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Charakterystyka pomiaru

Próba 
zrealizowana

Próba 
projektowana

N=830

Od  23 lutego do 7 marca 2022
Czas trwania 

pomiaru

Cel pomiaru

Wywiady metodą ankiety online (CAWI).Metoda

• Cyberoszustwa – percepcja i rozumienie zagrożeń przestępczością w Internecie związanych z kradzieżą środków finansowych

(wyłudzenie pieniędzy lub danych dostępowych do nich), kradzieżą danych (login, hasło, inne wrażliwe dane, dokumenty osobiste,

dokumenty firmowe), oszustw w zakresie relacji międzyludzkich (fałszywe profile na portalach randkowych, osoby podszywające się

lub udające inne, ghosting) oraz kradzieży dóbr materialnych (brak zapłaty za wysłany przedmiot, brak wysłania opłaconego

przedmiotu, przedmiot rażąco niezgodny z zamówieniem);

• Percepcja, świadomość i postawy wobec zjawiska dezinformacji (fake news) w Internecie i mediach klasycznych (prasa, radio

telewizja);

• Opinie i postawy wobec penalizacji zjawiska cyberoszustw oraz dezinformacji.

N=800
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Czy kiedykolwiek doświadczył(a) Pan(i) 

w Internecie oszustw mających na celu 

pozbawienia Pan(i): 

Cyberoszustwa

50,0%

14,9%

16,4%

22,4%

25,4%

nigdy nie padłem(am) ofiarą
oszustwa w Internecie

relacji międzyludzkich

danych

dóbr materialnych

środków finansowych

Czy zgłosił(a) Pan(i) to oszustwo 
służbom (policji)?

16,4

15,8

33,5

29,5

83,6

84,2

66,5

70,5

tak nie

N=415
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Cyberoszustwa

Doświadczenie oszustw mających na celu 
pozbawienie:

(procent wskazań)
Ogółem kobiety mężczyźni 18-34 35-64 65+

podstawowe
/zawodowe

średnie wyższe

Nigdy nie padłem(am) ofiarą oszustwa w 
Internecie

50,0 52,6 47,2 39,0 51,3 59,4 37,8 54,0 50,3

środków finansowych (wyłudzenie pieniędzy 
lub danych dostępowych do nich) 

25,4 22,7 28,4 42,0 26,2 4,7 22,5 26,1 25,6

danych (login, hasło, inne wrażliwe dane, 
dokumenty osobiste, dokumenty firmowe) 

16,4 14,6 18,5 28,3 16,3 3,2 12,2 14,5 19,3

relacji międzyludzkich (fałszywe profile na 
portalach randkowych, osoby podszywające się 
lub udające inne, ghosting) 

14,9 12,5 17,7 27,1 14,7 1,7 9,1 15,0 16,5

dóbr materialnych (brak zapłaty za wysłany 
przedmiot, brak wysłania opłaconego 
przedmiotu, przedmiot rażąco niezgodny z 
zamówieniem)

22,4 18,5 26,9 37,2 22,3 6,2 19,4 16,4 28,4

płeć wiek wykształcenie
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Cyberoszustwa

Doświadczenie oszustw mających na celu pozbawienie:
(procent wskazań)

Ogółem

Wystarcza na 
wszystko i 

jeszcze 
oszczędzamy na 

przyszłość

Wystarcza na 
wszystko bez 
specjalnych 

wyrzeczeń, lecz 
nie oszczędzamy 

na przyszłość

Żyjemy 
oszczędnie i 
dzięki temu 

wystarcza na 
wszystko

Żyjemy bardzo 
oszczędnie, aby 

odłożyć na 
poważniejsze 

zakupy

Pieniędzy 
wystarcza tylko 
na podstawowe 

potrzeby

Pieniędzy nie 
wystarcza nawet 

na najtańsze 
jedzenie

Nigdy nie padłem(am) ofiarą oszustwa w Internecie 50,0 54,8 49,8 52,6 34,1 46,2 29,9

środków finansowych (wyłudzenie pieniędzy lub danych 
dostępowych do nich) 

25,4 22,8 31,7 21,8 33,8 13,9 70,1

danych (login, hasło, inne wrażliwe dane, dokumenty 
osobiste, dokumenty firmowe) 

16,4 14,5 22,2 12,7 20,3 8,7 62,2

relacji międzyludzkich (fałszywe profile na portalach 
randkowych, osoby podszywające się lub udające inne, 
ghosting) 

14,9 17,3 18,3 8,1 20,9 8,9 31,7

dóbr materialnych (brak zapłaty za wysłany przedmiot, 
brak wysłania opłaconego przedmiotu, przedmiot rażąco 
niezgodny z zamówieniem)

22,4 25,3 27,0 13,9 33,3 12,6 31,7

dochód gospodarstwa domowego
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Cyberoszustwa

Doświadczenie oszustw mających na celu 
pozbawienie:

(procent wskazań)
Ogółem wieś

miasta liczące do 
20 tys. 

mieszkańców

miasta liczące od 
20 tys. do 50 tys. 

mieszkańców

miasta liczące od 
50 tys. do 100 tys. 

mieszkańców

miasta liczące od 
100 tys. do 500 

tys. mieszkańców

miasta liczące 
powyżej 500 tys. 

mieszkańców

Nigdy nie padłem(am) ofiarą oszustwa w Internecie 50,0 52,7 52,3 55,1 53,4 46,6 34,3

środków finansowych (wyłudzenie pieniędzy lub 
danych dostępowych do nich) 

25,4 23,0 20,4 20,3 25,9 30,6 37,4

danych (login, hasło, inne wrażliwe dane, 
dokumenty osobiste, dokumenty firmowe) 

16,4 12,5 6,5 22,1 14,2 26,8 23,2

relacji międzyludzkich (fałszywe profile na portalach 
randkowych, osoby podszywające się lub udające 
inne, ghosting) 

14,9 10,8 10,6 17,6 20,1 17,6 23,5

dóbr materialnych (brak zapłaty za wysłany 
przedmiot, brak wysłania opłaconego przedmiotu, 
przedmiot rażąco niezgodny z zamówieniem)

22,4 23,4 22,0 15,2 16,2 28,4 23,9

wielkość miejsca zamieszkania
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Czy kiedykolwiek zetknął(ęła) się Pan(i) osobiście z phisingiem?

Cyberoszustwa - phishing

Czy kiedykolwiek poniósł(a) Pan(i) straty (utrata danych, środków finansowych) 
wskutek phishingu: 

50,8 45,8 3,4

tak nie nie wiem

3,1 94,9 2,1

tak nie nie wiem

63,7

53,8

52,2

40,7

45,4

50,4

54,5

51,7

35,6

31,2

52,4

64,8

48,9

53,0

33,0

43,6

42,5

54,5

51,5

46,6

42,5

46,3

55,9

59,8

46,0

33,0

46,4

45,1

3,3

2,6

5,3

4,8

3,1

3,0

3,0

2,0

8,5

9,0

1,6

2,2

4,7

1,9

miasta powyżej
500 tys.

miasta od 100 tys.
do 500 tys.

miasta od 50 tys.
do 100 tys.

miasta 20 tys. do
50 tys.

miasta do 20 tys.

wieś

wyższe

średnie

podstawowe/
zawodowe

65+

35-64

18-34

kobiety

mężczyźni

1,6

6,7

7,3

0,6

1,3

2,1

3,7

3,3

2,2

2,8

3,7

1,3

5,0

95,7

90,7

92,7

96,3

95,7

96,2

95,2

95,0

93,1

90,7

96,2

96,3

95,9

93,7

2,7

2,6

3,1

3,0

1,7

1,1

1,7

6,9

7,1

1,0

2,8

1,3

miasta powyżej
500 tys.

miasta od 100 tys.
do 500 tys.

miasta od 50 tys.
do 100 tys.

miasta 20 tys. do
50 tys.

miasta do 20 tys.

wieś

wyższe

średnie

podstawowe/
zawodowe

65+

35-64

18-34

kobiety

mężczyźni

65,8 17,7 1,9 2,0 12,5

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem, trudno powiedzieć/ nie dotyczy

Phishing powinien być karany bardziej surowo niż 

obecnie
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Ile razy w ciągu ostatniego roku (12 miesięcy) 

zetknął(ęła) się Pan(i) osobiście z phishingiem ?

Cyberoszustwa - phishing

Wiadomość na giełdach
krytpowalut

Strona www

Wiadomość na portalach
handlowych

Wiadomość w komunikatorze

Rozmowa telefoniczna

Wiadomość w mediach
społecznościowych

E-mail

SMS

Średnia liczba przypadków phishingu:

ത𝐱 = 𝟐, 𝟕𝟖; 𝐒𝐃 = 𝟗, 𝟖𝟔

ത𝐱 = 𝟒, 𝟎𝟖; 𝐒𝐃 = 𝟕, 𝟑𝟖

ത𝐱 = 𝟕, 𝟗𝟔; 𝐒𝐃 = 𝟏𝟖, 𝟖𝟑

ത𝐱 = 𝟐, 𝟑𝟕; 𝐒𝐃 = 𝟖, 𝟒𝟖

ത𝐱 = 𝟐, 𝟗𝟏; 𝐒𝐃 = 𝟗, 𝟒𝟔

ത𝐱 = 𝟏, 𝟏𝟖; 𝐒𝐃 = 𝟒, 𝟐𝟒

ത𝐱 = 𝟏, 𝟐𝟗; 𝐒𝐃 = 𝟓, 𝟓𝟐

ത𝐱 = 𝟐, 𝟑𝟓; 𝐒𝐃 = 𝟏𝟎, 𝟖𝟎

ത𝐱 = 𝟎, 𝟏𝟐; 𝐒𝐃 = 𝟎, 𝟗𝟏

Proszę powiedzieć, w jakim stopniu osobiście, według Pana(i) najlepszej 

wiedzy zgadza się lub nie zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami:

21,5

11,0

9,5

12,5

23,5

32,1

73,4

55,1

18,5

13,9

13,8

26,2

30,2

15,6

13,2

43,4

40,0

37,2

32,9

23,0

2,9

4,9

26,2

35,7

34,6

15,7

11,6

1,4

5,2

0,8

0,8

1,9

1,7

3,0

6,8

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem, trudno powiedzieć

Oszustwa w Internecie powinny być karane 

bardziej surowo niż obecnie

Obawiam się utraty ważnych dla mnie 

danych wskutek działania hakerów lub 

wirusów

Obawiam się utraty ważnych dla mnie 

danych wskutek awarii urządzenia

Obawiam się o swoje dane, gdy korzystam z 

usług dla obywatela w Internecie

Obawiam się dokonywać zakupów w 

sklepach w Internecie

Obawiam się o swoje pieniądze, gdy 

korzystam z usług bankowych przez 

Internet

Wiem jak rozpoznać oszustwo w Internecie
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46,3 6,2 8,0 39,5

niewystarczające wątpliwe zadowalające niezawodne

Rozpoznawanie phishingu

Cyberoszustwa - phishing

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

średnie wyższe

Średnia liczba wskazań cech świadczących o 
oszustwie 

ത𝐱 = 𝟒, 𝟏𝟖
𝐒𝐃 = 𝟑, 𝟔𝟓

ത𝐱 = 𝟒, 𝟎𝟖
𝐒𝐃 = 𝟑, 𝟔𝟑

ത𝐱 = 𝟒, 𝟐𝟕
𝐒𝐃 = 𝟑, 𝟔𝟔

ത𝐱 = 𝟓, 𝟒𝟒
𝐒𝐃 = 𝟑, 𝟒𝟏

ത𝐱 = 𝟒, 𝟓𝟕
𝐒𝐃 = 𝟑, 𝟓𝟗

ത𝐱 = 𝟐, 𝟔𝟒
𝐒𝐃 = 𝟑, 𝟒𝟎

ത𝐱 = 𝟐, 𝟏𝟑
𝐒𝐃 = 𝟑, 𝟎𝟕

ത𝐱 = 𝟑, 𝟕𝟕
𝐒𝐃 = 𝟑, 𝟓𝟑

ത𝐱 = 𝟓, 𝟎𝟑
𝐒𝐃 = 𝟑, 𝟔𝟏

płeć wiek wykształcenie

Rozpoznawanie phishingu

Wystarcza na 
wszystko i jeszcze 
oszczędzamy na 

przyszłość

Wystarcza na 
wszystko bez 
specjalnych 

wyrzeczeń, lecz nie 
oszczędzamy na 

przyszłość

Żyjemy oszczędnie i 
dzięki temu 

wystarcza na 
wszystko

Żyjemy bardzo 
oszczędnie, aby 

odłożyć na 
poważniejsze zakupy

Pieniędzy wystarcza 
tylko na podstawowe 

potrzeby

Pieniędzy nie 
wystarcza nawet na 
najtańsze jedzenie

Średnia liczba wskazań cech świadczących o 
oszustwie 

ത𝐱 = 𝟒, 𝟓𝟑
𝐒𝐃 = 𝟑, 𝟔𝟒

ത𝐱 = 𝟒, 𝟔𝟒
𝐒𝐃 = 𝟑, 𝟕𝟏

ത𝐱 = 𝟑, 𝟖𝟑
𝐒𝐃 = 𝟑, 𝟓𝟑

ത𝐱 = 𝟒, 𝟑𝟕
𝐒𝐃 = 𝟑, 𝟔𝟎

ത𝐱 = 𝟐, 𝟕𝟏
𝐒𝐃 = 𝟑, 𝟒𝟒

ത𝐱 = 𝟑, 𝟐𝟗
𝐒𝐃 = 𝟑, 𝟏𝟗

dochód gospodarstwa domowego

Rozpoznawanie phishingu wieś
miasta liczące do 20 

tys. mieszkańców

miasta liczące od 20 
tys. do 50 tys. 
mieszkańców

miasta liczące od 50 
tys. do 100 tys. 
mieszkańców

miasta liczące od 100 
tys. do 500 tys. 
mieszkańców

miasta liczące 
powyżej 500 tys. 

mieszkańców

Średnia liczba wskazań cech świadczących o 
oszustwie 

ത𝐱 = 𝟑, 𝟓𝟕
𝐒𝐃 = 𝟑, 𝟓𝟏

ത𝐱 = 𝟒, 𝟓𝟐
𝐒𝐃 = 𝟑, 𝟕𝟒

ത𝐱 = 𝟒, 𝟏𝟗
𝐒𝐃 = 𝟑, 𝟔𝟔

ത𝐱 = 𝟑, 𝟕𝟖
𝐒𝐃 = 𝟑, 𝟓𝟖

ത𝐱 = 𝟒, 𝟒𝟓
𝐒𝐃 = 𝟑, 𝟔𝟕

ത𝐱 = 𝟒, 𝟔𝟔
𝐒𝐃 = 𝟑, 𝟔𝟒

Wielkość miejsca zamieszkania
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Jak często styka się Pan(i) z dezinformacją (fake news) w Internecie?

Cyberoszustwa – fake news

Jak często styka się Pan(i) z dezinformacją (fake news) w prasie, radiu, telewizji?

53,2 35,7 5,8 5,3

często czasami, sporadycznie nigdy nie wiem

58,6

54,9

62,9

54,7

46,8

50,4

58,9

51,7

32,6

38,5

52,7

63,7

45,3

62,2

32,7

41,7

27,0

34,1

43,1

34,1

34,6

35,2

42,3

35,4

37,3

32,4

44,9

25,1

4,5

0,7

4,8

2,2

6,9

9,2

2,0

8,6

13,6

13,0

6,1

0,4

4,7

7,1

4,2

2,8

5,4

9,0

3,1

6,3

4,6

4,5

11,5

13,0

3,8

3,5

5,1

5,6

miasta powyżej
500 tys.

miasta od 100 tys.
do 500 tys.

miasta od 50 tys.
do 100 tys.

miasta 20 tys. do
50 tys.

miasta do 20 tys.

wieś

wyższe

średnie

podstawowe/
zawodowe

65+

35-64

18-34

kobiety

mężczyźni

39,2 42,6 8,9 9,3

często czasami, sporadycznie nigdy nie wiem

39,7

44,0

36,0

39,8

33,2

39,5

40,1

38,7

36,9

39,9

40,3

36,1

32,0

47,2

43,3

41,9

52,9

45,1

40,8

39,9

41,4

48,0

30,6

40,7

40,0

49,7

48,1

36,4

6,8

5,0

4,7

4,5

11,8

12,6

8,7

4,3

23,9

9,5

8,0

10,4

9,4

8,4

10,1

9,2

6,5

10,6

14,2

8,0

9,8

9,0

8,6

9,8

11,7

3,9

10,6

7,9

miasta powyżej
500 tys.

miasta od 100 tys.
do 500 tys.

miasta od 50 tys.
do 100 tys.

miasta 20 tys. do
50 tys.

miasta do 20 tys.

wieś

wyższe

średnie

podstawowe/
zawodowe

65+

35-64

18-34

kobiety

mężczyźni
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Cyberoszustwa – fake news

Proszę powiedzieć, w jakim stopniu osobiście, według Pana(i) najlepszej wiedzy zgadza się lub nie zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami:

22,5

48,1

58,6

65,8

57,5

5,3

4,8

62,4

31,4

29,3

22,5

31,3

29,2

26,9

7,1

11,0

5,7

4,8

6,5

36,7

36,9

1,9

2,0

1,9

4,0

1,1

16,8

19,3

6,1

7,4

4,4

2,9

3,6

11,9

12,1

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem, trudno powiedzieć/ nie dotyczy

Telewizja to wiarygodne źródło informacji

Internet jest wiarygodnym źródłem 

informacji

Każdy powinien sam nauczyć się jak 

rozpoznawać dezinformację

Państwo powinno chronić obywateli przed 

dezinformacją (fake news)

Rozpowszechnianie dezinformacji (fake

news) powinno być surowo karane

Sądzę, że inne państwa wpływają na 

politykę w Polsce za pomocą dezinformacji 

(fake news)

Odróżniam informacje prawdziwe od 

nieprawdziwych (fake news)
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Cyberoszustwa – fake news

Stwierdzenia
(średnie)

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

średnie wyższe

Odróżniam informacje prawdziwe od 
nieprawdziwych (fake news)

3,24 3,18 3,30 3,20 3,18 3,42 3,21 3,28 3,21

Sądzę, że inne państwa wpływają na politykę w 
Polsce za pomocą dezinformacji (fake news)

3,48 3,45 3,51 3,44 3,49 3,48 3,57 3,48 3,45

Rozpowszechnianie dezinformacji (fake news) 
powinno być surowo karane

3,58 3,59 3,57 3,34 3,63 3,73 3,67 3,60 3,54

Państwo powinno chronić obywateli przed 
dezinformacją (fake news)

3,59 3,70 3,46 3,51 3,57 3,71 3,62 3,69 3,49

Każdy powinien sam nauczyć się jak 
rozpoznawać dezinformację

3,56 3,57 3,55 3,56 3,57 3,54 3,55 3,51 3,61

Internet jest wiarygodnym źródłem informacji 2,59 2,59 2,59 2,43 2,57 2,82 2,89 2,64 2,46

Telewizja to wiarygodne źródło informacji 2,53 2,64 2,42 2,35 2,50 2,81 2,56 2,58 2,46

płeć wiek wykształcenie



www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Cyberoszustwa – fake news

Stwierdzenia
(średnie)

Ogółem

Wystarcza na 
wszystko i 

jeszcze 
oszczędzamy na 

przyszłość

Wystarcza na 
wszystko bez 
specjalnych 

wyrzeczeń, lecz 
nie oszczędzamy 

na przyszłość

Żyjemy 
oszczędnie i 
dzięki temu 

wystarcza na 
wszystko

Żyjemy bardzo 
oszczędnie, aby 

odłożyć na 
poważniejsze 

zakupy

Pieniędzy 
wystarcza tylko 
na podstawowe 

potrzeby

Pieniędzy nie 
wystarcza nawet 

na najtańsze 
jedzenie

Odróżniam informacje prawdziwe od 
nieprawdziwych (fake news)

3,24 3,23 3,30 3,29 3,07 3,11 3,55

Sądzę, że inne państwa wpływają na politykę w 
Polsce za pomocą dezinformacji (fake news)

3,48 3,36 3,62 3,48 3,53 3,46 3,63

Rozpowszechnianie dezinformacji (fake news) 
powinno być surowo karane

3,58 3,52 3,45 3,63 3,86 3,72 3,23

Państwo powinno chronić obywateli przed 
dezinformacją (fake news)

3,59 3,52 3,59 3,71 3,72 3,36 3,45

Każdy powinien sam nauczyć się jak rozpoznawać 
dezinformację

3,56 3,56 3,66 3,50 3,63 3,43 3,43

Internet jest wiarygodnym źródłem informacji 2,59 2,48 2,63 2,59 2,62 2,88 2,33

Telewizja to wiarygodne źródło informacji 2,53 2,45 2,60 2,63 2,57 2,35 2,79

dochód gospodarstwa domowego
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Cyberoszustwa – fake news

Stwierdzenia
(średnie)

Ogółem wieś
miasta liczące do 

20 tys. 
mieszkańców

miasta liczące od 
20 tys. do 50 tys. 

mieszkańców

miasta liczące od 
50 tys. do 100 tys. 

mieszkańców

miasta liczące od 
100 tys. do 500 

tys. mieszkańców

miasta liczące 
powyżej 500 tys. 

mieszkańców

Odróżniam informacje prawdziwe od 
nieprawdziwych (fake news)

3,24 3,19 3,30 3,23 3,22 3,30 3,25

Sądzę, że inne państwa wpływają na politykę w 
Polsce za pomocą dezinformacji (fake news)

3,48 3,49 3,25 3,66 3,40 3,55 3,48

Rozpowszechnianie dezinformacji (fake news) 
powinno być surowo karane

3,58 3,65 3,58 3,61 3,61 3,47 3,42

Państwo powinno chronić obywateli przed 
dezinformacją (fake news)

3,59 3,66 3,57 3,41 3,57 3,53 3,62

Każdy powinien sam nauczyć się jak rozpoznawać 
dezinformację

3,56 3,52 3,53 3,51 3,71 3,60 3,58

Internet jest wiarygodnym źródłem informacji 2,59 2,63 2,55 2,37 2,53 2,72 2,58

Telewizja to wiarygodne źródło informacji 2,53 2,50 2,57 2,35 2,66 2,45 2,81

wielkość miejsca zamieszkania
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Wnioski (1 z 6)

Cyberoszustwa

Połowa Polaków korzystających z Internetu (50 proc.) padła co najmniej raz w swoim życiu ofiarą cyberoszustwa. Incydenty

te rzadko zgłaszane są organom ścigania. W przypadku, gdy przedmiotem przestępstwa są środki finansowe lub dobra

materialne przestępstwo zgłaszane jest - według deklaracji badanych - przez około jedną trzecią poszkodowanych. W

przypadku, gdy działania dotyczą danych (login, hasło, inne wrażliwe dane, dokumenty osobiste, dokumenty firmowe) lub

relacji międzyludzkich (fałszywe profile na portalach randkowych, osoby podszywające się, udające inne, ghosting) zaledwie

w co piątym przypadku. Prawdopodobnie skala zgłoszeń jest niższa z racji niewyczerpywania przez wskazane czyny znamion

przestępstwa w opinii poszkodowanych.

Największą podatność na cyberoszustwa wykazują osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, należące do

najstarszej grupy wiekowej (65+). Kobiety padają ofiarą oszustw nieznacznie częściej (5 pp.) niż mężczyźni. Cyberoszustwa

najczęściej dotyczą środków finansowych (wyłudzenie pieniędzy lub danych dostępowych do nich) lub dóbr materialnych

(brak zapłaty za wysłany w toku handlu elektronicznego przedmiot, nieotrzymanie opłaconego z góry przedmiotu lub

otrzymanie przedmiotu rażąco niezgodnego z zamówieniem). Ofiarą oszustw dotyczących środków materialnych nieco

częściej padają ofiarą mężczyźni, osoby młode (18-34) oraz osoby z wykształceniem średnim lub wyższym.
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Ofiarami przestępstw dotyczących relacji międzyludzkich są głównie osoby młode (18-34 lata) oraz mężczyźni. Utrata danych

(login, hasło, dokumenty osobiste lub zawodowe) w wyniku oszustwa dotyka przede wszystkim osób młodych w wieku od 18

do 34 lat (niemal dwukrotnie częściej w stosunku do ogółu badanych) oraz osób z wykształceniem wyższym.

Grupą szczególnie często doświadczającą cyberprzestępstw są mieszkańcy dużych miast, to jest liczących powyżej 500 tys.

mieszkańców oraz miast od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców. Ofiarami oszustw padają najczęściej osoby nisko sytuowane

(według subiektywnego kryterium stanu posiadania: "żyjemy b. oszczędnie, aby odłożyć na poważniejsze zakupy",

"pieniędzy wystarcza tylko na podstawowe potrzeby" oraz "pieniędzy nie wystarcza nawet na najtańsze jedzenie").

Ponad dwie trzecie badanych (70 proc.) deklaruje, że dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi rozpoznać

oszustwo w Internecie (odpowiedzi "zdecydowanie tak" i "raczej tak"). Co piąty badany deklaruje jednak, że obawia się o

swoje dane, gdy korzysta z usług dla obywatela w Internecie, obawia się dokonywać zakupów w Internecie lub obawia się o

swoje pieniądze, gdy korzysta z usług bankowych przez Internet.
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Phishing

Phishing to próba wyłudzenia przez przestępcę ważnych informacji. Zazwyczaj przestępca chce, by podać mu:

• dane dostępowe do usług bankowych,

• karty płatniczej,

• danych osobistych numerów dokumentów lub ich skanów,

• dane dostępowe do mediów społecznościowych lub skrzynki e-mail

lub skłonić ofiarę do:

• kliknięcia w link w przesłanej wiadomości w celu zainstalowania złośliwego oprogramowania,

• wejścia na fałszywą stronę, na której wymagane będzie podanie informacji.

Taka próba wyłudzenia może odbywać się poprzez sms, e-mail, telefon, na stronie internetowej lub jako wiadomość otrzymywania

w komunikatorach internetowych.

Połowa badanych (51 proc.) deklaruje, że zetknęła się ze zjawiskiem phishingu. Jest to zjawisko bardziej znane wśród młodych ludzi

(18-34 lata), mieszkańców dużych miast (pow. 500 tys. mieszkańców), oraz osób z wykształceniem wyższym. Ofiarą phishingu

kiedykolwiek padło 3,1 proc. badanych. Bardziej narażeni (lub świadomi zjawiska) wydają się być na podstawie deklaracji własnych

mieszkańcy średnich miast (od 50 do 500 tys. mieszkańców), mężczyźni, młode pokolenie. Większość badanych (84 proc.) uważa, że

phishing powinien być bardziej karany niż ma to miejsce obecnie.
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Rozpoznawanie zjawiska phishingu zbadano poprzez postawienie badanych w następującej sytuacji:

Proszę sobie teraz wyobrazić, że otrzymał(a) Pan(i) mail z banku zawierający treść, jakiś link (odnośnik) oraz załącznik. W jaki

sposób sprawdził(a)by Pan(i), czy wiadomość na pewno jest prawdziwa. Proszę wskazać wszystkie te cechy, które według

Pana(i) świadczyć mogą o oszustwie oraz wszystkie czynności, jakie by Pan(i) podjął(ęła).

Każdy z badanych wymieniał te działania i elementy, które w jego opinii mogą świadczyć o próbie dokonania oszustwa.

Ankieter interpretował odpowiedzi respondenta i oznaczał jest na prekategoryzowanej, składającej się 11 itemów,

wyczerpującej liście. W toku analiz uzyskiwano średnią liczbę wskazań cech świadczących o potencjalnym oszustwie.

Założono, iż im większa liczba wskazanych, elementów, tym większa świadomość i w efekcie prawdopodobieństwo

rozpoznania zjawiska.

Uznano, że wskazanie 75-100 proc. cech świadczy o niezawodnym rozpoznawaniu phishing, 50-75 proc. – dobrym,

zadowalającym, 25-50 proc. – wątpliwym, a poniżej 25 – niewystarczającym.

Blisko połowa badanych (46,3 proc.) rozpoznaje phishing w stopniu niewystarczającym, 6,2 proc. w stopniu wątpliwym, 8,0

proc. w stopniu zadowalającym, a 39,5 proc. - niezawodnie.

Najlepiej radzą sobie z jego rozpoznaniem osoby reprezentujące najmłodsze pokolenie, z wykształceniem wyższym,

mężczyźni, mieszkańcy największych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców).
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Dezinformacja (fake news)

W toku badań podjęto również refleksję nad jakże istotnym aktualnie zagadnieniem „wojny informacyjnej”. W centrum tego

zjawiska znajduje się celowo fałszywa (zmyślona) informacja (fake news). Dezinformację / fake news zdefiniowano jako

fałszywą informację, którą stworzono po to, żeby przyciągała uwagę i była szeroko rozpowszechniana. Jej celem jest

przyniesienie twórcy takiej informacji korzyści politycznych lub finansowych. Zwykle dezinformacja przygotowana zostaje

świadomie, lecz rozpowszechniana jest nieintencjonalnie przez zwykłych ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy, że propagują

fałszywe informacje.

Ze zjawiskiem dezinformacji w Internecie, zdefiniowanym jak wyżej, często styka się ponad połowa badanych (53,2 proc.), a

czasami lub sporadycznie – ponad jedna trzecia (35,7 proc.). Napotykanie zjawiska dezinformacji w Internecie częściej

deklarują mężczyźni, osoby należące do starszego i średniego pokolenia, zamieszkujące większe ośrodki miejskie (pow. 50

tys. mieszkańców). Badani uznają tradycyjne media, to jest prasę, radio i telewizję za nieznacznie mniej dezinformujące, niż

Internet (różnica wynosi ok. 7 pp.).
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Z kolei wiarygodność nowych mediów (Internetu wraz z mediami społecznościowymi, portalami i wortalami informacyjnymi,

etc.) i wiarygodność „tradycyjnych” mediów (prasy, radia i telewizji) lokują się na porównywalnym poziomie: co trzeci

badany określa te media jako wiarygodne. Większość badanych (ok. 90 proc.) uznaje, że państwo powinno chronić obywateli

przed dezinformacją, a jednocześnie każdy sam ma obowiązek nauczyć się dezinformację rozpoznawać.

Nieco wyższą pewność umiejętności rozpoznawania fałszywych przekazów deklarują przedstawiciele najstarszego pokolenia

(65+) oraz mężczyźni. Nie odnotowano jednak innych różnić pod względem socjodemograficznym. Deklarowane

umiejętności rozpoznawania dezinformacji (fake news) są niezróżnicowane pod względem wykształcenia badanych.

Umiejętność rozpoznawania fałszywych przekazów jest nieskorelowana z wielkością miejsca zamieszkania badanego, ani z

kryterium dochodowym.

Zwolennikami bardziej surowej penalizacji aktów dezinformacji są nieco częściej przedstawiciele średniego i starszego

pokolenia (35+), osoby z wykształceniem podstawowym/zawodowym lub średnim, mieszkańcy średnich miast (powyżej 20

tys. mieszkańców, lecz poniżej 100 tys. mieszkańców).


