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Charakterystyka pomiaru

N=1000
Próba 

zrealizowana
Próba 

projektowana
N=1000

Od  10 czerwca 2022 do 24 czerwca 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 CATI.Metoda

• Cyberprzestępczość – świadomość, lęk, przeciwdziałanie
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Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Raczej się nie zgadzam

Zdecydowanie się nie zgadzam Nie wiem, trudno powiedzieć Nie korzystam z Internetu

Internet to bezpieczne miejsce

Internet staje się coraz mniej cywilizowanym 

miejscem 

Wiem, jak bezpiecznie korzystać z Internetu

Uważam, że cyberprzestępcy są dla mnie 
zagrożeniem

Interesuję się cyberbezpieczeństwem, zabezpieczaniem 
komputerów i telefonów przed przestępcami

Wiem jak sprawdzić, czy moje hasła wyciekły
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Środki przeciwdziałania przestępstwom w Internecie – średnie wskazań
Ogółem kobiety mężczyźni 18-34 35-64 65+ wieś miasto

Edukowanie użytkowników Internetu w szkołach, uniwersytetach, mediach, w 
kampaniach społecznych

27,72 25,91 29,63 28,28 27,46 27,53 27,00 28,14

Samodzielne edukowanie się użytkowników Internetu, ponieważ każdy jest 
odpowiedzialny wyłącznie za siebie

16,67 14,76 18,66 19,55 15,36 15,22 14,24 18,12

Wprowadzenie znacznie surowszych kar za cyberprzestępstwa 20,25 20,77 19,70 19,25 20,88 19,93 20,42 20,15
Zakazanie lub uniemożliwienie korzystania z narzędzi informatycznych 

wykorzystywanych przez cyberprzestępców
13,50 14,85 12,03 11,08 14,99 13,11 13,64 13,41

Wprowadzenie skutecznej identyfikacji (z imienia i nazwiska) wszystkich 
użytkowników Internetu

9,44 9,38 9,51 8,17 10,09 9,74 11,90 7,97

Danie służbom szerokich uprawnień, by mogły swobodnie pozyskiwać dane, kto z 
kim łączył się, jakie strony odwiedzał i co przesyłał

7,94 8,64 7,16 6,70 8,98 6,58 8,20 7,78

Stworzenie rejestru usług i aplikacji, z których można bezpiecznie korzystać 15,88 16,38 15,34 14,18 16,53 17,17 17,82 14,72

płeć wiek miejscowość

Edukowanie użytkowników Internetu w szkołach, 

uniwersytetach, mediach, w kampaniach społecznych

Samodzielne edukowanie się użytkowników Internetu, 

ponieważ każdy jest odpowiedzialny wyłącznie za siebie

Wprowadzenie znacznie surowszych kar za 

cyberprzestępstwa

Zakazanie lub uniemożliwienie korzystania z narzędzi 

informatycznych wykorzystywanych przez cyberprzestępców

Wprowadzenie skutecznej identyfikacji (z imienia i 

nazwiska) wszystkich użytkowników Internetu

Stworzenie rejestru usług i aplikacji, z których można 

bezpiecznie korzystać

Danie służbom szerokich uprawnień, by mogły swobodnie pozyskiwać dane, 

kto z kim łączył się, jakie strony odwiedzał i co przesyłał
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Ataki hakerów/cyberprzestępców na urządzenia tak zwanego Internetu Rzeczy. Są to
urządzenia smart home (pralki, lodówki, wagi łazienkowe, telewizory) lub…

Wyciek danych (personalnych, haseł) z internetowych sklepów, w których kupuje

Wyciek danych (personalnych, haseł ) z internetowych portali e-handlu lub
ogłoszeniowych jak Allegro, Amazon, OLX, Sprzedajemy.pl

Zaszyfrowanie danych, żądanie okupu, a w razie odmowy ujawnienie
danych/sprzedaż osobom trzecim (ransomware)

Wyciek danych (personalnych, haseł) z usług rządowych w domenie gov.pl (podatki,
ezdrowie, gabinet, praca)

Wyciek danych (personalnych, haseł) z banku, którego jestem klientem(klientką)

Oszustwa w sklepach internetowych, na portalach aukcyjnych lub innych (Allegro, 
Olx, Sprzedajemy, Lento, Amazon, …)

Ekstremizm polityczny (lewicowy lub prawicowy) w Internecie

Molestowanie seksualne kobiet w Internecie

Atak hakerów/cyberprzestępców na kluczowe usługi infrastruktury krytycznej (np.
systemy sterowania zaopatrzeniem w energię, wodę, żywność, ratownicze/ochrony…

Nielegalny dostęp do komputera/telefonu i kradzież/zniszczenie danych

Otrzymywania od osoby lub grupy osób licznych niechcianych wiadomości 
wysyłanych w celu dręczenia lub zastraszenia (cyberstalking – proszę nie mylić ze …

Naruszanie praw autorskich / piractwo komputerowe (obejmujące filmy, dzieła
literackie, muzykę, gry i programy)

Oszustwa w zakresie relacji międzyludzkich (w mediach społecznościowych, portalach 
randkowych, …)

Wyciek danych (personalnych, treści komunikacji prywatnej, haseł) z mediów 
społecznościowych (Facebook, Instagram, TikTok…)

Rasizm i ksenofobia w Internecie

Produkcja / posiadanie pornografii dziecięcej

Molestowanie seksualne dzieci w Internecie

Kradzież tożsamości, a następnie wykorzystanie środków finansowych z konta
bankowego ofiary i/lub zaciągnięcie zobowiązań finansowych lub innych w imieniu…

Fałszywe wiadomości (dezinformacja/fake news) w Internecie

Obrażanie, ośmieszanie, poniżanie w Internecie (hejt, trolling)

Nie ma żadnego problemu/zagrożenia Niewielki problem/zagrożenie
Umiarkowany problem/zagrożenie Bardzo duży, kluczowy problem/zagrożenie
Nie mam zdania, nie jestem w stanie ocenić stopnia zagrożenia
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Ranking cyberwiktymizacji
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Proszę powiedzieć, czy 
kiedykolwiek zdarzyło się 

Panu(i) doświadczyć:

Obrażania i znieważania w rozmowach internetowych

Oszustwa w sklepie internetowym

żadne z powyższych

Strat finansowych z powodu ataku na konto bankowe online

Utraty danych lub ich kradzieży/ujawnienia w wyniku ataku na konto poczty e-mail 

Utraty danych lub ich kradzieży/ujawnienia wskutek ataku na konto mediów społecznościowych

Oszustwa na portalu aukcyjnym lub innym

Oszustwa związanego z kryptowalutami

Oszustwa na portalu randkowym – charakterze finansowym

Oszustwa na portalu randkowym – dotyczące relacji międzyludzkich

Oszustwa lub próby oszustwa o charakterze finansowym przez e-mail, komunikator lub w 

mediach społecznościowych

Oszustwa lub próby oszustwa w zakresie relacji międzyludzkich przez e-mail, komunikator 

lub konto w mediach społecznościowych

Cyberstalking

Molestowania seksualnego przez Internet

Zaszyfrowania danych na urządzeniu i żądania okupu

Wprowadzenia w błąd przez tak zwane fake news
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Hasła – kluczowy czynnik bezpieczeństwa 

Ranking polityki związanej z hasłami

Polityka 
Wartość 

rankingowa
Miejsce 

Do każdej usługi stosuję zupełnie inne hasło 100,00 1

Niektóre moje hasła w różnych usługach są 
podobne (tworzone według tego samego 

klucza)
50,65 2

Niektóre moje hasła są takie same 31,64 3

Wiele moich haseł w różnych usługach jest 
podobna (tworzona według takiego samego 

klucza)
26,29 4

Wiele moich haseł jest takich samych 15,45 5

Średnia liczba znaków w haśle

ത𝐱 = 15,23, SD = 60,86

9,5

16,6

20,6

32,3

37,6

42,5

65,2

76,1

76,3

79,3

Używam menedżerów haseł w formie odrębnego programu

Używam menedżerów haseł (w przeglądarce lub Google)

Używam słów, określeń związanych ze mną osobiście

Używam wyrazów niesłownikowych (lub celowo pisanych z
błędami)

Używam ciągów znaków niebędących wyrazami

Używam uwierzytelnienia dwuskładnikowego (2FA) tam gdzie
to możliwe

Używam znaków specjalnych

Używam małych liter

Używam dużych liter

Używam cyfr

Tworząc hasła…

Średnia liczba 
odbytych kursów

1,03

1,79

zorganizowanych
samodzielnie

w pracy / szkole
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Wnioski (1 z 3)

Postawy wobec zjawisk związanych z bezpieczeństwem w Internecie

Blisko trzy czwarte badanych (74,2 proc.) zadeklarowało, że wie jak bezpiecznie korzystać z Internetu. To o 6,4 pp.

Więcej niż w pomiarze przeprowadzonym w czerwcu 2021 roku. Zmniejszyła się również liczba ludzi, którzy uważają że

Internet staje się coraz mniej cywilizowanym miejscem (z 58,7 proc. na 52,2 proc.). Zdecydowanie zwiększyła się liczba

osób uważających, że cyberprzestępcy są dla nich zagrożeniem (z 30,9 proc. na 56,4 proc.).

W opinii badanych adekwatnym remedium na cyberzagrożenia jest edukowanie użytkowników Internetu w

placówkach edukacyjnych oraz kampaniach społecznych (opinię taką wyraził co czwarty z respondentów). W ciągu

roku istotnie (o 7 pp.) zmalała chęć wprowadzania surowszych kar za cyberprzestępstwa. Obecnie za dobre remedium

uważa ją co piąty z badanych (20,3 proc.).

Za największe zagrożenia w Internecie badani uważają obrażanie, ośmieszanie i poniżanie (blisko trzy czwarte uznaje,

że jest to zagrożenie kluczowe), dezinformacja i fake news (ponad trzy czwarte wskazuje to zagrożenie jako kluczowe),

kradzież tożsamości i w efekcie środków finansowych, molestowanie seksualne dzieci i produkcja pornografii dziecięcej

(ponad połowa badanych wskazuje to jako istotne zagrożenie).
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Wnioski (2 z 3)

Cyberwiktymizacja

Ponad połowa badanych – 58,8 proc. nie doświadczyła żadnego z rodzajów cyberwiktymizacji.

Phishing i ransomware pozostały głównym zagrożeniem dla użytkowników indywidualnych i biznesowych. Potwierdzają

to wyniki niniejszych badań wskazując na oszustwa jako najpoważniejszych z problemów*.

Ponad jedna czwarta Polaków doświadczyła trzech typów cyberprzestępstw: obrażania i znieważania w rozmowach

internetowych (27,6 proc.) oraz oszustwa lub próby oszustwa o charakterze finansowym przez takie środki komunikacji

jak e-mail, komunikator lub w mediach społecznościowych (27,9 proc.). Co piąty badany doświadczył oszustwa na

portalu aukcyjnym lub internetowym (21,4 proc.). Najczęściej jednak badani skarżą się na fałszywe wiadomości (fake

news) - aż 37,6 proc. badanych.

Poziom cyberwiktymizacji wzrósł istotnie w ciągu ostatniego roku. Oszustwa/próby oszustw w

komunikatorach/mediach społecznościowych – o 13 pp., oszustwa na portalach lub innych portalach handlowych – o 8

pp., obrażanie i znieważanie – o 7 pp. Potwierdzają to trendy globalne – atakujący w ciągu roku zwielokrotnili lub

nawet podwoili liczbę ataków w poszczególnych kategoriach*.

* IBM, X-Force Threat Intelligence Report Index 2021, https://www.ibm.com/security/data-breach/threat-intelligence/

https://www.ibm.com/security/data-breach/threat-intelligence/
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Wnioski (3 z 3)

Problem haseł

Siła hasła to odporność na jego złamanie. Może być ona wyrażana w jednostkach czasu lub za pomocą miary entropii. Siła hasła wraz z postulatem

regularnego, stosunkowo częstego i nieoczywistego zmieniania haseł, a więc wiekiem hasła stanowi dwa kluczowe parametry decydujące o

bezpieczeństwie hasła. Siła hasła zależna jest od następujących czynników: długości hasła, to jest liczby użytych w nim znaków, złożoności hasła, czyli

zakresu użytych w nim znaków oraz losowości rozkładu znaków w nim użytych. Hasło jest tym silniejsze im więcej znaków zawiera, im więcej

wykorzystuje typów znaków dostępnych na klawiaturze (litery, cyfry, znaki interpunkcyjne, symbole matematyczne oraz walutowe) w nim wykorzystano

oraz w im mniejszym stopniu składające się nań znaki przypominają wyrazy słownikowe lub możliwe do przewidzenia wzorce (na przykład w wielu

hasłach użytkownicy stosują wielką pierwszą literę lub cyfry umieszczają na jego końcu, co stanowi wzorzec osłabiający hasło). Miarą złożoności hasła

jest entropia. W teorii informacji jest to miara, ile informacji zostało zakodowanych w danym ciągu znaków.

Polscy użytkownicy tworzą hasła posiadające średnią liczbę znaków w haśle liczącą 15,23, co przekłada się na entropię o wielkości 97, a więc są to hasła

mocne, niełamliwe. Problemem jest jednakże wysokie odchylenie standardowe – a zatem występują zarówno użytkownicy tworzący hasła bardzo krótkie

(zbyt krótkie) oraz hasła długie (niepotrzebnie długie). Politykę haseł Polaków należy jednak uznać za satysfakcjonującą: trzy czwarte badanych używa w

swoich hasłach zarówno cyfr, dużych i małych liter oraz znaków specjalnych, a zatem pełnego zakresu klawiatury, co gwarantuje wysoka entropię haseł.

Część badanych wykorzystuje dodatkowe zabezpieczenia, które można uznać za świadczące o wysokiej świadomości: używanie ciągów znaków

niebędących wyrazami (nieco przestarzała i krytykowana jako niemnemoniczna technika) – 37,6 proc. badanych oraz używanie wyrazów

niesłownikowych (lub celowo pisanych z błędami) – 32,3 proc. badanych. Blisko połowa badanych wykorzystuje uwierzytelnianie dwuskładnikowe

(telefon jako drugi, obok hasła, czynnik). Zaledwie co dziesiąty badany używa menedżerów haseł jako odrębnych programów, co zmniejsza wygodę,

jednak w sposób istotny podwyższa bezpieczeństwo. Do negatywnych zjawisk, osłabiających bezpieczeństwo użytkowników, należy zaliczyć: używanie

menedżerów haseł w przeglądarce lub Google (16,6 proc.) oraz używanie określeń związanych bezpośrednio z badanym (20,6 proc.). Ponadto, zaledwie

co czwarty Polak wie, w jaki sposób sprawdzić, czy jego hasła wyciekły.

Zwraca uwagę niewielka liczba kursów odbytych przez badanego. Częściej są to kursy zorganizowane przez zakład pracy lub szkołę (M=1,79) niż

zorganizowanych samodzielnie przez badanego (M=1,03).


