
 

Opinie Polaków na temat 
obronności kraju 

 
Październik 2014 roku 



Podsumowanie (1/2) 

Co trzeci badany (38%) uważa, że w ciągu najbliższych 10-lat może dojść do wybuchu 
konfliktu zbrojnego (wojny) z udziałem Polski lub na terytorium Polski (37%). 
 
Co drugi badany Polak twierdzi że, w razie wybuchu wojny na terytorium Polski 
zostanie w kraju. Ale osobistą gotowość do działań obronnych deklaruje 37%, a 
pozostałe 13% będzie starało się unikać zaangażowania. Co ciekawe 13% zamierza 
porzucić Ojczyznę i wyjechać za granicę. Pozostali (39%) nie wiedzą zrobią w takiej 
sytuacji. 
 
Aż 70% badanych Polaków jest zdania, że Polska nie jest przygotowana do obrony 
swoich granic, a 63% negatywnie ocenia zdolność bojową polskiej armii.  
 
Zdecydowana większość badanych uważa, że Polska nie jest w stanie bronić się zbyt 
długo samodzielnie, bez pomocy innych krajów przed atakiem innego państwa: 58% 
wskazuje, że możemy samodzielnie bronić się zaledwie miesiąc, a kolejne 21%, że około 
3-ech miesięcy. 
  
 



Podsumowanie (2/2) 

Większość badanych (71% podziela pogląd, że w razie wojny polscy obywatele cywilni, 
niezależnie od działań polskiego wojska i państwa, powinni aktywnie włączyć się do 
wysiłku zbrojnego i osobiście wspierać działania wojenne. A co drugi badany (47%) jest 
skłonny osobiście wstąpić na ochotnika do formacji obrony terytorialnej i odbywania 
regularnych szkoleń. 
 
Jako najlepszą formę cywilnej obrony terytorialnej badani wskazują obronę 
organizowaną przez struktury administracyjne: gminy, powiaty lub województwa 
(57%). Sąsiedzkie grupy obrony cywilnej zyskały uznanie 15% badanych, grupy obrony 
przy firmach (zakładach pracy) – 13%. 
 
Większość badanych (58%) na wypadek wojny była by skłonna poświęcić część swoich 
dochodów dla obronności kraju. Co czwarty spośród nich jest skłonny poświecić na ten 
cel do 5% swoich dochodów, co trzeci od 5% do 9% swoich dochodów,  a co piąty 
nawet od 20% do 50% swoich dochodów. 



Nota metodologiczna 
 
Raport prezentuje wyniki badania przeprowadzonego w dniach 3-8 października 2014 roku 
na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1070 osób, dobranej z panelu Ariadna metodą CAWI. 
Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, 
wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.  
 
Wyniki ważone do preferencji wyborczych wg sondażu przedwyborczego przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 5-9 
września 2014 roku techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na ogólnopolskiej, reprezentatywnej 
próbie 970 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. (3% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, 
przy założonym 95% współczynniku ufności) 

 
Pomiar przeprowadzony na zlecenie Warsaw Enterprise Institute 
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Czy Twoim zdaniem w ciągu najbliższych 10 lat może dojść do wybuchu 

konfliktu zbrojnego (wojny) z udziałem Polski? 1/2 

Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-8 października 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej 
N=1070 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 
18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania, zamiar udziału w wyborach parlamentarnych i 
poparcie dla partii politycznych (2,5% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% 
współczynniku ufności). 

2,28 n=1070 

Średnia na skali 
4-stopniowej 

kobiety 

mężczyźni 

2,35 n=540 

2,20 n=530 

Odpowiadający: wszyscy respondenci (n= 1070).  
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Czy Twoim zdaniem w ciągu najbliższych 10 lat może dojść do wybuchu 

konfliktu zbrojnego (wojny) z udziałem Polski? 2/2 

Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-8 października 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej 
N=1070 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 
18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania, zamiar udziału w wyborach parlamentarnych i 
poparcie dla partii politycznych (2,5% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% 
współczynniku ufności). 

2,39 n=144 

Średnia na skali 
4-stopniowej 

2,55 n=231 

2,37 n=173 

Odpowiadający: wszyscy respondenci (n= 1070).  
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Czy Twoim zdaniem w ciągu najbliższych 10 lat może dojść do działań 

wojennych na terytorium Polski? 1/2 

Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-8 października 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej 
N=1070 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 
18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania, zamiar udziału w wyborach parlamentarnych i 
poparcie dla partii politycznych (2,5% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% 
współczynniku ufności). 

2,25 n=1070 

Średnia na skali 
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2,27 n=540 
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Odpowiadający: wszyscy respondenci (n= 1070).  
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Czy Twoim zdaniem w ciągu najbliższych 10 lat może dojść do działań 

wojennych na terytorium Polski? 2/2 

Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-8 października 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej 
N=1070 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 
18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania, zamiar udziału w wyborach parlamentarnych i 
poparcie dla partii politycznych (2,5% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% 
współczynniku ufności). 

2,50 n=149 

Średnia na skali 
4-stopniowej 

2,59 n=231 

2,26 n=173 

Odpowiadający: wszyscy respondenci (n= 1070).  

2,18 n=152 
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55 lat lub 
więcej  

1,98 n=365 
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Odpowiadający: wszyscy respondenci (n= 1070).  

Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-8 października 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej 
N=1070 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 
18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania, zamiar udziału w wyborach parlamentarnych i 
poparcie dla partii politycznych (2,5% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% 
współczynniku ufności). 
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Czy Twoim zdaniem Polska jest przygotowana na obronę swoich granic  

na wypadek wybuchu wojny? 1/2 

Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-8 października 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej 
N=1070 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 
18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania, zamiar udziału w wyborach parlamentarnych i 
poparcie dla partii politycznych (2,5% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% 
współczynniku ufności). 
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Odpowiadający: wszyscy respondenci (n= 1070).  
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Czy Twoim zdaniem Polska jest przygotowana na obronę swoich granic  

na wypadek wybuchu wojny? 2/2 

Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-8 października 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej 
N=1070 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 
18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania, zamiar udziału w wyborach parlamentarnych i 
poparcie dla partii politycznych (2,5% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% 
współczynniku ufności). 

2,20 n=149 

Średnia na skali 
4-stopniowej 

1,94 n=231 

2,23 n=173 

Odpowiadający: wszyscy respondenci (n= 1070).  
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Jak oceniasz zdolność bojową polskiej armii? 1/2 

Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-8 października 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej 
N=1070 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 
18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania, zamiar udziału w wyborach parlamentarnych i 
poparcie dla partii politycznych (2,5% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% 
współczynniku ufności). 
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Odpowiadający: wszyscy respondenci (n= 1070).  

Wszyscy  
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Jak oceniasz zdolność bojową polskiej armii? 2/2 

Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-8 października 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej 
N=1070 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 
18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania, zamiar udziału w wyborach parlamentarnych i 
poparcie dla partii politycznych (2,5% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% 
współczynniku ufności). 

2,44 n=149 
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 2,27 n=173 

Odpowiadający: wszyscy respondenci (n= 1070).  
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Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-8 października 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej 
N=1070 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 
18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania, zamiar udziału w wyborach parlamentarnych i 
poparcie dla partii politycznych (2,5% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% 
współczynniku ufności). 

Odpowiadający: wszyscy respondenci (n= 1070).  
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Jak długo w Twojej osobistej ocenie Polska jest w stanie bronić się 

samodzielnie (bez pomocy innych krajów) przed atakiem innego Państwa? 

2/2 

Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-8 października 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej 
N=1070 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 
18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania, zamiar udziału w wyborach parlamentarnych i 
poparcie dla partii politycznych (2,5% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% 
współczynniku ufności). 

Odpowiadający: wszyscy respondenci (n= 1070).  
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do wysiłku zbrojnego i osobiście wspierać działania wojenne? 1/2 

Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-8 października 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej 
N=1070 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 
18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania, zamiar udziału w wyborach parlamentarnych i 
poparcie dla partii politycznych (2,5% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% 
współczynniku ufności). 
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Odpowiadający: wszyscy respondenci (n= 1070).  
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Czy Twoim zdaniem w razie wojny polscy obywatele cywilni, niezależnie  

od działań polskiego wojska i państwa, powinni aktywnie włączyć się do 

wysiłku zbrojnego i osobiście wspierać działania wojenne? 2/2 

Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-8 października 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej 
N=1070 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 
18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania, zamiar udziału w wyborach parlamentarnych i 
poparcie dla partii politycznych (2,5% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% 
współczynniku ufności). 

2,91 n=231 

2,37 n=173 

Odpowiadający: wszyscy respondenci (n= 1070).  
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Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-8 października 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej 
N=1070 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 
18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania, zamiar udziału w wyborach parlamentarnych i 
poparcie dla partii politycznych (2,5% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% 
współczynniku ufności). 
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Odpowiadający: wszyscy respondenci (n= 1070).  

Wszyscy  
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Czy Ty osobiście wstąpiłbyś na ochotnika do formacji obrony terytorialnej  

i odbywania regularnych szkoleń? 2/2 

Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-8 października 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej 
N=1070 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 
18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania, zamiar udziału w wyborach parlamentarnych i 
poparcie dla partii politycznych (2,5% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% 
współczynniku ufności). 

2,42 n=231 

2,03 n=173 

Odpowiadający: wszyscy respondenci (n= 1070).  

2,50 n=152 
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grupy obronne formowane w
formie stowarzyszeń

grupy obrony przy firmach
(zakładach pracy)

sąsiedzkie grupy obrony cywilnej

obrona cywilna organizowana
przez struktur administracyjne

(gminy, powiaty, województwa)

Jaka forma cywilnej obrony terytorialnej byłaby Twoim zdaniem najlepsza? 

Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-8 października 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej 
N=1070 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 
18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania, zamiar udziału w wyborach parlamentarnych i 
poparcie dla partii politycznych (2,5% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% 
współczynniku ufności). 

Odpowiadający: wszyscy respondenci (n= 1070).  



Czy Ty osobiście na wypadek wojny byłbyś skłonny poświęcić część 

swoich dochodów dla obronności kraju? 

58% 

42% 

nie tak

Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-8 października 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej 
N=1070 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 
18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania, zamiar udziału w wyborach parlamentarnych i 
poparcie dla partii politycznych (2,5% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% 
współczynniku ufności). 

Odpowiadający: wszyscy respondenci (n= 1070).  



24% 35% 16% 20% 5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

do 5% od 5% do 9% od 10% do 19% od 20% do 50% powyżej 50%

Jaki procent swoich dochodów byłbyś skłonny poświęcić dla obronności 

kraju w na wypadek wojny? 

Pomiar został przeprowadzony w dniach 3-8 października 2014 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej 
N=1070 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 
18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania, zamiar udziału w wyborach parlamentarnych i 
poparcie dla partii politycznych (2,5% estymowany maksymalny błąd szacunku dla prób losowych, przy założonym 95% 
współczynniku ufności). 

Wszyscy  

Odpowiadający: badani, którzy na wypadek wojny byliby skłonni poświęcić część swoich dochodów dla obronności kraju (n=519).  



Czy można zaufać 

Ariadnie zaufali nie tylko firmy badawcze, mediowcy i marketerzy ale również naukowcy. 
Realizujemy nie tylko badania konsumenckie ale także badania eksperymentalne i sondaże 
z zachowaniem wszelkich rygorów niezbędnych dla pracy naukowej. 

Na panelu regularnie są prowadzone badania dla ośrodków naukowych takich jak: 
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Studiów Społecznych, Instytut 
Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Instytut 
Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Centrum Badań Uprzedzeń, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Instytut Badawczy, 
Instytut Psychologii UMCS. 


