zawodowe

średnie wyższe

Hakerów i przestępców 75,9 78,7 73,3 76,5 81,4 60,8 50,1 73,3 87,3
Ludzi bądź organizacji które mogą 
chcieć dowiedzieć się, jakie strony 
odwiedzam 

47,8 46,3 49,2 56,2 47,9 36,4 30,1 51,1 51,1

Ludzi bądź organizacji, które mogą 
zażądać opłat za pobrane przeze 
mnie z Internetu materiały

39,4 41,6 37,4 48,5 35,8 36,2 32,8 45,8 35,8

Reklamodawców/korporacji 28,0 25,2 30,5 28,0 31,5 18,9 17,1 25,8 33,9
Służb porządkowych (policji, 
cyberpolicji)

19,3 17,9 20,6 16,8 18,6 24,7 16,1 20,3 19,6

Ludzi, którzy mogą mnie krytykować 
lub obrażać

15,6 23,5 8,6 13,9 16,9 14,6 17,2 11,9 18,5

Nie korzystam z Internetu 11,9 12,8 11,1 0,0 9,1 35,2 34,2 12,8 3,3
Ludzi z mojej przeszłości 6,8 9,1 4,8 18,0 2,4 3,0 6,8 9,5 4,3
Pracodawców, współpracowników 5,7 5,1 6,2 4,5 6,7 4,6 3,0 5,6 6,6
Nikogo się nie obawiam 3,9 1,7 5,8 4,9 4,0 2,1 5,9 2,7 4,2

płeć wiek wykształcenie



www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Przepisy prawa vs. bezpieczeństwo w Internecie

Jak Pan(i) uważa, czy 

obecne przepisy prawa 

chroniące naszą 

prywatność zapewniają 

właściwą ochronę 

prywatności ludzi w ich 

działaniach online?

32,1 35,9 10,0 1,7 20,3

Zdecydowanie za małą ochronę. Prawo powinno być zdecydowanie bardziej rygorystyczne

Raczej za małą ochronę. Prawo powinno być nieco bardziej rygorystyczne

Raczej niewłaściwie zapewniają ochronę i powinny zostać rozluźnione

Zdecydowanie niewłaściwie zapewniają ochronę i powinny zostać całkowicie zniesione

Nie wiem/trudno powiedzieć

Jak Pan(i) uważa, czy 

obecne przepisy o ochronie 

danych osobowych, a więc 

przede wszystkim RODO 

zapewniają właściwą 

ochronę prywatności ludzi 

w ich działaniach online?

32,3 35,6 12,3 4,6 15,3

Zdecydowanie za małą ochronę. Prawo powinno być zdecydowanie bardziej rygorystyczne

Raczej za małą ochronę. Prawo powinno być nieco bardziej rygorystyczne

Raczej niewłaściwie zapewniają ochronę i powinny zostać rozluźnione

Zdecydowanie niewłaściwie zapewniają ochronę i powinny zostać całkowicie zniesione

Nie wiem/trudno powiedzieć
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Wnioski (6 z 6)

Percepcja zagrożeń przez użytkowników Internetu

Lęk przed rozmaitymi zagrożeniami płynącymi z Internetu jest nierównomiernie dystrybuowany w populacji. Kobiety w

większym stopniu niż mężczyźni obawiają się ludzi, którzy mogą je krytykować lub obrażać, ludzi z ich przeszłości, hakerów i

przestępców oraz konsekwencji łamania praw autorskich. Z kolei mężczyźni wyrażają większe obawy niż kobiety wobec

reklamodawców i korporacji.

Młode pokolenie (18-34 lata) lęka się bardziej niż pozostali ludzi bądź organizacji które mogą chcieć dowiedzieć się, jakie strony

odwiedzają oraz ludzi ze swojej przeszłości. Lęki średniego pokolenia to: hakerzy i przestępcy oraz reklamodawcy i korporacje. Z

kolei starsze pokolenie w największym stopniu obawia się służb porządkowych (policji, cyberpolicji).

Przepisy prawa versus bezpieczeństwo w Internecie

Ponad dwie trzecie Polaków (68,0 proc.) opowiada się za zwiększeniem prawnej ochrony prywatności w Internecie. Warto

zauważyć, że pytanie to zadawano na dwa sposoby – neutralny (N=500) i ze wskazaniem nazwy aktu prawnego – RODO

(również N=500), które przez część badanych uznawane jest za uciążliwe do wdrożenia ze względu na brak specjalistów.

Tożsamy wynik dla obu pytań wskazuje, że benefity płynące z tego rozwiązania prawnego zostały docenione, co przejawia się

także w coraz częstszym korzystaniu przez Polaków z uprawnień, jakie daje ten akt prawny. Za zwiększeniem rygoryzmu

prawnego opowiada się nieco częściej średnie pokolenie (35-64 lata) oraz badani z wykształceniem innym niż wyższe.


