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Informacje o badaniu (1/3)

Tytuł badania Porozmawiajmy o relacjach

Cel badania
Główny cel zrealizowanego badania stanowi poznanie opinii dorosłych 

mieszkańców Warszawy na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

Zamawiający

Badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 

z inicjatywy Biura Pomocy i Projektów Społecznych. Za koncepcję metodologiczną 

badania i współpracę merytoryczną w trakcie realizacji odpowiada Biuro 

Marketingu Miasta.

Wykonawca
Konsorcjum firm: Danae Sp. z o.o. i Realizacja Sp. z o.o.

Korekta i redakcja językowa: Joanna Kułakowska

Technika 

i próba badawcza

Badanie CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing) przeprowadzone na 

reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100)

Termin realizacji 

badania
12.03–14.04.2019
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Informacje o badaniu (2/3)

Zakres tematyczny 

badania

Kwestionariusz wykorzystany podczas realizacji badania dzieli się na dwa główne obszary 

tematyczne: Zadowolenie z różnych aspektów życia oraz Występowanie zjawiska 

przemocy w rodzinie. Zakres pierwszego obszaru obejmuje następujące zagadnienia:

o Zbadanie poziomu zadowolenia z różnych aspektów życia wśród 

mieszkańców Warszawy

o Określenie skali problemów społecznych w mieście

o Pomiar poziomu zaufania do różnych grup społecznych i instytucji

o Analiza relacji sąsiedzkich 

Część badania poświęcona problemom przemocy w rodzinie koncentruje się na 

następujących kwestiach:

o Określenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy

o Poznanie opinii i postaw warszawiaków wobec przemocy w rodzinie

o Ocena znajomości instytucji i organizacji zajmujących się problemem 

przemocy w rodzinie

o Określenie poziomu korzystania z pomocy różnych instytucji i organizacji

o Poznanie sposobów reagowania, a także powodów niereagowania na 

przemoc w rodzinie

o Społeczna ocena funkcjonowania wymiaru instytucjonalno-prawnego 

w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie

o Ocena kampanii społecznych dotyczących przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie
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Informacje o badaniu (3/3)

Kontekst badania 

i interpretacja danych

Przemoc w rodzinie to wyjątkowo drażliwy temat, szczególnie dla osób, które jej 

doświadczyły. Sytuacja wywiadu może więc skłaniać badanych do udzielania odpowiedzi 

nie zawsze zgodnych z rzeczywistością. Określenie skali tego zjawiska stanowi trudne 

zadanie, a przyjęta metodologia badania niesie ze sobą pewne ograniczenia.

Czytając raport, należy zdawać sobie sprawę, że wyniki w nim przedstawione mają 

charakter deklaratywny, a w przypadku pytań drażliwych może wystąpić u respondentów 

skłonność do udzielania odpowiedzi zgodnych z obowiązującymi normami społecznymi.

Biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia, można przyjąć, że skala zjawiska jest większa, 

niż wynika to z deklaracji ankietowanych, a szacując poziom przemocy w Warszawie, 

należy zachować dużą ostrożność. Prezentowane dane pozwalają jednak nakreślić 

przybliżony obraz sytuacji w warszawskich rodzinach.
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Metodologia badania

Dobór próby 

badawczej

Dobór ma charakter losowy, adresowy, warstwowany na dzielnice Warszawy. 

Wybór respondenta w obrębie gospodarstwa domowego wynika z procedury metody 

zwanej siatką Kisha.

Istotności Wszystkie testy statystyczne są wykonane na poziomie istotności α = 0,05. Oznacza to, że

z prawdopodobieństwem 95% można stwierdzić, iż dane różnice rzeczywiście istnieją, 

a w 5% stanowią wynik losowości. Znaki „+” i „-” oznaczają statystycznie istotne różnice od 

ogółu.

Ważenie danych Przed przystąpieniem do analizy danych zastosowano procedurę ważenia wyników przy 

pomocy wag stratyfikacyjnych korygujących strukturę próby do struktury populacji 

dorosłych mieszkańców Warszawy. 

Prezentacja 

danych

Przy każdym z wykresów podana jest liczba respondentów odpowiadających na określone 

pytanie (liczebność nieważona). Zamieszczone wyniki zostały zaokrąglone do liczb 

całkowitych, dlatego w niektórych przypadkach dane na wykresach mogą nie sumować 

się do 100%.



GŁÓWNE WYNIKI I WNIOSKI Z BADANIA
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Główne wyniki i wnioski (1/12)

POZIOM ZADOWOLENIA Z ŻYCIA W WARSZAWIE

o Można powiedzieć, że zarówno pozytywne, jak i negatywne uczucia względem życia w Warszawie są typowe 

dla mechanizmów społecznych i infrastrukturalnych występujących w globalnych metropoliach. Z jednej strony 

mamy do czynienia z dobrym rynkiem pracy, możliwościami rozwoju, szeroką ofertą kulturalną i rozrywkową, 

a z drugiej – z konsekwencjami w postaci zatłoczenia miasta, hałasu i niskiej jakości powietrza.

o Z wyników przeprowadzonego badania wynika, że większość warszawiaków to osoby zadowolone z życia 

w stolicy (82%). Ogólny poziom zadowolenia wzrasta wraz z wykształceniem badanych. Wśród osób 

dostrzegających zalety miasta najwięcej podkreśla swoje przywiązanie do niego, posiadanie tu znajomych  

i relacji, możliwość zdobycia dobrej pracy, a także perspektywy rozwoju osobistego i zawodowego. Pozytywna 

ocena życia w stolicy związana jest również z dobrą komunikacją, łatwym dostępem do urzędów i miejsc 

usługowych oraz z szerokim wachlarzem dostępnych atrakcji i możliwości spędzania wolnego czasu. 

o Osobom, które mają ambiwalentne bądź negatywne odczucia względem życia w Warszawie, przeszkadza 

przede wszystkim hałas, zła jakość powietrza, smog oraz zatłoczenie miasta.

POZIOM ZADOWOLENIA Z RÓŻNYCH ASPEKTÓW ŻYCIA

o Warto zwrócić uwagę na fakt, że całościowy wymiar satysfakcji z życia szacowany jest przez warszawiaków jako 

bardzo wysoki. Najlepiej oceniają oni relacje z najbliższymi, rodziną i przyjaciółmi, jak również warunki 

mieszkaniowe oraz dzielnicę. Nieco niżej plasuje się zadowolenie z sytuacji finansowej, perspektyw na przyszłość 

i relacji sąsiedzkich.
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Główne wyniki i wnioski (2/12)

SKALA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W SĄSIEDZTWIE

o W przypadku kwestii społecznych ponownie mamy do czynienia ze zjawiskami charakterystycznymi dla dużych 

miast i metropolii. Wśród najczęściej zauważanych problemów w sąsiedztwie badani wskazują nadużywanie 

alkoholu i bezdomność. Na ich częste lub stałe występowanie w okolicy miejsca zamieszkania zwraca uwagę 

niemal co piąty warszawiak. Warto pamiętać, że bezdomność jest silnie skorelowana z wielkością miasta, a 

dodatkowo biorąc pod uwagę, iż koncentruje się w newralgicznych lokalizacjach, może ona wywoływać wśród 

respondentów wrażenie problemu o charakterze powszechnym.

o Zdaniem największej liczby osób w pierwszej kolejności powinien zostać rozwiązany problem alkoholizmu, druga 

pod względem częstotliwości wskazań jest bezdomność. Istotne jest, że co czwarta osoba kieruje uwagę na 

konieczność rozwiązania problemu przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży. 

o Co siódmy respondent nie posiada wiedzy na temat istnienia w najbliższym sąsiedztwie zjawiska przemocy 

w rodzinie (odpowiedzi „nie wiem / trudno powiedzieć”). Może to świadczyć o niechęci do udzielania 

odpowiedzi na to pytanie lub ignorowaniu tego, co dzieje się w okolicy miejsca zamieszkania. O częstym 

pojawianiu się tego problemu informuje 6% ankietowanych.
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Główne wyniki i wnioski (3/12)

RELACJE SĄSIEDZKIE

o W dużych ośrodkach miejskich relacje sąsiedzkie często ograniczają się do grzecznościowych i konwencjonalnych 

kontaktów, co potwierdzają wyniki przeprowadzonych badań. Biorąc pod uwagę syntetyczny wskaźnik 

intensywności relacji sąsiedzkich widać, że co piąta osoba nie ma żadnych relacji ze swoimi sąsiadami, a niemal co 

trzecia utrzymuje jedynie kontakty oficjalne (wie, jak się nazywają jej sąsiedzi). Do kontaktów towarzyskich 

(odwiedzania się i spędzania razem czasu) przyznaje się 6% warszawiaków, 7% z kolei mówi o więzi koleżeńskiej 

(może liczyć na pomoc sąsiadów), a co trzecia osoba – przyjacielskiej (może liczyć na sąsiadów i może im się 

zwierzyć ze swoich kłopotów). 

o Bliskość więzi z sąsiadami ma związek z subiektywną oceną sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Relacje 

o wyższym poziomie zażyłości utrzymywane są przede wszystkim przez osoby mające gorszą opinię na temat swojej 

sytuacji ekonomicznej. Brak relacji, a także kontakty oficjalne charakteryzują badanych, którzy deklarują lepsze 

warunki materialne. 

o Warto zauważyć, że relacje sąsiedzkie są – obok sytuacji finansowej i perspektyw na przyszłość – najgorzej 

ocenianym aspektem życia. Sąsiedzi wypadają również najsłabiej na tle wszystkich grup, o które pytano w trakcie 

pomiaru zaufania osobowego – ufa im 68% badanych, podczas gdy zaufanie do przyjaciół, rodziców, partnerów, 

dzieci i kolegów/koleżanek z pracy oscyluje od 87% do 97%. Może to świadczyć o niskiej zażyłości wśród 

mieszkańców dużych miast, których relacje z sąsiadami częściej niż w mniejszych ośrodkach przybierają formę 

kontaktów o niskim stopniu zaangażowania społecznego. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest między innymi 

wynajmowanie mieszkań i częsta zmiana miejsca zamieszkania. Nie bez znaczenia pozostaje także wychodzenie 

poza lokalność i utrzymywanie relacji pomiędzy osobami, które mieszkają daleko od siebie, co jest możliwe dzięki 

powszechnemu dostępowi do nowych technologii komunikacyjnych (telefony, media społecznościowe). 

W przypadku omawianego w raporcie problemu przemocy w rodzinie osłabienie się więzi sąsiedzkich może 

tłumaczyć brak wiedzy o sytuacjach przemocowych w najbliższym otoczeniu, jak również niechęć do reagowania 

na te, o których wiadomo, że występują.
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Główne wyniki i wnioski (4/12)

STOSUNEK DO OBIEGOWYCH STWIERDZEŃ, OPINII, PRZEKONAŃ DOT. PRZEMOCY W RODZINIE 

o Warszawiacy są zgodni co do tego, że przemoc może wystąpić w każdej rodzinie, niezależnie od wykształcenia 

i stanu finansowego gospodarstwa domowego (95%). Powszechne jest uznanie za przejaw przemocy sytuacji, 

gdy nakłania się partnera/partnerkę do nieakceptowanych zachowań seksualnych (95%), tudzież 

zaniedbywania domowników zależnych od innych członków rodziny, niezaspokajania ich potrzeb (91%). 

Większość badanych nie sądzi, że jakiekolwiek zachowanie usprawiedliwia bicie członków rodziny (84%) albo że 

o przemocy można mówić jedynie wtedy, gdy widoczne są ślady na ciele (83%). Przeważający odsetek 

respondentów nie traktuje przemocy jako prywatnej sprawy, w którą nikt nie powinien się wtrącać (79%). Z kolei 

wyzywanie się podczas kłótni jest nie do zaakceptowania dla 69% badanych.

o Pomimo przeważającego odsetka osób deklarujących sprzeciw wobec różnych form przemocy dużo 

odpowiedzi wskazuje na wysoki poziom akceptacji dla tego typu zachowań. Wahają się one od 14% („Zdarzają 

się sytuacje, które usprawiedliwiają bicie członków rodziny”) do 26% („Można zaakceptować to, że domownicy 

wyzywają się podczas kłótni”). Co ciekawe, przyzwolenie odnośnie do przejawów przemocy werbalnej wzrasta 

wraz z wykształceniem badanych. Wśród osób z wykształceniem zawodowym i niższym wynosi 18%, ze średnim –

24%, natomiast w grupie z wykształceniem wyższym – 34%. Być może ma to związek z różną definicją tego, co 

respondenci z różnym wykształceniem rozumieją pod pojęciem „wyzywania się”.
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Główne wyniki i wnioski (5/12)

STOSUNEK DO OBIEGOWYCH STWIERDZEŃ, OPINII, PRZEKONAŃ DOT. PRZEMOCY W RODZINIE CD.

o Wyniki przeprowadzonego badania prezentują powszechny wśród warszawiaków brak akceptacji różnych form 

przemocy. Uczestnicy niemal jednogłośnie uznają, że zmuszanie do podejmowania niechcianych zachowań 

seksualnych; zaniedbywanie dzieci, niedbanie o ich bezpieczeństwo i pozostawianie bez jedzenia; wszelkie 

formy przemocy fizycznej (bicie, popychanie, szarpanie) oraz przemocy psychicznej (obrażanie, wyzywanie, 

słowne poniżanie, szantażowanie, zastraszanie) są przemocą (pow. 90%).

o Wśród analizowanych w badaniu zachowań przemocowych największe zróżnicowanie odpowiedzi dotyczy 

przejawów przemocy ekonomicznej. Co prawda, 77% respondentów zdecydowanie lub raczej zgadza się 

z uznaniem takich działań za przemoc, jednak to wyraźnie niższy odsetek niż w przypadku pozostałych 

rozpatrywanych zachowań – wyraźnie mniejszy jest też odsetek osób, które są zdecydowanie o tym przekonane 

(46%).
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Główne wyniki i wnioski (6/12)

OPINIA NA TEMAT ZACHOWAŃ OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

o Ponad 90% badanych uznaje, że niemówienie o tym, co spotyka osoby doznające przemocy, często wiąże się 

z ich lękiem przed reakcją osoby stosującej przemoc, wstydem czy obawą przed negatywnymi konsekwencjami, 

jakie mogą spotkać ich rodzinę. Blisko dziewięcioro na dziesięcioro respondentów uważa, że brak reakcji ze 

strony osób doświadczających przemocy ma swe źródło w braku wiary, że ktoś może im pomóc oraz 

w opinii, że przemoc w rodzinie stanowi prywatną sprawę, która nie powinna nikogo obchodzić. Troje na czworo 

ankietowanych wyraża przekonanie, że osoby, których dotyka przemoc, myślą o sobie jako o winnych tego, co 

je spotyka.

STOSUNEK DO PRZEMOCY FIZYCZNEJ WOBEC DZIECI

o Postawy mieszkańców Warszawy dotyczące przemocy wobec dzieci są niejednoznaczne. Z jednej strony 

zdecydowanie się zgadzają ze zdaniem, że żadna sytuacja nie usprawiedliwia przemocy wobec dzieci (85%), 

z drugiej zaś niemal połowa nie uważa „klapsa” za formę przemocy (48%), a co trzeci przyznaje rodzicom prawo 

do uderzenia aroganckiego i niegrzecznego dziecka (30%). Niemal co piąty dorosły ankietowany (18%) jest 

zdania, że stosowanie kar cielesnych pomaga w wychowaniu dzieci. Taki sam odsetek respondentów (18%) 

uważa, że porządne lanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Akceptacja dla surowego karania dzieci wzrasta 

w sytuacjach, kiedy stwarzają one problemy wychowawcze. Wyraźnie wskazuje to na potrzebę prowadzenia 

działań edukacyjnych, których zadaniem będzie jednoznaczne pokazanie, które zachowania wobec dzieci 

stanowią przemoc. 
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Główne wyniki i wnioski (7/12)

ZNAJOMOŚĆ RODZIN BORYKAJĄCYCH SIĘ Z PROBLEMEM PRZEMOCY

o Zapytani o to, jak często przemoc w rodzinie występuje w sąsiedztwie respondenta, 48% ankietowanych 

wskazało na odpowiedzi od „bardzo rzadko” do „stale lub prawie stale”. Co istotne 16% badanych wskazało na 

ten problem, jako taki, który wymaga rozwiązania w pierwszej kolejności. Z kolei na pytanie: „Czy w Pana(ni) 

sąsiedztwie, w najbliższej okolicy są rodziny, o których Pan(i) słyszał(a) lub wie, że występuje w nich zjawisko 

przemocy w rodzinie?” twierdząco odpowiada 14% dorosłych mieszkańców Warszawy. O jednej takiej rodzinie 

wie 6% badanych, o kilku 5%, a wiele takich rodzin zna 3% osób. 

o Dostrzeganie problemu w okolicy i jednoczesne nieprzyznawanie się do znajomości rodzin, które się z nim 

borykają, może wiązać się z tendencją respondentów do udzielania odpowiedzi społecznie akceptowalnych. 

W przypadku pierwszego zagadnienia mamy bowiem do czynienia jedynie z zauważaniem problemu na 

poziomie ogólnym, co pozwala na rozmycie odpowiedzialności za niego. Nieprzyznawanie się do znajomości 

konkretnych rodzin dotkniętych przemocą może wiązać się z lękiem przed stygmatyzacją społeczną. 

o Wśród badanych posiadających wiedzę o mieszkających w sąsiedztwie rodzinach dotkniętych problemem 

przemocy 39% uczestników badania zna przynajmniej jedną osobę, która w ciągu ostatniego roku reagowała 

na przypadki takiego zachowania w rodzinie zamieszkującej w okolicy, natomiast 27% ankietowanych osobiście 

reagowało w takich sytuacjach.

o Osoby reagujące na przypadki przemocy w rodzinie najczęściej zawiadamiały odpowiednie służby: policję, 

dzielnicowego (63%), Straż Miejską (27%) oraz OPS (23%). Co trzecia próbowała osobiście interweniować (34%).
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Główne wyniki i wnioski (8/12)

POWODY BRAKU REAKCJI NA PRZEMOC 

o Powodów braku reakcji ze strony niektórych osób na przypadki przemocy w rodzinie warszawiacy dopatrują się 

przede wszystkim w powszechnej obojętności i braku zainteresowania tym, co dzieje się u innych (41%). Wśród 

ważnych przyczyn wymienia się także brak wiedzy na temat możliwych i pożądanych sposobów 

przeciwdziałania przemocy (37%), pragnienie świętego spokoju (34%), jak również lęk o własne bezpieczeństwo 

(31%). Takie odpowiedzi sugerują potrzebę ukierunkowania prowadzonych kampanii społecznych na edukację 

wyjaśniającą mieszkańcom, jak bezpiecznie reagować na tego typu zdarzenia.

o Powodów braku reakcji na przemoc co czwarta osoba dopatruje się w niechęci do poświęcania czasu na 

uczestniczenie w sprawach sądowych (24%). Co piąty respondent zwraca uwagę na brak pewności, czy 

problem jest rzeczywiście poważny (21%), brak wiary w skuteczność podjętej przez dane osoby interwencji (20%), 

akceptację tego typu zachowań (19%) oraz przekonanie, że jest to prywatna sprawa rodziny i nie należy się 

w nią wtrącać (19%).

o Niechęć do reakcji na przemoc może mieć kilka przyczyn. Polska jest krajem należącym do społeczeństw 

określanych jako familiarne. Charakteryzują się one wysokim poziomem zaufania do członków własnej rodziny 

oraz stosunkowo niewielkim do osób funkcjonujących poza rodziną. W tym kontekście ważna jest także rosnąca 

anonimowość, wynikająca z życia w metropolii, tudzież dziedzictwo komunistycznego systemu, w którym 

informowanie służb było traktowane jako przejaw donosicielstwa.
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Główne wyniki i wnioski (9/12)

DOŚWIADCZANIE PRZEMOCY W RODZINIE

o Odsetek respondentów przyznających się do występowania przemocy w ich gospodarstwie domowym wynosi 

7%. W tej grupie najczęściej wymieniana jest przemoc werbalna (4%), rzadziej fizyczna (szarpanie, popychanie –

2%, bicie – 1%). Przemocy ekonomicznej doświadcza 2% badanych, natomiast przemocy psychicznej –

szantażowanie, zastraszanie – 1%. Oceniając te wyniki, należy mieć na uwadze delikatny charakter poruszanych 

zagadnień i potencjalną niechęć ankietowanych do przyznania się, że oni sami lub ktoś z członków rodziny 

doświadczył przemocy. 

o Jedynie dwie osoby, które potwierdziły występowanie przemocy w rodzinie we własnym gospodarstwie 

domowym, skorzystały z pomocy instytucji lub organizacji zajmujących się tym problemem.

o W badaniach na temat aspektów trudno dostępnych i drażliwych (takich jak przemoc w rodzinie) mamy do 

czynienia z efektem wierzchołka góry lodowej*. Oznacza to, że deklarowane doświadczenia związane 

z bezpośrednim doświadczaniem przemocy powinny być weryfikowane za pomocą danych z innych źródeł. 

Trudno powiedzieć, jak wygląda rzeczywista skala doświadczania przemocy w rodzinie – natomiast z pewnością 

możemy założyć, że ogółem kontakt w swoim gospodarstwie z przynajmniej jedną z siedmiu analizowanych form 

przemocy miało co najmniej 7% dorosłych mieszkańców Warszawy.

* Raport z badania jakościowego: Opinie i postawy profesjonalistów dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie, Warszawa 2019.



19

Główne wyniki i wnioski (10/12)

CZYNNIKI RYZYKA

o Spośród osób, które w trakcie ostatniego roku doświadczyły lub były świadkami przemocy w swoim 

gospodarstwie domowym, 35% uważa, że do takiej sytuacji doprowadził stres i frustracja, natomiast 29% 

wskazało na alkohol.

o Wśród innych wymienianych przyczyn zachowań przemocowych pojawiają się: problemy małżeńskie, rozwód 

(17%); problemy związane z sytuacją na rynku pracy (16%); doświadczenia i wzorce wyniesione z domu 

rodzinnego (13%); śmierć bliskiej osoby (13%); kłopoty finansowe (12%) oraz problemy z wychowaniem dzieci 

(10%). 

WYMIAR INSTYTUCJONALNO-PRAWNY

o Z przeprowadzonego badania wynika, że wśród warszawiaków niemal powszechne jest przekonanie, iż osoby 

doznające przemocy nie zawsze przyznają się do swojej sytuacji, dlatego odpowiednie służby nie zawsze mogą 

im pomóc (89%). Znacznie mniej osób twierdzi, że w Warszawie łatwo otrzymuje się pomoc od instytucji, 

stowarzyszeń i fundacji zajmujących się problemem przemocy w rodzinie (66%). Dodatkowo wiara w skuteczność 

działań tych organizacji spada wraz z wiekiem respondentów.

o Ponad połowa badanych (58%) zwraca uwagę na to, że polskie prawo w niedostatecznym stopniu chroni  

osoby narażone na przemoc w rodzinie. Sceptycyzm odnośnie do funkcjonowania prawa okazuje się typowy dla 

przedstawicieli starszych grup wiekowych. Niemal co druga osoba (46%) uważa też, że wiele rodzin dotkniętych 

przemocą nie otrzymuje potrzebnej pomocy, mimo że się po nią zgłasza.
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Główne wyniki i wnioski (11/12)

WYMIAR INSTYTUCJONALNO-PRAWNY CD.

o Wiele badań poświęconych jakości demokracji i instytucji w państwach zachodnich wskazuje, że kluczową rolę, 

jeśli chodzi o wymiar instytucjonalno-prawny, odgrywają dwie rzeczy: zaufanie do instytucji (także w kontekście 

ich sprawności) oraz szeroko rozumiany kapitał społeczny. Ze względu na dziedzictwo systemu 

niedemokratycznego i związany z tym fakt, że proces zmian społecznych ma charakter długotrwały, oba te 

elementy są w stanie „budowy” i obecnie ich status trudno uznać za zadowalający. Przewlekłość postępowań, 

stosunkowo niskie zaufanie instytucjonalne (w tym do sądów), przekonanie o nieskuteczności instytucji – wszystkie 

te elementy tworzą kontekst, w którym osoba doznająca przemocy nie ma przekonania, że może otrzymać 

skuteczną i szybką pomoc.

ZNAJOMOŚĆ FORM WSPARCIA I INSTYTUCJI, ORGANIZACJI POMOCOWYCH

o Większość badanych osób deklaruje, że orientuje się, z jakich form pomocy, wsparcia na terenie m.st. Warszawy 

mogą korzystać osoby doznające przemocy w rodzinie (63%), przy czym na ogół ta wiedza jest bardzo ogólna. 

Natomiast 36% osób nie ma w tej kwestii rozeznania. Z kolei 58% respondentów twierdzi, że zna instytucje lub 

organizacje zajmujące się problemem przemocy w rodzinie. Za najbardziej znane instytucje, które udzielają 

pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, należy uznać policję, telefon zaufania oraz ośrodki 

pomocy społecznej. 
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Główne wyniki i wnioski (12/12)

OCENA UPRAWNIEŃ INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROBLEMEM PRZEMOCY W RODZINIE

o Należy zwrócić uwagę na fakt, że uprawnienia ośrodków pomocy społecznej są uznane za wystarczające, by 

skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie, tylko przez nieco ponad połowę badanych (53%). Na tym tle 

wyraźnie lepiej wypada ocena uprawnień policji, ponieważ 76% respondentów uważa, że są one wystarczające. 

ZNAJOMOŚĆ I OCENA KAMPANII DOT. PRZEMOCY W RODZINIE

o We wszystkich trzech analizowanych wymiarach warszawiacy nieco lepiej oceniają plakat Stop przemocy 

wobec starszych aniżeli kampanii Możesz inaczej. Nieduży odsetek skrajnych ocen (9-10) świadczy o tym, że 

plakaty nie szokują i nie wzbudzają dużego zainteresowania, a respondenci, oceniając je, wybierają częściej 

nieco niższe oceny. 

POTRZEBA REALIZACJI KAMPANII SPOŁECZNYCH

o Większość ankietowanych widzi potrzebę realizowania kampanii społecznych poświęconych problemowi 

przemocy w rodzinie (76%). Kampanie te pełnią funkcję uwrażliwiania społeczeństwa na istniejący problem, 

pomagają go nagłośnić, są formą walki z przemocą, a przy tym informują o możliwościach uzyskania pomocy 

przez osoby doznające przemocy. Badani zwrócili także uwagę na rolę edukacyjną kampanii – wskazują 

konkretne działania, jakie można podjąć, będąc świadkiem lub osobą doświadczającą przemocy, uczą też 

reagować na przypadki przemocy w najbliższym otoczeniu. 



REKOMENDACJE
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Nie ulega wątpliwości, że dobrze zaplanowane kampanie społeczne pełnią istotną funkcję w obszarze budowania świadomości 

i wrażliwości społecznej, a w konsekwencji w ograniczaniu zachowań o charakterze przemocowym. Niezwykle istotne jest zatem 

kontynuowanie w Warszawie działań mających na celu szeroką edukację społeczną w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie. 

Wyniki badania zwracają uwagę na potrzebę skoncentrowania takich działań na kilku zasadniczych kwestiach:

→ Edukacja w zakresie właściwego rozpoznawania sygnałów świadczących o występowaniu przemocy w rodzinie.

Zdecydowana większość warszawiaków deklaratywnie potępia wszelkiego rodzaju formy przemocy. Dotyczy to przede wszystkim 

przejawów przemocy fizycznej, seksualnej oraz zaniedbywania osób zależnych od innych członków gospodarstwa domowego. 

Pewne zróżnicowanie opinii można zaobserwować w przypadku przemocy psychicznej (w szczególności werbalnej) oraz 

ekonomicznej, na którą część badanych daje przyzwolenie. W prowadzonych kampaniach społecznych należy zatem położyć 

nacisk na uświadomienie, które zachowania nie powinny być akceptowane w rodzinie i które należy traktować jako przejawy 

przemocy. 

→ Zwiększenie poziomu wiedzy na temat konsekwencji stosowania przemocy wobec dzieci.

Pomimo ogólnego, deklaratywnego braku akceptacji dla stosowania przemocy wobec dzieci w pewnych sytuacjach takie 

zachowania znajdują w opinii badanych usprawiedliwienie, np. gdy dzieci stwarzają problemy wychowawcze. Niemal co drugi 

warszawiak nie traktuje też „klapsa” jako przejawu przemocy. Za cel planowanych kampanii społecznych warto więc obrać 

wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców. Ważne jest również zwiększenie wiedzy rodziców na temat 

konsekwencji stosowania różnych form przemocy wobec dzieci. Kampanie te mogą być prowadzone w formie plakatów i ulotek 

rozdawanych w przestrzeni miejskiej, ale także w miejscach, w których przebywają dzieci i ich rodzice, jak: szkoły, przedszkola,

zakłady opieki zdrowotnej, place zabaw itd. 

Dobrym pomysłem wydaje się też organizacja szkoleń i warsztatów dla rodziców oraz pikników rodzinnych.

Rekomendacje (1/2)



24

→ Zwiększenie wrażliwości społecznej na zachowania przemocowe w sąsiedztwie oraz wiedzy na temat możliwości reagowania 

na nie.

Warszawiacy odczuwają potrzebę rozwiązania problemów związanych z zachowaniami przemocowymi w okolicy (przemoc 

rówieśnicza, przemoc w miejscach publicznych), ale jednocześnie niewielu z nich twierdzi, że posiada wiedzę na temat 

występowania  przemocy w rodzinach mieszkających w sąsiedztwie. W prowadzonych akcjach społecznych warto zwrócić 

uwagę na uświadomienie i uwrażliwienie warszawiaków na sygnały wskazujące na występowanie przemocy w rodzinie, a także 

zachęcić ich do reagowania na nie. W związku z tym, że jedną z głównych przyczyn braku reakcji na przemoc stanowi brak 

wiedzy, jakie działania należy podjąć, oraz obawa o własne bezpieczeństwo, warto eksponować informacje odnośnie do tego, 

jak bezpiecznie odpowiadać na sytuacje przemocowe.

→ Budowa pozytywnego wizerunku instytucji zajmujących się pomocą osobom doznającym przemocy.

Stosunkowo niski poziom zaufania instytucjonalnego (np. do sędziów), jak również niewielka wiara w skuteczność działania 

instytucji, prowadzi nie tylko do braku reakcji otoczenia na przemoc, ale także do niezgłaszania takich przypadków przez samych 

poszkodowanych. Warto zatem wzmocnić wiedzę warszawiaków na temat instytucji, organizacji świadczących pomoc oraz form 

wsparcia, jaką oferują. Istotna jest też poprawa wizerunku ośrodków pomocy społecznej – jako instytucji, które niosą pomoc 

rodzinom w trudnych sytuacjach. 

Rekomendacje (2/2)
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Zadowolenie z życia w Warszawie 

o Zdecydowana większość respondentów przyznaje, że jest zadowolona lub bardzo 

zadowolona z życia w Warszawie (82%). Odsetek zadowolonych mieszkańców wzrasta wraz 

z wykształceniem badanych – w przypadku osób z wykształceniem zawodowym i niższym 

wynosi 71%, wśród osób z wykształceniem średnim – 83%, natomiast wśród tych

z wykształceniem wyższym – 89%. 

o Wśród najczęściej wymienianych powodów pozytywnej oceny mieszkania w stolicy pojawia 

się przywiązanie do miasta, rodziny, znajomych. Osoby zadowolone z życia w Warszawie 

najbardziej cenią sobie to, że jest ona ich miastem rodzinnym, gdzie posiadają znajomych 

i relacje (34%). Warszawiacy doceniają też możliwość zdobycia dobrej pracy oraz rozwoju 

osobistego i zawodowego (20%), łatwy dostęp do urzędów i miejsc usługowych (17%), jak 

również dobrą komunikację w mieście (15%). Dla 14% badanych ważna jest różnorodność 

atrakcji i możliwości spędzania wolnego czasu. 

o Co dziewiąty ankietowany wyraża ambiwalentny stosunek do życia w Warszawie (11%). 

Głównym powodem takiej oceny okazuje się duży hałas w mieście, zła jakość powietrza, 

smog oraz tłok spowodowany zbyt dużą liczbą mieszkańców. 

o Swoje niezadowolenie z życia w Warszawie wyraża 4% badanych. Podobnie jak 

w powyższym przypadku najczęściej wskazywanymi przyczynami takiej oceny są: tłok 

i duża liczba mieszkańców, duży hałas oraz zła jakość powietrza, smog.
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36% 46% 11% 4% 3%

(5) bardzo zadowolony(-na)

(4) zadowolony(-na)

(3) średnio zadowolony(-na)

(2) niezadowolony(-na)

(1) bardzo niezadowolony(-na)

Trudno powiedzieć / odmowa

odpowiedzi

Ogólny poziom zadowolenia z życia 
w m.st. Warszawie

Q2. Na ile jest Pan(i) zadowolony(-na) z życia w Warszawie?

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).

Osoby zadowolone 

z życia w m.st. 

Warszawie

82%

Osoby niezadowolone 

z życia w m.st. 

Warszawie

4%
WYKSZTAŁCENIE

4% 4% 1%-

3%9%+ 1%
2%-

16%+
9% 8%

47%

45%
47%

24%-
38% 42%+

Zasadnicze zawodowe i niższe

(n = 212)

Średnie

(n = 488)

Wyższe

(n = 392)

(5) bardzo zadowolony(-na)

(4) zadowolony(-na)

(3) średnio zadowolony(-na)

(2) niezadowolony(-na)

(1) bardzo niezadowolony(-na)

Trudno powiedzieć / odmowa odpowiedzi
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Powody zadowolenia z życia w m.st. Warszawie 

Q3C. Dlaczego jest Pan(i) zadowolony(-na) z życia w Warszawie?*

* Na pytanie odpowiadały tylko te osoby, które są zadowolone lub bardzo zadowolone z życia w Warszawie (n = 911).

Dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

34%

20%

17%

15%

14%

10%

9%

9%

8%

6%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

3%

Przywiązanie (miasto rodzinne / znajomi / relacje)

Możliwość zdobycia dobrej pracy i rozwoju osobistego, zawodowego

Łatwy dostęp do urzędów i miejsc usługowych

Dobra komunikacja

Dużo atrakcji i możliwości spędzania wolnego czasu

Pozytywny stosunek do miasta, brak zastrzeżeń

Bogata oferta kulturalna

Dobra atmosfera panująca w mieście, sąsiedztwie

Dobre warunki życia

Dostęp do placówek edukacyjnych i wysoki poziom kształcenia

Wysokie zarobki

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Dostęp do placówek służby zdrowia

Miasto ciągle się rozwija

Dużo zieleni

Dostęp do miejsc rekreacji, wypoczynku

Możliwość załatwienia wielu spraw szybko lub w jednym miejscu

Obecność udogodnień dla osób starszych

Miasto ma ciekawą historię

Inne

„Wygoda mieszkania, mam blisko 

sklepy, dużo punktów 

usługowych, także nie muszę 

jechać gdzieś daleko, żeby 

załatwić różne sprawy”.

„Warszawa daje możliwość 

uczenia się w najlepszych 

szkołach, pracy w 

najlepszych firmach, ludzie 

tu są mili i jest bezpiecznie”.

„Urodziłam się tu, wychowałam, 

wykształciłam. Tu jest mój dom, 

mam tu rodzinę, przyjaciół, 

znajomych. Nie wyobrażam sobie 

zamieszkać w innym mieście”.

Inne, w tym:

• Dużo powstających osiedli

• Wielokulturowość 

mieszkańców

• Jednokulturowość miasta

• Możliwość mieszkania w 

bloku

• Prestiż mieszkania w stolicy

• Łatwość wynajęcia 

mieszkania
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Powody średniego zadowolenia z życia 
w m.st. Warszawie 

Q3B. Dlaczego jest Pan(i) średnio zadowolony(-na) z życia w Warszawie?*

27%

22%

19%

17%

17%

14%

8%

6%

5%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

14%

5%

Duży hałas

Zła jakość powietrza, smog

Tłok, duża liczba mieszkańców

Korki uliczne

Wysokie koszty życia

Szybkie tempo życia

Narkomania, alkoholizm, przestępczość

Poczucie braku bezpieczeństwa, szczególnie wieczorami

Chęć przeprowadzki do mniejszego miasta / na wieś

Inne problemy komunikacyjne

Zbyt mała liczba miejsc parkingowych

Mało zieleni

Ludzie są nieprzyjemni

Anonimowość wśród mieszkańców

Częste protesty i manifestacje

Panujący nieporządek i przykry zapach, np. w komunikacji miejskiej

Inne

Trudno powiedzieć

„Żyje się tu szybko, miasto jest 

bardzo tętniące życiem, nie ma 

ciszy i spokoju, ciągle są 

manifestacje, strajki i nie można 

w tym mieście nic przewidzieć”.

„(…) Tak średnio [zadowolony], 

bo są korki, wysokie czynsze, 

drogie utrzymanie”.

„Jest za dużo osób 

bezdomnych, nadużywających 

alkoholu, boję się czasem dzieci 

wypuszczać wieczorem do 

pobliskiego sklepu”.

* Na pytanie odpowiadały tylko te osoby, które są średnio zadowolone z życia w Warszawie (n = 110).

Dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Inne problemy 

komunikacyjne, w tym:

• Duże odległości

• Dużo parkometrów

• Utrudniona jazda 

samochodem

Inne, w tym:

• Brak możliwości 

odpoczynku

• Brak prywatności

• Poczucie znudzenia 

miastem

• Duża liczba zaniedbanych 

terenów
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30%

25%

19%

15%

11%

8%

7%

5%

4%

4%

2%

5%

Tłok, duża liczba mieszkańców

Duży hałas

Zła jakość powietrza, smog

Chęć przeprowadzki na wieś / do innego kraju

Korki uliczne

Zbyt mała liczba publicznych toalet

Panujący nieporządek i przykry zapach, np. w

komunikacji miejskiej

Obecność osób bezdomnych

Występowanie zjawisk patologicznych:

narkomania, alkoholizm, napady

Zbyt mała liczba miejsc parkingowych

Wysokie koszty życia

Inne

Powody niezadowolenia z życia w m.st. Warszawie 

Q3A. Dlaczego jest Pan(i) niezadowolony(-na) z życia w Warszawie?*

* Na pytanie odpowiadały tylko te osoby, które są niezadowolone lub bardzo niezadowolone z życia w Warszawie (n = 48).
Dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

„Dzieci namówiły mnie na 

przeprowadzkę, że niby więcej 

specjalistów, wnuki bliżej, ale 

duże miasto nie jest dla mnie, 

wolę spokój i życie na wsi”.

„Coraz więcej ludzi się 

sprowadza do Warszawy 

i przez to jest tłoczno 

w komunikacji miejskiej”.

„Ciężko o zaparkowanie samochodu, 

sklepy niby są, ale żeby zrobić większe 

zakupy, trzeba poruszać się autem. 

Wieczny szum aut i pijanych ludzi. 

Z roku na rok jest coraz drożej, żeby 

wyjść na miasto, potrzeba 

przynajmniej 200 zł w kieszeni”.

Inne, w tym:

• Złe warunki mieszkaniowe

• Wielkomiejski charakter 

życia



POZIOM ZADOWOLENIA 
Z RÓŻNYCH ASPEKTÓW ŻYCIA
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Poziom zadowolenia z różnych aspektów życia 
(1/3)

o Badani zostali poproszeni o ocenę poziomu zadowolenia z różnych aspektów swojego życia. 

Najlepiej ocenianymi wymiarami życia są relacje z najbliższymi (rodziną i przyjaciółmi) oraz 

miejsce zamieszkania (warunki mieszkaniowe i dzielnica).

o Stosunki z najbliższymi w rodzinie pozytywnie ocenia 92% osób, w przypadku relacji z kolegami       

i przyjaciółmi taką opinię również podziela 92% respondentów. Dziewięcioro na dziesięcioro 

warszawiaków odczuwa zadowolenie ze swoich warunków mieszkaniowych (90%) oraz 

z dzielnicy zamieszkania (90%). Najniżej oceniane aspekty życia to sytuacja finansowa 

gospodarstwa domowego, perspektywy na przyszłość oraz relacje sąsiedzkie, z których 

zadowolonych i bardzo zadowolonych jest po 76% badanych.
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49%

31%
38% 34% 33%

43%

61%
52% 56% 55%

6% 8% 8% 9% 9%

2% 1% 2% 1% 3%

Stosunków

z najbliższymi w

rodzinie

(n = 1096)

Stosunków

z kolegami (grupą

przyjaciół)

(n = 1082)

Warunków

mieszkaniowych

(n = 1099)

 Dzielnicy

zamieszkania

(n = 1096)

Pracy zawodowej

(n = 930)

(1)  bardzo niezadowolony(-na)

(2)  niezadowolony(-na)

(3)  średnio zadowolony(-na)

(4)  zadowolony(-na)

(5)  bardzo zadowolony(-na)

Poziom zadowolenia z różnych aspektów 
życia (2/3)

Q6. W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(-na) lub niezadowolony(-na) z(e)...

T2B* 92% 92% 90% 90% 88%

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).

* Suma odpowiedzi „zadowolony(-na)” i „bardzo zadowolony(-na)”.

Z analiz wyłączono odpowiedzi „nie wiem / trudno powiedzieć”, „odmowa odpowiedzi”, „nie dotyczy”.
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28%

42%

23% 24%
14%

58%

43%

53% 52%
62%

13%
10%

19%
17%

21%

1%

4%
5%

6% 2%

1% 1% 1%

Stanu

bezpieczeństwa

w dzielnicy

(n = 1096)

Stanu zdrowia

(n = 1098)

Sytuacji finansowej

gospodarstwa

domowego

(n = 1097)

Perspektyw na

przyszłość

(n = 1083)

Relacji sąsiedzkich

(n = 1080)

(1)  bardzo

niezadowolony(-na)

(2)  niezadowolony(-na)

(3)  średnio

zadowolony(-na)

(4)  zadowolony(-na)

(5)  bardzo

zadowolony(-na)

Poziom zadowolenia z różnych aspektów 
życia (3/3)

Q6. W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(-na) lub niezadowolony(-na) z(e)...

T2B* 86% 85% 76% 76% 76%

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).

* Suma odpowiedzi „zadowolony(-na)” i „bardzo zadowolony(-na)”.

Z analiz wyłączono odpowiedzi „nie wiem / trudno powiedzieć”, „odmowa odpowiedzi”, „nie dotyczy”.



OCENA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

W SĄSIEDZTWIE
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Postrzeganie przemocy w rodzinie na tle innych 
problemów społecznych

o Nadużywanie alkoholu lub uzależnienie od alkoholu oraz bezdomność to problemy, które 

warszawiacy najczęściej zauważają w sąsiedztwie, okolicy miejsca zamieszkania. Niemal co piąta 

osoba wskazuje oba te problemy jako obecne w sąsiedztwie dość często lub stale i prawie stale 

(18%). Najwyższy odsetek warszawiaków uważa, że w pierwszej kolejności powinien być rozwiązany 

problem alkoholizmu (38%). 

o Co dziesiąta osoba dostrzega także wysoką częstotliwość występowania w sąsiedztwie bezrobocia 

i braku pracy (10%), jak również aktów wandalizmu (10%). 

o Na częste występowanie w okolicy przemocy w rodzinie zwraca uwagę 6% badanych. Warto 

zaznaczyć, że spośród wszystkich kwestii, o które zostali zapytani warszawiacy, to właśnie 

z określeniem częstotliwości przejawów zjawiska przemocy w rodzinie mają największy problem, 

ponieważ 14% respondentów wybiera odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć”.
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Częstotliwość występowania różnych 
problemów społecznych w sąsiedztwie (1/3)

Q4. Jak często zdarza się, że dany problem występuje w Pana(-ni) sąsiedztwie, w okolicy miejsca zamieszkania, 

np. na osiedlu, najbliżej ulicy?

24%

27%

28%

31%

35%

35%

33%

33%

21%

24%

26%

25%

10%

8%

7%

6%

8%

2%

1%

1%

2%

5%

4%

3% 1%

Bezdomność

Bezrobocie, brak pracy

Trudna sytuacja materialna

rodzin

Trudne warunki

mieszkaniowe

(1)  nigdy lub prawie nigdy (2)  bardzo rzadko (3)  od czasu do czasu

(4)  dość często (5)  stale lub prawie stale Nie wiem / trudno powiedzieć

Nie dotyczy, nie znam otoczenia

Niekorzystne warunki materialne

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).

B2B*

18%

10%

8%

7%

* Suma odpowiedzi „dość często” oraz „stale lub prawie stale”. 
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Częstotliwość występowania różnych 
problemów społecznych w sąsiedztwie (2/3)

Q4. Jak często zdarza się, że dany problem występuje w Pana(-ni) sąsiedztwie, w okolicy miejsca zamieszkania, 

np. na osiedlu, najbliżej ulicy?

26%

34%

36%

32%

36%

28%

23%

22%

14%

7%

5%

5%

1%

1%

1%

7%

1%

14%

3%

2%

Przemoc rówieśnicza wśród

dzieci i młodzieży

Przemoc w miejscach

publicznych, np. zaczepki,

bójki, napady, wyłudzenia

Występowanie przemocy

w rodzinie

(1)  nigdy lub prawie nigdy (2)  bardzo rzadko (3)  od czasu do czasu

(4)  dość często (5)  stale lub prawie stale Nie wiem / trudno powiedzieć

Nie dotyczy, nie znam otoczenia

Zachowania przemocowe

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).

B2B*

8%

6%

6%

* Suma odpowiedzi „dość często” oraz „stale lub prawie stale”. 
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Częstotliwość występowania różnych 
problemów społecznych w sąsiedztwie (3/3)

Q4. Jak często zdarza się, że dany problem występuje w Pana(-ni) sąsiedztwie, w okolicy miejsca 

zamieszkania, np. na osiedlu, najbliżej ulicy?

18%

20%

33%

43%

41%

33%

44%

29%

35%

36%

29%

25%

22%

13%

13%

15%

8%

8%

6%

6%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

4%

3%

2%

1%

Nadużywanie lub

uzależnienie od alkoholu

Niszczenie mienia przez

wandali

Narkomania

Kradzieże samochodów

Włamania do mieszkań

(1)  nigdy lub prawie nigdy (2)  bardzo rzadko (3)  od czasu do czasu

(4)  dość często (5)  stale lub prawie stale Nie wiem / trudno powiedzieć

Nie dotyczy, nie znam otoczenia

Uzależnienia, wykroczenia, przestępczość

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).

B2B*

18%

10%

9%

7%

7%

* Suma odpowiedzi „dość często” oraz „stale lub prawie stale”. 
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Najważniejsze problemy społeczne do 
rozwiązania w okolicy miejsca zamieszkania

Q5. Które z problemów występujących w Pana(-ni) sąsiedztwie, w okolicy miejsca zamieszkania powinny być 

według Pana(-ni) rozwiązane w pierwszej kolejności?*

41%

30%

26%

25%

23%

23%

21%

17%

16%

14%

12%

11%

Nadużywanie alkoholu lub uzależnienie od alkoholu

Bezdomność

Przemoc rówieśnicza wśród dzieci i młodzieży

Niszczenie mienia przez wandali

Trudna sytuacja materialna rodzin (bieda, ubóstwo)

Bezrobocie, brak pracy

Przemoc w miejscach publicznych, np. zaczepki, bójki, napady,

wyłudzenia pieniędzy

Występowanie przemocy w rodzinie

Narkomania

Włamania do mieszkań

Trudne warunki mieszkaniowe

Kradzieże samochodów

* Na pytanie odpowiadały tylko te osoby, które odnotowały w sąsiedztwie występowanie problemów społecznych (n = 1047). 
Dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać maksymalnie trzy problemy do rozwiązania w pierwszej kolejności.



RELACJE SĄSIEDZKIE
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o Troje na czworo warszawiaków twierdzi, że wie, jak nazywają się ich najbliżsi 

sąsiedzi (77%), dwoje na pięcioro z kolei utrzymuje z nimi kontakty towarzyskie 

– odwiedzają się i spędzają razem czas (44%). Utrzymywanie tak bliskich więzi 

z sąsiadami charakteryzuje przede wszystkim osoby starsze, powyżej 65 roku 

życia – posiadanie takich relacji deklaruje 64% z nich. 

o Co trzeci ankietowany, który utrzymuje towarzyskie kontakty z sąsiadami  

informuje o wzajemnych odwiedzinach i spotkaniach z dwiema osobami 

(33%), co piąty z jedną osobą (19%), natomiast 46% z więcej niż dwiema 

osobami. 

o O zażyłości relacji pomiędzy sąsiadami może świadczyć także gotowość do 

zwierzenia się im ze swoich kłopotów, zmartwień czy problemów. Posiadanie 

takich więzi deklaruje 37% warszawiaków. Na pomoc swoich sąsiadów 

w razie problemów, zmartwień i kłopotów może liczyć zaś 42% badanych. 

Najczęściej w kręgu takich znajomości uczestnicy badania mają jedną (32%) 

lub dwie osoby (38%).

Relacje sąsiedzkie
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19%

33%

18%

20%

8%

2%

Jedna

Dwie

Trzy

Cztery

Pięć i więcej

Trudno powiedzieć

Utrzymywanie towarzyskich relacji z sąsiadami

44%

55%

1%

Tak Nie Trudno powiedzieć

Q7. Proszę powiedzieć: czy utrzymuje Pan(i) 

towarzyskie kontakty z sąsiadami, np. odwiedzacie 

się nawzajem, spędzacie razem czas?
Q8. Z iloma osobami w sąsiedztwie utrzymuje 

Pan(i) towarzyskie kontakty?*

*  Na pytanie odpowiadały tylko te osoby, które utrzymują towarzyskie kontakty z sąsiadami (n = 450).

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).
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Utrzymywanie bliskich relacji z sąsiadami

77%

22%

1%

Tak Nie Trudno powiedzieć

Q9. Czy wie Pan(i), jak nazywają się Pana(-ni) 

najbliżsi sąsiedzi?

Q12. Czy wśród Pana(-ni) sąsiadów jest ktoś, 

komu może się Pan(i) zwierzyć ze swoich 

osobistych kłopotów, zmartwień, problemów?

37%

58%

5%

Tak Nie Trudno powiedzieć

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).
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Rola sąsiadów w przypadku problemów

42%

51%

7%

Tak Nie Trudno powiedzieć

Q14. Czy w razie osobistych kłopotów, 

zmartwień, problemów ma Pan(i) wśród 

swoich sąsiadów osoby, na których pomoc 

może Pan(i) liczyć?

Q15. Na pomoc ilu sąsiadów może Pan(i) 

liczyć?*

32%

38%

12%

13%

4%

Jeden

Dwóch

Trzech

Czterech i więcej

Trudno powiedzieć

* Na pytanie odpowiadały tylko te osoby, które mogą liczyć na pomoc swoich sąsiadów (n = 421).
Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).
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Intensywność relacji sąsiedzkich (1/4)

o Wskaźnik intensywności relacji sąsiedzkich zbudowany jest na podstawie czterech pytań                  

z kwestionariusza. Każdy z nich ma przypisaną odpowiednią wagę, która mówi o bliskości danej 

relacji. Odpowiadając twierdząco na poniższe pytania, respondent mógł więc otrzymać od 

jednego do czterech punktów.

Q9. Czy wie Pan(i), jak nazywają się Pana(-ni) najbliżsi sąsiedzi? – 1 p.

Q7. Proszę powiedzieć: czy utrzymuje Pan(i) towarzyskie kontakty z sąsiadami, np. 

odwiedzacie się nawzajem, spędzacie razem czas? – 2 p.

Q14. Czy w razie osobistych kłopotów, zmartwień, problemów ma Pan(i) wśród swoich 

sąsiadów osoby, na których pomoc może Pan(i) liczyć? – 3 p. 

Q12. Czy wśród Pana(-ni) sąsiadów jest ktoś, komu może się Pan(i) zwierzyć ze swoich 

osobistych kłopotów, zmartwień, problemów? – 4 p. 

o Osoba biorąca udział w badaniu mogła w sumie otrzymać do 10 punktów. Przyjęto, że:

0 p. – brak jakichkolwiek relacji sąsiedzkich

1 p. – relacje oficjalne

2–3 p. – relacje towarzyskie

4–6 p. – relacje koleżeńskie

7–10 p. – relacje przyjacielskie
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Intensywność relacji sąsiedzkich (2/4)

o Co trzeci warszawiak deklaruje utrzymywanie przyjacielskich relacji ze swoimi sąsiadami (36%). Podobny odsetek 

ankietowanych ogranicza się do relacji oficjalnych (30%), 6% ma relacje towarzyskie, 7% – koleżeńskie, natomiast co 

piąta osoba nie utrzymuje żadnych kontaktów z osobami mieszkającymi w sąsiedztwie (21%). Brak relacji z sąsiadami 

charakteryzuje częściej mężczyzn (24%) niż kobiety (18%). Utrzymywanie relacji przyjacielskich wzmaga się zaś wraz          

z wiekiem warszawiaków i najczęstsze jest wśród osób w wieku 65 lat i więcej (54%).

o Warto zaznaczyć, że bliskość relacji społecznych jest związana z subiektywną oceną sytuacji finansowej gospodarstwa 

domowego respondentów. Wśród osób, którym „Starcza na wszystko i jeszcze oszczędzają na przyszłość”, 36% nie ma 

z sąsiadami żadnych więzi. Utrzymywanie relacji oficjalnych również jest charakterystyczne dla osób oceniających swoją 

sytuację finansową jako dostatnią („Starcza na wszystko i jeszcze oszczędzamy na przyszłość” – 39% oraz „Starcza na 

wszystko bez specjalnych wyrzeczeń, lecz nie oszczędzamy na przyszłość” – 41%). Wśród osób znajdujących się w 

trudniejszej sytuacji ekonomicznej przeważają natomiast relacje przyjacielskie („Żyjemy oszczędnie i dzięki temu starcza 

na wszystko” – 45% oraz „Żyjemy bardzo oszczędnie, aby odłożyć na poważniejsze zakupy” – 55%).

o W dobie możliwości, jakie daje korzystanie z internetu, w tym przede wszystkim z mediów społecznościowych, bliskość 

miejsca zamieszkania przestaje mieć znaczenie dla utrzymywania relacji społecznych. Potwierdzają to wyniki badania. 

Wśród respondentów, którzy nie używają internetu, dominują osoby posiadające bliskie, przyjacielskie więzi z sąsiadami 

(53%). Z kolei w grupach, które korzystają z internetu codziennie lub prawie codziennie ten odsetek jest znacznie niższy 

i wynosi 33%.
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Intensywność relacji sąsiedzkich (3/4)

WSKAŹNIK DLA WARSZAWY PŁEĆ

WIEK

21%

30%

6%

7%

36%

Ogółem

(N = 1100)

18%- 24%+

31%
28%

6% 6%
6% 9%

39% 33%

Kobieta

(n = 702)

Mężczyzna

(n = 398)

28% 31%+ 26%+
14%- 18%

11%-

40%
41%+

33%

27%
30%

16%-

3% 5%

4%

4% 6%

10%+

6% 5%

6%

16%+ 4%-

9%

23%- 18%-
31%

38% 42%
54%+

18-24

(n = 88)

25-34

(n = 315)

35-44

(n = 231)

45-54

(n = 173)

55-64

(n = 144)

65+

(n = 149)
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Intensywność relacji sąsiedzkich (4/4)

KORZYSTANIE Z INTERNETU

22%+
9%-

17%

33%+

25% 16%-

5%

14%
7%

7%

10%
7%

33%-
42%

53%+

Codziennie lub

prawie codziennie

(n =942)

Rzadziej

(n = 64)

Nie korzystam z

Internetu

(n = 91)

36%+
17% 16%- 15%

39%+

41%+
27%

14%-

3%-

7%

6%
7%

6%

8%

7%
9%

16%-

27%-
45%+

55%+

Starcza na wszystko i jeszcze

oszczędzamy na przyszłość

(n = 230)

Starcza na wszystko bez

specjalnych wyrzeczeń, lecz nie

oszczędzamy na przyszłość

(n = 280)

Żyjemy oszczędnie i dzięki temu

starcza na wszystko

(n = 371)

Żyjemy bardzo oszczędnie, aby

odłożyć na poważniejsze zakupy

(n = 134)

SYTUACJA FINANSOWA*

* Ze względu na niską liczebność odpowiadających na wykresie nie uwzględniono osób, które określiły swoją sytuację finansową jako taką, że „pieniędzy starcza tylko 
na podstawowe potrzeby (n = 37) oraz „pieniędzy nie starcza nawet na żywność” (n = 1). 



ZAUFANIE
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o Zdecydowana większość warszawiaków deklaruje, że ufa lub zdecydowane ufa 

mężowi/żonie/partnerowi/partnerce (95%), własnym rodzicom (96%), dzieciom (95%) 

oraz swoim przyjaciołom (97%). Biorąc pod uwagę osoby z najbliższego otoczenia, 

ankietowani w najmniejszym stopniu ufają sąsiadom (68%). Stosunkowo wysokim 

poziomem zaufania cieszą się także koledzy i koleżanki z pracy (87%).

o W przypadku zaufania instytucjonalnego warszawiacy mają najwyższy poziom zaufania 

do nauczycieli (76%) oraz pracowników służby zdrowia (72%). Najniższy poziom 

zaufania dotyczy natomiast polityków (22%), a także cudzoziemców, zarówno tych 

mieszkających w Warszawie (28%), jak i turystów (35%).

Zaufanie
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63%

72%

75%

66%

23%

15%

34%

24%

20%

29%

64%

53%

2%

2%

2%

3%

10%

26%

1%

1%

1%

2%

4%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

1%

Do przyjaciół

(n = 1098)

Do własnych rodziców

(n = 911)

Do

męża/żony/partnera/partnerki

(n = 812)

Do własnych dzieci

(n = 808)

Do kolegów/koleżanek z pracy

(n = 943)

 Do sąsiadów

(n = 1099)

(5)  zdecydowanie mam zaufanie (4)  raczej mam zaufanie

(3)  ani nie mam zaufania, ani mam zaufanie (2)  raczej nie mam zaufania

(1)  zdecydowanie nie mam zaufania Trudno powiedzieć

Odmowa odpowiedzi

Poziom zaufania do różnych osób i instytucji –
zaufanie osobowe

Q16. Czy ogólnie rzecz biorąc, ma Pan(i) zaufanie, czy też nie ma Pan(i) zaufania...

T2B*

97%

96%

95%

95%

87%

68%

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).

* Suma odpowiedzi „zdecydowanie mam zaufanie” oraz „raczej mam zaufanie”. 
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Poziom zaufania do różnych osób i instytucji –
zaufanie nieosobowe (1/2)

Q16. Czy ogólnie rzecz biorąc, ma Pan(i) zaufanie, czy też nie ma Pan(i) zaufania...

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).

* Suma odpowiedzi „zdecydowanie mam zaufanie” oraz „raczej mam zaufanie”. 

24%

25%

18%

10%

11%

6%

52%

47%

48%

47%

43%

47%

15%

20%

22%

23%

29%

34%

4%

5%

8%

6%

6%

11%

1%

1%

2%

1%

1%

1%

4%

1%

1%

13%

10%

1%

 Do nauczycieli

(n = 876)

Do pracowników służby zdrowia

(n = 1099)

Do policjantów

(n = 1096)

Do pracowników ośrodków pomocy

społecznej

(n = 884)

Do pracowników organizacji

pozarządowych, np. stowarzyszeń, fundacji

(n = 1025)

Do urzędników

(n = 1090)

(5)  zdecydowanie mam zaufanie (4)  raczej mam zaufanie

(3)  ani nie mam zaufania, ani mam zaufanie (2)  raczej nie mam zaufania

(1)  zdecydowanie nie mam zaufania Trudno powiedzieć

T2B*

76%

72%

66%

57%

54%

53%
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Poziom zaufania do różnych osób i instytucji –
zaufanie nieosobowe (2/2)

Q16. Czy ogólnie rzecz biorąc, ma Pan(i) zaufanie, czy też nie ma Pan(i) zaufania...

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).

* Suma odpowiedzi „zdecydowanie mam zaufanie” oraz „raczej mam zaufanie”. 

6%

11%

4%

4%

4%

46%

37%

31%

24%

18%

35%

29%

38%

36%

36%

10%

15%

20%

26%

27%

2%

6%

4%

6%

13%

2%

3%

3%

4%

1%

Do lokalnych władz (radnych,

prezydenta, burmistrza)

(n = 1090)

 Do sędziów

(n = 1036)

Do turystów z zagranicy

(n = 1085)

Do cudzoziemców

mieszkających w Warszawie

(n = 1083)

Do polityków

(n = 1091)

(5)  zdecydowanie mam zaufanie (4)  raczej mam zaufanie

(3)  ani nie mam zaufania, ani mam zaufanie (2)  raczej nie mam zaufania

(1)  zdecydowanie nie mam zaufania Trudno powiedzieć

T2B*

52%

48%

35%

28%

22%
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Poziom zaufania do różnych osób i instytucji

Q16. Czy ogólnie rzecz biorąc, ma Pan(i) zaufanie, czy też nie ma Pan(i) zaufania...

4,7

4,7

4,6

4,6

4,1

3,8

Do własnych rodziców

Do

męża/żony/partnera/partnerki

Do przyjaciół

Do własnych dzieci

Do kolegów/koleżanek z

pracy

Do sąsiadów

średnie*

* Średnia liczona jest z przedziału wartości 1-5.

4,0

3,9

3,7

3,7

3,7

3,5

3,4

3,3

3,1

2,9

2,7

Do nauczycieli

Do pracowników służby zdrowia

Do policjantów

Do pracowników organizacji

pozarządowych

Do pracowników ośrodków

pomocy społecznej

Do urzędników

Do lokalnych władz

Do sędziów

Do turystów z zagranicy

Do cudzoziemców mieszkających

w Warszawie

Do polityków

ZAUFANIE NIEOSOBOWEZAUFANIE OSOBOWE



WYSTĘPOWANIE ZJAWISKA 

PRZEMOCY W RODZINIE



POZIOM AKCEPTACJI PRZEMOCY 

W RODZINIE
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Poziom akceptacji przemocy w rodzinie

o Z wypowiedzi ekspertów zajmujących się zjawiskiem przemocy w rodzinie wynika, że przemoc jest 

„demokratyczna”. Przed przemocą w rodzinie nie chroni wyższa pozycja społeczna, wyższe 

wykształcenie, adres zamieszkania czy zasobny portfel. Osoby stosujące przemoc i osoby doznające 

przemocy można napotkać w każdej grupie społecznej, w każdej dzielnicy Warszawy*. Zdanie to 

podziela także 95% mieszkańców Warszawy. 

o Badani nie mają też wątpliwości co do zaliczenia do przejawów przemocy zmuszania 

partnera/partnerki do nieakceptowanych zachowań seksualnych (95%). Dla zdecydowanej większości 

przemocą jest również zaniedbywanie domowników zależnych od innych członków rodziny, 

niezaspokajanie ich potrzeb (91%). 

o Respondenci wydają się najbardziej wyrozumiali w kwestiach związanych z przejawami przemocy 

werbalnej – co czwarty uważa, że można zaakceptować to, iż domownicy wyzywają się podczas kłótni 

(26%). Takie zdanie częściej wyrażają mężczyźni (32%) niż kobiety (20%). Co ciekawe, akceptacja takiej 

formy przemocy wzrasta wraz z wykształceniem ankietowanych. Wśród osób z wykształceniem 

zawodowym lub niższym popiera to stwierdzenie 18% badanych, w grupie osób z wykształceniem 

średnim – 24%, natomiast wśród osób z wykształceniem wyższym – 34%.

o Większość warszawiaków nie zgadza się z opinią, że zdarzają się sytuacje usprawiedliwiające bicie 

członków rodziny (84%). Przeważający odsetek badanych nie traktuje też przemocy jako prywatnej 

sprawy, w którą nikt nie powinien się wtrącać (79%). Cztery na pięć osób odmawia uznania, że jedynie 

w przypadku śladów na ciele można mówić o przemocy (83%).

* Raport z badania jakościowego: Opinie i postawy profesjonalistów dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie, Warszawa 2019.
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Poziom akceptacji przemocy w rodzinie (1/2)

70%

68%

48%

25%

27%

43%

4%

3%

5%

1%

1%

1%

1%

1%

3%

(4) zdecydowanie się zgadzam (3) raczej się zgadzam (2) raczej się nie zgadzam

(1) zdecydowanie się nie zgadzam To zależy Trudno powiedzieć

P6. Proszę powiedzieć: w jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami?

T2B*

95%

95%

91%

* Suma odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam” oraz „raczej się zgadzam”. 

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).
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Poziom akceptacji przemocy w rodzinie (2/2)

5%

4%

4%

4%

21%

11%

11%

10%

48%

51%

31%

29%

21%

28%

52%

55%

1%

1%

1%

4%

6%

1%

1%

(4) zdecydowanie się zgadzam (3) raczej się zgadzam (2) raczej się nie zgadzam

(1) zdecydowanie się nie zgadzam To zależy Trudno powiedzieć

P6. Proszę powiedzieć: w jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami?

T2B*

26%

15%

15%

14%

* Suma odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam” oraz „raczej się zgadzam”. 

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).



62

Poziom akceptacji przemocy w rodzinie (3/3)

Można zaakceptować to, że domownicy wyzywają się podczas kłótni (T2B*)

5% 21% 48% 21% 1% 4%

(4) zdecydowanie się zgadzam

(3) raczej się zgadzam

(2) raczej się nie zgadzam

(1) zdecydowanie się nie zgadzam

To zależy

Trudno powiedzieć

26%

PŁEĆ WYKSZTAŁCENIE

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).

20% 
32% 

Kobieta

(n = 702)

Mężczyzna

(n = 398)

+
-

P6. Proszę powiedzieć: w jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami?

18%
24%

34%

Zasadnicze

zawodowe i niższe

(n = 212)

Średnie

(n = 488)

Wyższe

(n = 392)

* T2B: Zagregowane odpowiedzi „raczej się zgadzam” i „zdecydowanie się zgadzam”.

-

+



POZIOM AKCEPTACJI DLA RÓŻNYCH 

FORM PRZEMOCY
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Poziom akceptacji dla różnych form przemocy

o Wyniki przeprowadzonego badania wskazują na powszechny wśród warszawiaków brak akceptacji dla 

różnych form przemocy. Respondenci niemal jednomyślnie uznają, że zmuszanie do podejmowania 

niechcianych zachowań seksualnych może stanowić przemoc (98%). Podobny odsetek badanych 

podziela opinię, że zaniedbywanie dzieci, niedbanie o ich bezpieczeństwo i pozostawianie bez 

jedzenia można uznać za przemoc (98%). Wątpliwości nie wzbudza także zakwalifikowanie jako 

przemocy w rodzinie przejawów przemocy fizycznej: bicia (96%) oraz popychania i szarpania (92%). 

Zbliżona liczba ankietowanych wyraża przekonanie, że przemoc stanowią również zachowania 

związane ze znęcaniem się psychicznym: obrażanie, wyzywanie, słowne poniżanie (94%) oraz 

szantażowanie, zastraszanie (96%).

o Największe zróżnicowanie opinii pojawia się w zakresie zachowań, które można uznać za przejaw 

przemocy ekonomicznej. Ograniczanie osobom dorosłym dostępu do wspólnych pieniędzy i konta; 

odbieranie pieniędzy, oszczędności jako przemoc zakwalifikowało 77% badanych. Skłonność do 

zaklasyfikowania w ten sposób opisanych poczynań wzrasta wraz z poziomem wykształcenia – wśród 

osób z wykształceniem zawodowym i niższym uważa tak 69% respondentów, w grupie z wykształceniem 

średnim – 77%, natomiast wśród osób z wykształceniem wyższym – 81%. Problem 

z jednoznacznym uznaniem takich zachowań za przemocowe związany jest przede wszystkim 

z sytuacjami, w których ograniczanie dostępu do pieniędzy wynika z troski o dobro drugiego człowieka, 

np. w przypadku osób z chorobą alkoholową lub uzależnionych od gier hazardowych. 
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Poziom akceptacji dla różnych form przemocy 
(1/2)

69%

68%

71%

58%

55%

53%

46%

29%

30%

25%

38%

39%

39%

31%

1%

2%

2%

3%

3%

6%

14%

1%

1%

1%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

6%

Zmuszanie do podejmowania niechcianych

zachowań seksualnych

Zaniedbywanie dzieci, niedbanie o ich

bezpieczeństwo, pozostawianie ich bez

jedzenia

Bicie

Szantażowanie, zastraszanie

Obrażanie, wyzywanie, słowne poniżanie

Popychanie, szarpanie

Ograniczanie osobom dorosłym dostępu do

wspólnych pieniędzy, konta, odbieranie

pieniędzy, oszczędności

(4) zdecydowanie tak (3) raczej tak (2) raczej nie

(1) zdecydowanie nie To zależy Trudno powiedzieć

P5. Czy Pana(-ni) zdaniem (...) można uznać za przemoc w rodzinie, czy też nie?

T2B*

98%

98%

96%

96%

94%

92%

77%

* Suma odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam” oraz „raczej się zgadzam”. 

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).



STOSUNEK DO PRZEMOCY FIZYCZNEJ 

WOBEC DZIECI
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Stosunek do przemocy fizycznej wobec dzieci

o Większość warszawiaków deklaruje, że żadna sytuacja nie usprawiedliwia przemocy wobec dzieci. 

Z takim stwierdzeniem zgadza się 85% respondentów. Opinię tę nieco częściej podzielają kobiety (87%) 

niż mężczyźni (83%). Jednakże mieszkańcy Warszawy nie są już zgodni co do tego, które zachowania 

wobec dzieci można nazwać przemocą, a które nie. Dla 46% badanych klaps stanowi formę 

przemocy, a dla 48% już nie. Na poglądy w tym zakresie wpływa wykształcenie. Osoby, które ukończyły 

studia wyższe (51%), częściej niż osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym 

(39%) uważają, że ten sposób karania dziecka jest przemocą. 

o Prawo do bicia aroganckiego i niegrzecznego dziecka przyznaje rodzicom 30% ankietowanych. 

Sięganie po przemoc w takiej sytuacji częściej akceptują mężczyźni (37%) niż kobiety (24%), jak również 

osoby starsze – w wieku powyżej 65 roku życia (38%). 

o Generalnie stosowanie kar cielesnych jako narzędzia wychowawczego akceptuje 18% badanych –

choć jak pokazują przedstawione wyżej wyniki, przysłowiowe klapsy nie przez wszystkich są traktowane 

jako kara cielesna. Taki sam odsetek respondentów zgadza się ze zdaniem, że porządne lanie jeszcze 

nikomu nie zaszkodziło.
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Stosunek do przemocy fizycznej wobec dzieci (2/6)

P7. Chciał(a)bym zapytać o kilka stwierdzeń dotyczących dzieci. Proszę powiedzieć: w jakim stopniu Pan(i) się 

z nimi zgadza bądź nie zgadza?

Żadna sytuacja nie usprawiedliwia bicia dzieci

50% 35% 10% 2% 2%

(4) zdecydowanie się zgadzam

(3) raczej się zgadzam

(2) raczej się nie zgadzam

(1) zdecydowanie się nie zgadzam

To zależy

Trudno powiedzieć

85%

PŁEĆ (T2B*) WIEK (T2B*)

*  Suma odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam” oraz „raczej się zgadzam”.

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).

87% 82% 

Kobieta

(n = 702)

Mężczyzna

(n = 398)

+ -

92% 91% 86% 88%
80% 78%

18-24

(n = 88)

25-34

(n = 315)

35-44

(n = 231)

45-54

(n = 173)

55-64

(n = 144)

65+

(n = 149)

+ +
-
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Stosunek do przemocy fizycznej wobec dzieci (3/6)

P7. Chciał(a)bym zapytać o kilka stwierdzeń dotyczących dzieci. Proszę powiedzieć: w jakim stopniu Pan(i) się 

z nimi zgadza bądź nie zgadza?

Karcenie dziecka klapsem jest przemocą 

15% 31% 35% 13% 1% 6%

(4) zdecydowanie się zgadzam

(3) raczej się zgadzam

(2) raczej się nie zgadzam

(1) zdecydowanie się nie zgadzam

To zależy

Trudno powiedzieć

46%

* Suma odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam” oraz „raczej się zgadzam”. 

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).

48% 43%

Kobieta

(n = 702)

Mężczyzna

(n = 398)

47% 50% 49% 51%
42% 40%

18-24

(n = 88)

25-34

(n = 315)

35-44

(n = 231)

45-54

(n = 173)

55-64

(n = 144)

65+

(n = 149)

PŁEĆ (T2B*) WIEK (T2B*) WYKSZTAŁCENIE (T2B*)

39%
46% 51%

Zasadnicze

zawodowe i

niższe

(n = 212)

Średnie

(n = 488)

Wyższe

(n = 392)

+
-
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Stosunek do przemocy fizycznej wobec dzieci (4/6)

P7. Chciał(a)bym zapytać o kilka stwierdzeń dotyczących dzieci. Proszę powiedzieć: w jakim stopniu Pan(i) się 

z nimi zgadza bądź nie zgadza?

Rodzice mają prawo uderzyć nieposłuszne, aroganckie dziecko

5% 25% 28% 37% 1% 4%

(4) zdecydowanie się zgadzam

(3) raczej się zgadzam

(2) raczej się nie zgadzam

(1) zdecydowanie się nie zgadzam

To zależy

Trudno powiedzieć

30%

* Suma odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam” oraz „raczej się zgadzam”. 

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).

24%

37%

Kobieta

(n = 702)

Mężczyzna

(n = 398)

-

+
29%

24% 27% 24%

33%
38%

18-24

(n = 88)

25-34

(n = 315)

35-44

(n = 231)

45-54

(n = 173)

55-64

(n = 144)

65+

(n = 149)

+

-

PŁEĆ (T2B*) WIEK (T2B*)



71

Stosunek do przemocy fizycznej wobec dzieci (5/6)

P7. Chciał(a)bym zapytać o kilka stwierdzeń dotyczących dzieci. Proszę powiedzieć: w jakim stopniu Pan(i) się 

z nimi zgadza bądź nie zgadza?

Stosowanie kar cielesnych pomaga w wychowaniu dzieci

4% 14% 31% 47% 1% 4%

(4) zdecydowanie się zgadzam

(3) raczej się zgadzam

(2) raczej się nie zgadzam

(1) zdecydowanie się nie zgadzam

To zależy

Trudno powiedzieć

18%

* Suma odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam” oraz „raczej się zgadzam”. 
Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).

15%-

21%

+

Kobieta

(n = 702)

Mężczyzna

(n = 398)

13% 14%
18% 17% 14%

24%

18-24

(n = 88)

25-34

(n = 315)

35-44

(n = 231)

45-54

(n = 173)

55-64

(n = 144)

65+

(n = 149)

+

PŁEĆ (T2B*) WIEK (T2B*)
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Stosunek do przemocy fizycznej wobec dzieci (6/6)

P7. Chciał(a)bym zapytać o kilka stwierdzeń dotyczących dzieci. Proszę powiedzieć: w jakim stopniu Pan(i) się 

z nimi zgadza bądź nie zgadza?

Porządne lanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło

5% 13% 33% 46% 3%

(4) zdecydowanie się zgadzam

(3) raczej się zgadzam

(2) raczej się nie zgadzam

(1) zdecydowanie się nie zgadzam

To zależy

Trudno powiedzieć

18%

* Suma odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam” oraz „raczej się zgadzam”. 
Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).

14%
22%

Kobieta

(n = 702)

Mężczyzna

(n = 398)

-
+

13% 12%
17%

12%

25% 23%

18-24

(n = 88)

25-34

(n = 315)

35-44

(n = 231)

45-54

(n = 173)

55-64

(n = 144)

65+

(n = 149)

+

--

PŁEĆ (T2B*) WIEK (T2B*)



OPINIA NA TEMAT ZACHOWAŃ OSÓB 

DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY 

W RODZINIE
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Opinia na temat zachowań osób doznających 
przemocy w rodzinie (1/2)

o Eksperci udzielający wywiadów w ramach badania jakościowego 

podkreślają, że niechęć osób doznających przemocy do sięgania po 

pomoc wynika z poczucia bezradności oraz obawy przed wiktymizacją. 

Często towarzyszy temu brak wiary w skuteczność działań instytucji 

pomocowych*. 

o Takie poglądy podzielają także respondenci badania ilościowego. 

Zdecydowana większość uważa, że niemówienie o tym, co spotyka osoby 

dotknięte przemocą, często wiąże się z ich lękiem przed reakcją osoby 

stosującej przemoc (97%), wstydem (96%), jak również obawą przed 

negatywnymi konsekwencjami, jakie mogą spotkać ich rodzinę (92%). 

Przyczyn braku reakcji ze strony osób doświadczających przemocy 

warszawiacy dopatrują się także w fakcie niewiary w to, że ktoś może im 

pomóc (86%), oraz w podzielaniu opinii, że przemoc w rodzinie jest 

prywatną sprawą, która nie powinna nikogo obchodzić (81%). Troje na 

czworo badanych żywi z kolei przekonane, że takie zachowanie wynika 

z przeświadczenia osób doznających przemocy w rodzinie, że te same są 

winne tego, co je spotyka (74%). 

* Raport z badania jakościowego: Opinie i postawy profesjonalistów dotyczące zjawiska 
przemocy w rodzinie, Warszawa 2019.
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Opinia na temat zachowań osób doznających 
przemocy w rodzinie (2/2)

61%

66%

51%

50%

39%

37%

36%

30%

41%

36%

42%

37%

2%

2%

4%

6%

10%

15%

1%

1%

4%

1%

2%

4%

6%

8%

7%

Osoby doznające przemocy w rodzinie nie mówią o tym,

co je spotyka, ponieważ boją się reakcji osoby

dokonującej przemocy

Osoby doznające przemocy w rodzinie nie mówią o tym,

co je spotyka, ponieważ się tego wstydzą

Osoby doznające przemocy w rodzinie nie mówią o tym,

co je spotyka, ponieważ nie chcą narazić rodziny na

negatywne konsekwencje ujawnienia przemocy

Osoby doznające przemocy w rodzinie nie mówią o tym,

co je spotyka, ponieważ nie wierzą, że ktoś może im

pomóc

Osoby doznające przemocy w rodzinie nie mówią o tym,

co je spotyka, ponieważ uważają, że to jest ich prywatna

sprawa i nikogo innego nie powinno to obchodzić

Osoby doznające przemocy w rodzinie uważają, że same

są winne tego, co je spotyka

(4) zdecydowanie się zgadzam (3) raczej się zgadzam

(2) raczej się nie zgadzam (1) zdecydowanie się nie zgadzam

To zależy Trudno powiedzieć

P5A. Proszę powiedzieć, na ile zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z tym, że:

T2B*

97%

96%

92%

86%

81%

74%

* Suma odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam” oraz „raczej się zgadzam”. 

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).



OPINIE O ROZPOWSZECHNIENIU 

W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY ZJAWISKA 

PRZEMOCY W RODZINIE
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Opinie o rozpowszechnieniu zjawiska 
w najbliższej okolicy

o Co siódmy warszawiak przyznaje, że słyszał lub wie o przemocy w rodzinie, która 

występuje w sąsiedztwie, w najbliższej okolicy zamieszkania (14%). Niemal co czwarty 

nie potrafi jednak odpowiedzieć na to pytanie (odpowiedzi „nie wiem / trudno 

powiedzieć” – 23%). 

o Co czwarta osoba wiedząca o problemie przemocy w rodzinie, który istnieje w okolicy 

miejsca zamieszkania, wie również, że osoby, które jej doznają, korzystały lub korzystają 

z pomocy jakichś instytucji (25%). Wśród najczęściej wymienianych instytucji pojawiają 

się ośrodek pomocy społecznej oraz policja. 
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Występowanie w sąsiedztwie przemocy w rodzinie

64%

23%
1%

6%

5%

3%

14%

Nie, nie ma takich rodzin

Nie wiem / trudno powiedzieć

Odmowa odpowiedzi

Tak, jest jedna taka rodzina

Tak, jest kilka takich rodzin

Tak, jest wiele takich rodzin

P3. Czy w Pana(-ni) sąsiedztwie, w najbliższej 

okolicy są rodziny, o których Pan(i) słyszał(a) 

lub wie, że występuje w nich zjawisko 

przemocy w rodzinie?

P13. Czy rodzina lub rodziny, o których Pan(i) słyszał(a) lub 

wie, że występuje w nich zjawisko przemocy w rodzinie, 

korzystały lub korzystają z pomocy jakichś instytucji, 

organizacji?*

25%

38%

37%

Tak Nie Trudno powiedzieć

.
Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).
* Na pytanie P13 odpowiadały tylko osoby, które słyszały o rodzinach, w których występuje zjawisko przemocy w rodzinie (n = 142).
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Instytucje, organizacje udzielające pomocy 
rodzinom w sąsiedztwie

P14. Proszę wymienić nazwy instytucji, organizacji, z pomocy których korzystają osoby w Pana(-ni) sąsiedztwie, 

w okolicy miejsca zamieszkania*. (liczba wskazań)

* Na pytanie odpowiadały tylko te osoby, które zadeklarowały, że znają w swojej okolicy rodziny borykające się z problemem przemocy w rodzinie oraz korzystające 
z pomocy instytucjonalnej (n = 34). 
Liczba wskazań nie sumuje się do 34, ponieważ respondenci mieli możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi.

23

18

7

6

5

4

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0 5 10 15 20 25

Ośrodek pomocy społecznej

Policja

Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia itp.)

Straż Miejska

Rzecznik Praw Dziecka

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Punkt informacyjno-konsultacyjny (PIK)

Kościół, grupy religijne/wyznaniowe

Placówka wsparcia dziennego

Kurator, sąd, prokuratura

Schronisko dla ofiar przemocy

Telefon zaufania

Przedszkole, szkoła

Ośrodek wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Ośrodek Interwencji Kryzysowej / Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Warszawskie (Powiatowe) Centrum Pomocy Rodzinie

Szpital, pogotowie ratunkowe

Przychodnia zdrowia

Poradnia rodzinna



ZNAJOMOŚĆ FORM WSPARCIA ORAZ 

I INSTYTUCJI I ORGANIZACJI POMOCOWYCH 

DOT. PRZEMOCY W RODZINIE 
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Znajomość form wsparcia i instytucji, 
organizacji pomocowych

o Większość badanych deklaruje, że orientuje się, z jakich form 

pomocy na terenie m.st. Warszawy mogą korzystać osoby 

doznające przemocy w rodzinie (63%). Z kolei 58% 

respondentów twierdzi, że zna instytucje lub organizacje 

zajmujące się problemem przemocy w rodzinie. 

o Spośród instytucji pomocowych ankietowani najczęściej 

wymieniają policję (75%), telefon zaufania (53%), ośrodek 

pomocy społecznej (49%), schronisko dla ofiar przemocy (24%), 

Rzecznika Praw Dziecka (17%) oraz poradnię rodzinną (17%).
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Znajomość instytucji, organizacji udzielających 
pomocy (1/2)

32%

4%

19%

44%

63%

Nie

Trudno powiedzieć

Tak

Tak, ale bardzo ogólnie

Q17. Czy orientuje się Pan(i), z jakich form 

pomocy, wsparcia na terenie Warszawy 

mogą korzystać osoby doznające przemocy 

w rodzinie?

P1. Czy zna Pan(i) jakieś instytucje lub 

organizacje zajmujące się problemem 

przemocy w rodzinie?

58%

35%

7%

Tak

Nie

Trudno powiedzieć

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).
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Znajomość instytucji, organizacji udzielających 
pomocy (2/2)

P2. Proszę wymienić nazwy instytucji, organizacji zajmujących się problemem przemocy w rodzinie*.

75%

53%

49%

24%

17%

17%

14%

13%

11%

9%

9%

7%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

1%

3%

Policja

Telefon zaufania

Ośrodek pomocy społecznej

Schronisko dla ofiar przemocy

Rzecznik Praw Dziecka

Poradnia rodzinna

Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia itp.)

Warszawskie (Powiatowe) Centrum Pomocy Rodzinie

Straż Miejska

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Szpital, pogotowie ratunkowe

Kurator, sąd, prokuratura

Ośrodek wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Ośrodek Interwencji Kryzysowej / Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Placówka wsparcia dziennego

Przychodnia zdrowia

Punkt informacyjno-konsultacyjny (PIK)

Kościół, grupy religijne/wyznaniowe

Przedszkole, szkoła

Inne

* Na pytanie odpowiadały tylko te osoby, które zadeklarowały znajomość instytucji lub organizacji zajmujących się problemem przemocy w rodzinie (n = 661). Dane nie 
sumują się do100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

W tym pracownicy 

świetlic integracyjnych



REAKCJE NA PRZEMOC W RODZINIE 
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Reakcje na przemoc w rodzinie

o Wśród ankietowanych, którzy znają rodziny mieszkające 

w sąsiedztwie i borykające się z problemem przemocy, dwoje na 

pięcioro zna też osoby, które na tę przemoc reagowały (39%). 

Osobiście na przypadki przemocy w rodzinie reagowało 27% 

badanych – większość jeden raz (14%), natomiast 13% kilka razy. 

Najczęściej występującą formą reakcji jest wezwanie policji lub 

dzielnicowego (63%). Co trzecia osoba próbowała sama 

interweniować (34%), 27% respondentów wezwało Straż Miejską, 

natomiast 23% informowało pracowników OPS. 

o Powodów braku reakcji ze strony niektórych osób na przypadki 

przemocy w rodzinie warszawiacy dopatrują się przede 

wszystkim w powszechnej obojętności i braku zainteresowania 

tym, co dzieje się u innych (41%), a także w potrzebie świętego 

spokoju (34%). Ważną przyczyną takiego stanu rzeczy może być 

również brak wiedzy na temat tego, jak zareagować na 

przejawy przemocy w najbliższym otoczeniu (37%). Istotny powód 

może stanowić też lęk o własne bezpieczeństwo (31%), 

szczególnie w przypadku uczestniczek badania (36% kobiet 

w stosunku do 24% mężczyzn).
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Reakcje na przemoc w sąsiedztwie

P15. Czy zna Pan(i) osobiście lub z widzenia osoby, 

które w ciągu ostatnich 12 miesięcy w jakiś sposób 

reagowały na przypadki przemocy w rodzinie 

występujące w Pana(-ni) sąsiedztwie, w okolicy 

miejsca zamieszkania?

P15A. A czy Pan(i) w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

osobiście w jakiś sposób reagował(a) na przypadki 

przemocy w rodzinie występujące w Pana(-ni) 

sąsiedztwie, w okolicy miejsca zamieszkania?

68%

5%

1%

12%

14%

27%

Na pytania P15 i P15A odpowiadały tylko osoby, które słyszały o rodzinach, w których występuje zjawisko przemocy w rodzinie (n = 142).

55%

5%

14%

16%

9%

39%
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Najczęstsze formy reagowania na przemoc

63%

34%

27%

23%

6%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

3%

1%

Wzywały policję, dzielnicowego

Próbowały osobiście interweniować

Wzywały Straż Miejską

Informowały pracowników ośrodków pomocy społecznej

Informowały nauczycieli, pedagogów i/lub psychologów przedszkolnych,

szkolnych

Informowały lekarzy, pielęgniarki w szpitalu, przychodni

Korzystały z infolinii, telefonów zaufania

Informowały pracowników punktów informacyjno-konsultacyjnych (PIK)

Wzywały pogotowie ratunkowe

Korzystały z porad organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń itp.)

Kontaktowały się z księdzem

W inny sposób

Nie pamiętam / trudno powiedzieć

Odmowa odpowiedzi

P16. W jaki sposób Pan(i) osobiście i/lub osoby z Pana(-ni) sąsiedztwa, z okolicy miejsca zamieszkania reagowały na 

przypadki przemocy w rodzinie występujące w Pana(-ni) sąsiedztwie, w okolicy miejsca zamieszkania?*

* Na pytanie odpowiadały te osoby, które osobiście reagowały na przypadki przemocy w rodzinie i/lub w swoim miejscu zamieszkania znają osoby, które 
reagowały na przypadki przemocy w rodzinie (n = 71). Dane nie sumują się do100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
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Powody braku reakcji na przemoc

P18. Dlaczego część osób w ogóle nie reaguje na przypadki przemocy w rodzinie występujące w ich sąsiedztwie, 

w okolicy miejsca zamieszkania?

41%

37%

34%

31%

24%

21%

20%

19%

19%

17%

17%

16%

16%

1%

Nie obchodzą ich sprawy innych osób („znieczulica”) 

Nie wiedzą, co zrobić w takiej sytuacji, jak zareagować

Chcą mieć święty spokój

Boją się o swoje bezpieczeństwo

Nie chcą tracić czasu na zeznania i chodzenie po sądach

Nie są pewni, czy problem jest rzeczywiście poważny

Nie wierzą w skuteczność takiej interwencji

Akceptują takie zachowania

Uważają, że jest to sprawa wyłącznie rodziny (nie chcą się wtrącać)

Nie chcą psuć sobie dobrych stosunków sąsiedzkich

Uważają, że doznającym przemocy nie warto pomagać, bo i tak wrócą do tych,

którzy ją stosują

Mają nadzieję, że problem sam się rozwiąże, rodzina w końcu się pogodzi

Uważają, że za takie sprawy odpowiadają wyznaczone do tego służby

Nie pamiętam / trudno powiedzieć

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).

36% 

24% 

Kobiety

(n = 702)

Mężczyźni

(n = 398)

+
-

Boją się o własne bezpieczeństwo:



DOŚWIADCZANIE PRZEMOCY

I ZAGROŻENIE PRZEMOCĄ 

W RODZINIE
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Doświadczanie przemocy i zagrożenie przemocą 
w rodzinie (1/2)

o Jednym z wątków poruszanych w trakcie badania są doświadczenia 

związane z przemocą w rodzinie występujące w gospodarstwie domowym 

danego respondenta w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ze względu na 

osobisty charakter pytań w tym bloku ankietowani odpowiadali 

samodzielnie – ankieter przekazywał im komputer i sami zaznaczali 

odpowiedzi na pytania. Pomimo zapewnienia poufności – a na tym etapie 

badania również anonimowości – udzielanych odpowiedzi należy zdawać 

sobie sprawę, że sama sytuacja wywiadu może wpłynąć na skłonność 

badanych do udzielania odpowiedzi zgodnych z normami społecznymi. 

Biorąc to pod uwagę, można przypuszczać, że skala zjawiska przemocy 

w rodzinie jest większa, niż wynika to z deklaracji uczestników badania.

o Odsetek respondentów przyznających się do występowania przemocy 

w ich gospodarstwie domowym wynosi 7%. W tej grupie najczęściej 

wymieniana jest przemoc werbalna (4%), rzadziej fizyczna (szarpanie, 

popychanie – 2%, bicie – 1%). Przemocy ekonomicznej doświadczyło lub 

było świadkiem 2% badanych, natomiast przemocy psychicznej –

szantażowanie, zastraszanie – 1%. Sześć osób przyznało, że miało do 

czynienia w swoim gospodarstwie domowym ze zmuszaniem do 

podejmowania niechcianych zachowań seksualnych, a trzy –

z zaniedbywaniem kogoś wymagającego opieki (osoby starszej, dziecka, 

osoby niepełnosprawnej). 
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Doświadczanie przemocy i zagrożenie przemocą 
w rodzinie (2/2)

o Co ciekawe, jedynie 1,5% ankietowanych przyznaje, że w ciągu ostatniego 

roku w gospodarstwie domowym wystąpił problem przemocy w rodzinie, 

a 7% twierdzi, że wystąpiła co najmniej jedna z siedmiu analizowanych form 

przemocy. Na ogół taki przypadek wystąpił jeden raz (5%), a w przypadku 

2% zdarzenia te miały miejsce częściej. Można więc z tego wnioskować, że 

część zachowań przemocowych nie jest jako takie traktowana, co może 

wynikać z niskiej świadomości na temat przejawów przemocy.

o Jedynie dwie osoby, które potwierdziły występowanie przemocy w rodzinie 

we własnym gospodarstwie domowym, skorzystały z pomocy instytucji lub 

organizacji zajmujących się tym problemem. 
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Czynniki ryzyka

o Eksperci biorący udział w badaniu jakościowym* jako jeden z czynników 

ryzyka związanego z zachowaniami przemocowymi w rodzinie wymieniają 

stres. Występuje on u coraz większej liczby mieszkańców stolicy – przyczynia 

się do niego szybkie tempo życia i presja ekonomiczna związana z 

utrzymaniem wysokiego standardu życia. 

o Kolejnym istotnym czynnikiem wymienianym przez ekspertów jest 

nadużywanie alkoholu. Opinie te znajdują potwierdzenie w wynikach 

badania ilościowego. Spośród osób, które w trakcie ostatniego roku 

doświadczyły przemocy w swoim gospodarstwie domowym, 35% uważa, że 

do takiej sytuacji doprowadziły stres i frustracja, natomiast 29% wskazało na 

alkohol. 

* Raport z badania jakościowego: Opinie i postawy profesjonalistów dotyczące zjawiska przemocy 
w rodzinie, Warszawa 2019.
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Doświadczanie przemocy i zagrożenie przemocą 
w rodzinie

P8. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że 

Pan(i) / ktoś z Pana(-ni) gospodarstwa domowego był(a) 

przez innego domownika...

(odpowiedzi twierdzące)

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).

4%

2%

2%

1%

1%

0,4%

0,2%

0% 1% 2% 3% 4% 5%

Wyzywany, obrażany, słownie poniżany

 Szarpany, popychany

 Pozbawiany pieniędzy (dorosłemu

ograniczano dostęp do wspólnych

pieniędzy, konta, oszczędności)

Szantażowany, zastraszany

Bity

Zmuszany do podejmowania

niechcianych zachowań seksualnych

Zaniedbywany pomimo tego, że

wymagał opieki, np. dziecko, osoba

starsza, chora, niepełnosprawna

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, 

że Pan(i) lub ktoś z domowników doświadczyli 

którejś z wymienionych form przemocy?

93%

5%

2%

7%

Tak, jeden raz

Tak, kilka razy
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Charakterystyka osób, które doświadczyły 
przemocy*

* Na pytanie odpowiadały tylko te osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyły lub były świadkami przemocy w swoim domu (n = 79). Z uwagi na niską 
liczebność przedstawione dane mają charakter poglądowy. 

57%

43%

Kobiety Mężczyźni

15%

25%

38%

16%

5%
1%-

Starcza na wszystko

i jeszcze

oszczędzamy na

przyszłość

Starcza na wszystko

bez specjalnych

wyrzeczeń, lecz nie

oszczędzamy na

przyszłość

Żyjemy oszczędnie

i dzięki temu starcza

na wszystko

Żyjemy bardzo

oszczędnie, aby

odłożyć na

poważniejsze zakupy

Pieniędzy starcza

tylko na podstawowe

potrzeby

Odmowa

odpowiedzi

22%
27%-

51%+

Zasadnicze

zawodowe

i niższe

Średnie Wyższe

PŁEĆ

WIEKWYKSZTAŁCENIE

SYTUACJA MATERIALNA

6%
13%

24%
20% 21%

16%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
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Czynniki przyczyniające się do zachowań 
przemocowych

P9A. Czy może Pan(i) powiedzieć, co mogło przyczynić się do tej sytuacji?*

34%

28%

16%

16%

14%

13%

12%

10%

8%

8%

6%

1%

1%

1%

9%

4%

Stres i frustracja

Alkohol

Problemy małżeńskie, rozwód

Problemy w pracy, zmiana pracy, utrata pracy, bezrobocie

Doświadczenia i wzorce z domu rodzinnego

Śmierć bliskiej osoby

Problemy finansowe, brak pieniędzy

Problemy z wychowywaniem dziecka/dzieci

Depresja, choroba psychiczna

Inne problemy rodzinne

Inne uzależnienia, np. hazard, gry komputerowe

Narkotyki, dopalacze

Zmiana miejsca zamieszkania

Przewlekła choroba, niepełnosprawność kogoś z rodziny

Nie wiem / trudno powiedzieć

Nie chcę odpowiadać na to pytanie

* Na pytanie odpowiadały tylko te osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyły lub były świadkami przemocy w swoim domu (n = 79). Z uwagi na 
niską liczebność przedstawione dane mają charakter poglądowy.
Dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Pytanie skierowane do osób, 

które w ciągu ostatnich 12 

miesięcy doświadczyły lub 

były świadkami przemocy 

w swoim domu.  
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Problemy występujące wśród domowników

P10A. Proszę powiedzieć: czy Pana(-nią) lub któregoś z członków Pana(-ni) gospodarstwa domowego dotyczy 

następujący problem?

(odpowiedzi twierdzące)

4%

4%

2%

1%

0,3%

0% 1% 2% 3% 4% 5%

Uzależnienie od alkoholu

Przewlekła choroba, niepełnosprawność

Depresja, choroba psychiczna

Uzależnienie od narkotyków

Uzależnienie od zakładów, gier na pieniądze,

hazardu

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).

Pytanie skierowane do 

wszystkich respondentów.
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Problemy występujące wśród domowników 
w grupie osób, które doświadczyły przemocy

P10A. Proszę powiedzieć: czy Pana(-nią) lub któregoś z członków Pana(-ni) gospodarstwa domowego dotyczy 

następujący problem?

(odpowiedzi twierdzące)

* Na pytanie odpowiadały tylko te osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyły lub były świadkami przemocy w swoim domu (n = 79). Z uwagi na niską 
liczebność przedstawione dane mają charakter poglądowy. 

19%

9%

5%

4%

1%

Uzależnienie od alkoholu

Przewlekła choroba,

niepełnosprawność

Uzależnienie od narkotyków

Depresja, choroba psychiczna

Uzależnienie od zakładów, gier na

pieniądze, hazardu

Pytanie skierowane do osób, 

które w ciągu ostatnich 12 

miesięcy doświadczyły lub 

były świadkami przemocy 

w swoim domu.  
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98%

0,5% 1%

0,4%

0,1%

1,5%

Tak, jeden raz

Tak, kilka razy

Tak, wiele razy

Korzystanie członków gospodarstwa domowego 
z pomocy instytucjonalnej (1/2)

P3A. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

zetknął(-nęła) się Pan(i) w swoim gospodarstwie 

domowym z problemem przemocy w rodzinie?

P10. A czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pan(i) 

lub ktoś z członków Pana(-ni) gospodarstwa 

domowego korzystali z pomocy jakichś 

instytucji, organizacji zajmujących się 

problemem przemocy w rodzinie?* 

(liczba wskazań)

2

14

Tak

Nie

Na pytanie P3A odpowiadali wszyscy respondenci (N = 1100).
* Na pytanie P10 odpowiadały tylko te osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy zetknęły się z problemem przemocy w rodzinie w swoim domu (n = 16). 
Ze względu na niską liczebność dane należy traktować poglądowo.

n = 16
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Korzystanie członków gospodarstwa domowego 
z pomocy instytucjonalnej (2/2)

P11. Proszę podać nazwy tych instytucji, 

organizacji...*

(pojedyncze wskazania)

P12. Jak ocenia Pan(i) skuteczność pomocy 

udzielonej Panu(-ni) lub komuś z członków Pana(-ni) 

gospodarstwa domowego przez te instytucje, 

organizacje?*

(liczba wskazań)

* Na pytanie odpowiadały tylko te osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystały osobiście (lub korzystał członek ich gospodarstwa domowego) 
z pomocy instytucji, organizacji zajmujących się problemem przemocy w rodzinie (n = 2). Ze względu na niską liczebność dane należy traktować poglądowo.

n = 2

Policja, dzielnicowy

Ośrodek pomocy społecznej 

Poradnia psychologiczno-

pedagogiczna 

Organizacje pozarządowe 

(stowarzyszenia, fundacje itp.)

Przedszkole, szkoła

1

1

Pomoc ta była w pełni 

skuteczna

Pomoc ta była częściowo 

skuteczna



WYMIAR INSTYTUCJONALNO-

PRAWNY
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Wymiar instytucjonalno-prawny

o Dziewięcioro na dziesięcioro warszawiaków ma przekonanie, że osoby 

doznające przemocy nie otrzymują odpowiedniej pomocy, gdyż nie zawsze 

przyznają się do swojej sytuacji (89%). Dwie na trzy osoby są zdania, że 

w Warszawie łatwo otrzymuje się pomoc od instytucji, organizacji, 

stowarzyszeń i fundacji zajmujących się problemem przemocy w rodzinie 

(66%). Z takim stwierdzeniem istotnie częściej zgadzają się mężczyźni (70%) 

niż kobiety (63%). Wiara w skuteczność działań instytucji spada wraz              

z wiekiem respondentów – pozytywną opinię wyrażają głównie osoby 

między 18 a 24 rokiem życia (77%) oraz w przedziale wiekowym 25-34 lata 

(74%), najmniej zaś zgadzają się z nią osoby powyżej 65 roku życia (53%). 

o Ponad połowa badanych zwraca uwagę na to, że polskie prawo 

niedostatecznie chroni osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie 

(58%). Pogląd ten częściej dzielą ankietowani z wyższym wykształceniem 

(69%) niż z wykształceniem zawodowym i niższym (45%). Sceptycyzm 

odnośnie do funkcjonowania prawa jest też bardziej typowy dla starszych 

grup wiekowych. Charakteryzuje przede wszystkim osoby w wieku 55-64 lata 

(72%) oraz 65+ (68%). 

o Nieco niższy odsetek respondentów sądzi, że wiele rodzin dotkniętych 

przemocą nie otrzymuje potrzebnej pomocy, mimo że się po nią zgłasza 

(46%). Taką opinię istotnie częściej wypowiadają osoby pochodzące            

z grupy wiekowej 45-54 lata (55%) oraz 55-64 lata (62%) niż osoby w 

przedziale wieku 18-44 lata. 
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Ocena funkcjonowania instytucji i organizacji 
zajmujących się problemem przemocy w rodzinie

14%

16%

19%

44%

32%

42%

47%

45%

32%

27%

10%

5%

3%

4%

18%

11%

24%

5%

Wiele rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, które

zgłaszają się po pomoc, nie otrzymuje potrzebnej im

pomocy

Prawo w Polsce w niedostatecznym stopniu chroni osoby

doświadczające przemocy w rodzinie

W Warszawie bardzo łatwo otrzymuje się pomoc od

instytucji, stowarzyszeń i fundacji zajmujących się

problemem przemocy w rodzinie

Osoby dotknięte przemocą nie zawsze przyznają się do

swojej sytuacji, dlatego odpowiednie służby nie zawsze

mogą im pomóc

(4)  zdecydowanie się zgadzam (3)  raczej się zgadzam (2)  raczej się nie zgadzam

(1)  zdecydowanie się nie zgadzam Nie wiem / trudno powiedzieć

P19. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) bądź nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami?

* Suma odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam” oraz „raczej się zgadzam”. 
Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).

T2B*

89%

66%

58%

46%



103

Ofiary nie zawsze przyznają się do swojej sytuacji, dlatego odpowiednie służby nie zawsze mogą im pomóc (T2B*) 

Ocena funkcjonowania instytucji i organizacji 
w różnych grupach społeczno-demograficznych (4/4)

* T2B: Zagregowane odpowiedzi „raczej się zgadzam” i „zdecydowanie się zgadzam”.

89% 91%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kobieta

(n = 702)

Mężczyzna

(n = 398)

95% 92% 90% 95% 88% 84%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

18-24

(n = 88)

25-34

(n = 315)

35-44

(n = 231)

45-54

(n = 173)

55-64

(n = 144)

65+

(n = 149)

87% 90% 91%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Zasadnicze

zawodowe i niższe

(n = 212)

Średnie

(n = 488)

Wyższe

(n = 392)

PŁEĆ

WIEK

WYKSZTAŁCENIE

++ -
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63%
70%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kobieta

(n = 702)

Mężczyzna

(n = 398)

W Warszawie bardzo łatwo otrzymuje się pomoc od instytucji, stowarzyszeń i fundacji zajmujących się problemem 

przemocy w rodzinie (T2B*)

Ocena funkcjonowania instytucji i organizacji 
w różnych grupach społeczno-demograficznych (2/4)

* T2B: Zagregowane odpowiedzi „raczej się zgadzam” i „zdecydowanie się zgadzam”.

77% 74%
69% 67% 66%

53%
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Prawo w Polsce w niedostatecznym stopniu chroni osoby doświadczające przemocy w rodzinie (T2B*) 

Ocena funkcjonowania instytucji i organizacji 
w różnych grupach społeczno-demograficznych (3/4)

* T2B: Zagregowane odpowiedzi „raczej się zgadzam” i „zdecydowanie się zgadzam”.
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Ocena funkcjonowania instytucji i organizacji 
w różnych grupach społeczno-demograficznych (1/4)

Wiele rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, które zgłaszają się po pomoc, nie otrzymuje potrzebnej im pomocy (T2B*) 

* T2B: Zagregowane odpowiedzi „raczej się zgadzam” i „zdecydowanie się zgadzam”.
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Ocena uprawnień instytucji zajmujących się 
problemem przemocy w rodzinie

P20/P21. Czy Pana(-ni) zdaniem (…) ma wystarczające uprawnienia, aby skutecznie przeciwdziałać przemocy 

w rodzinie?

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ POLICJA

8% 45% 26% 7% 14%

(4)  zdecydowanie tak (3)  raczej tak (2)  raczej nie (1)  zdecydowanie nie Nie wiem, trudno powiedzieć

24% 52% 15% 3% 6%

53% 76%

Odsetek kobiet i mężczyzn, którzy uważają, że ośrodki pomocy społecznej i policja mają wystarczające 

uprawnienia, żeby przeciwdziałać przemocy w rodzinie:

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).

50%
57%
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Mężczyzna

(n = 398)

72%
82%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kobieta

(n = 702)

Mężczyzna

(n = 398)

+
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Odpowiadający: kobiety (n = 702), mężczyźni (n = 398).

-



ZNAJOMOŚĆ I OCENA KAMPANII 

DOT. PRZEMOCY W RODZINIE
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Znajomość i ocena kampanii

o Należy pamiętać, że na dość wysoką ocenę plakatów może mieć wpływ sama sytuacja wywiadu 

i typ badania – były one analizowane osobno, w oderwaniu od innych kampanii, jakie mają 

miejsce w mieście. Niewielki odsetek skrajnych ocen (9-10) świadczy o tym, że plakaty nie szokują 

i nie wzbudzają dużego zainteresowania, a respondenci, oceniając je, wybierają częściej nieco 

niższe oceny. 

o W trakcie badania sprawdzono rozpoznawalność dwóch plakatów dotyczących przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Większą rozpoznawalnością cieszy się plakat Stop przemocy wobec starszych, 

który widziało wcześniej 43% badanych. Plakat z kampanii Możesz inaczej kojarzy jedynie 27% osób. 

Ocena plakatów dotyczyła trzech aspektów: czy plakat się podoba, czy przyciąga uwagę oraz 

czy jest zrozumiały. 

o Warszawiacy mają nieco więcej uznania dla plakatu Stop przemocy wobec starszych. Bardziej 

podoba się on kobietom aniżeli mężczyznom. 

o Kampania, która miała na celu zapobieganie przemocy wobec starszych, na skali 1-10 jest 

oceniana na 7,91 w aspekcie przyciągania uwagi; 7,97 – podobania się oraz 8,21 w zakresie 

zrozumiałości przekazu. Plakat okazuje się bardziej zrozumiały dla przedstawicieli młodszych grup 

wiekowych (średnia ocena: 8,41 w przedziale wiekowym 18-24 lata wobec 7,97 w grupie 65+). 

o Kampania Możesz inaczej jest średnio oceniana na poziomie 7,27 w kontekście przyciągania 

uwagi, 7,28 – podobania się i 7,54 – zrozumiałości przekazu. 
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Kampania Możesz inaczej

27%

70%

3%

Tak

Nie

Trudno powiedzieć

7,27

7,28

7,54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Q18. Czy gdzieś widział(a) Pan(i) ten plakat? 

Q19. Proszę jeszcze raz spojrzeć na plakat i na skali od 

1 do 10, na której 1 oznacza „wcale”, a 10 „bardzo”, ocenić, w 

jakim stopniu…*

* Z analiz wyłączono odpowiedź „trudno powiedzieć”. 
Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = ~1100).

WCALE NIE PRZYCIĄGA 

UWAGI

WCALE MI SIĘ NIE PODOBA

WCALE NIE JEST 

ZROZUMIAŁY

BARDZO PRZYCIĄGA 

UWAGĘ

BARDZO SIĘ PODOBA

JEST BARDZO 

ZROZUMIAŁY
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Kampania Stop przemocy wobec starszych

43%

55%

2%

Tak

Nie

Trudno powiedzieć

7,91

7,97

8,21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Q22. Czy gdzieś widział(a) Pan(i) ten plakat? 

Q23. Proszę jeszcze raz spojrzeć na plakat i na skali od 

1 do 10, na której 1 oznacza „wcale”, a 10 „bardzo”, ocenić, w 

jakim stopniu…*

* Z analiz wyłączono odpowiedź „trudno powiedzieć”. 
Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = ~1100).

WCALE NIE PRZYCIĄGA 

UWAGI

WCALE MI SIĘ NIE PODOBA

WCALE NIE JEST 

ZROZUMIAŁY

BARDZO PRZYCIĄGA 

UWAGĘ

BARDZO SIĘ PODOBA

JEST BARDZO 

ZROZUMIAŁY
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Ocena kampanii według kobiet i mężczyzn

Proszę jeszcze raz spojrzeć na plakat i na skali od 1 do 10, na której 1 oznacza „wcale”, a 10 „bardzo”, ocenić, 

w jakim stopniu…

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = ~1100).
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Kobiety Mężczyźni
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Kobiety Mężczyźni

Różnica między średnimi 
jest istotna statystycznie.
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Znajomość i ocena kampanii – podsumowanie

o Troje na czworo uczestników badania uważa, że kampanie poświęcone problemowi przemocy     

w rodzinie są potrzebne (76%). Warto również zauważyć, że niemal co piąty respondent nie potrafi 

udzielić na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi (odpowiedź „trudno powiedzieć” wybiera 19% 

badanych). Potrzebę tego typu kampanii częściej dostrzegają osoby z wykształceniem wyższym 

(85%), a rzadziej z wykształceniem zawodowym i niższym (64%). 

o Zdaniem ankietowanych kampanie pełnią funkcję uwrażliwienia społeczeństwa na istniejący 

problem, pomagają go nagłośnić (42%). Stanowią również formę walki z przemocą, a przy tym 

pomagają osobom doświadczającym przemocy (19%), są też swego rodzaju wsparciem dla tych 

osób i mogą pomóc przekonać je, aby zgłosiły się do odpowiednich instytucji (15%). Badani 

zwracają także uwagę na rolę edukacyjną kampanii – wskazują konkretne działania, jakie można 

podjąć, będąc świadkiem lub kimś doznającym przemocy (11%), uczą też reagować na przypadki 

przemocy w najbliższym otoczeniu (10%). 
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Funkcje kampanii społecznych 
na temat przemocy (1/2)

Q24. Czy Pana(-ni) zdaniem kampanie poświęcone problemowi 

przemocy w rodzinie są potrzebne, czy też nie są one potrzebne?

36% 40% 3% 1% 19%

(4)  zdecydowanie potrzebne (3)  raczej potrzebne

(2)  raczej niepotrzebne (1)  zdecydowanie niepotrzebne

Trudno powiedzieć

Q24. Zauważanie potrzeby kampanii poświęconych przemocy 

a wykształcenie respondentów:

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100). 

„Może dzięki takim kampaniom osoba 

doznająca przemocy w rodzinie nie 

będzie się wstydziła i powie głośno o 

tym, co się dzieje w jej domu”.

„Wydaje się, że dzięki takim kampaniom można 

zrozumieć istotę problemu, że można zwrócić uwagę 

na takie rzeczy – być może u sąsiadów. Według 

mnie nie powinno się przechodzić obok tego 

obojętnie, bo problem niestety był, jest i będzie. Jeśli 

coś może do nas przemówić, to wtedy jest szansa na 

poprawę sytuacji, może komuś pomożemy”.

„O przemocy w rodzinie w zasadzie nikt 

nie mówi głośno, trzeba uświadomić 

społeczeństwo, że trzeba reagować na 

wszelkie formy przemocy”.

64%-

78%
85%+

0%-

20%-

40%-

60%-

80%-

100%-

Zasadnicze

zawodowe i niższe

(n = 212)

Średnie

(n = 488)

Wyższe

(n = 392)
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Funkcje kampanii społecznych 
na temat przemocy (2/2)

42%

19%

15%

11%

10%

6%

3%

3%

1%

1%

2%

Forma uwrażliwienia społeczeństwa na istniejący problem,

nagłośnienie problemu

Forma walki z przemocą / pomagania doświadczającym

Forma wsparcia osób dotkniętych przemocą i przekonania ich do

zgłaszania się po pomoc do odpowiednich instytucji

Wskazanie konkretnych form działania w przypadku bycia

świadkiem/doświadczającym przemocy

Mobilizacja społeczeństwa do reagowania, gdy ludzie są świadkami

przemocy

Walka ze zjawiskiem przemocy jako tematem tabu

Kampanie społeczne dot. przemocy są potrzebne: ogólnie

Popularyzowanie informacji o przemocy i dostępnej ofercie pomocy

Uświadomienie stosującym przemoc odpowiedzialności karnej

Inne

Nie wiem / nie mam zdania

Odpowiadający: osoby, które uważają, że kampanie społeczne są potrzebne (n = 850).
Dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Q25. Dlaczego Pan(i) tak uważa?



INFORMACJE O RESPONDENTACH
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Charakterystyka respondentów

Na kolejnych stronach raportu prezentowana jest charakterystyka społeczno-demograficzna 

uczestników badania. 

o W badaniu wypowiada się 55% kobiet i 45% mężczyzn. 

o Największą grupę respondentów stanowią osoby posiadające wykształcenie 

średnie (43%), kolejną – wyższe (32%).

o Najliczniej reprezentowaną grupą wśród badanych są osoby powyżej 65 roku 

życia (24%), a następnie w przedziale wiekowym 35-44 lata (22%).

o Większość uczestników badania jest w związku małżeńskim (61%). 

o Co trzeci żyje w trzyosobowym gospodarstwie domowym (33%) i niemal taki sam 

odsetek badanych – w dwuosobowym (32%). 

o Dwie na trzy osoby deklarują, że w ich gospodarstwie domowym nie ma dzieci do 

18 roku życia (65%), natomiast 28% osób mieszka z jednym dzieckiem. 

o Niemal dwie trzecie respondentów to pracownicy zatrudnieni na etat lub umowę 

o pracę (63%). Co trzecia osoba twierdzi, że w jej gospodarstwie domowym żyje 

się oszczędnie i dzięki temu starcza na wszystko (34%). U co czwartej starcza na 

wszystko, ale nie oszczędza się na przyszłość (25%), a niemal co piąta gromadzi 

też oszczędności (18%).
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55%
45%

Kobiety Mężczyźni

24%

43%

32%

Zasadnicze

zawodowe i niższe

Średnie Wyższe

6% 19% 22% 13% 16% 24%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Charakterystyka respondentów (1/3)

PŁEĆ WYKSZTAŁCENIE

WIEK

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N =1100). 

STAN CYWILNY

15% 61% 3% 13% 8%

Kawaler/panna, singiel/singielka

Żonaty/zamężna

W związku partnerskim / konkubinacie

Wdowiec/wdowa

Rozwiedziony/rozwiedziona
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65% 28% 7%
1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby

5 osób lub 
więcej

Charakterystyka respondentów (2/3)

LICZBA OSÓB W GOSP. DOMOWYM

25% 32% 33% 10% 1%

LICZBA OSÓB DO 18 ROKU ŻYCIA

Nie, nie ma Tak, jedno
Tak, dwoje i 

więcej

Odpowiadający: osoby mieszkające w gospodarstwach 
domowych liczących dwie i więcej osób (n  =  875).

STATUS MIESZKANIA/DOMU

85%

9%
6%

Własnościowe/spółdzielcze

Komunalne (gminne)

Wynajmowane

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców 
Warszawy (N =1100). 

64%

26%

6%

3%

1%

Od urodzenia

Pow. 10 lat, ale nie od

urodzenia

Pow. 5 lat, ale do 10 lat

Pow. 2 lat, ale do 5 lat

Do 2 lat

DŁUGOŚĆ MIESZKANIA W WARSZAWIE
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Charakterystyka respondentów (3/3)

1%

3%

8%

15%

42%

10%

20%

1400 zł lub mniej

Między 1401 zł a 2400 zł

Między 2401 zł a 3400 zł

Między 3401 zł a 4700 zł

Między 4701 zł a 7000 zł

Powyżej 7001 zł

Odmowa odpowiedzi

63%

27%

4%

4%

4%

1%

1%

Jestem pracownikiem zatrudnionym na

etat / umowę o pracę

Jestem emerytem/rencistą

Jestem uczniem/studentem

Prowadzę własną działalność

gospodarczą

Jestem zatrudniony na umowę o dzieło /

zlecenie

Zajmuję się prowadzeniem gospodarstwa

domowego / wychowaniem dzieci

Inne

SYTUACJA ZAWODOWA DOCHÓD NETTO NA RĘKĘ

Pieniędzy 

starcza tylko 

na 

podstawowe 

potrzeby 

Żyjemy bardzo 

oszczędnie, aby 

odłożyć na 

poważniejsze 

zakupy 

Żyjemy 

oszczędnie 

i dzięki temu 

starcza na 

wszystko

Starcza na 

wszystko bez 

specjalnych 

wyrzeczeń, lecz 

nie oszczędzamy 

na przyszłość 

Starcza na 

wszystko 

i jeszcze 

oszczędzamy 

na przyszłość 

4% 14% 34% 25% 18%

SUBIEKTYWNA OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).

Odpowiedzi „trudno powiedzieć” oraz „odmowa odpowiedzi” stanowiły łącznie 4% wszystkich.

3%

97%
Tak

Nie

KORZYSTANIE Z USŁUG 

POMOCY OPIEKI SPOŁECZNEJ 
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