
 
 

Wyniki badania sondażowego – poparcie dla projektu ustawy 
 

Komunikat z badań 
 

 
W dniach 5-7 września 2014 roku zostało przeprowadzone badanie typu Omnibus na 
reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie losowej.  Próba była kontrolowana ze względu na 4 
parametry demograficzne: płeć, wiek, wykształcenie, wielkość miejscowości zamieszkania. 
Respondentom zadano pytanie dotyczące projektu ustawy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 
„Stop pedofilii” mające na celu sprawdzenie wielkości poparcia dla tego projektu (pełna treść 
pytania w załączniku). 
 
Na pytanie odpowiedziało 937 osób w wieku 18+ lat. Zdecydowana większość osób popiera 
zaproponowaną zmianę – 90% badanych zadeklarowało, iż zdecydowanie lub raczej popiera 
projekt ustawy. Tylko 5% osób odrzuca propozycję zmian. 
 
Tabela 1: Procent wskazań odpowiedzi, wszyscy respondenci (N=937) 
 

[1] zdecydowanie nie popieram  3% 

[2] raczej nie popieram  2% 

[3] raczej popieram   28% 

[4] zdecydowanie popieram  63% 

   nie mam zdania   5% 

Średnia 3,58 

[1+2] zdecydowanie i raczej nie popieram 5 

[3+4] zdecydowanie i raczej popieram 90 

 
Gotowości poparcia dla projektu ustawy nie różnicuje w sposób istotny statystycznie płeć i wiek 
osób.  
 
Tabela 2: Procent wskazań odpowiedzi wg. płci 
 

  kobieta mężczyzna 

[1] zdecydowanie nie popieram  2% 4% 

[2] raczej nie popieram  2% 2% 

[3] raczej popieram   25% 30% 

[4] zdecydowanie popieram  65% 60% 

   nie mam zdania   6% 4% 

Średnia 3,63 3,52 

[1+2] zdecydowanie i raczej nie popieram 4% 6% 

[3+4] zdecydowanie i raczej popieram 90% 90% 

Liczba odpowiadających 510 463 

 
 
 
 
 



 
 
 
Tabela 3: Procent wskazań odpowiedzi wg. wieku 

  18-24 lat 25-39 lat 40-59 lat >59 lat 

[1] zdecydowanie nie popieram  1% 4% 3% 2% 

[2] raczej nie popieram  7% 2% 2% 2% 

[3] raczej popieram   25% 29% 28% 27% 

[4] zdecydowanie popieram  63% 62% 64% 60% 

   nie mam zdania   4% 5% 4% 9% 

Średnia 3,57 3,55 3,59 3,6 

[1+2] zdecydowanie i raczej nie popieram 8% 6% 4% 4% 

[3+4] zdecydowanie i raczej popieram 89% 91% 92% 87% 

Liczba odpowiadających 125 282 341 226 

 
Poparcie dla zmian jest najniższe w dużych miastach – powyżej 200 tys. mieszkańców. W tej grupie 
ustawę popiera 84% osób, wobec 91-93% wśród osób zamieszkujących mniejsze miejscowości. 
 
Tabela 4: Procent wskazań odpowiedzi wg. wielkości miejsca zamieszkania 

  

miasto 
powyżej 200 

tys 

miasto 50 - 
200 tys    

miasto do 50 
tys       

wieś          

[1] zdecydowanie nie popieram  5% 1% 2% 3% 

[2] raczej nie popieram  3% 1% 2% 3% 

[3] raczej popieram   42% 31% 23% 22% 

[4] zdecydowanie popieram  42% 61% 71% 69% 

   nie mam zdania   9% 6% 3% 3% 

Średnia 3,33 3,62 3,68 3,62 

[1+2] zdecydowanie i raczej nie popieram 7% 2% 3% 6% 

[3+4] zdecydowanie i raczej popieram 84% 92% 93% A* 91%A* 

Liczba odpowiadających 210 161 235 369 

*A –wynik istotnie statystycznie wyższy od wskazania w grupie A 
 

Wskazań respondentów nie różnicuje istotnie statystycznie poziom wykształcenia. 
 

Tabela 5: Procent wskazań odpowiedzi wg. Poziomu wykształcenia 

  

wykształcenie 
podstawowe 

wykształcenie 
gimnazjalne 

wykształcenie 
zasadnicze 
zawodowe 

wykształcenie 
średnie 

wykształcenie 
wyższe 

[1] zdecydowanie nie popieram  1% 0% 3% 3% 2% 

[2] raczej nie popieram  1% 27% 2% 2% 2% 

[3] raczej popieram   31% 27% 28% 25% 30% 

[4] zdecydowanie popieram  59% 46% 62% 65% 63% 

   nie mam zdania   8% 0% 5% 5% 2% 

Średnia 3,61 3,2 3,58 3,59 3,58 

[1+2] zdecydowanie i raczej nie popieram 2% 27% 5% 5% 4% 

[3+4] zdecydowanie i raczej popieram 90% 73% 90% 90% 94% 

Liczba odpowiadających 84 27! 336 354 173 

! –mała podstawa 

 



 
 

ZAŁĄCZNIK – TREŚĆ PYTANIA 
 
UP1. W Sejmie znajduje się projekt ustawy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii”, 
który przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności, lub pozbawienia wolności do lat 2, dla tego 
„kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletnich poniżej lat 15, zachowań 
seksualnych, lub dostarcza im środków ułatwiających podejmowanie takich zachowań”. 
  
Czy popiera Pan/i ten projekt? 
 
4. zdecydowanie popieram 

3. raczej popieram  

2. raczej nie popieram 

1. zdecydowanie nie popieram 

 

99. (nie czytane) nie mam zdania  

 


