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WPROWADZENIE01



„BEZPIECZEŃSTWO 2020” to start projektu IBRiS oraz Defence24, którego celem jest identyfikacja postaw
patriotycznych i proobronnościowych Polaków oraz społeczeństw krajów regionu. Identyfikacja postaw obywateli
w zakresie patriotyzmu czy reakcji na ewentualny konflikt zbrojny ma kolosalne znaczenie dla planowania
przyszłych działań zmierzających do zapewnienia optymalnego poziomu ochrony kraju. Pierwsze badanie odbyło
się w 2016 roku w momencie po aneksji Krymu przez Rosję oraz w trakcie walki z tzw. Państwem Islamskim w
Iraku. 2020 rok, czyli setna rocznica jednej z najważniejszych bitew w historii świata – „Cudu nad Wisłą” – to
idealny moment na nową analizę społeczną w obszarze bezpieczeństwa.
Projekt zostanie wzbogacony o badania wśród społeczeństw państw sąsiadujących z Polską – w Niemczech, w
Czechach, na Słowacji, na Litwie, a także na Łotwie i w Estonii. Zakres przedmiotowy badania poza granicami Polski
obejmuje m.in takie zagadnienia, jak:
v na kim powinien spoczywać obowiązek obrony terytorium?
v jakie działania podjęliby obywatele w przypadku ataku na dane państwo?
v co konkretne społeczeństwa są w stanie poświęcić na rzecz obrony kraju?

O projekcie01



Cele szczegółowe

1. Określenie poziomu odpowiedzialności Polaków za obronę państwa;
2. Poznanie opinii społeczeństwa na temat zasadniczej służby wojskowej;
3. Określenie stosunku Polaków do Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO);
4. Zidentyfikowanie poziomu świadomości tradycyjnych i nowych form konfliktów międzynarodowych;
5. Identyfikacja profilu współczesnego polskiego patrioty;
6. Określenie poziomu świadomości bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwa informacyjnego;
7. Zidentyfikowanie potencjalnych, deklarowanych reakcji obywateli na ewentualny konflikt zbrojny;
8. Określenie najskuteczniejszych działań promocyjnych w zakresie obronności kraju;
9. Zidentyfikowanie postaw społecznych w zakresie formacji, które w największym stopniu odpowiadać

powinny za obronę terytorium;
10. Poznanie deklarowanych działań obywateli w przypadku ataku na państwo, w którym żyją
11. Poznanie deklaracji społeczeństw w zakresie skali poświęcenia na rzecz obrony kraju;
12. Analiza postaw proobronnościowych w Polsce, w Niemczech, w Czechach, na Słowacji, na Litwie,

Łotwie i w Estonii.
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Uzasadnienie realizacji projektu01
Obronność i bezpieczeństwo państwa staje się coraz ważniejszym tematem w dyskusjach nad dynamiką

przemian współczesnego świata. W ostatnim czasie pojawiły się nowe metody wszczynania i prowadzenia
konfliktów, przy czym tradycyjne nie odeszły jeszcze do lamusa. Dotychczasowe sojusze nie jawią się już jako
zjawisko stałe, niezmienne i bezpieczne. Rząd polski w tej sytuacji niepewności powinien podejmować działania
zmierzające do zapewnienia najwyższej możliwej ochrony w razie rozpoczęcia konfliktu zarówno tradycyjnego, jak
i nowego typu, prowadzonego m.in. w internecie. Działania te powinny być wyłączone z bieżącego sporu
politycznego i podejmowane ponad podziałami. Z dostępnych informacji wynika, że na obronę narodową zostanie
przeznaczonych w 2020 roku blisko 50 mld zł, z czego prawie 13,5 mld zł ma być wydanych na modernizację
techniczną sił zbrojnych.
Opinia publiczna jest ważnym ogniwem w procesie legitymizacji działań państwa podejmowanych w zakresie
zapewnienia obronności. Znajomość nastrojów społecznych w tak ważnej dla funkcjonowania państwa sferze,
powinna przyczynić się do lepszego zrozumienia potrzeb Polaków i ich poziomu bezpieczeństwa. Znajomość i
analiza opinii wśród społeczeństw państw sąsiadujących na newralgiczne tematy dotyczące obronności to wiedza,
którą wykorzystać można w budowaniu relacji zewnętrznych.



Nota metodologiczna

Czas realizacji:

Technika 
badawcza:

13-20 lipca 2020 r.

Pełnoletni mieszkańcy Polski, a także Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec, Czech, Słowacji

Polska N=1100, błąd oszacowania 3%, próg ufności 0,95
Litwa N= 500, błąd oszacowania 4%, próg ufności 0,95
Łotwa N= 500, błąd oszacowania 4%, próg ufności 0,95
Estonia N= 500, błąd oszacowania 4%, próg ufności 0,95
Niemcy N= 2200, błąd oszacowania 3%, próg ufności 0,95
Czechy N= 1100, błąd oszacowania 3%, próg ufności 0,95
Słowacja N= 1000, błąd oszacowania 3%, próg ufności 0,95

Badanie zostało zrealizowane w Polsce, a także w następujących krajach europejskich: Litwa, Łotwa, Estonia,
Niemcy, Czechy, Słowacja

Badanie zostało zrealizowane metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych
wspomaganych komputerowo (CATI) oraz metodą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych
wspomaganych komputerowo (CAWI)

Jednostka badania:

Miejsce badania:

Wielkość próby:
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SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADANIA02



Działania podejmowane w razie ataku 03



STARAŁ(A)BYM SIĘ ZABEZPIECZYĆ
BLISKICH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Jakie działanie podjąłby/podjęłaby Pan/Pani w przypadku, 
gdyby Pana/i kraj został zaatakowany przez obce państwo? 

Badani mogli wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi

03 Bezpieczeństwo 2020 – UE
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ZGŁOSIŁ(A)BYM SIĘ DO WALKI
W FORMACJACH WOJSKOWYCH
LUB PARAMILITARNYCH

Jakie działanie podjąłby/podjęłaby Pan/Pani w przypadku, 
gdyby Pana/i kraj został zaatakowany przez obce państwo? 

Badani mogli wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi
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Jakie działanie podjąłby/podjęłaby Pan/Pani w przypadku, 
gdyby Pana/i kraj został zaatakowany przez obce państwo? 

STARAŁ(A)BYM SIĘ UCIEC
Z BLISKIMI ZA GRANICĘ

Badani mogli wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi

03 Bezpieczeństwo 2020 – UE
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STARAŁ(A)BYM SIĘ UCIEC Z
BLISKIMI W BEZPIECZNE
MIEJSCE NA TERENIE KRAJU

Jakie działanie podjąłby/podjęłaby Pan/Pani w przypadku, 
gdyby Pana/i kraj został zaatakowany przez obce państwo? 

Badani mogli wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi
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Skala poświęcenie dla kraju04
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NIC 

Co byłby/byłaby Pan/Pani w stanie poświęcić
na rzecz obrony Pana/i kraju? 
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ŚRODKI PIENIĘŻNE

Co byłby/byłaby Pan/Pani w stanie poświęcić
na rzecz obrony Pana/i kraju? 
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WŁASNE ŻYCIE

Co byłby/byłaby Pan/Pani w stanie poświęcić
na rzecz obrony Pana/i kraju? 
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WŁASNE ŻYCIE I ŻYCIE BLISKICH

Co byłby/byłaby Pan/Pani w stanie poświęcić
na rzecz obrony Pana/i kraju? 
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WŁASNE ZDROWIE

Co byłby/byłaby Pan/Pani w stanie poświęcić
na rzecz obrony Pana/i kraju? 
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Kto powinien bronić kraju?05



05 Bezpieczeństwo 2020 – UE

ARMII ZAWODOWEJ

Czy w przypadku zewnętrznego ataku na Pana/i kraj,
obrona terytorium powinna spoczywać na:

Badani mogli wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi
BEZPIECZEŃSTWO 2020



05 Bezpieczeństwo 2020 – UE

FORMACJACH OCHOTNICZYCH/PARAMILITARNYCH

Czy w przypadku zewnętrznego ataku na Pana/i kraj,
obrona terytorium powinna spoczywać na:

Badani mogli wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi
BEZPIECZEŃSTWO 2020



05 Bezpieczeństwo 2020 – UE

ZMOBILIZOWANYCH, WCZEŚNIEJ
PRZESZKOLONYCH REZERWISTACH

Czy w przypadku zewnętrznego ataku na Pana/i kraj,
obrona terytorium powinna spoczywać na:

Badani mogli wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi
BEZPIECZEŃSTWO 2020



05 Bezpieczeństwo 2020 – UE

WSZYSTKICH ZDOLNYCH
DO WALKI MĘŻCZYZNACH
W WIEKU 18-60 LAT
(PO UPRZEDNIM PRZESZKOLENIU)

Czy w przypadku zewnętrznego ataku na Pana/i kraj,
obrona terytorium powinna spoczywać na:

Badani mogli wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi
BEZPIECZEŃSTWO 2020



Ocena działania WOT06
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Jak ocenia Pan/Pani działalność Wojsk Obrony Terytorialnej?

17,8%

30,7%

22,1%

7,3%

11,3% 10,8%

Zdecydowanie dobrze Raczej dobrze Ani dobrze, ani źle Raczej źle Zdecydowanie źle Nie wiem/Trudno
powiedzieć



Poparcie dla przywrócenia zasadniczej
służby wojskowej07



07 Bezpieczeństwo 2020 – Polska
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Czy jest Pan/Pani za przywróceniem 
zasadniczej służby wojskowej?

0,0%
3,1%

6,0%

18,5%

70,7%

1,7%

1 miesiąc 2 miesiące 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy lub
dłużej

Nie
wiem/Trudno

powiedzieć

47,8%
43,7%

8,5%

Tak Nie Nie wiem/ Trudno powiedzieć

Jak długo powinna trwać zasadnicza służba wojskowa?

Odpowiedzi respondentów, którzy odpowiedzieli „Tak” na pytanie: 
Czy jest Pan/Pani za przywróceniem zasadniczej służby wojskowej?



Zagrożenie zewnętrzne dla istnienia kraju08



11%

7%

2%

19%

5%

8%

14%

12%

9%

5%

16%

9%

4%

15%

27%

51%

21%

31%

27%

21%

11%

20%

13%

20%

14%

26%

19%

20%

30%

20%

51%

19%

33%

48%

34%

Łotwa

Estonia

Niemcy

Litwa

Czechy

Słowacja

Polska

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5 - zdecydowanie się zgadzam 4 3 2 1 - zdecydowanie się nie zgadzam

08
Q4. Na ile zgadza się lub nie zgadza Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami? Proszę o wskazanie 
na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza zdecydowanie się nie zgadzam, a 5 - zdecydowanie się zgadzam.

Bezpieczeństwo 2020 – UE

JAKIŚ KRAJ ZAGRAŻA
AKTUALNIE ISTNIENIU
MOJEGO PAŃSTWA



08
Jakiś kraj zagraża aktualnie istnieniu mojego państwa

Bezpieczeństwo 2020 – UE

TOP 2 BOX
– odpowiedzi 5 i 4
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Podsumowanie wyników badania

Najwięcej, bo blisko połowa Polaków, w razie gdyby Polska została zaatakowana przez inne państwo, starałoby
się zabezpieczyć swoich bliskich w miejscu zamieszkania. Natomiast 36 proc. badanych deklaruje, że zgłosiłoby
się do walki w formacjach wojskowych i/lub paramilitarnych. W przypadku chęci podjęcia walki Polska na tle
krajów Europy Środkowo-Wschodniej plasuje się na pierwszym miejscu. Na drugim miejscy znaleźli się
Estończycy – 24 proc. z nich aktywnie włączyłoby się w obronę kraju. Najmniej chętni do tego typu działania są
Niemcy – 11 proc.

Więcej niż 1/3 Polaków na rzecz obrony kraju poświęciłoby środki pieniężne – to odpowiedź z najwyższym
odsetkiem wskazań. Natomiast własne życie poświęciłoby ponad 26 proc. badanych, co jest najwyższym
wynikiem wśród badanych krajów. Odpowiedź taką wskazało po 22 proc. Estończyków i Słowaków, 20 proc.
Łotyszy, 18 proc. Czechów, 16 proc. Litwinów i jedynie 9 proc. Niemców.

Zdaniem zdecydowanej większości respondentów z Polski (niemal 67 proc. wszystkich wskazań), to na armii
zawodowej powinna spoczywać odpowiedzialność za obronę kraju. W przypadku Niemiec wskaźnik też
osiągnął wartość 85 proc. Z drugiej strony są Estończycy – 46 proc. z nich powierzyłoby obronę państwa armii.

Największe obawy przed zagrożeniem dla istnienia swojego kraju wyrażają Litwini – 36 proc. W przypadku
Polski odsetek ten wyniósł 28 proc. i jest to drugi wynik wśród badanych krajów. Wysoki odsetek osób, które
uważają, że jakiś kraj zagraża istnieniu zanotowano na Łotwie – 24 proc. Dla porównania, w Niemczech to tylko
7 proc. badanych.



Dziękujemy
za uwagę!


