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Wstęp

Kryzys – niezależnie od jego skali – może nas spotkać w każdej chwili. Bez znaczenia jest 
to, czy będzie to wypadek komunikacyjny, atak cybernetyczny, który zakłóci na wiele 
dni dostawy prądu i gazu, czy działania wojenne. Na wszystkie te elementy powinni-
śmy być jako społeczeństwo przygotowani. Inwazja Rosji na Ukrainę w brutalny sposób 
uświadamia nam, że tylko przygotowane społeczeństwo będzie w stanie przetrwać  
i jednocześnie dać siłę i wsparcie walczącym obrońcom.  

Asymetria w potencjale militarnym Polski i Rosji powoduje, że najskuteczniejszym spo-
sobem na zrównoważenie zdolności potencjalnego przeciwnika jest przyjęcie strate-
gii obrony totalnej (ang. total force lub total defence). W Polsce przyjęto w Strategii 
Bezpieczeństwa Narodowego pojęcie Obrony Powszechnej. Zakłada ona, że do obrony 
suwerenności państwa angażuje się całe państwo i społeczeństwo, a siły zbrojne są 
tylko jednym z elementów systemu obronnego. Strategia obrony totalnej uwzględnia 
między innymi odpowiednie ukształtowanie sił zbrojnych, tak aby były one w stanie jak 
najskuteczniej przeciwstawiać się agresji na własne terytorium, ale zakłada też: prze-
szkolenie społeczeństwa, przygotowanie obrony cywilnej oraz dostosowanie poszcze-
gólnych instytucji do funkcjonowania w sytuacji konfliktu zbrojnego.
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Nadrzędnym zadaniem Państwa jest obrona granic i obywateli. Aby się z tego wywiązać 
potrzeba myślenia strategicznego i działania ponad podziałami politycznymi. Bez przy-
gotowanego społeczeństwa nie będzie możliwości skutecznej obrony. Owszem, wojska 
zawodowe (wraz z WOT) – są i będą podstawą bezpieczeństwa Państwa. Jednak bez 
oparcia  w przygotowanym społeczeństwie ich siła będzie niewystarczająca i krótkotrwała. 
Właśnie to skłoniło nas do przebadania gotowości Polaków na kryzysy. Badanie zleci-
liśmy firmie Maison&Partners i przeprowadziliśmy w partnerstwie z portalem Defen-
ce24.pl. Przeprowadzone badania potwierdzają, że społeczeństwo polskie jest chętne  
w obronie i wsparciu obrony Ojczyzny, a z drugiej strony jest bardzo słabo do tego 
przygotowane. Jednak co jest optymistyczne – społeczeństwo chce dokształcać się  
w tym zakresie.

Eksperci od obronności podkreślają, że proces przygotowywania społeczeństwa powi-
nien już zacząć się od szkoły – od nauki konkretnych, praktycznych umiejętności takich, 
jak udzielanie pierwszej pomocy, znajomość lokalizacji obiektów ochronnych takich, jak 
bunkry, czy w końcu obsługa broni. Szkoła obecnie nie realizuje tych celów w sposób 
efektywny.

Jako Państwo, jako społeczeństwo musimy się przygotować na każdy kryzys. Rosnące 
poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie będzie dodatkowym czynnikiem spajającym 
nasze społeczeństwo i budującym wzajemne zaufanie.

Gotowość do zaangażowania się w obronę kraju w razie wojny de-
klaruje 66% dorosłych Polaków, z czego 17% – w walkę na froncie,  
a 49% w inne działania związane z obronnością, ale bez walki.

Co trzeci dorosły Polak wolałby nie angażować się w obronę kraju,  
a zostawić to odpowiednim służbom. 

Mężczyźni częściej niż kobiety deklarują, że w przypadku zagrożenia/
sytuacji kryzysowej, wiedzieliby, jak należy się zachować oraz że  
w razie potrzeby, posiadają przydatne przedmioty.

69% Polaków nie wie, czym jest tzw. plecak przeżycia i co powinno 
się w nim znaleźć. Ma go przygotowane jedynie 3% społeczeństwa. 

50% Polaków deklaruje, że nie wiedziałoby, jak zachować się w razie 
wybuchu wojny czy ataku terrorystycznego. Ponadto w przypadku 
wybuchu wojny prawie połowa Polaków (48%) pozostałaby w domu 
i czekała na wytyczne władz/armii.

Wyniki
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Cele i metodologia badań

Główny cel

Metoda

Próba badawcza

Długość ankiety

Głównym celem badania było poznanie postaw 
i opinii Polaków związanych z tematyką przygo-
towania do ewentualnych sytuacji kryzysowych 
oraz z obronnością kraju.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI 
(Computer Assisted Web Interview) na panelu 
badawczym Ariadna w ramach cotygodnio-
wego badania omnibusowego.

• Badanie zostało przeprowadzone na 
ogólnopolskiej, reprezentatywnej pró-
bie Polaków;

• W badaniu wzięło udział 1073 osób;
• Szczegółową charakterystykę demogra-

ficzną próby przedstawia tabela na s. 6, 7.

Około 
7 minut

5
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Charakterystyka demograficzna próby

PŁEĆ

52% 48%

18–24 lata

25–34 lata

35–44 lata

45–54 lata

55 lat i więcej

14%

20%

16%

18%

32%

WIEK

WYKSZTAŁCENIE

podstawowe lub gimnazjalne

zasadnicze zawodowe

średnie

pomaturalne/policealne

licencjat

wyższe

4%

12%

36%

11%

7%

30%
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WOJEWÓDZTWO

7%

6%

7%

2%

7%

9%

14%

2%

6%

4%

5%

11%

3%

4%

9%

4%

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie

lubelskie
lubuskie

łódzkie
małopolskie

mazowieckie
opolskie

podkarpackie
podlaskie

pomorskie
śląskie

świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie

wielkopolskie
zachodniopomorskie

POSIADANIE DZIECI

NIE

TAK

38%

62%

WIELKOŚĆ MIEJSCA ZAMIESZKANIA

38%

13%

20%

18%

12%

wieś

Małe miasto (do 20 tys.)

Średnie miasto (20–99 tys.)

Duże miasto (100–500 tys.)

Wielkie miasto (powyżej 500 tys.)

7
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Podsumowanie wyników

Ponad połowa Polaków deklaruje, że posiada w domu świece i zapałki (65%), 
apteczkę zawierającą podstawowe leki i środki opatrunkowe (60%), gotówkę 
w wysokości min. 1000 zł (54%), a także baterie i powerbanki (53%). Męż-
czyźni częściej niż kobiety deklarują, że w przypadku zagrożenia/sytuacji 
kryzysowej, wiedzieliby, jak należy się zachować oraz że w razie potrzeby, 
posiadają przydatne przedmioty (np. służące samoobronie/łączności).
 
69% Polaków nie wie, czym jest tzw. plecak przeżycia i co powinno się 
w nim znaleźć. Ma go przygotowane jedynie 3% społeczeństwa. Pośród 
osób, które wiedzą i/lub go posiadają, jest znacznie więcej mężczyzn (37%) 
niż kobiet (27%).

Najwięcej Polaków (69%) wiedziałoby, jak postąpić, w sytuacji odcięcia prądu, 
gazu oraz wody na przynajmniej 24h, natomiast zdecydowanie najmniej 

– w razie wybuchu wojny i ataku terrorystycznego (ok. 50% Polaków de-
klaruje, że nie wiedziałoby, co zrobić, gdyby znaleźli się w tych sytuacjach).  
W przypadku wybuchu wojny, prawie połowa Polaków (48%) pozostałaby  
w domu i czekała na wytyczne władz/armii. Istotnie częściej byłyby to osoby 
w wieku 45–54 l. (57%) i 55 l. i więcej (57%), mężczyźni (55%) oraz miesz-
kańcy wsi (55%). Jednocześnie nieco ponad połowa Polaków ocenia swoje 
zapasy żywności na wystarczające maksymalnie na tydzień.

Informacji na temat obrony powszechnej poszukuje 21% Polaków. Istotnie 
częściej są to osoby młode (18–24 lata). W sytuacji zaistnienia zdarzenia 
kryzysowego, Polacy najchętniej szukaliby informacji na temat tego, jak 
należy postąpić w internecie (m.in. na stronach rządowych; 81%) oraz słu-
chaliby komunikatów ogłaszanych przez służby, na ulicach (88%).

Najczęściej deklarowane umiejętności, które mogłyby być wsparciem zwią-
zanym z obronnością kraju to te, związane z udzielaniem pierwszej pomocy 
przedmedycznej – jakiekolwiek umiejętności w tym zakresie deklaruje 71% 
społeczeństwa, jednak z tego tylko 15% postrzega swoje umiejętności jako 
duże (pozostałe osoby oceniają je jako niewielkie). 

1

2

3

4
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Gotowość do zaangażowania się w obronę kraju w razie wojny deklaruje 
66% dorosłych Polaków, z czego 17% – w walkę na froncie, a 49% w inne 
działania związane z obronnością, ale bez walki. Spośród osób gotowych 
do zaangażowania w walkę na froncie jest znacznie więcej mężczyzn (27%) 
niż kobiet (7%). Osoby w różnym wieku mają inną gotowość do walki za 
Polskę – najwięcej jest takich osób wśród najmłodszych, tj. 18–24 lata (24%),  
a także osób w wieku 45-54 lata (22%). Wyraźnie mniej chętnie w walkę na 
froncie zaangażowałyby się osoby w wieku 25–44 l. Być może dlatego, że 
częściej posiadają małe dzieci, stąd ich mniejsza gotowość do walk na fron-
cie niż w grupie młodszej i nieco starszej. Osoby najstarsze (55+) wyrażają 
dużą gotowość zaangażowania się w obronę kraju, jednak chcą pomagać 
bez konieczności bezpośredniej walki (59%).

Co trzeci dorosły Polak wolałby nie angażować się w obronę kraju, a zostawić 
to odpowiednim służbom. Natężenie tej postawy jest większe wśród kobiet 
oraz mieszkańców wielkich miast. Jednocześnie 72% społeczeństwa – bez 
względu na płeć – twierdzi, że podczas wojny każdy obywatel powinien być 
odpowiedzialny za obronność kraju. Istotnie częściej są to osoby w wieku 
55 l. i więcej (86%) oraz mieszkańcy wschodnich województw (78%).
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Wyniki szczegółowe

Ponad połowa Polaków deklaruje, że posiada w domu świece, apteczkę, min. 
1000 zł w gotówce oraz baterie; najmniej osób ma broń palną, CB-radio, 
agregat prądotwórczy lub inne alternatywne źródło prądu.

Czy w ramach przygotowania do ewentualnych sytuacji kryzysowych 
posiadasz:
N=1073

Świece, świeczki i zapałki

Apteczkę

Gotówkę w wysokości min. 1000 zł

Baterie, powerbanki

Zapas żywności

Zapas wody pitnej

Przemyślane sposoby łączności z bliskimi

Radio tranzystorowe

Inne narzędzia samoobrony niż broń palna

Przemyślane sposoby i miejsca ucieczki

Zapas paliwa

Wiedzę nt. lokalizacji najbliższych punktów zbiórki i schronów

Alternatywne źródła energii (poza agregatem prądotwórczym)

CB-radio

Agregat prądotwórczy (spalinowy)

Broń palną

65%

60%

54%

53%

36%

34%

30%

23%

21%

20%

15%

14%

12%

10%

10%

4%

Lepsze przygotowanie do ewentualnych 
sytuacji kryzysowych prawie w każdym 
przypadku (za wyjątkiem – tu, brak istot-
nych różnic – posiadania: odpowiednio za-
opatrzonej apteczki, zapasu żywności, świec 
i zapałek oraz wiedzy na temat lokalizacji 
najbliższych punktów zbiórki i schronów) 
deklarują mężczyźni. 
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69% Polaków nie wie, czym jest tzw. plecak przeżycia i co powinno się w nim 
znaleźć. Ma go przygotowane jedynie 3% społeczeństwa. 

11

Czy masz przygotowany tzw. plecak przeżycia?
N=1073

Istotnie częściej:

• kobiety (74%)

• region pd. (75%)

Istotnie częściej:

• mężczyźni (32%)

• wyborcy PiS (34%)

• mieszkańcy małych miast (41%)

• region pd.-zach. (40%)

Istotnie częściej:

• mężczyźni (5%)

69%

28%

3%

Nie i nie wiem, co to dokładnie jest, 
ani co powinno się tam znaleźć

Tak

Nie, ale wiem dokładnie, co to jest  
i co powinno się tam znaleźć

Pośród osób, które wiedzą i/lub posiadają 
tzw. plecak przeżycia, jest znacznie więcej 
mężczyzn (37%) niż kobiet (27%). Mieszkań-
cy południowo-zachodnich rejonów kraju 
wykazują w tym zakresie większą świado-
mość. Najmniejszą wiedzę w tym zakresie 
mają Polacy zamieszkujący na południu 
Polski – ¾ z nich nie wie, czym taki plecak jest. 
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W przypadku wybuchu wojny, prawie połowa Polaków pozostałaby w domu  
i czekała na wytyczne władz/armii. Także około 50% osób deklaruje posia-
danie zapasów żywności wystarczających maksymalnie na tydzień.

Jak Ci się wydaje, jakbyś się zachował(-a) w sytuacji wybuchu wojny? 
Wybierz jedną odpowiedź najbliższą temu, co sądzisz, że byś zrobił(-a).
N=1073

    48%

    28%

    21%

    3%

Został(-a)bym w domu  
i czekał(-a) na wytyczne  

od władz/armii

Poszukał(-a)bym bezpiecznej 
kryjówki w okolicy mojego 

miejsca zamieszkania

Wyjechał(-a)bym/uciekł(-a)
bym w bezpieczne miejsce 

w oddaleniu od domu  
(w innym regionie)

Postąpił(-a)bym inaczej

Istotnie częściej:

• osoby 45-54 l. (57%)  

i 55 l. i więcej (57%)

• mężczyźni (55%)

• mieszkańcy wsi (55%)
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Gdyby nagle zdarzyła się taka sytuacja, że musiał(-a)byś przeżyć tylko 
ze zgromadzonych obecnie w domu zapasów jedzenia, to na jak długo by 
Ci one starczyły?
N=1073

    13%

    10%

   28%

   20%

  11%

  11%

  7%

Do 3 dni

4–6 dni

Około tygodnia

1–2 tygodnie

3–4 tygodnie

Miesiąc lub więcej

Nie wiem, trudno powiedzieć

Kobiety deklarują posiadanie większych za-
pasów żywności niż mężczyźni.
 
Wśród osób, które nie potrafiły określić, na 
jak długo wystarczyłoby im jedzenia, częściej 
znajdują się osoby w wieku 18-24 lata (11%).

51%
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73%

71%

62%

47%

24%

19%

25%

26%

38%

61%

8%

3%

12%

15%

15%

Umiejętność serwisowania broni

Umiejętność walki wręcz, znajomość sztuk walki

Posługiwanie się bronią palną (umiejętność
strzelania)

Umiejętności związane z moim wykształceniem
(np. inżynierskie, informatyczne, logistyczne,

medyczne)

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

Zupełnie ich nie posiadam Posiadam w niewielkim stopniu Posiadam w dużym stopniu

Najpowszechniej deklarowaną umiejętnością jest udzielanie pierwszej po-
mocy przedmedycznej, jednocześnie tylko 15% osób ocenia swoje umiejęt-
ności w tym zakresie jako duże.

Na ile posiadasz poniższe umiejętności, które mogłyby być wsparciem 
związanym z obronnością kraju?
N=1073

Umiejętność serwisowania broni

Zupełnie ich nie posiadam

Posiadam w dużym stopniu

Posiadam w niewielkim stopniu

Jednocześnie, prawie jedna na cztery oso-
by (24%) twierdzi, że zupełnie nie potrafiłaby 
udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. 
 
Dla porównania, jakiekolwiek umiejętności 
posługiwania się bronią palną zadeklarowa-
ło 38% Polaków (12% duże i 26% niewielkie). 

Istotnie częściej:

• mężczyźni (22%)

• zawodowi żołnierze

Istotnie częściej:

• mężczyźni (37%)

• osoby w wieku 18-24 lata (33%)

• mieszkańcy pd.-zach. (36%) 

Udzielanie pierwszej pomocy 
przedmedycznej 

Umiejętności związane z moim 
wykształceniem (np. inżynierskie, 

informatyczne, logistyczne, medyczne) 

Posługiwanie się bronią palną 
(umiejętność strzelania) 

Umiejętność walki wręcz, 
znajomość sztuk walki
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9%

9%

9%

12%

12%

22%

30%

30%

31%

37%

38%

47%

33%

34%

31%

29%

29%

16%

17%

15%

18%

12%

11%

7%

11%

12%

11%

10%

10%

8%

Wybuchła wojna

Dokonano by ataku terrorystycznego

Dokonano by nalotu bombowego

Zaczęłyby wyć syreny alarmowe

Nastąpiłaby klęska żywiołowa, np. powódź

Odcięto by prąd, gaz oraz wodą na przynajmniej
24h

Zdecydowanie wiedział(a)bym, co zrobić
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie wiedział(a)bym, co zrobić
Trudno powiedzieć, nigdy o tym nie myślałem/am

Najwięcej Polaków wiedziałoby jak postąpić w sytuacji odcięcia prądu, gazu 
oraz wody; natomiast zdecydowanie najmniej – w razie wybuchu wojny  
i ataku terrorystycznego (ok. 50% Polaków deklaruje, że nie wiedziałoby, co 
zrobić, gdyby znaleźli się w tych sytuacjach).

Poniżej znajduje się lista różnych sytuacji kryzysowych, w których może 
ktoś się znaleźć. Na ile wiedział(-a)byś, jak postąpić/co zrobić, gdyby  
w okolicy Twojego miejsca zamieszkania:
N=1073

9%

9%

9%

12%

12%

22%

30%

30%

31%

37%

38%

47%

33%

34%

31%

29%

29%

16%

17%

15%

18%

12%

11%

7%

11%

12%

11%

10%

10%

8%

Wybuchła wojna

Dokonano by ataku terrorystycznego

Dokonano by nalotu bombowego

Zaczęłyby wyć syreny alarmowe

Nastąpiłaby klęska żywiołowa, np. powódź

Odcięto by prąd, gaz oraz wodą na przynajmniej
24h

Zdecydowanie wiedział(a)bym, co zrobić
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie wiedział(a)bym, co zrobić
Trudno powiedzieć, nigdy o tym nie myślałem/am

Wybuchła wojna

Dokonano ataku 
terrorystycznego 

Dokonano nalotu 
bombowego

Zaczęły wyć 
syreny alarmowe

Nastąpiła klęska 
żywiołowa, np. powódź

Odcięto prąd, gaz oraz 
wodę na przynajmniej 24h

9%

9%

9%

12%

12%

22%

30%

30%

31%

37%

38%

47%

33%

34%

31%

29%

29%

16%

17%

15%

18%

12%

11%

7%

11%

12%

11%

10%

10%

8%

Wybuchła wojna

Dokonano by ataku terrorystycznego

Dokonano by nalotu bombowego

Zaczęłyby wyć syreny alarmowe

Nastąpiłaby klęska żywiołowa, np. powódź

Odcięto by prąd, gaz oraz wodą na przynajmniej
24h

Zdecydowanie wiedział(a)bym, co zrobić
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie wiedział(a)bym, co zrobić
Trudno powiedzieć, nigdy o tym nie myślałem/amTrudno powiedzieć, nigdy o tym nie myślałe(-a)m

Zdecydowanie wiedział(-a)bym, co zrobić

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie wiedział(-a)bym, co zrobić

Mężczyźni częściej niż kobiety uważają, że  
wiedzieliby, jak się zachować we wszystkich 
powyższych sytuacjach kryzysowych.



Warsaw Enterprise Institute

Value Added Theft. Walka z luką VAT w Polsce

16

Nieco ponad jedna na pięć osób (21%) poszukuje informacji na temat obro-
ny powszechnej

Czy poszukujesz informacji na temat obrony powszechnej, 
np. porad lub wytycznych dotyczących postępowania w sytuacjach 
zagrożenia (np. wojen, kataklizmów, zamachów 
terrorystycznych)?
N=1073

21%

79%

Tak

Nie

Gdzie, w sytuacji zaistnienia zdarzenia kryzysowego (np. kataklizm,  woj-
na, atak terrorystyczny), szukał(-a)byś informacji na tematy związane  
z wytycznymi dotyczącymi dalszego postępowania? (dowolna liczba odp.)
N=1073

Słuchałbym komunikatów ogłasza-
nych na ulicach przez służby

W internecie

Na oficjalnych stronach rządowych 
wojska polskiego

Wśród osób bliskich, znajomych, które 
mają większą wiedzę na ten temat niż ja

W telewizji

W radiu

W mediach społecznościowych

Inne źródło (m.in.: wszędzie/w prasie 
papierowej/CB radiu/nie wiem)

88%

81%

81%

79%

78%

78%

64%

9%

Tak

Nie
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Gotowość do zaangażowania się w obronę kraju w razie wojny deklaruje 66% 
dorosłych Polaków, z czego 17% w walkę na froncie, a 49% w inne działania 
związane z obronnością, ale bez walki.

Które z poniższych stwierdzeń opisuje najlepiej Twoją gotowość do zaan-
gażowania się do obrony kraju w razie wojny?
N=1073

17%

49%

34%

Zaangażował(a)bym się w
obronę kraju włącznie z walką
na froncie

Zaangażował(a)bym się w
obronę kraju, ale bez walki na
froncie

Nie zaangażował(a)bym się,
zostawił(a)bym to
odpowiednim służbom

Zaangażował(-a)bym się  
w obronę kraju włącznie  
z walką na froncie

Zaangażował(-a)bym się  
w obronę kraju, ale bez 
walki na froncie

Nie zaangażował(-a)bym 
się, zostawił(-a)bym to 
odpowiednim służbom

Spośród osób gotowych do zaangażowania w walkę na froncie 
jest znacznie więcej mężczyzn (27%) niż kobiet (7%).

Osoby w różnym wieku mają inną gotowość 
do walki za Polskę – najwięcej jest takich 
wśród najmłodszych: 18-24 lata (24%) oraz 
osób w wieku 45-54 lata (22%). Wyraźnie 
mniej chętnie w walkę na froncie zaangażo-
wałyby się osoby w wieku 25-44 l. Być może 
dlatego, że częściej posiadają małe dzie-
ci, stąd ich mniejsza gotowość do walk na 
froncie niż w grupie młodszej i nieco starszej. 
Osoby najstarsze (55+) wyrażają dużą go-
towość zaangażowania się w obronę kraju, 
jednak chcą pomagać bez konieczności bez-
pośredniej walki (59%).
 
Co trzeci dorosły Polak wolałby nie angażować 
się w obronę kraju, a zostawić to odpowiednim 
służbom. Natężenie tej postawy jest większe 
wśród kobiet oraz mieszkańców wielkich miast. 

Istotnie częściej:
• kobiety (43%)
• mieszkańcy  

wielkich miast  
(42%)

Istotnie częściej:
• osoby powyżej 55 lat 

(59%)
• osoby z wyższym  

wykształceniem (54%)

Istotnie częściej:
• mężczyźni (27%)
• osoby 18-24 l. (24%)  

i 45-54 l. (22%)
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72% społeczeństwa – bez względu na płeć – twierdzi, że podczas wojny każdy 
obywatel powinien być odpowiedzialny za obronność kraju 

Kto Twoim zdaniem powinien być odpowiedzialny za obronność kraju  
w razie wojny?
N=1073

Armia zawodowa

Jednostki obrony terytorialnej (WOT)

Obrona cywilna

Instytucje paramilitarne/proobronne

Każdy obywatel

Nie

Tak

Nie znam tej organizacji/nie wiem, co to jest

Istotnie częściej:
• osoby w wieku 18-24 l. 

(40%) i 25-34 l. (42%) Istotnie częściej:
• osoby 55 l. i więcej 

(86%)
• mieszkańcy 

wschodniej  
części kraju  
(78%)
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