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Charakterystyka pomiaru

N=1000
Próba 

zrealizowana
Próba 

projektowana
N=1000

Od  6 grudnia 2022 do 22 grudnia 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

• Percepcja pojęcia przemocy politycznej

• Zbadanie ogólnego poczucia bezpieczeństwa przed przestępczością

• Indeks Anomii
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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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Ludzie rozmaicie zapatrują się na przemoc polityczną. Odczytam Panu(i) pięć możliwych postaw wobec przemocy 

politycznej. Proszę się zastanowić, która z nich najlepiej odpowiada Pana(i) poczuciu dobra lub zła, temu co Pan(i) myśli i 

czuje. Proszę nie kierować się tym, co inni uznają za słuszne lub niesłuszne, lecz własnym sumieniem. 

Przemoc polityczna

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.

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.

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.

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.

Przemoc w polityce jest złem, a 
jej użycie jest całkowicie 

niedozwolone. Przemoc niczemu 
nie służy, jej skutki są zawsze 

negatywne, jest zawsze 
niemoralna.
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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

76,1 %

Postawy antysystemowe

19,1 %

9,1 % 24,3 % 8,1 % 6,4 % 28,2 % 13,5% 4,9 % 0,7 %

Pozostałe 4,8 %

Prawo versus moralność – postawy Polaków

9,7 %

Pomiar – pomiar poprzedni

Pomiar – pomiar obecny

24,8 % 7,9 % 6,4 % 28,6 %

12,5 % 4,1 % 0,5 %

5,5 %

77,4 % 17,1 %
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Wnioski (1)

Indeks Poczucia Bezpieczeństwa 

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

listopadowego: raczej bezpiecznie czuje się 57,1 proc. Polaków, zdecydowanie bezpiecznie czuje się co piąty Polak, natomiast

umiarkowany lub zdecydowany brak bezpieczeństwa deklaruje niemal co szósty Polak (16,0 proc. badanych). Wyniki obaw o

swoich bliskich lub samego(ą) siebie w kontekście padnięcia ofiarą przestępstwa pozostają bez większych zmian od sierpnia

2022. Aktualnie, 39,3 proc. Polaków nie obawia się tego, 55,4 proc. obawia się, lecz umiarkowanie, zaś zaledwie co

osiemnasty Polak obawia się tego w stopniu znacznym. Warto odnotować że w stosunku do analogicznych pomiarów w roku

2021 ogólna suma obaw wzrosła nieco ponad standardowy błąd oszacowania ustalony na poziomie 3,1 proc.
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Wnioski (2)
Struktura postaw wobec przemocy politycznej w społeczeństwie polskim (1)

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

Polacy wobec przemocy politycznej wydanym drukiem w 2018 roku. 

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, a następnie w 2021 roku.
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Wnioski (3)

Struktura postaw wobec przemocy politycznej w społeczeństwie polskim (2)

W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi w 2016 roku i w 2021 roku obserwujemy wzrost liczebności postaw pacyfistycznych przy czym

wzrost ten wykracza ponad maksymalny standardowy błąd oszacowania. W 2016 roku co piąty Polak, to jest 19,4% deklarował postawy pacyfistyczne,

w 2021 roku było to już 37,1%, zaś obecnie jest to 45,0%. O ile wynik z 2016 roku można tłumaczyć mniejszą próbą (N=600) inną metodą badawczą

(ankieta), o tyle różnica blisko osiem punktów procentowych w czasie jednego roku jasno wskazuje na istotne zmiany postaw w społeczeństwie

polskim. Taki wynik zdaje się potwierdzać w zdroworozsądkowym oglądzie potocznym, który przejawia się w powszechnym stereotypie Polaka-

katolika, jak również w oglądzie naukowym – wyrażonym między innymi w pracy Jana Błuszkowskiego rekonstruującego autostereotyp tradycyjny

Polaka charakteryzujący się silnie wyeksponowanym (choć deklaratywnym i płytkim) komponentem wiary rzymskokatolickiej1. Jednakże wzrost

nastrojów pacyfistycznych wiązać można z konfliktem pomiędzy Ukrainą a Rosją a także może być on skutkiem szeroko dyskutowanej w mediach

ustawy o obronie nie ojczyzny. Zmalała natomiast liczba osób deklarujących się jako zwolennicy nurtu religijno-świadomościowego. Postawy o

charakterze makiawelistycznym oraz radykalnym pozostają w granicach błędu oszacowania; nadal nie ma zatem ryzyka radykalizacji społeczeństwa

polskiego. Skądinąd pożądana postawa pragmatyczno-racjonalna odnosi się do zaledwie co dziesiątego Polaka (11,4%), rozpatrujących przemoc

polityczną jako narzędzie niemoralne lecz konieczne na zasadzie „mniejszego zła”.

1 J. Błuszkowski, Stereotypy narodowe w świadomości Polaków, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2003, s. 238-243.
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Wnioski (4)

Indeks Anomii (1)

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.
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Wnioski (5)

Indeks Anomii (2)

Spośród wymienionych największe odsetki wskazań uzyskały dwie postawy, które za R.K. Mertonem można określić jako rytualistyczna oraz 

buntownicza legalistyczna. Rytualizm utożsamiany jest z twierdzeniem przestrzegania przy jednoczesnej nieakceptacji narzuconego rozstrzygnięcia 

prawnego, zaś bunt – zmiany prawa wyłącznie legalnymi środkami. W 2022 roku odsetki postaw rytualistycznych osiągają najniższe poziomy: dla 

pomiaru obecnego jest to 24,8% dla pomiaru poprzedniego 24,3%. Natomiast wyniki pomiarów z 2021 roku wahały się pomiędzy 28,5% a 31,8%. 

Wciąż natomiast istnieje potencjał buntu czynnego legalistycznego. Ponad jedna czwarta Polaków, to jest 28,21% w pomiarze obecnym w sytuacji 

nieakceptowalnego przez nich prawa starała by się je zmienić legalnymi środkami to jest w postaci marszów protestów skarg i inicjatyw 

ustawodawczych. Konformistami, a więc osobami deklarowanie nie tylko przestrzeganie, ale i starania zaakceptowania niechcianego prawa wciąż 

pozostaje co dziesiąty z obywateli (9,1% w pomiarze obecnym). 

Spośród postaw antysystemowych, a takie przejawia co piąty z Polaków (tj. 19,1%) najliczniejszą postawą są postawy o charakterze innowacyjnym, a 

więc takie, które zakładają odnajdywanie luk prawnych, by móc nie stosować niechcianego prawa. Takie postawy przejawia obecnie 13,5% Polaków.  

Warto odnotować, że nie zmieniły się proporcje osób reprezentujących postawy prosystemowe i antysystemowe. Przepływy następują w obrębie 

każdego z tych typów postaw, co również nie świadczy o radykalizacji. 


	Sekcja domyślna
	Slajd 1:   Przemoc polityczna – badanie ilościowe 
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10


