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Poczucie bezpieczeństwa Polaków w miejscu zamieszkania 

Wyniki badania ilościowego 

W dniach od 10 do 21 stycznia 2022 roku na zlecenie Stowarzyszenia Absolwentów 

Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzono ilościowe badanie na 

reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. 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 CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo – metoda CATI) 

przebadano łącznie N=1000. Problematyka badania skupiała się wokół poczucia 

bezpieczeństwa oraz częstości występowania zjawisk przestępczych, patologicznych oraz 

nieakceptowalnych społecznie w miejscu zamieszkania.  

Geochronografia przestępczości w Polsce 

 W toku badania zbadane zostało poczucie bezpieczeństwa miejsca zamieszkania 

badanych względem całej Polski. Wyniki badań analizowane były w podziale na województwa 

w celu określenia opinii w zależności na regiony Polski. Badani poproszeni zostali o określenie 

swojego stosunku do bezpieczeństwa w swojej okolicy za pomocą następujących stwierdzeń: 

1. Zdecydowanie bardziej bezpieczna (jest moja okolica) 

2. Trochę bardziej bezpieczna (jest moja okolica) 

3. Jest tak samo bezpiecznie/niebezpiecznie, jak w innych częściach kraju 

4. Trochę mniej bezpieczna (jest moja okolica) 

5. Zdecydowanie mniej bezpieczna (jest moja okolica) 
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W oparciu o powyższe stwierdzenia obliczone zostały średnie, na podstawie których określone 

zostały zależności pomiędzy województwami – im większa liczba �̅�, tym większe poczucie 

zagrożenia, im niższa z kolei tym mniejsze poczucie zagrożenia. 

 

Legenda: �̅� – średnia, SD – 
odchylenie standardowe 

Wyniki badań pokazują, że najgorzej oceniają bezpieczeństwo swojej okolicy 

mieszkańcy województwa dolnośląskiego (średnia 2,39), mazowieckiego (średnia 2,15) oraz 

zachodniopomorskiego. Z kolei najlepiej oceniają swoją okolice pod względem 

bezpieczeństwa mieszkańcy województwa świętokrzyskiego (średnia 1,44), lubuskiego 

(średnia 1,55) oraz podlaskiego (średnia 1=62).  
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Charakterystyka  miejsca zamieszkania w aspekcie zagrożenia przestępczością 

 Przedmiotem analiz była również charakterystyka miejsca zamieszkania. Respondenci 

poproszeni byli o opisanie swojej najbliższej okolicy. Szczegółowy rozkład odpowiedzi zawiera 

poniższy wykres. 

 

Dane pokazują, że Polacy w większości uważają swoją okolice za miejsce bezpieczne 

dla siebie i innych. Aż 91,1%  badanych nie zgadza się ze stwierdzaniem, że miejsce ich 

zamieszkania jest niebezpieczne dla nich samych lub ich rodziny, natomiast 86,5% badanych 

zaprzecza jakoby ich miejsce zamieszkania było nieprzyjazne lub niebezpieczne dla osób 

obcych.  

 Ciekawym wnioskiem jest fakt, że badani wskazują jako wartość różnicującą poczucie 

bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania porę dnia i roku. Ponad 70% respondentów zgadza 

się ze stwierdzeniem, że czuje się bezpieczniej w dzień niż w nocy w okolicy miejsca 

zamieszkania. Ze zjawiskiem nasilenia zagrożenia przestępczością i wandalizmem w zależności 

od pory roku zgadza się z kolei niemal 1/3 badanych.  
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 W kontekście zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania przez służby 

respondenci uważają ją za satysfakcjonujące. Najlepiej oceniane są działania policji - ponad 

2/3 badanych twierdzi, że jej obecność i działania są wystarczające w zapewnieniu 

bezpieczeństwa. Straż miejska natomiast zdaniem niemal połowy respondentów (44,6%) 

również dobrze spełnia swoje zadanie ochraniając okolice. Jeśli chodzi o zniszczenia i 

wandalizm to co piąty Polak ma problem w miejscu zamieszkania z graffiti, śmieciami oraz 

śladami dewastacji.  

Wykroczenia i przestępczość lokalna  

 Najczęściej występującymi zjawiskami w ocenie respondentów jest zaśmiecanie, 

brawurowo jeżdżący kierowcy oraz niezgodne z przepisami parkowanie. Średnio co dziesiąty 

badany styka się z danymi czynami nieustannie, a co trzeci często. Najrzadziej występującymi 

zagrożeniami są z niebezpieczni sąsiedzi – 78,4% badanych deklaruje, że nie spotkało się z 

takim zjawiskiem oraz ekshibicjonizm – zadeklarowany jako rzadkie zagrożenie według 77,7% 

respondentów. Zjawiskami, które występują sporadycznie, ale na dużą skalę są bójki i pobicia 

oraz włamania do mieszkań – ponad połowa badanych (odpowiednio 58% i 55,3%) przyznała, 

że spotyka się z takimi sytuacjami, ale są to pojedyńcze przypadki. Spośród przestępstw 

najczęściej występują te przeciwko mieniu: włamania do mieszkań lub piwnic oraz włamania 

do samochodów (około 10 proc. badanych wskazuje je jako nieustanne lub częste) oraz drobne 

kradzieże (kieszonkowe lub pozostawionego bez dozoru mienia, jak rowery, czy wózki). 

Zauważalna jest również obecność rozbojów i handlu narkotykami (co dwudziesty z badanych 

wskazuje na pojawiające się te zjawiska często lub nieustannie).  

Poczucie bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania 

 Badani zostali zapytani również o poziom bezpieczeństwa w okolicy ich zamieszkania 

w porównaniu z innymi częściami kraju. Wskaźnik ten był określany pod względem 

wystąpienia potencjalnych zjawisk i zagrożeń na podstawie następujących stwierdzeń:  

1. Zdecydowanie bardziej bezpieczna( jest moja okolica) 

2. Trochę bardziej bezpieczna (jest moja okolica) 

3. Jest tak samo bezpiecznie/niebezpiecznie, jak w innych częściach kraju  

4. Trochę mniej bezpieczna (jest moja okolica)  

5. Zdecydowanie mniej bezpieczna (jest moja okolica)  
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Wyniki wskazują, że badani uważają swoje miejsce zamieszkania na bezpieczniejsze od 

reszty Polski pod względem zagrożeń płynących ze strony niebezpiecznych sąsiadów (75,5% - 

suma wskazań zdecydowanie bardziej bezpieczna oraz trochę bardziej bezpieczna jest moja 

okolica); pustostanów, melin oraz innych miejsc gdzie gromadzą się ludzie uzależnieni i 

niebezpieczni (74,7%) oraz bezdomnych (71%). Z kolei zjawiskami na które badani w ich ocenie 

są najbardziej narażeni względem reszty kraju to brawurowo jeżdżący kierowcy - 13,5%, 

zaśmiecanie 10,4 % oraz niezgodne z przepisami parkowanie (8,6%). 

Podsumowując, badani oceniają swoje miejsca zamieszkania jako bezpieczniejsze, gdy 

pytani są oni o przestępstwa z użyciem przemocy (wymuszenia, okupy, napady i rozboje, bójki 

i pobicia) oraz gdy pyta się ich o otoczenie społeczne zdominowane przez underclass 

(bezdomni, osoby zamieszkujące pustostany i meliny, etc.). W opinii badanych najbardziej 

doskwierającym zagrożeniem w miejscu zamieszkania są przestępstwa drogowe – brawurowo 

jeżdżący kierowcy oraz niezgodne z przepisami parkowanie.  


