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Charakterystyka pomiaru

Próba 
zrealizowana

Próba 
projektowana

N=1000

Od  10 do 22 marca 2022, 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 CATIMetoda

• Pomiar ogólnego poczucia bezpieczeństwa przed przestępczością

• Badanie klasycznego konceptu Fear of Crime

• Pomiar wskaźnika anomii (Indeks Anomii)

N=1000
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Nie obawiam się Obawiam się, ale nie tak bardzo Bardzo się tego obawiam Trudno powiedzieć
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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



www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Badanie klasycznego konceptu Fear of Crime
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obraza uczuć religijnych, dyskryminacja wyznaniowa

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

werbalne molestowanie seksualne

dyskryminacja ze względu na posiadane cechy i/lub  światopogląd

zgwałcenie, usiłowania zgwałcenia lub zmuszenie do innej czynności…

naruszenie miru domowego

naruszenie nietykalności cielesnej

znęcanie fizyczne lub psychiczne

pobicie, bójki

zniesławienie, zniewaga

pozbawienie wolności, przetrzymywanie, uprowadzenie

zabójstwo, usiłowania zabójstwa

groźby karalne, uporczywe nękania (stalking)

rozbój

zamach terrorystyczny

włamania

kradzież, przywłaszczenie

oszustwa

wyłudzanie danych, kradzież tożsamości, ujawnienia danych

wypadki

Bardzo się tego obawiam Obawiam się, ale nie tak bardzo Nie obawiam się Nie wiem, trudno powiedzieć
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Proszę sobie wyobrazić, że wprowadzono prawo, które dotyczy Pana(i) w sposób bezpośredni, i które jest niezgodne z Pana(i) moralnością (zasadami
moralnymi). Jak zachował(a)by się Pan(i) w takiej sytuacji, kierując się wyłącznie poczuciem dobra i zła?

Konformizm Rytualizm Bunt bierny
Bunt czynny 
legalistyczny

Innowacja
Nieposłuszeństwo

obywatelskie
Bunt czynny 

illegalistyczny

Przestrzegał(a)bym 
tego prawa i 

starał(a) się je 
zaakceptować

Przestrzegał(a)bym 
takiego prawa, ale 

nie 
zaakceptował(a)bym 

go

Krytykował(a)bym to 

prawo i 

ośmieszał(a)bym je 

publicznie, ale 

stosował(a)bym je 

Krytykował(a)bym to 

prawo i 

ośmieszał(a)bym je 

tylko w gronie rodziny 

i najbliższych, ale 

stosowała(a)bym je

Próbował(a)bym je 

zmienić legalnymi 

środkami, takie jak 

marsze, protesty, 

skargi, inicjatywy 

ustawodawcze

Szukał(a)bym luk 
prawnych, by móc go 

nie stosować

Nie przestrzegałbym 

takiego prawa bez 

względu na 

konsekwencje, godząc 

się z ewentualną karą 

Próbował(a)bym je 

zmienić nielegalnymi 

środkami, w tym 

używając przemocy 

(np. walki z policją, 

protesty z użyciem 

przemocy)

Postawy prosystemowe

77,4 %

Postawy antysystemowe

18,3 %

9,4 % 28,7 %

13,9 % 9,2 %

49,6 % 24,1 % 11,0 % 1,4 %

Pozostałe 4,3 %

Prawo versus moralność – postawy Polaków
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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

 grudzień 2021  marzec 2022

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

Ogólne poczucie bezpieczeństwa w Polsce

Ogólne poczucie bezpieczeństwa Polaków w porównaniu z pomiarem lutowym i styczniowym ogólne utrzymuje się na niezmienionym

poziomie. Odnotowane różnice mieszczą się w granicach maksymalnego standardowego błędu oszacowania (z uwzględnieniem

pseudoprzedziału ufności G. Lissowskiego wynikającego z niewielkiej niedostępności pełnego operatu losowania).

Jednakże szczegółowe obawy Polaków przed przestępczością istotnie wzrosły w większości badanych kategorii. Obserwując poszczególne

kategorie przestępstw możemy mówić już o trendzie wzrostowym poczucia zagrożenia. Szczególnie wysokie wzrosty obserwujemy w

kategorii obaw przed zamachem terrorystycznym. Jest to aż 12 pp. w porównaniu z pomiarem lutowym i 14 pp. w porównaniu z pomiarem

styczniowym. W większym stopniu Polacy wyrażają także swoje obawy w stosunku padnięcia ofiarą zabójstwa/usiłowania zabójstwa (wzrost

o 8 pp.), pozbawienia wolności, przetrzymywania, uprowadzenia (wzrost o 7,2 pp.), rozboju (wzrost o 7,1 pp.) oraz kradzieży lub

przywłaszczenia (wzrost o 7,0 pp.), a także włamań (wzrost obaw o 6,5 pp.) oraz znęcania się fizycznego lub psychicznego (wzrost o 6,4 pp.).

Jedyną zaobserwowaną tendencją spadkową jest wyłudzenie danych, kradzież tożsamości lub ujawnienia danych (spadek aż o 9,7 pp.). Może

to wynikać z faktu zakończenia pracy zdalnej w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach.

Polacy odczuwają lęk i brak bezpieczeństwa. Spodziewają się pogorszenia sytuacji finansowej i planują ograniczenie wydatków. Wydaje się, że

w kategoriach określenia trwałości zjawiska możemy mówić coraz śmielej o nastrojach, nie zaś emocjach. Emocje mają charakter

krótkotrwały, zaś nastroje mogą utrzymywać się nawet miesiącami. Według badania Open Research

(https://nastrojepolakow2022.openresearch.pl/) nastrój uogólnionego i utrwalonego poczucia lęku deklaruje czterech na pięciu Polaków.

Fakt utrzymania się obniżonego poziomu poczucia bezpieczeństwa skłania do umiarkowanego potwierdzenia hipotezy zakładającej, że lęk

przed przestępczością (fear of crime) jest zasadniczo „niepewnością społeczną i ekonomiczną w przebraniu”*.

Porównaj: badanie przeprowadzone w 27 krajach na N=16 306 – A. Wieno, M. Roccato, S. Russo, Is Fear of Crime Mainly Social and Economic Insecurity in Disguise? A Multilevel

Multinational Analysis, w: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/casp.2150
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Wnioski

Indeks Anomii

W niniejszym pomiarze zastosowano metodę kontrfaktyczną: poproszono badanych, by wyobrazili siebie w hipotetycznej sytuacji i zwerbalizowali swoje

najbardziej prawdopodobne reakcje w danej sytuacji na podstawie ich sądów moralnych. Użyto tu kategorii dylematu. Dylemat to, najogólniej rzecz ujmując,

trudny wybór, do którego dokonania jesteśmy zmuszani pomiędzy opcjami alternatywnymi. Jest to sytuacja, w której pojawia się dramat wyboru. Kategoria

rozważań i badań z użyciem dylematów jest nad wyraz bogata; stosuje się ją szczególnie w socjologii moralności i jest ona pozytywnie przyjmowana przez

badawczy w odniesieniu do warstwy zarówno metodycznej, jak i merytorycznej.

Stworzenia listy możliwych odpowiedzi dokonano wykorzystując klasyczny koncept działań społecznych opracowany przez wybitnego amerykańskiego

socjologa w latach trzydziestych ubiegłego wieku - Roberta Kinga Mertona. Autor ten wyróżnił pięć rozłącznych kategorii postaw wobec zjawisk społecznych:

konformizm, rytualizm, wycofanie, innowację i bunt. Działania konformistyczne rozumiane są jako zinternalizowanie pewnej wartości / akceptacja

określonego zjawiska i jednocześnie sygnalizowanie tego w kategoriach behawioralnych. Rytualizm z kolei to postawa, w której jednostka nie identyfikuje się

z daną wartością, lecz zachowuje się jakby tak właśnie było. Wycofanie polega na unikaniu, wyparciu, odmowie interakcji. Z kolei bunt to postawa aktywna

zmierzająca do wyeliminowania jakiejś wartości lub zjawiska ze swojego otoczenia. Z kolei innowacja rozumiana jest jako postawa o charakterze

koncyliacyjnym - próbę "oswojenia" wartości / zjawiska, osiągnięcie kompromisu, "spotkanie w połowie drogi", jednocześnie dostosowanie do siebie i

dostosowanie siebie.
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Wnioski
Indeks Anomii

Mertonowskie kategorie zoperacjonalizowano i twórczo rozwinięto w sposób następujący: 

Proszę sobie wyobrazić, że wprowadzono prawo, które dotyczy Pana(i) w sposób bezpośredni, i które jest niezgodne z Pana(i) moralnością (zasadami moralnymi). Jak zachował(a)by się Pan(i) w takiej 

sytuacji, kierując się wyłącznie poczuciem dobra i zła?

Badani mogli deklarować jedną z następujących typów postaw: 

• Postawę konformistyczną reprezentowało stwierdzenie: 

Przestrzegał(a)bym tego prawa i starał(a) się je zaakceptować

• Postawę rytualistyczną: 

Przestrzegał(a)bym takiego prawa, ale nie zaakceptował(a)bym go

• Postawę buntu biernego (reprezentowaną przez dwa stwierdzenia):

Krytykował(a)bym to prawo i ośmieszał(a)bym je publicznie, ale stosował(a)bym je 

Krytykował(a)bym to prawo i ośmieszał(a)bym je tylko w gronie rodziny i najbliższych, ale stosowała(a)bym je

• Postawę buntu czynnego, lecz legalnego: 

Próbował(a)bym je zmienić legalnymi środkami, takie jak marsze, protesty, skargi, inicjatywy ustawodawcze

• Postawę innowacji (w istocie omijanie prawa): 

Szukał(a)bym luk prawnych, by móc go nie stosować

• Postawę nieposłuszeństwa obywatelskiego: 

Nie przestrzegałbym takiego prawa bez względu na konsekwencje, godząc się z ewentualną karą 

• Postawę buntu czynnego illegalistycznego: 

Próbował(a)bym je zmienić nielegalnymi środkami, w tym używając przemocy (np. walki z policją, protesty z 

użyciem przemocy)

Postawy prosystemowe

Postawy antysystemowe
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Wnioski

Postawy prosystemowe jako deklarowaną, prawdopodobną reakcję wskazuje trzy czwarte Polaków (77,4 proc.). Z kolei postawy

antysystemowe dopuszczane są przez niemal co piątego badanego (18,3 proc.).

Najbardziej rozpowszechnioną, deklarowaną reakcją jest bunt czynny legalistyczny, rozumiany jako próba zmiany wprowadzonego prawa

przewidzianymi instytucjonalnie środkami, jak marsze, protesty, skargi i inicjatywy ustawodawcze. Blisko jedna trzecia badanych (28,7

proc.) deklaruje postawę rytualistyczną – bierność, w postaci braku akceptacji, lecz przestrzegania niechcianego i niezgodnego z zasadami

moralnymi prawa. Co czwarty z respondentów (24,1 proc.) wskazał, że szukałby luk prawnych umożliwiających mu omijanie niezgodnego

z jego postawami moralnymi prawa. Najgroźniejsze dla ładu społecznego zjawisko - bunt czynny illegalistyczny mieści się w granicach

błędu oszacowania (1,4 proc.), jest zatem mało prawdopodobne, że może on w ogóle w populacji zaistnieć jako fenomen masowy.

Zwraca uwagę niewielka liczba konformistów (zaledwie 9,4 proc.) i stosunkowo znaczna grupa osób deklarujących wdrożenie buntu

biernego (ośmieszanie i krytykowanie) – łącznie blisko co czwarty z badanych.

Spośród wskaźników antysystemowych wzrosła (w granicach błędu oszacowania) – w porównaniu z pomiarem grudniowym - liczebność

deklaracji stosowania nieposłuszeństwa obywatelskiego (o 2,5 pp.). Spośród postaw prosystemowych rzadziej wskazywano w

zestawieniu z poprzednim pomiarem postawę buntu biernego (ośmieszania i krytykowania) – spadki o 5 pp. natomiast zwiększył się

potencjał legalnego protestu (o prawie 4 pp.).


