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Charakterystyka pomiaru

Próba 
zrealizowana

Próba 
projektowana

N=1004

Od  15 do 29 listopada 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

• Pomiar poczucia zagrożenia przemocą polityczną

• Badanie klasycznego konceptu Fear of Crime

• 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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Struktura postaw wobec przemocy politycznej w 
społeczeństwie polskim 

Postawy wobec 

przemocy 

politycznej. 19,4

37,1

61,5

44,5

16,9

13,1

0,9

1,9

1,3

3,4

2016*

2021

Postawa
pacyfistyczna

Postawa religino-świadomościowa Postawa pragmatyczno-
-racjonalna

Postawa
makiaweliczna

Postawa
radykalna

Przemoc w polityce jest dozwolona i 

konieczna dla wprowadzenia 

pozytywnych zmian. Ważne i dobre dla 

ludzi zmiany dokonywały się przemocą, 

na przykład podczas Rewolucji 

Francuskiej. Można prowadzić wojny, 

dokonywać rewolucji czy aktów 

terroryzmu, jeśli tylko mogą posłużyć dla 

dobra ludzkości, narodu lub 

społeczeństwa teraz lub w przyszłości.

Postawa radykalna

Przemoc polityczna to narzędzie 

skutecznego zdobywania i sprawowania 

władzy, ani lepsze, ani gorsze niż inne 

narzędzia. Przemoc można stosować, 

gdy jest to korzystne. Można wywoływać 

wojny, rewolucje, zamachy stanu, 

terroryzm, zabójstwa polityczne i inne, 

ważne jest jednak, by stosujący te środki 

zachowywał pozory moralności tych 

czynów.

Postawa makiaweliczna

Przemoc w polityce jest zła, ale czasami 

konieczna. Przemoc może być 

stosowana tylko wówczas, gdy pozwala 

na uniknięcie większego zła. Stosujący 

przemoc odpowiada przed Bogiem lub 

historią.

Postawa pragmatyczno-

racjonalna

Przemoc w polityce jest złem. Jest ona 

jednak usprawiedliwiona w dwóch 

przypadkach: po pierwsze, gdy bronimy 

ludzkiego życia, a po drugie, gdy 

przeciwstawiamy się wrogowi 

napadającemu na kraj. Żadne inne 

przypadki nie usprawiedliwiają użycia 

przemocy.

Postawa religijno-

świadomościowa

Przemoc w polityce jest złem, a jej użycie 

jest całkowicie niedozwolone. Przemoc 

niczemu nie służy, jej skutki są zawsze 

negatywne, jest zawsze niemoralna.

Postawa pacyfistyczna

12,9

13,2

14,5

25,1

37,4

28,6

32,9

26,9

2,3

6,3

Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam Raczej się zgadzam Zdecydowanie się zgadzam Nie wiem / Trudno powiedzieć

Dziś Polacy walczyliby przeciwko 

okupantowi równie dzielnie jak podczas 

II wojny światowej

Polacy są zdolni użyć przemocy z 

powodów politycznych przeciwko 

własnym rodakom

*Mider D., Polacy wobec przemocy politycznej. Studium typów postaw i ocen moralnych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017.
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22,8 16,4 40,5 2,9 9,0 8,4

Karane o wiele bardziej surowo niż dotychczas Karane nieco bardziej surowo niż dotychczas

Karane tak jak obecnie Powinno być karane nieco łagodniej niż dotychczas

Nie powinno być w ogóle karane Nie wiem / trudno powiedzieć

Postawy Polaków wobec penalizacji zjawiska 
terroryzmu, ekstremizmu i negacjonizmu

Podczas II wojny światowej III Rzesza Niemiecka wspierana
w różnym stopniu przez uzależnione od niej państwa
sojusznicze dokonała ludobójstwa około 6 milionów
europejskich Żydów (Holokaustu lub Szoa). Niektórzy
twierdzą, że powszechnie przyjęta interpretacja dotycząca
tych zbrodni jest albo w dużym stopniu przesadzona, albo
całkowicie zafałszowana. Publiczne wygłaszanie poglądu, że
zagłada Żydów nie zdarzyła się jest w Polsce
przestępstwem. Jak Pan(i) uważa, czy wygłaszanie poglądu,
że zagłada Żydów się nie wydarzyła powinno być:
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Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam Raczej się zgadzam Zdecydowanie się zgadzam Nie wiem / Trudno powiedzieć

Działanie partii lub organizacji stawiającej 

sobie za cel obalenie przemocą istniejącego 

porządku konstytucyjnego 

Publiczne głoszenie poglądów skrajnie 

lewicowych/Publiczne głoszenie ideologii 

komunistycznej

Publiczne głoszenie poglądów skrajnie 

prawicowych/Publiczne głoszenie 

ideologii faszystowskiej 

Publiczne pochwalanie rasizmu 

Działanie partii lub organizacji 

wzywającej do stosowania terroryzmu

Proszę powiedzieć w jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami. W Polsce powinno być surowo karane:
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Wybrane wskaźniki postaw ekstremistycznych 
Polaków

26,1
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2,7

8,1

20,5

14,9

24,1

21,2

5,6

10,1

41,3

36,1

25,9

30,5

23,2

25,6

20,1
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20,7

35,2

67,6

54,4
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0,9

1,7

7,7
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Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam Raczej się zgadzam Zdecydowanie się zgadzam Nie wiem / Trudno powiedzieć

Jestem pewien(pewna), że wojna w 

Europie jest niemożliwa w ciągu 

najbliższych lat

Łatwo wyobrazić sobie osobę 

homoseksualną jako mojego 

bliskiego przyjaciela

Łatwo wyobrazić sobie osobę innej 

rasy jako mojego bliskiego 

przyjaciela

Rządzącym nigdy nie należy ufać, 

niezależnie od tego jaka partia 

sprawuje władzę

Trudno jest mieć dobry stosunek do 

niektórych narodów

Jestem pewien(pewna), że zamach 

stanu jest niemożliwy w Polsce w 

ciągu najbliższych lat



www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Badanie klasycznego konceptu Fear of Crime
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wyłudzanie danych, kradzież tożsamości, ujawnienia danych

wypadki

oszustwa

kradzież, przywłaszczenie

włamania

rozbój

pobicie, bójki

zniesławienie, zniewaga

naruszenie miru domowego

naruszenie nietykalności cielesnej

dyskryminacja ze względu na posiadane cechy i/lub  światopogląd

groźby karalne, uporczywe nękania (stalking)

obraza uczuć religijnych, dyskryminacja wyznaniowa

zgwałcenie, usiłowania zgwałcenia lub zmuszenie do innej czynności seksualnej

znęcanie fizyczne lub psychiczne

zamach terrorystyczny

pozbawienie wolności, przetrzymywanie, uprowadzenie

werbalne molestowanie seksualne

zabójstwo, usiłowania zabójstwa

nadużycie zależności (w pracy) w celu doprowadzenia do czynności seksualnej

Nie obawiam się Obawiam się, ale nie tak bardzo Bardzo się tego obawiam Nie wiem, trudno powiedzieć
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30
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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

 wrzesień 2021

 październik 20212

 listopad 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 (1)

Indeks Poczucia Bezpieczeństwa 

Ogólne poczucie bezpieczeństwa w Polsce pozostaje na niezmienionym poziomie od pomiaru październikowego: raczej 

bezpiecznie czuje się 60,7 proc. Polaków, zdecydowanie bezpiecznie czuje się co piąty Polak, natomiast umiarkowany lub 

zdecydowany brak bezpieczeństwa deklaruje co szósty Polak (18,1 proc. badanych). Wyniki obaw o swoich bliskich lub 

samego(ej) siebie w kontekście padnięcia ofiarą przestępstwa pozostają bez większych zmian od lipca 2021. Aktualnie, blisko 

połowa Polaków nie obawia się tego (42,8 proc.), 49,6 proc. obawia się, lecz umiarkowanie, zaś zaledwie co czternasty Polak 

obawia się tego w stopniu znacznym. 

W badaniu niniejszym dokonano pomiarów (skróconych) wskaźników lęku przed przestępczością (Fear of Crime) w podziale 

na klasy przestępstw wyszczególnione w polskim Kodeksie Karnym. Największe obawy Polacy przejawiają wobec przestępstw 

w postaci wyłudzenia lub kradzieży tożsamości oraz nieautoryzowanego ujawnienia danych. Obawy te wyraża czterech na 

pięciu Polaków (80,3 proc.). Badani masowo obawiają się zdarzeń o charakterze losowym w postaci wypadków 

komunikacyjnych (choć i te figurują w Kodeksie Karnym). W obszarze obaw znakomitej większości Polaków (ponad dwóch 

trzecich) pozostają przestępstwa przeciwko mieniu: kradzieże, przywłaszczenia oraz włamania. W najmniejszym stopniu 

Polacy obawiają się przestępstw najcięższych, jak zabójstwa, zamachy terrorystyczne, pozbawienie wolności, 

przetrzymywanie i uprowadzenie lub zgwałcenie. Pomimo, że można odnotować nieznaczną tendencję wzrostową dla niemal 

wszystkich typów przestępstw, to jednak różnice pozostają w granicach maksymalnego standardowego błędu oszacowania.  

Uzyskane wyniki pozostają zasadniczo niezmienione względem pozyskanych w październiku. 
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Wnioski (2)
Indeks Anomii

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 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 wyboru:

• 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.

Spośród wymienionych największe odsetki wskazań uzyskały dwie postawy, które za R.K. Mertonem można określić jako rytualistyczna oraz buntownicza. 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 aktualnym pomiarze odpowiednio 30,6 proc. i 50,9 proc. 

wskazań. Liczną kategorię odpowiedzi (28,1 proc.) stanowiła mertonowska "innowacja", a więc podejmowanie działań mających na celu nie tyle usunięcie, co ominięcie 

przeszkody moralnej. Zaledwie co dziesiąty Polak okazał się konformistą, deklarując iż starałby się zaakceptować prawo, którego nie akceptuje (7,4 proc.). Polacy wyraźnie 

odżegnują się od działań z użyciem przemocy - zaledwie 2,0 proc. wskazało, że zdecydowałoby się na podjęcie takich działań. Krytyka i ośmieszanie takiego prawa, a więc 

wyłącznie werbalne formy protestu byłoby – jak deklarują respondenci – udziałem zaledwie 12,5 proc. badanych. Z kolei klasyczne nieposłuszeństwo obywatelskie, a więc 

nieprzestrzeganie takiego prawa wraz ze pogodzeniem się z nieuchronną karą (złamanie prawa jako akt świadomy i publiczny) zostałoby dokonane przez 8,8 proc. badanych. 

W odniesieniu do indeksu anomii niedostrzegalne są trendy spadkowe lub wzrostowe, zaś wyniki utrzymują się niezmienione od pomiaru październikowego. 
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Wnioski (3)
Wybrane wskaźniki postaw ekstremistycznych Polaków

Ekstremizm posiada dwie następujące cechy definicyjne. Po pierwsze, są to poglądy znajdujące się poza obszarem okna 

Overtona. Po wtóre, są to takie poglądy, które nie wykluczają użycia przemocy do realizacji celów politycznych. 

Istotnym korelatem ekstremizmu jest nieufność w stosunku do struktur władzy i państwa. Jest to element postaw 

anarchistycznych. Mierzono go prośbą o ocenę stwierdzenia Rządzącym nigdy nie należy ufać, niezależnie od tego jaka partia 

sprawuje władzę. Dwie trzecie badanych (65,7 proc.) zadeklarowało nieufność w stosunku do władzy. Blisko połowa Polaków 

(46,6 proc.) zgodziła się też z twierdzeniem, iż „trudno jest mieć dobry stosunek do niektórych narodów”. Są to dwa budzące 

największy niepokój stwierdzenia. Z drugiej jednak strony, na poziomie kulturowych korelatów ekstremizmu zaledwie 18,2 

proc. badanym jest trudno wyobrazić sobie osobę homoseksualną jako bliskiego przyjaciela i 8,3 proc. trudno jest sobie 

wyobrazić osobę innej rasy jako bliskiego przyjaciela. 

Z drugiej jednak strony Polacy potępiają postawy, ideologie i działania, które można określić mianem ekstremistycznych. 

Znakomita większość domaga się karania członków organizacji politycznych, które wzywają do stosowania terroryzmu (93,0 

proc.) lub takich partii/organizacji, które stawiałyby sobie za cel obalenie przemocą istniejącego porządku konstytucyjnego 

(76 proc.). Ponadto Polacy uważają, że powinno być bardziej niż obecnie karane głoszenie poglądów skrajnie lewicowych 

(zgadza się z tym stwierdzeniem 58,6 proc. osób) oraz skrajnie prawicowych (68,7 proc.). Podniesienie karalności publicznego 

pochwalania rasizmu uznaje aż 80,6 proc. badanych. Pozyskane wyniki można w pewnych ich obszarach uznać za niepokojące 

i raczej nierokujące dla rozwoju postaw ekstremistycznych. 
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Wnioski (4)

Struktura postaw wobec przemocy politycznej w społeczeństwie polskim

Struktura postaw wobec przemocy w społeczeństwie polskim została zmierzona na skali zaproponowanej przez Daniela Midera w dziele Polacy wobec 

przemocy politycznej. Postawy wobec przemocy ocenianie są na kontinuum rozciągającym się pomiędzy „politycznymi aniołami”, a „politycznymi 

diabłami”, to jest ludźmi, którzy odrzucają przemoc pod każdą postacią i tymi, którzy uważają ja za konieczny warunek do zaistnienia pozytywnych 

zmian społecznych. Historia dostarcza licznych egzemplifikacji każdego z dwóch typów postaw: dość, by zestawić konsekwentnego pacyfistę Mohandasa 

Karamchanda Gandhi’ego z jego zabójcą, nacjonalistą Nathuramem Godse. Wyróżnić można zatem dwie skrajne orientacje moralne wobec przemocy 

politycznej: pacyfistyczną, odmawiającą użycia przemocy – w skrajnym przypadku także w samoobronie i radykalną, gloryfikującą użycie przemocy 

politycznej jako słusznego, jedynego, prawego i moralnego środka wiodącego do politycznego celu. Pomiędzy tymi skrajnościami odnajdujemy kilka 

kamieni milowych, stanowiących osobliwe, odrębne typy postaw wobec przemocy politycznej, jakie wykształciły się w szeroko pojętej kulturze 

europejskiej. Na tej podstawie zidentyfikowano i scharakteryzowano trzy kolejne typy postaw moralnych wobec przemocy politycznej: orientację 

religijno-świadomościową czerpiącą głównie (choć nie tylko) z chrześcijaństwa, a ściślej – z doktryny rzymskiego katolicyzmu, orientację pragmatyczno-

racjonalną autorstwa niemieckiego socjologa M. Webera nazywającego taką postawę etyką odpowiedzialności i orientację makiaweliczną, której nazwa 

została wprost adaptowana od florenckiego pisarza i prawnika, niemal jednogłośnie okrzykniętego amoralistą – M. Machiavellego. Charakterystyka tych 

pięciu postaw (typów idealnych_ została zaprezentowana na slajdzie z wynikami. Przedmiotem pomiaru było określenia jak wielki odsetek Polaków 

hołduje każdej z tych postaw oraz porównanie uzyskanych obecnie wyników z wynikami podobnego badania, przeprowadzonego w 2016 roku. 

W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi w 2016 roku Polacy deklarują w większym stopni postawy ortodoksyjnie pacyfistyczne. Aktualnie ponad 

jedna trzecia Polaków (ok. 37,1 proc.) odrzuca przemoc w każdej formie, można go więc uznać za pacyfistę (niezależnie od tego, czy sam takiej etykiety 

używa wobec siebie). W porównaniu z badaniem przeprowadzonym w 2016 roku liczba ta istotnie wzrosła – wówczas było to zaledwie 19,5 proc., a 

więc co piąty badany. Zmniejszyła się natomiast liczba osób skłaniająca się ku postawie religijno-świadomościowej – z 61,5 proc. na 44,5 proc. Liczba 

osób deklarujących postawy pragmatyczno-racjonalne, makiaweliczne lub radykalne zmienia się w obrębie błędu oszacowania i pozostaje wciąż na 

niskim poziomie. 
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Wnioski (5)

Natężenie zjawiska negacjonizmu w społeczeństwie polskim

Zadano również pytanie dotyczące postaw Polaków wobec zjawiska negacjonizmu. Negacjonizm (a bardziej wąsko: rewizjonizm 

Holokaustu lub potocznie kłamstwo oświęcimskie) to zjawisko zaprzeczania faktom historycznym odnośnie Holokaustu (Szoa), 

czyli eksterminacji Żydów przez nazistów i ich współpracowników podczas II wojny światowej. Aktualnie negacjonizm stanowi 

przestępstwo ścigane z urzędu i zagrożone karą grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Zadano pytanie, czy 

przestępstwo negacjonizmu powinno być w prawie polskim karane bardziej surowo niż dotychczas, lżej lub czy aktualną 

rozpiętość wymiaru kary badani uznają za właściwą. Ponad jedna trzecia Polaków (39,2 proc.) domaga się zwiększenia wymiaru 

kary, zaś blisko połowa (40,5 proc.) uznała aktualny wymiar kary za adekwatny. Opinię o mniejszym wymiarze kary poparło 

zaledwie 2,9 proc. badanych. Niepokojący pozostaje odsetek uznających, że przestępstwo to nie powinno być w ogóle karane –

9,0 proc. Blisko co dziesiąty badany (8,4 proc.) odmówił odpowiedzi na to pytanie. 


