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1. WPROWADZENIE 
 
Ważna rola, którą pełni wymiar sprawiedliwości w społeczeństwie, wymaga przede wszystkim 

sprawnego funkcjonowania i przystępności dla obywateli. Istotne jest, aby Polacy mieli poczucie, 

że wymiar sprawiedliwości działa przede wszystkim dla nich, a nie w służbie sędziów, czy władzy. Polski 

wymiar sprawiedliwości od lat stara się wychodzić naprzeciw takim oczekiwaniom. Zmiany 

wprowadzane są stopniowo, tak, aby nie burzyć istniejącego modelu i nie zakłócić tym samym 

podstawowej funkcji sądów jaką jest orzecznictwo, a także niezawisłości sędziowskiej. 

Za realizowanymi reformami stoi idea usprawniania i unowocześniania sądów. Wydaje się, że zmiany, 

które udało się wprowadzić do tej pory, już przynoszą widoczne pozytywne efekty. Polski wymiar 

sprawiedliwości staje się bardziej przyjazny obywatelom, a załatwiane w tym organie sprawy – bardziej 

przejrzyste w oczach opinii publicznej. 

31 marca 2010 r. weszła w życie ustawa, która rozdzielając urząd Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora 

Generalnego, zmieniła porządek prawny w Polsce. Od tej pory obie funkcje stały się od siebie niezależne. 

Podłożem tej decyzji było stworzenie instytucjonalnych podstaw do autonomii prokuratury od ośrodków 

władzy wykonawczej. 

Innym bardzo ważnym zadaniem było powstanie e-sądu, tj. elektronicznego postępowania 

upominawczego. Dzięki tej zmianie nastąpiło znaczne uproszczenie i przyspieszenie procedur sądowych, 

a ponadto obniżenie ich kosztów. Tym samym odciążone zostały sądy rozpatrujące sprawy, w których 

stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.   

Kolejną zmianą było umożliwienie przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet. Ta nowa usługa 

spotkała się z ogromnym zainteresowaniem społeczeństwa, co jest dowodem istnienia w społeczeństwie 

dużego zapotrzebowania na tego rodzaju zmiany. 

Prowadzone są także prace na projektem S-24, który przewiduje ułatwienia i znaczące przyspieszenie 

zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także uproszczenie związanej z tym procedury. 

Dzięki planowanym zmianom, możliwe będzie utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy 

wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego w Internecie. Umowa spółki zostanie zawarta z chwilą 

wprowadzenia do systemu teleinformatycznego wszystkich danych i po opatrzeniu ich podpisem 

elektronicznym. Utworzenie spółki będzie możliwe w ciągu doby. Propozycja Ministerstwa 

Sprawiedliwości daje podstawę sądowi rejestrowemu do rozpoznania wniosku utworzenia spółki w ciągu 

jednego dnia od daty jego wpływu. 
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Ponadto przygotowany został projekt nowelizacji Ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie menadżerskiego modelu zarządzania sądami. Ma to na celu 

odciążenie prezesów sądów od prac administracyjnych, tak aby więcej uwagi mogli poświęcać 

na działalność orzeczniczą i pracę z sędziami. W projekcie przewidziane jest także wprowadzenie ocen 

okresowych sędziów, połączonych z indywidualnym planem rozwoju. 

Kolejną zmianą jest wprowadzenie przepisów dotyczących karania za stalking, czyli uporczywe nękanie. 

Według badań zleconych przez Ministerstwo Sprawiedliwości okazało się bowiem, że stalking dotyka 

stosunkową dużą grupę społeczeństwa, a w związku z tym niezbędne są rozwiązania prawne regulujące 

ten problem. 

Przedstawiona wyżej krótka charakterystyka reform wprowadzanych przez polski wymiar 

sprawiedliwości nie wyczerpuje listy zmian. Do najważniejszych nalezą także:  

� tzw. e-protokół, czyli przepisy dotyczące nagrywania rozprawy na sali sądowej,  

� system dozoru elektronicznego, czyli wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem 

karnym za pomocą specjalnych „obrączek” monitorujących miejsce przebywania więźnia, 

� zaostrzenie kar dla pedofilów. 

 

Opinie społeczeństwa o przeprowadzonych przez polski wymiar sprawiedliwości zmianach były m.in. 

przedmiotem badania realizowanego przez TNS OBOP dla Ministerstwa Sprawiedliwości, którego wyniki 

przedstawione zostały w niniejszym raporcie. 

Poza wynikami najnowszego badania, raport zawiera także analizę porównawczą wyników najnowszego 

badania z wynikami badania zrealizowanego w 2008 r. 



 

 5 

2. OPIS METODOLOGII 
 

Cele badania 

„Badanie opinii publicznej na temat: wizerunku wymiaru sprawiedliwości, oceny reformy wymiaru 

sprawiedliwości, aktualnego stanu świadomości społecznej w zakresie alternatywnych sposobów 

rozwiązywania sporów oraz praw osób pokrzywdzonych przestępstwem” zrealizowane zostało na 

potrzeby projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości”, dofinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego 

„Kapitał Ludzki” 2007-2013.  

 

Głównym celem badania było dostarczenie wiarygodnych i aktualnych informacji na temat oceny 

przez społeczeństwo poszczególnych obszarów wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Zamierzeniem było, 

aby badanie opinii publicznej, jako jedno z działań realizowanych w ramach projektu „Ułatwianie 

dostępu do wymiaru sprawiedliwości”, przyczyniło się do oceny realizacji celów szczegółowych projektu, 

tj.: 

� intensyfikowanie oraz wprowadzanie atrakcyjnych form polityki informacyjno-edukacyjnej, 

� usprawnienie i podnoszenie jakości obsługi klientów w sądach, 

� zwiększenie popularności alternatywnych metod rozwiązywania sporów, 

� opracowanie koncepcji jednolitego systemu pomocy dla ofiar przestępstw. 

 

Cele szczegółowe badania obejmowały poznanie: 

� wizerunku wymiaru sprawiedliwości w społeczeństwie, 

� zmiany wizerunku wymiaru sprawiedliwości (w porównaniu z wynikami badania z 2008 r. 

opublikowanego w raporcie z lutego 2009 r.), 

� społecznej oceny przebiegu reformy wymiaru sprawiedliwości i kierunków, w jakich zmierzają 

działania podejmowane w ramach reformy, 

� panujących obecnie tendencji w odbiorze publicznym wymiaru sprawiedliwości, 

� aktualnego stanu świadomości społecznej w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania 

sporów, 

� aktualnego stanu świadomości społecznej w zakresie praw osób pokrzywdzonych przestępstwem. 
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Problemy badawcze 

W badaniu określono następujące problemy badawcze: 

� wizerunek wymiaru sprawiedliwości (problem badawczy nr 1) – szczególnie ocena dostępności 

wymiaru sprawiedliwości, możliwych rozwiązań, jak też ocena ogólna organizacji wymiaru 

sprawiedliwości, a także określenie preferowanych przez społeczeństwo sposobów przybliżania 

i popularyzowania problematyki związanej z wymiarem sprawiedliwości w Polsce, 

� ocena reformy wymiaru sprawiedliwości (problem badawczy nr 2), 

� aktualny stan świadomości społecznej w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów 

(problem badawczy nr 3), 

� aktualny stan świadomości społecznej w zakresie praw osób pokrzywdzonych przestępstwem 

(problem badawczy nr 4).  

 

Metody i techniki badania, termin realizacji oraz informacje o próbie  

Badanie zrealizowano w dniach 11 – 24 maja 2011 roku metodą ilościową, za pomocą techniki CAPI 

(Computer Assisted Personal Interviewing), czyli wywiadów bezpośrednich w domu respondenta 

wspomaganych komputerowo. Przeprowadzono 1500 wywiadów. Badanie zrealizowane zostało na 

ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.  

Badanie główne poprzedzone zostało badaniem pilotażowym, w którym zrealizowano 50 wywiadów. 

Na podstawie wyników badania pilotażowego dokonano poprawek kwestionariusza wywiadu, jeśli 

chodzi o precyzję i zrozumiałość dla osób badanych sformułowań użytych w pytaniach kwestionariusza. 
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3. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYNIKÓW BADANIA 

3.1. STYCZNOŚĆ Z ORGANAMI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 

Większość obywateli w ciągu ostatnich dwóch lat nie miała żadnego kontaktu z organami wymiaru  

sprawiedliwości lub też z instytucjami z nim związanymi. Z deklaracji badanych wynika, że choć z jedną z 

tych instytucji zetknęło się osobiście lub pośrednio (styczność miał ktoś z najbliższego otoczenia 

badanych) od 1% do 20% respondentów.  

Wykres 1 Styczność z organami wymiaru sprawiedliwości 
A4a. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat Pan/i osobiście lub osoby z grona najbliższych Panu/i osób miał/y styczność z którymś 
z wymienionych organów, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości? 
N=1500, Dane w proc. 

Relatywnie najwięcej osób (20%) miało 

styczność z sądem, niewiele mniej – 

z notariuszem (16%),  jeszcze mniej 

z radcami prawnymi (6%), komornikami 

(6%), prokuraturą (4%). Najmniej osób 

zetknęło się ze służbą więzienną, ławnikami 

(po 1%). 

 

 

 
 

Wykres 2 Związek ze sprawą 
A4b. Czy sprawa dotyczyła Pana/Panią bezpośrednio, był(a) Pan/Pani w nią zaangażowany(a) osobiście, choć Pana/Pani nie 
dotyczyła (np. jako świadek), czy też słyszał(a) Pan/Pani o niej od znajomych, rodziny?  

Podstawa procentowania – osoby, które 
osobiście lub ktoś z grona najbliższych 
zetknął się z wymienioną instytucją,  
Dane w proc. 

20

16

7

6

6

4

1

1

80

84

93

94

94

96

99

99

sądy

notariusze

adwokaci

radcy prawni

komornicy

prokuratura

służba więzienna

ławnicy

tak nie

72

63

55

54

45

45

34

31

13

18

17

23

32

36

32

21

15

19

28

23

23

19

34

48

notariusze n=244

radcy prawni n=97

komornicy n=90

adwokaci n=106

 sądy n=299

 ławnicy n=15

 prokuratura n=67

służba więzienna n=13

 Sprawa dotyczyła mnie bezpośrednio

 Byłe(a)m zaangażowany\a w sprawę choć osobiście mnie nie
dotyczyła (np. jako świadek)

 Ze słyszenia od znajomych, rodziny
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W przypadku większości instytucji szeroko rozumianego1 wymiaru sprawiedliwości styczność z nią 

najczęściej łączyła się ze sprawą, która bezpośrednio dotyczyła respondenta. Był to powód kontaktu dla 

większości osób, które w ciągu ostatnich dwóch lat zetknęły się z:  

• notariuszem (72%) 

• radcą prawnym (63%)  

• komornikiem (55%) 

• adwokatem (54%). 

Styczność z sądem, ławnikami również najczęściej wynikała z załatwiania sprawy bezpośrednio 

dotyczącej respondenta (po 45%), ale niewiele rzadziej wiązała się ze sprawą, w którą respondent był 

zaangażowany, choć go osobiście nie dotyczyła (odpowiednio: 32% i 37%).  

Natomiast w przypadku: 

• prokuratury – równie częstym powodem styczności była sprawa dotycząca osobiście respondenta, 

jak również sprawa, którą respondent znał ze słyszenia (po 34%), 

• służby więziennictwa – najczęstszym powodem styczności z tą instytucją były sprawy znane 

ze słyszenia od znajomych, rodziny (48%). 

Osoby, które zetknęły się z jakąś instytucją lub grupą zawodową działającą na rzecz wymiaru 

sprawiedliwości, zazwyczaj miały z nią kontakt sporadyczny – nie więcej niż 3 kontakty w ciągu 

ostatnich dwóch lat. 

Wykres 3 Częstość kontaktów z instytucjami wymiaru sprawiedliwości 
A4c. Jak często (suma kontaktów)? 
Podstawa procentowania – osoby, które osobiście lub ktoś z grona najbliższych zetknął się z wymienioną instytucją,  
Dane w proc. 

58

68

68

73

73

76

81

87

35

17

26

20

21

13

8

13

6

9

4

4

3

5

0

0

1

6

2

3

2

6

11

0

adwokaci n=106

 ławnicy n=15

komornicy n=90

radcy prawni n=97

 sądy n=299

 prokuratura n=67

służba więzienna n=13

notariusze n=244

 raz, dwa razy  kilka razy, (3-7)  dość często, (8-13)  bardzo często, (powyżej 13 na przestrzeni 2 lat)

 

                                                 
1 Analizując w różnych aspektach wymiar sprawiedliwości, często braliśmy pod uwagę również instytucje 
współdziałające (np. adwokatura) lub grupy działające na rzecz wymiaru sprawiedliwości (np. notariusze, 
komornicy)  
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Instytucje, z którymi ponad trzy czwarte osób występujących w roli petentów miało nie więcej niż trzy 

kontakty, to: 

• notariusze (87%), 

• służba więziennictwa (81%), 

• prokuratura (76%). 

Instytucje, z którymi sporadyczne kontakty miało ponad dwie trzecie zainteresowanych, to: 

• sądy, radcy prawni (po 73%) 

• komornicy, ławnicy (po 68%). 

W kontaktach z adwokatami również dominują spotkania sporadyczne (nie więcej niż trzy spotkania – 

58%), ale w przypadku tej instytucji aż 35% osób mających z nią styczność stwierdziło, że kontaktowało 

się z nią 3 – 7 razy (w ciągu ostatnich dwóch lat). 

Instytucje bądź grupy zawodowe działające na rzecz wymiaru sprawiedliwości, z którymi najwięcej osób 

miało bardzo częsty kontakt (powyżej 13 spotkań na przestrzeni dwóch lat), to: 

• adwokaci (35%), 

• komornicy (26%), 

• sądy (21%), 

• radcy prawni (20%), 

• ławnicy (17%), 

• prokuratura (6%), 

• notariusze (12%). 

 

Wykres 4 Kontakt z sądem 3 -5 lat temu osób, które ostatnio miały doświadczenia z sądem 
A4dz. Czy taki kontakt następował również wcześniej, np. 3 – 5 lat temu 
N=299 – osoby, które osobiście lub ktoś z grona najbliższych zetknął się z sądem 3-5 lat temu, Dane w proc.  

 

Większość osób, które w ciągu ostatnich dwóch lat 

miały kontakt z sądem, nie miała wcześniej 

styczności z tą instytucją – tylko 20% twierdzi, że 

w okresie ostatnich trzech – pięciu lat zetknęło się 

z sądem. 

 
 

20

80
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23

18

7

52

sąd n=58

 bardzo często (pow. 13 w
okresie 3–5 lat temu)

 dość często (8-13)

 kilka razy (3-7)

 raz, dwa razy

Dla połowy z nich był to kontakt osobisty – sprawa dotyczyła ich bezpośrednio (50%). Kontakt ten nie był 

zbyt częsty – 52% z nich miało nie więcej niż trzy kontakty z tą instytucją. 

Wykres 5 Kogo dotyczyła sprawa w sądzie 
A4dz1. Czy sprawa dotyczyła Pana/Panią bezpośrednio, był(a) 
Pan/Pani w nią zaangażowany(a) osobiście, choć Pana/Pani nie 
dotyczyła (np. jako świadek), czy też słyszał(a) Pan/Pani o niej od 
znajomych, rodziny? 
N=58 – osoby, które osobiście lub ktoś z grona najbliższych zetknął się 
z sądem ostatnio oraz w ciągu ostatnich 3-5 lat, Dane w proc.  
 

 

 

 

Wykres 6 Częstość kontaktów z sądem 
A4z2. Jak często (suma kontaktów)? 
N=58 - osoby, które osobiście lub ktoś z  grona najbliższych zetknął się 
z sądem ostatnio oraz w ciągu ostatnich 3-5 lat, Dane w proc. 
 
 
 

Porównanie z 2008 rokiem 

Porównując deklaracje badanych z 2008 roku z bieżącymi danymi, można stwierdzić, iż obecnie 

zdecydowanie mniej osób przyznaje, że miało styczność z jakimiś  instytucjami wymiaru sprawiedliwości. 

Tabela 1 Styczność z organami wymiaru sprawiedliwości 
A4a. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat Pan/i osobiście lub osoby z grona najbliższych Panu/i osób miał/y styczność z którymś 
z wymienionych organów, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości?, N=1500, Dane w proc. 

  tak nie 

2011 20 49 
sądy 

2008 51 49 

2011 16 84 
notariusze 

2008 33 67 

2011 7 93 
adwokaci 

2008 39 61 

2011 6 94 
radcy prawni 

2008 10 90 

2011 6 94 
komornicy 

2008 20 80  

2011 4 96 
prokuratura 

2008 20 80 

2011 1 99 
służba więzienna 

2008 3 97 

2011 1 99 
ławnicy 

2008 3 97 

37

50

13

 bezpośrednio

zaangażowany\a osobiście, choć  mnie nie dotyczyła (np.
jako świadek)

 ze słyszenia od znajomych, rodziny

Natomiast hierarchia instytucji, z którymi respondenci 

najczęściej mieli kontakt, uległa niewielkim zmianom: 

• Nadal na pierwszym miejscu jest sąd, z tym, że 

obecnie zdecydowanie mniej osób twierdzi, że 

zetknęło się z tą instytucją osobiści lub pośrednio 

(20%, czyli o 31 pkt. proc. mniej niż w 2008 roku).  

• Drugie miejsce zajmują notariusze, natomiast trzy 

lata temu zajmowali adwokaci. 

• Radcy prawni sytuujący się na czwartej pozycji, 

poprzednio zajmowali szóste miejsce. 
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Obecnie w przypadku większości instytucji dominuje kontakt bezpośredni, czyli styczność z instytucją 

wiąże się ze sprawą bezpośrednio dotyczącą respondenta. Natomiast trzy lata temu osoby, które 

deklarowały kontakt z jakąś instytucją lub grupą zawodową działającą na rzecz wymiaru sprawiedliwości 

albo  miały z nią do czynienia pośrednio (słyszały o sprawie od znajomych), albo – tak jak w przypadku 

notariuszy i sądów – równie częsty był kontakt pośredni, jak i bezpośredni. Tylko w wypadku radców 

prawnych kontakt najczęściej dotyczył spraw, w które respondenci byli zaangażowani, mimo, że 

osobiście ich one nie dotyczyły. 

Tabela 2 Związek ze sprawą 
A4b. Czy sprawa dotyczyła Pana/Panią bezpośrednio, był(a) Pan/Pani w nią zaangażowany(a) osobiście, choć Pana/Pani nie 
dotyczyła (np. jako świadek), czy też słyszał(a) Pan/Pani o niej od znajomych, rodziny?  
Podstawa procentowania – osoby, które osobiście lub ktoś z  grona najbliższych zetknął się z wymienioną instytucją,  
Dane w proc. 

  Sprawa 
dotyczyła 

mnie  
bezpośrednio 

Byłem 
zaangażowany, 
choć osobiście 

mnie nie 
dotyczyła 

Ze 
słyszenia, 

od 
znajomych 

2011 72 13 15 
notariusze  

2008 47 (6*) (47) 

2011 63 18 19 
radcy prawni 

2008 (14) 54 (32) 

2011 55 17 28 
komornicy  

2008 40 (5) (55) 

2011 54 23 23 
adwokaci 

2008 70 (4) (26) 

2011 45 32 23 
sądy 

2008 32 34 34 

2011 45 36 19 
ławnicy  

2008 (9) (2) 89 

2011 34 32 34 
prokuratura  

2008 (6) (16) 78 

2011 31 21 48 
służba więzienna 

2008 (29) (5) 66 

* Dane w nawiasach pochodzą z tabel załączonych do raportu 
 

W ciągu tych lat zmieniła się 

również hierarchia instytucji, 

z którymi respondenci mieli 

kontakt bezpośredni (ze 

względu na sprawę, która ich 

osobiście dotyczyła). W 2008 

pierwsze miejsce zajmowali 

adwokaci zdecydowanie 

wyprzedzając lidera obecnego 

rankingu – notariuszy. Trzecie 

miejsce wtedy i teraz należy do 

komorników.  

Największej  zmianie uległa 

pozycja radców prawnych, 

którzy poprzednio zajmowali 

szóstą, a obecnie lokują się na 

drugiej pozycji.  



 

 12 

Tabela 3 Częstość kontaktów z instytucjami wymiaru sprawiedliwości 
A4c. Jak często (suma kontaktów)? 
Podstawa procentowania – osoby, które osobiście lub ktoś z grona najbliższych zetknął się z wymienioną instytucją,  
Dane w proc. 

  
Raz, dwa 

razy 
Kilka razy 

 (3-7) 
Dość często 

(8-13) 

Bardzo 
często 

(pow. 13 
razy) 

2011 87 13 0 0 
notariusze  

2008 (12) (39) 41 (7) 

2011 81 8 0 11 
służba więzienna 

2008 45 43 (10) (2) 

2011 76 13 5 6 
prokuratura 

2008 82 13 1 6 

2011 73 21 3 2 
sądy 

2008 26 (27) (24) (23) 

2011 73 20 4 3 
radcy prawni 

2008 (25) 33 31 (11) 

2011 68 26 4 2 
komornicy 

2008 71 (19) (5) (5) 

2011 68 17 9 6 
ławnicy 

2008 98 2 0 0 

2011 58 35 5 1 
adwokaci 

2008 45 41 (9) (4) 

Na przestrzeni trzech lat zmieniła się częstotliwość kontaktów z poszczególnymi organami wymiaru 

sprawiedliwości oraz grupami zawodowymi działającymi na ich rzecz: 

• Notariusze – obecnie kontakt z nimi najczęściej  jest sporadyczny (maksymalnie trzykrotny), 

natomiast przed trzema laty dwie piąte osób, które miały styczność z tą instytucją, deklarowało 

kontakt dość częsty. 

• Radcy prawni – obecnie dominuje kontakt sporadyczny (73%), przed  laty zaś najczęściej kontakty 

były rzadkie lub dość częste (w przeciągu dwóch lat poprzedzających wywiad od 3 do 13 kontaktów 

zadeklarowało 64% osób mających styczność z tą instytucją). 

• Sądy – w ciągu ostatnich dwóch lat zdecydowana większość pytanych (73%) miała nie więcej niż trzy 

kontakty z tą instytucją, natomiast w okresie poprzedzającym badanie z roku 2008 częstość 

kontaktów była zróżnicowana - jedna czwarta pytanych deklarowała kontakt sporadyczny i mniej 

więcej tyle samo rzadki, częsty i bardzo częsty. 

• Służba więzienna – obecnie większość osób, która miała styczność z tą instytucją, określiła swój 

kontakt jako sporadyczny, zaś trzy lata temu  równie częsty był kontakt sporadyczny, jak i rzadki 

(kilka razy ). 
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3.2. WIZERUNEK WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 

Można sądzić, że najczęściej wizerunek wymiaru sprawiedliwości kształtują sędziowie, a nieco rzadziej 

prokuratorzy. 

Wymiar sprawiedliwości kojarzy się Polakom przede wszystkim z sądem – tę instytucję spontanicznie 

wymieniło 77% badanych. 

Wykres 7 Instytucje, organy reprezentujące wymiar sprawiedliwości 
A. Kto, Pana zdaniem w Polsce reprezentuje wymiar sprawiedliwości? Jakie instytucje, organy 
N=1500. Możliwe wiele odpowiedzi, Dane w proc. 

Dla ponad jednej czwartej wymiar 

sprawiedliwości reprezentowany jest 

przez: 

• prokuraturę (29%) 

• policję (26%). 

Co dziesiąty badany wymienił 

Ministerstwo Sprawiedliwości (11%). 

 

 

 

 

 

Porównanie z 2008 rokiem 

Obecnie zdecydowana większość Polaków jest zgodna w kwestii, iż wymiar sprawiedliwości reprezentuje 

sąd, natomiast trzy lata temu sąd był jedną z trzech  instytucji (obok prokuratury i policji), które 

najczęściej  były uważane za organy wymiaru sprawiedliwości. 

Inne zmiany w wizerunku wymiaru sprawiedliwości, to rzadsze niż przed laty postrzeganie adwokatów 

oraz rządu jako organów wymiaru sprawiedliwości. 

 

 

 

 
 

77

29

26

11

2

2

1

1

1

1

1

1

3

7

 sądy (Najwyższy, powszechne, itp.)

prokuratura (Prok. Generalny, okręgowa itp.)

 policja

 Ministerstwo Sprawiedliwości (Minister)

 adwokaci

 Rząd

 straż miejska

 Prezydent

 służba więzienna

 władza ustawodawcza – Sejm

 Trybunał Konstytucyjny

 nikt, nie ma takiej instytucji

 inne

 nie wiem, trudno powiedzieć
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Tabela 4 Instytucje, organy reprezentujące wymiar sprawiedliwości 
A. Kto, Pana zdaniem w Polsce reprezentuje wymiar sprawiedliwości? Jakie instytucje, organy 
N=1500. Możliwe wiele odpowiedzi, Dane w proc. 

 2008 2011 

sądy (Najwyższy, powszechne, itp.) 28 77 

prokuratura (Prok. Generalny, okręgowa itp.) 26 29 

policja 29 26 

Ministerstwo Sprawiedliwości (Minister) 14 11 

adwokaci 13 2 

Rząd, Rada Ministrów 12 2 

Prezydent 0 1 

służba więzienna 0 1 

władza ustawodawcza – Sejm 6 1 

Trybunał Konstytucyjny 0 1 

inne organy administracji publicznej 8 0 

inne służby i straże  7 1 

inne 1 3 

 

3.2.1. OGÓLNA OCENA DZIAŁANIA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 

Wśród Polaków nie ma zgody w kwestii, jak oceniać działania wymiaru sprawiedliwości – 46% ocenia 

je pozytywnie, ale niewiele mniej osób (41%) – negatywnie, co ósmy zaś badany nie ma w tej sprawie 

zdania (13%). 

Wykres 8 Ogólna ocena wymiaru sprawiedliwości 
A1 Jaka jest Pana(i) ogólna ocena działania wymiaru sprawiedliwości? 
N=1500, Dane w proc. 
 

 

 

 

 

 

 

Pozytywną opinię tym częściej prezentowali badani, im byli młodsi (58% osób w wieku 15 – 25 lat i tylko 

37% osób mających więcej niż 50 lat). Akceptację działań częściej niż inni również wyrażały: osoby 

z wykształceniem wyższym (57%), uczniowie, studenci (63%), mieszkańcy miast powyżej 250 tys. (55%). 

 
 
 
 

8
13

33

2

44

bardzo pozytywna raczej pozytywna raczej negatywna bardzo negatywna nie mam zdania
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5

8

10

12

28

37

46

 trudno powiedzieć, nie wiem, mam
takie odczucie

 brak jest rażących nadużyć

 sprawiedliwe wyroki

 dobrze wykonywana praca, rzetelnie i
sprawnie

 gwarancja porządku prawnego

 brak negatywnych doświadczeń

 czuwają nad przestrzeganiem prawa

Wykres 9 Uzasadnienia opinii pozytywnych nt. wymiaru sprawiedliwości 
A1a. Dlaczego Pan tak uważa? 
N=691– osoby, które pozytywnie oceniły wymiar sprawiedliwości. Można było wskazać kilka odpowiedzi, Dane w proc. 

 
Formułując pozytywną ocenę działań 

wymiaru sprawiedliwości, respondenci 

brali pod uwagę, jego rolę regulacyjną 

oraz fakt, że osobiście nie zetknęli się 

z negatywnymi zjawiskami. Twierdzili, iż: 

• czuwa on nad przestrzeganiem prawa 

(46%) 

• osobiście nie mieli negatywnych 

doświadczeń z tymi instytucjami 

(37%) 

• jego działania gwarantują porządek 

prawny (28%) 

Zdecydowanie mniej osób oceniając tę instytucję zwróciło uwagę na to, że dobrze wywiązuje się 

ze swoich obowiązków lub przynajmniej nie słyszy się o jej złym funkcjonowaniu: 

• Wymiar sprawiedliwości dobrze wykonuje pracę, rzetelnie i sprawnie (12%) 

• Brak jest rażących nadużyć (8%) 

 

Negatywnie oceniali działania wymiaru sprawiedliwości przede wszystkim: mężczyźni (45%), osoby 

z wykształceniem zasadniczym zawodowym (50%), emeryci, renciści (48%), mieszkańcy miast od 50 do 

250 tys. mieszkańców (48%).  

Głównym powodem negatywnej oceny wymiaru sprawiedliwości jest opieszałość działań – tak 

uzasadnia swoją opinię o wymiarze sprawiedliwości  ponad połowa niezadowolonych (56%). 

Kolejne argumenty, znaczące dla ponad jednej piątej osób krytycznie oceniających wymiar 

sprawiedliwości, to: 

• słaba efektywność, korupcja (po 44%) 

• niesprawiedliwe orzecznictwo (30%) 

• nierzetelne wykonywanie obowiązków (28%) 

• brak niezawisłości, stronniczość (26%) 

• rutyna w działaniu (22%) 

• niewystarczająca ochrona osób poszkodowanych (21%) 
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Pozostałe powody były mniej ważne – każdy z nich wskazało mniej niż jedna piąta badanych. 

Wykres 10 Uzasadnienie opinii negatywnych nt. wymiaru sprawiedliwości 
A1b. Dlaczego Pan tak uważa? 
N=614 – osoby, które negatywnie oceniły wymiar sprawiedliwości, Można było wskazać kilka odpowiedzi, Dane w proc. 

2

8

10

12

15

17

21

22

26

28

30

44

44

56

 trudno powiedzieć, nie wiem, mam takie odczucie

 zła sytuacja w więziennictwie

 brak informacji o funkcjonowaniu tych organów

 niskie kompetencje pracowników

 wysokie koszty pracy organów wymiaru sprawiedliwości

 trudności techniczne, brak kadr, biurokracja

 niewystarczająca ochrona osób poszkodowanych

 rutyna w działaniu

 brak niezawisłości, stronniczość

 nierzetelne wykonywanie obowiązków

 niesprawiedliwe orzecznictwo

 korupcja

 słaba efektywność

 opieszałe działanie

 

Porównanie z 2008 rokiem 

Obecnie nieco więcej osób, niż  w 2008 roku pozytywnie ocenia wymiar sprawiedliwosci (46% 

w porównaniu z 37%, czyli wzrost o 9 pkt. proc. ).  

 
 
Tabela 5.   Ogólna ocena wymiaru sprawiedliwości 
A1 Jaka jest Pana(i) ogólna ocena działania wymiaru sprawiedliwości? 
N=1500, Dane w proc. 
 

Jaka jest Pana(i) 
ogólna ocena 
działania wymiaru 

sprawiedliwości? 

bardzo 
pozytywna 

raczej 
pozytywna 

raczej 
negatywna 

bardzo 
negatywna 

nie mam zdania 

2011 2 44 33 8 13 

2008 17 20 27 17 19 
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Również nieco inne są powody pozytywnej oceny wymiaru sprawiedliwości. Trzy lata temu główne 

przesłanki oceny, to: gwarancja porządku prawnego, czuwanie nad przestrzeganiem prawa, 

sprawiedliwe wyroki. 

 
Tabela 6.   Uzasadnienie opinii pozytywnych nt. wymiaru sprawiedliwości 
A1b. Dlaczego Pan tak uważa? 
podstawa – osoby, które negatywnie oceniły wymiar sprawiedliwości, Można było wskazać kilka odpowiedzi, Dane w proc. 

 2008* 2011 
czuwają nad przestrzeganiem prawa 16 46 

brak negatywnych doświadczeń 8 37 

gwarancja porządku prawnego 18 28 

dobrze wykonywana praca, rzetelnie i 
sprawnie 

9 12 

sprawiedliwe wyroki 15 10 

brak jest rażących nadużyć 13 8 

trudno powiedzieć, nie wiem, mam 
takie odczucie 

21 5 

* Respondenci podawali jedną odpowiedź 

 

Ocenę negatywną wymiaru sprawiedliwości w 2011 roku wyraziło prawie tyle samo osób, ile w 2008 

roku (odpowiedznio: 41%, 44%, czyli różnica 3 pkt. proc.). Jednakże motwy negatywnej oceny w ciągu 

ostatnich trzech lat uległy zmianie: 

Tabela 7.  Uzasadnienie opinii negatywnych nt. wymiaru sprawiedliwości 
A1b. Dlaczego Pan tak uważa? 
podstawa – osoby, które negatywnie oceniły wymiar sprawiedliwości, Można było wskazać kilka odpowiedzi, Dane w proc. 
 

 2008 2011 

opieszałe działanie 57 56 

korupcja 55 44 

słaba efektywność 64 44 

niesprawiedliwe orzecznictwo 71 30 

nierzetelne wykonywanie obowiązków 69 28 

brak niezawisłości, stronniczość 65 26 

rutyna w działaniu 32 22 

niewystarczająca ochrona osób 
poszkodowanych 

43 21 

trudności techniczne, brak kadr, 
biurokracja 

38 17 

wysokie koszty pracy organów wymiaru 
sprawiedliwości 

63 15 

niskie kompetencje pracowników 26 12 

brak informacji o funkcjonowaniu tych 
organów 

34 10 

zła sytuacja w więziennictwie 11 8 

Obecnie większość odpowiadajacych 

uzasadnia swoje zdanie, wskazując głównie na 

nieudolność wymiaru sprawiedliwości, czyli: 

opieszałe dzialanie , słabą efektywność 

i korupcję.  

Trzy lata temu zaś negatywna ocena wymiaru 

sprawiedliwości wynikała z postrzegania jego 

instytucji  jako stronniczych  (niesprawiedliwe 

orzecznictwo, brak niezawisłości) oraz 

nieefektywnie funkcjonujących (nierzetelne 

wykonywanie swoich obowiązków.  

 Obecnie nadal czuwanie nad 

przestrzeganiem prawa oraz gwarancja 

porządku prawnego to dwie z trzech 

najważniejszych przesłanek pozytywnych 

opinii, natomiast zdecydowanie spadła 

ranga sprawiedliwych wyroków – 

w obecnym rankingu zajmują dopiero piątą 

pozycję. 
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3.2.2. OCENA DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 

Spośród organów wymiaru sprawiedliwości i grup zawodowych z nim związanych, najlepiej oceniani są 

notariusze - wskazało ich 29% badanych. Niewiele mniej osób wymieniło sądy (24%). Jeszcze rzadziej na 

liście najlepiej ocenianych instytucji znaleźli się : 

• radcy prawni (14%),  

• adwokaci, prokuratura (po 13%). 

Wykres 11 Organy wymiary sprawiedliwości najlepiej oceniane 
A5a. Które z wymienionych jednostek ocenia Pani najlepiej? 
N=1500, Można było wskazać trzy odpowiedzi, Dane w proc. 

 

Każdą z pozostałych instytucji wymieniło 

nie więcej niż 10% badanych. 

Relatywnie dużo osób (17%) nie miało 

w tej kwestii zdania, zaś 7% uznało, że 

żadna z wymienionych instytucji nie 

zasługuje na pozytywną ocenę 

 

 

 

Instytucją najgorzej ocenianą, są komornicy – wskazuje ich 31% badanych. Mniej osób źle oceniło sądy 

(18%), a jeszcze mniej – prokuraturę (15%). 

Wykres 12 Organy wymiaru sprawiedliwości najgorzej oceniane 
A5b. Które z wymienionych jednostek ocenia Pani najgorzej? 
N=1500, Można było wskazać trzy odpowiedzi, Dane w proc. 

Tylko 5% badanych wszystkie 

instytucje wymiaru sprawiedliwości 

ocenia pozytywnie, natomiast aż 

jedna czwarta (25%) nie potrafi 

wskazać żadnej instytucji źle 

działającej. 
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 trudno powiedzieć, nie mam zdania

 żaden nie zasługuje na dobrą
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Na podstawie różnicy między pozytywnymi i negatywnymi ocenami został skonstruowany ranking 

najlepiej ocenianych organów i grup zawodowych związanych z wymiarem sprawiedliwości. Pierwsze 

miejsce w nim zajęli notariusze, drugie radcy prawni. Na kolejnych pozycjach znalazły się instytucje, 

które otrzymały niewiele więcej ocen pozytywnych, niż negatywnych. Ostatnie miejsce zajęli komornicy, 

ze zdecydowaną przewagą ocen negatywnych nad pozytywnymi. 

Tabela 8.  Ranking najlepiej ocenianych organów wymiaru sprawiedliwości oraz grup zawodowych działających na jego rzecz 

 
Źle  

(dane w %) 
Dobrze  

(dane w %) 
różnica netto 

notariusze 3 29 26 

radcy prawni 3 14 11 

ławnicy 2 8 6 

sądy 18 24 6 

adwokaci 8 13 5 

prokuratura 15 13 -2 

służba więzienna 7 3 -4 

komornicy 31 2 -29 

 

Działania podejmowane przez ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego pozytywnie ocenia 

48% badanych, negatywnie 22%, zaś 30% nie ma zdania. 

Opinie pozytywne wyrażane są ponad dwukrotnie częściej niż negatywne. Oceny ekstremalne stanowią 

niewielki odsetek – zarówno wśród zwolenników, jak i przeciwników. 

Wykres 13 Ocena działań Ministra Sprawiedliwości 
AO13 Jak ogólnie ocenia Pan(i) działania podejmowane przez Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego? 
N=1500, Dane w proc. 
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3.2.3. DOSTĘP DO ORGANÓW WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 

Większość osób (56%) uważa, że organy wymiaru sprawiedliwości są łatwo dostępne, z tym, że tylko 

nieliczni (5%) tę opinię podzielają w sposób zdecydowany.  

Wykres 14 Dostępność organów wymiaru sprawiedliwości 
A2. Czy według Pana/i jednostki/ organy wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratura) są łatwo dostępne dla przeciętnego 
obywatela? 
N=1500, Dane w proc. 

 

 

 

 

 

 

Osoby, które  uważają, że dostęp do organów wymiaru sprawiedliwości jest trudny, spontanicznie 

wskazują dwie przyczyny tego zjawiska: 

• wysokie koszty, opłaty, które trzeba ponieść – 31%, 

• przewlekłość postępowania wynikającą z biurokracji – 29%. 

Wykres 15 Elementy utrudniające dostęp do organów wymiaru sprawiedliwości  
A2a Co stwarza problemy, utrudnia kontakt z jednostkami, organami wymiaru sprawiedliwości? 
N=471 – osoby, które uważają, że dostęp jest trudny, Można było spontanicznie podać dowolną liczbę odpowiedzi, Dane w proc. 

Prawie dwukrotnie mniej osób 

wymieniło: 

• długie terminy, czas oczekiwania – 

16%.  

Dla mniej więcej co dziesiątego 

odpowiadającego kontakt utrudniają: 

• nieznajomość przepisów – 11%, 

• brak informacji, co i gdzie załatwić 

- 11%, 

• niemiłe zachowania urzędników – 

9%. 
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Porównanie z 2008 rokiem 

 
Tabela 9.  Dostępność organów wymiaru sprawiedliwości 
A2. Czy według Pana/i jednostki/ organy wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratura) są łatwo dostępne dla przeciętnego 
obywatela? 
Dane w proc. 

 
Odpowiedzi osób, które mają opinie 
w badanej kwestii 

2008 2011 

tak, są zdecydowanie łatwo 
dostępne 

27 6 

tak, są raczej łatwo dostępne 25 

52 

59 

65 

nie, są raczej trudno dostępne 25 29 

nie, są zdecydowanie trudno 
dostępne 

23 

48 

6 

35 

 
Tabela 10.  Elementy utrudniające dostęp do organów wymiaru sprawiedliwości  
A2a Co stwarza problemy, utrudnia kontakt z jednostkami, organami wymiaru sprawiedliwości? 
podstawa  – osoby, które uważają, że dostęp jest trudny, Można było spontanicznie podać dowolną liczbę odpowiedzi, Dane w 
proc. 

 

 2008* 2011 

wysokie koszty / opłaty, które trzeba 
ponieść 

17 31 

biurokracja / przewlekłość 
postępowania   29 

trudna dostępność, długie terminy/ 
czas oczekiwania 

 16 

brak informacji gdzie i jak załatwić 18 11 
nieznajomość przepisów, prawa  11 
niemili urzędnicy, niepomocni, 
niekompetentni  9 

niedostępność dla zwykłego 
obywatela  6 

niedostosowanie form procedur do 
percepcji obywateli (2008 rok)/ 
skomplikowane procedury/ dużo 
formalności (2011 rok) 

15 6 

odległość  4 
brak zaufania do wymiaru 
sprawiedliwości 

 3 

korupcja  2 
brak współpracy między organami  1 
brak bezpłatnych porad prawnych 15  
brak informacji o prawach 14  
inne  4 
 

 
 
 
 

Obecnie więcej osób, niż w 2008 

roku uważa, że organy wymiaru 

sprawiedliwości są łatwo dostępne 

(wzrost o 13 pkt. proc.) 

 

W 2008 roku respondenci uzasadniając swoją 

opinię w kwestii czynników, które powodują, 

utrudnienia w dostępie do organów wymiaru 

sprawiedliwości,  spontanicznie wymieniali 

zdecydowanie mniej powodów. Ogólnie mówiąc  

dotyczyły one wysokich kosztów oraz 

nieznajomości prawa przez obywateli 

przejawiajacego się  m.in. w nieumiejętności 

poruszania się w gąszczu przepisów. Natomiast 

obecnie  nadal glówną przyczyną są wysokie 

koszty, ale również  zła praca tych instytucji –  

zarzuca się im: biurokrację, długie terminy, brak 

informacji, niemiłych, niekompetentnych 

urzędników. Powody niedostępności wynikające 

z niewiedzy obywateli pojawiły się dopiero w 

dalszej kolejności. 

* respondenci wskazali po jednej odpowiedzi, natomiast w 2011 
roku można było wskazać dowolną liczbę odpowiedzi 
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3.2.4. ZAUFANIE DO ORGANÓW WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 

Wymiar sprawiedliwości darzy dużym zaufaniem 30% badanych, 41% średnio mu ufa, zaś – 29% ma 

małe zaufanie. 

Na zaufanie do wymiaru sprawiedliwości składa się zaufanie do poszczególnych jego instytucji i grup 

zawodowych na jego rzecz działających. Zaufanie  podwyższają: 

• notariusze (46%), radcy prawni (40%). 

Obniżają natomiast: 

• komornicy (17%), służba więzienna (24%). 

Zaufanie do pozostałych instytucji wymiaru sprawiedliwości jest na podobnym poziomie, jak zaufanie do 

całego wymiaru. 

Wykres 16 Zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i zaufanie do poszczególnych jego organów 
A3. Proszę określić na skali swój stopień zaufania do polskiego wymiaru sprawiedliwości, gdzie 1 oznacza, że NIE ma Pan/i 
zaufania, a 5 iż polski wymiar sprawiedliwości cieszy się Pana/i dużym zaufaniem. 
A3a Czy mógłby/aby Pan/i określić swój stopień zaufania do poszczególnych organów państwowych i organów wymiaru 
sprawiedliwości a także przedstawicieli wymienionych organów? Gdzie 1 oznacza, że NIE ma Pan/i zaufania do danego organu 
lub przedstawiciela, a 5 iż cieszy się on Pana/i dużym zaufaniem. 
N=1500, Dane w proc. 
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Porównanie z 2008 rokiem 

Porównanie zmian w zaufaniu  do całego systemu wymiaru sprawiedliwości i jego poszczególnych 

jednostek na podstawie różnicy netto (czyli różnicy między odsetkiem osób, które deklarowały duże 

zaufanie a odsetkiem osób, które deklarowały małe zaufanie) pokazuje, że w ciągu ostatnich trzech lat 

zaszły duże zmiany. Ogólna ocena wymiaru sprawiedliwości z negatywnej zmieniła się na neutralną – 

prawie tyle samo osób obdarza, jak i nie  obdarza  ten system zaufaniem. 

 
Tabela 11  Zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i zaufanie do poszczególnych jego organów 
A3. Proszę określić na skali swój stopień zaufania do polskiego wymiaru sprawiedliwości, gdzie 1 oznacza, że NIE ma Pan/i 
zaufania, a 5, iż polski wymiar sprawiedliwości cieszy się Pana/i dużym zaufaniem. 
A3a Czy mógłby/aby Pan/i określić swój stopień zaufania do poszczególnych organów państwowych i organów wymiaru 
sprawiedliwości a także przedstawicieli wymienionych organów? Gdzie 1 oznacza, że NIE ma Pan/i zaufania do danego organu 
lub przedstawiciela, a 5, iż cieszy się on Pana/i dużym zaufaniem. 
Dane w proc. 

Różnice netto 2008 2011 

cały wymiar sprawiedliwo ści -21 1 
notariusze -8 33 
radcy prawni 38 25 
ławnicy -13 18 
adwokaci -6 11 
służba więzienna -21 9 
prokuratura -42 2 
sądy -40 2 
komornicy -1 -18 

 
sądy i notariusze. Duży wzrost zaufania odnotowali także komornicy, jednakże jest to jedyna instytucja, 

w przypadku której nadal brak zaufania przeważa nad zaufaniem.  

3.2.5. INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI – STAN WIEDZY, 

ŹRÓDŁA, DOSTĘPNOŚĆ I ZAKRES UDOSTĘPANIANYCH INFORMACJI 

Stan wiedzy: 

• Badani nie interesują się funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości (48%) i – co się z tym wiąże – 

znają się na tym słabo (35%) lub w ogóle (13%). 

• Blisko dwie piąte badanych ocenia swoją wiedzę jako dostateczną – temat ten jest im znany ogólnie 

lub w wybranych aspektach (39%). 

• Natomiast do posiadania wiedzy na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości przyznaje się 

niewielu badanych (13%), przy czym dobrze ocenia swój stan wiedzy 12%, zaś  bardzo dobrze 

oceniają tylko nieliczni (1%). 

W stosunku do  2008 roku nie zmieniło się prawie 

zaufanie do radców prawnych - i wtedy, i obecnie wśród 

badanych przeważają osoby obdarzające tę instytucję 

zaufaniem. 

Natomiast w przypadku prawie wszystkich pozostałych 

instytucji brak zaufania przekształcił się w zaufanie.  

Największy wzrost zaufania odnotowały: prokuratura,  
. 
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Wykres 17 Subiektywna ocena stanu wiedzy nt. funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości 
A9. Jak ocenia Pan/i swój stan wiedzy na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości? 
N=1500, Dane w proc. 

 

Dobrze lub nawet bardzo dobrze oceniają swój stan wiedzy częściej niż inni: osoby w wieku 26 – 50 lat 

(15%), badani z wykształceniem wyższym (23%), pracownicy najemni (16%), mieszkańcy miast pow. 250 

tys. mieszkańców (19%), osoby z województwa mazowieckiego (18%). 

Słabo się orientują w tej dziedzinie relatywnie często: kobiety (53%), osoby powyżej 50 lat (55%), badani 

z wykształceniem podstawowym (75%), emeryci, renciści (59%), osoby zajmujące się gospodarstwem 

domowym (60%). 

Dla osób, które choć trochę wiedzą o funkcjonowaniu instytucji wymiaru sprawiedliwości, głównym 

źródłem informacji jest telewizja (67%).  

Tym częściej stanowi ona źródło wiedzy, im starsi są respondenci (77% powyżej 50 lat, 55% - 15 – 25 lat). 

Poza tym czerpią z niej wiedzę relatywnie często: osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 

(74%), emeryci, renciści (79%).  

 

 

 

1 12 39 35 13

 Bardzo dobrze, mam dużą wiedzę na ten temat

 Dobrze, posiadam wiedzę na ten temat

 Dostatecznie, znam się na tym raczej ogólnie lub w wybranych aspektach

 Znam się na tym słabo, nie interesuję się tym

 Nie znam się na tym, nie interesuję się tym
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Wykres 18 Źródła wiedzy nt. funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości 
A9a. Skąd Pan/i czerpie informacje na temat funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości? 
N= 772 – osoby, które oceniają swoją wiedzę jako bardzo dobrą, dobrą lub dostateczną). Można było wskazać wszystkie 
właściwe odpowiedzi, Dane w proc. 

Mniejsze znaczenie mają: 

• Internet (45%), z którego relatywnie często korzystają ludzie młodzi (do 25 lat – 68%), osoby 

z wykształceniem wyższym (62%) i średnim (50%), uczniowie, studenci (82%), mieszkańcy miast pow. 

250 tys. (61%), 

• prasa (41%) – stanowiąca źródło informacji przede wszystkim dla mężczyzn (45%), najstarszych 

respondentów (50%), osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (51%), mieszkańców dużych 

miast (51%), 

• rozmowy z ludźmi (33%) – dostarczające wiedzy częściej niż innym: kobietom (37%), mieszkańcom 

wsi (38%). 

Większość osób jest usatysfakcjonowana informacjami, które czerpie ze swoich źródeł informacji 

o funkcjonowaniu instytucji wymiaru sprawiedliwości – 72% twierdzi, że te informacje są dla nich 

wystarczające.  

Wykres 19 Nasycenie informacją nt. funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości 
A9b. Czy te informacje są dla Pan/i wystarczające? 
N= 772 – osoby, które oceniają swoją wiedzę jako bardzo dobrą, dobrą lub dostateczną. Dane w proc. 
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Większość badanych twierdzi, że informacje o funkcjonowaniu instytucji wymiaru sprawiedliwości są 

dla nich łatwo dostępne (80%). 

Opinia ta jest tym częściej podzielana, im młodsi są odpowiadający (15 – 25 lat – 88%, pow. 50 lat – 

75%). Poza tym relatywnie często twierdzą tak: osoby z wykształceniem średnim (85%), , osoby 

prowadzące działalność gospodarczą (90%), uczniowie, studenci (88%), badani mieszkający w miastach 

pow. 250 tys. mieszkańców (91%). 

Wykres 20 Dostępność informacji nt. wymiaru sprawiedliwości 
A.9c Czy te informacje są dla Pana/i łatwo dostępne? 
N= 772 – osoby, które oceniają swoją wiedzę jako bardzo dobrą, dobrą lub dostateczną, Dane w proc. 
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tak
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Wśród badanych jest nieco więcej osób, które są usatysfakcjonowane swoim stanem wiedzy (50%), niż 

osób, które chciałyby więcej wiedzieć na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości (40%), 10% nie 

ma w tej kwestii zdania. 

Wykres 21 Zapotrzebowanie na wiedzę nt. wymiaru sprawiedliwości 
A9d Czy chciałby Pan wiedzieć na ten temat więcej? 
N= 1500, Dane w proc. 
 

Im młodsi są respondenci (15 – 

25 lat – 49%, pow. 50 lat – 30%), 

tym częściej twierdzą, że 

chcieliby coś więcej wiedzieć na 

temat funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości.  

Niedosyt informacji odczuwają 

częściej niż inni także: osoby 

z wykształceniem średnim (45%), bezrobotni (49%), mieszkańcy miast pow. 250 tys. mieszkańców (47%).  

Zdaniem połowy badanych skuteczną metodą informowania ludzi o działalności jednostek wymiaru 

sprawiedliwości jest informowanie przez telewizję (51%). Mniej osób uważa za skuteczne 

przekazywanie tych informacji w prasie codziennej, bezpłatnych czasopismach (po 32%) oraz 

zamieszczanie ich na stronach internetowych (31%). 
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 27 

Udostępnianie folderów, broszur w różnych urzędach akceptuje jako sposób informowania 17% 

badanych, zaś dostępność tych materiałów w miejscach publicznych – 14%. Prawie tyle samo osób 

uważa za dobrą metodę informowanie ludzi przez radio (13%), Najmniej osób opowiada się 

za umieszczaniem folderów w jednostkach wymiaru sprawiedliwości. 

Tylko 8% uważa, że rozpowszechnianie tych materiałów nie jest potrzebne. 

 
Wykres 22 Kanały komunikacji w informowaniu o działaniach wymiaru sprawiedliwości 
A10 Jaka metoda, według Pana/i, jest najlepsza w skutecznym informowaniu ludzi o działalności jednostek wymiaru 
sprawiedliwości? 
N= 1500 (Można wskazać trzy odpowiedzi), Dane w proc. 
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 inne

 nie uważam, że jest to potrzebne

 foldery, broszury dostępne w jednostkach wymiaru sprawiedliwości,
np. w sądach

 informacje przekazywane poprzez radio

 foldery, broszury dostępne w miejscach publicznych np. na dworcach,
uczelniach

 foldery, broszury dostępne w różnych urzędach

 informacje zamieszczane na stronach internetowych

 bezpłatne czasopisma

 publikacje w codziennej prasie

 informacje przekazywane poprzez telewizję

 

W materiałach informujących o działaniach jednostek wymiaru sprawiedliwości ponad połowa 

badanych chciałaby znaleźć przede wszystkim prawa obywatela napisane przystępnym językiem 

(59%). 

Ponad dwie piąte respondentów oczekiwałoby porad prawnych, porad praktycznych, przykładów 

rozwiązanych spraw (43%). 

Dla jednej trzeciej przydatne byłyby informacje o każdej zmianie prawa, która aktualnie weszła w życie 

i dotyczy spraw dnia codziennego przeciętnego obywatela (34%). 

Po około jednej czwartej badanych chciałoby znaleźć w materiałach informacyjnych druki, wzory pism 

(26%) oraz przydatne informacje na temat funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości, takie, jak 

zakres działania, godziny pracy (23%). Nie potrafi wskazać przydatnych dla siebie informacji 11% 

badanych. 
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trudno 
powiedzieć 

1

tak 11

nie 88

Wykres 23 Rodzaj poszukiwanych informacji nt. wymiaru sprawiedliwości 
A11. Jakie informacje powinny znaleźć się w takich materiałach? Co byłoby najbardziej przydatne dla Pana/i? 
N= 1500,Możliwe kilka odpowiedzi, Dane w proc. 
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Ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości korzystało 11% badanych. Nie jest to 

powszechny sposób komunikowania się dla potencjalnie zainteresowanych osób. 

Najczęściej byli to mężczyźni (13%), osoby w wieku 15 -25 lat (18%), badani z wyższym wykształceniem 

(28%), mieszkańcy miast powyżej 250 tys. mieszkańców (15%). 

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości jest pozytywnie oceniana (82%): 

• przeważają oceny umiarkowane (75%), ocen bardzo dobrych jest niewiele (7%). 

Wykres 24 Korzystanie  ze strony internetowej Min. Sprawiedliwości 
A12. Czy kiedykolwiek korzystał/a Pan/i ze strony internetowej 
Ministerstwa Sprawiedliwości? 
N= 1500, Dane w proc. 
 

 

Wykres 25 Ocena strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości 
A12a. Jak Pan ją ocenia? 
N= 167 – osoby, które kiedykolwiek korzystały ze strony Ministerstwa 
Sprawiedliwości, Dane w proc. 
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raczej dobrze

raczej źle

trudno
powiedzieć
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Tabela 12 Korzystanie  ze strony internetowej Min. Sprawiedliwości 
A12. Czy kiedykolwiek korzystał/a Pan/i ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości? 
Dane w proc. 

 2008 2011 

tak 15 11 
nie 82 88 
trudno powiedzieć 3 1 

 

 

Dalsze porównanie z 2008 rokiem 

Obecnie zdecydowanie przybyło osób, które swoją wiedzę na temat funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości określają jako dostateczną (wzrost o 25 pkt. proc.). 

Tabela 13  Subiektywna ocena stanu wiedzy nt. funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości 
A9. Jak ocenia Pan/i swój stan wiedzy na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości? 
Dane w proc. 

 2008 2011 

bardzo dobrze, mam dużą wiedzę 
na ten temat 14 1 
dobrze, posiadam wiedzę na ten 
temat 11 

25 

12 

13 

dostatecznie, znam się na tym 
raczej ogólnie lub w wybranych 
aspektach 

14 39 

znam się na tym słabo, nie 
interesuję się tym 47 35 

nie znam się na tym, nie interesuję 
się tym 

14 13 

 

Tabela 14.  Źródła wiedzy nt. funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości 
A9a. Skąd Pan/i czerpie informacje na temat funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości? 
podstawa – osoby, które oceniają swoją wiedzę jako bardzo dobrą, dobrą lub dostateczną). Można było wskazać wszystkie 
właściwe odpowiedzi, Dane w proc. 

Różnice netto 2008* 2011 

z telewizji 45 67 
z Internetu 15 45 
z prasy 17 41 
z rozmów z ludźmi (sąsiadami, 
znajomymi itp.) 13 33 

ze stacji radiowych 5 14 
z tablic informacyjnych, ogłoszeń 
władz samorządowych, rządowych, 
gminnych, powiatowych 

3 5 

z broszur i ulotek 2 5 
z innych źródeł 0 4 
doświadczenie własne / z życia 0 4 
szkoła/ praca 0 2 
inne 0 4 

* Respondenci wskazali tylko jedną odpowiedź 

Ubyło natomiast zarówno tych, którzy 

pozytywnie oceniają swój stan wiedzy (róznica 

12 pkt. proc.), jak również tych, którzy 

twierdzą, że znają się na tych sprawach słabo 

(15 pkt. proc.) .  

Nie zmienił się odsetek osób, które nie znają 

się i nie interesują funkcjonowaniem wymiaru 

sprawiedliwości.  

Podobnie jak w 2008 roku głównym źródłem 

informacji o funkcjonowaniu wymiaru 

sprawiedliwości jest telewizja. 

Na drugim miejscu zaś zaszły zmiany – 

obecnie nieco więcej badanych deklaruje 

korzystanie z Internetu, niż z prasy. 

Obecnie mniej osób, niż w 2008 roku 

twierdzi, że korzystało ze strony 

internetowej (różnica 4 pkt. proc.). Rzadsze 

korzystanie może mieć związek z faktem, iż 

obecnie mniej osób miało styczność 

z instytucjami wymiaru sprawiedliwości. 
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Tabela 15 Nasycenie informacją nt. funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości 
A9b. Czy te informacje są dla Pan/i wystarczające? 
podstawa – osoby, które oceniają swoją wiedzę jako bardzo dobrą, dobrą lub dostateczną, Dane w proc. 
 

 2008 2011 

Zdecydowanie tak 15 12 
Raczej tak 28 

43 
60 

72 

Raczej nie 19 22 
Zdecydowanie nie 20 

39 
3 

25 

Trudno powiedzieć 18 3 
 
 
 
Tabela 16.  Dostępność informacji nt. wymiaru sprawiedliwości 
A.9c Czy te informacje są dla Pana/i łatwo dostępne? 
podstawa – osoby, które oceniają swoją wiedzę jako bardzo dobrą, dobrą lub dostateczną,  
Dane w proc 

 2008 2011 

Zdecydowanie tak 13 18 
Raczej tak 39 

52 
62 

80 

Raczej nie 18 16 
Zdecydowanie nie 13 

31 
1 

17 

Trudno powiedzieć 17 3 

 

Odwrotnie niż w 2008 roku, obecnie  relacja między odczuwającymi niedosyt inaformacji na temat 

wymiaru sprawiedliwości a  usatysfakcjonowanymi, uległa odwróceniu. W 2011 roku  przeważają osoby 

zadowolone z posiadanej wiedzy, zaś trzy lata temu większość stanowiły osoby nieusatysfakcjonowane. 

 

Tabela 17   Zapotrzebowanie na wiedzę nt. wymiaru sprawiedliwości 
A9d Czy chciałby Pan wiedzieć na ten temat więcej?? 
Dane w proc. 

 2008 2011 

Zdecydowanie tak 26 8 
Raczej tak 25 

51 
32 

40 

Raczej nie 17 39 
Zdecydowanie nie 17 

34 
11 

50 

Trudno powiedzieć 15 10 

 

 

Podobnie jak w 2008 roku nadal wśród najczęściej wymienianych rodzajów poszukiwanych informacji są 

prawa obywatela przystępnie napisane oraz porady prawne, porady praktyczne 

 

Obecnie więcej osób, niż  trzy lata temu , 

twierdzi, że informacje na temat 

funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości są 

dla nich wystarczające, mniej zaś odczuwa ich 

niedosyt, i mniej osób nie ma w tej kwestii 

zdania.  

Obecnie zdecydowanie więcej osób, niż trzy 

lata temu, pozytywnie ocenia dostępność 

informacji na temat wymiaru sprawiedliwosci 

(wzrost o 28 pkt. proc.) 
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Tabela 18 Rodzaj poszukiwanych informacji nt. wymiaru sprawiedliwości 
A11. Jakie informacje powinny znaleźć się w takich materiałach? Co byłoby najbardziej przydatne dla Pana/i? 
Możliwe kilka odpowiedzi,  
Dane w proc. 

 

 2008* 2011 

prawa obywatela przystępnie 
napisane 22 59 
porady prawne, porady praktyczne 25 43 
zmiany prawa dot. spraw dnia 
codziennego  3 34 
druki\wzory pism 3 26 
przydatne informacje, np. zakres 
działania, godz. pracy 23 23 
akty prawne w przystępnej formie 4 21 
wysokości kar 3 19 
usystematyzowanie postępowania, 
kompendium wiedzy 4 18 
popularyzowanie przestrzegania 
przepisów wśród młodzieży 3 16 
dobre i złe aspekty funkcjonowania 
wymiaru sprawiedliwości 4 13 
schemat organizacji  wymiaru 
sprawiedliwości 3 11 
nie wiem, trudno powiedzieć 3 11 

* Respondenci wskazali tylko jedną odpowiedź 

3.2.6. OPINIE NA RÓŻNE KWESTIE ZWIĄZANE Z WYMIAREM SPRAWIEDLIWOŚCI 

Analizując wypowiedzi respondentów o wymiarze sprawiedliwości, można wnioskować, iż większość 

obywateli nie odczuwa ochronnej roli prawa. Tylko niespełna połowa badanych uważa, że prawo chroni 

obywatela (48%). 

Tabela 19 Opinie na różne kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości – „Prawo (nie)chroni obywatela”, Dane w proc. 

stwierdzenie Zdecydowanie 
tak 

Raczej tak 
Nie 

wiem 
Raczej 

tak 

Zdecydowanie 
tak 

stwierdzenie 

6 42 26 12 PRAWO CHRONI 

OBYWATELA 
48 

14 
38 

PRAWO ZDECYDOWANIE NIE 

CHRONI OBYWATELA 

Niezbyt pozytywnie oceniane są działania sądu: 

Ponad połowa badanych zgadza się ze stwierdzeniami dotyczącymi sądu, z których wynika, iż – sąd nie 

jest instytucją demokratyczną, gdyż dla wielu osób może być niedostępny z przyczyn finansowych oraz 

że sądy nie osądzają adekwatnie do winy : 

• koszty postępowania sądowego powstrzymują osoby od dochodzenia swoich praw przed sądem 

(59%),  

• kary orzekane przez sądy są zbyt łagodne (58%). 

W odróżnieniu zaś od sytuacji sprzed 

trzech lat obecnie badani zdecydowanie 

częściej chcieliby być informowani 

o zmianach prawa dotyczącego spraw 

dnia codziennego. Natomiast przydatne 

informacje np. zakres działania instytucji 

wymiaru sprawiedliwości, godziny pracy 

z drugiego miejsca w rankingu 

poszukiwanych informacji spadły na 

miejsce piąte, choć wskazało na tę 

odpowiedź tyle samo respondentów, co 

w 2008 roku. 
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Natomiast w kwestii sprawiedliwości wyroków zdania są podzielone: tyle samo osób uważa, że sądy 

wydają sprawiedliwe wyroki (36%), i tyle samo twierdzi, że niesprawiedliwe (37%). 

Tabela 20 Opinie na różne kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości – „koszty postępowania sądowego”, „orzekane kary”, 
„wydawanie wyroków”, Dane w proc. 

stwierdzenie Zdecydowanie 
tak 

Raczej tak 
Nie 

wiem 
Raczej tak 

Zdecydowanie 
tak 

stwierdzenie 

3 13 30 29 KOSZTY POSTĘPOWANIA 

SĄDOWEGO NIE MAJĄ 

WPŁYWU NA DECYZJĘ O 

DOCHODZENIU SWOICH 

PRAW PRZED SĄDEM 

16 
25 

59 

KOSZTY POSTĘPOWANIA 

SĄDOWEGO POWSTRZYMUJĄ 

OSOBY OD DOCHODZENIA 

SWOICH PRAW PRZED SĄDEM 

18 40 10 1 
KARY ORZEKANE PRZEZ 

SĄDY SĄ ZBYT ŁAGODNE 
58 

31 

11 

KARY ORZEKANE PRZEZ SĄDY 

SĄ ZBYT SUROWE 

4 32 27 10 
SĄDY WYDAJĄ 

SPRAWIEDLIWE WYROKI 
36 

27 

37 

SĄDY WYDAJĄ 

NIESPRAWIEDLIWE WYROKI 

Instytucjom wymiaru sprawiedliwości zarzuca się, że dbają o własne warunki pracy, co w podtekście 

może oznaczać, że zwykły obywatel ponosi tego koszty, a jednocześnie organy wymiaru sprawiedliwości 

są mało efektywne, działają opieszale: 

• Organy wymiaru sprawiedliwości mają dobre warunki pracy (57%). 

• Organy, jednostki, instytucje wymiaru sprawiedliwości działają bardzo opieszale, wolno, nieporadnie 

(55%). 

Tabela 21 Opinie na różne kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości – „warunki pracy”, „sprawność i skuteczność 
działania”, Dane w proc. 

stwierdzenie Zdecydowanie 
tak 

Raczej tak 
Nie 

wiem 
Raczej tak 

Zdecydowanie 
tak 

stwierdzenie 

23 34 11 2 
ORGANY WYMIARU 

SPRAWIEDLIWOŚCI MAJĄ 

DOBRE WARUNKI PRACY 57 
30 

13 

ORGANY WYMIARU 

SPRAWIEDLIWOŚCI MAJĄ ZŁE 

WARUNKI PRACY 

2 24 34 21 ORGANY, JEDNOSTKI, 
INSTYTUCJE WYMIARU 

SPRAWIEDLIWOŚCI 

DZIAŁAJĄ SPRAWNIE I 

SKUTECZNIE 
26 

19 

55 

ORGANY, JEDNOSTKI, 
INSTYTUCJE WYMIARU 

SPRAWIEDLIWOŚCI DZIAŁAJĄ 

BARDZO OPIESZALE, WOLNO, 
NIEPORADNIE 

 

W kwestii znajomości swoich praw w prokuraturze i w sądzie obywatele przyznają się do własnej 

ignorancji, przy czym częściej ich niewiedza dotyczy przysługujących im praw w prokuraturze niż 

w sądzie: 

• Nie znam swoich praw, które przysługują mi w prokuraturze (53%), 

• Nie znam swoich praw, które przysługują mi w sądzie (44%). 
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Tabela 22. Opinie na różne kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości – „znajomość prawa przysługującego w 
prokuraturze”, „znajomość prawa przysługującego w sądzie”, Dane w proc. 

stwierdzenie Zdecydowanie 
tak 

Raczej tak 
Nie 

wiem 
Raczej tak 

Zdecydowanie 
tak 

stwierdzenie 

3 24 33 20 
Znam swoje prawa, 
które przysługują mi w 
prokuraturze 27 

20 
53 

Nie znam swoich praw, 
które przysługują mi w 

prokuraturze 

7 31 29 15 Znam swoje prawa, 
które przysługują mi w 
sądzie 38 

18 

44 

Nie znam swoich praw, 
które przysługują mi w 

sądzie 

 

Zmiany w  opiniach  respondentów w przeciągu ostatnich trzech lat 

 

Nadal, podobnie jak trzy lata temu badani najczęściej podzielają opinię, iż prawo chroni obywatela, 

z tym, że obecnie  pogląd ten jest mniej popularny – zgadza się z nim mniej niż połowa respondentów. 

 
 
Tabela 23  Opinie na różne kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości 
Dane w proc. 

stwierdzenie Zdecydowanie 
tak 

Raczej tak 
Nie 

wiem 
Raczej 

tak 

Zdecydowanie 
tak 

stwierdzenie 

6 42 26 12 
‘11 

48 
14 

38 

11 56 12 10 

PRAWO CHRONI 

OBYWATELA 
‘08 

67 
11 

22 

PRAWO ZDECYDOWANIE NIE 

CHRONI OBYWATELA 

 

 
W ciągu trzech lat: 

Nie zmieniła się opinia o kosztach postępowania sądowego – nadal ponad połowa badanych uważa, że 

przyczyniają  się one do tego, iż wiele osób powstrzymuje się od dochodzenia swoich praw przed sądem. 

Zmianie uległy natomiast  opinie o łagodności kar i sprawiedliwości wydawanych wyroków: 

- w 2008 roku dominowało przekonanie, iż kary orzekane przez sąd są zbyt surowe, natomiast obecnie 

przeważa opinia, że są zbyt łagodne. 

- o ile trzy lata temu nieco częstszy był pogląd, że sądy wydają niesprawiedliwe wyroki, o tyle obecnie 

nie ma w tej kwestii wspólnej opinii. Kolejne badania mogą wyjaśnić, czy tendencja do pozytywnego 

postrzeganiu sądu jest trwała, czy też obecny wynik jest wyrazem zróżnicowanych postaw, które 

chwilowo przechyliły się na korzyść sądu w aspekcie wydawania sprawiedliwych wyroków. 
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Tabela 24  Opinie na różne kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości 
Dane w proc. 

stwierdzenie Zdecydowanie 
tak 

Raczej tak 
Nie 

wiem 
Raczej tak 

Zdecydowanie 
tak 

stwierdzenie 

3 13 30 29 

‘11 
16 

25 
59 

11 11 39 19 

KOSZTY 

POSTĘPOWANIA 

SĄDOWEGO NIE 

MAJĄ WPŁYWU NA 

DECYZJĘ O 

DOCHODZENIU 

SWOICH PRAW 

PRZED SĄDEM 

‘08 
22 

20 
58 

KOSZTY POSTĘPOWANIA 

SĄDOWEGO POWSTRZYMUJĄ 

OSOBY OD DOCHODZENIA 

SWOICH PRAW PRZED SĄDEM 

18 40 10 1 
‘11 

58 

31 

11 

9 9 51 10 

KARY ORZEKANE 

PRZEZ SĄDY SĄ 

ZBYT ŁAGODNE 

‘08 

18 

21 

61 

KARY ORZEKANE PRZEZ SĄDY 

SĄ ZBYT SUROWE 

4 32 27 10 

‘11 

36 

27 

37 

12 29 39 9 

SĄDY WYDAJĄ 

SPRAWIEDLIWE 

WYROKI 

‘08 

41 

11 

48 

SĄDY WYDAJĄ 

NIESPRAWIEDLIWE WYROKI 

 
 

 

O ile trzy lata temu blisko połowa badanych nie miała zdania w kwestii, czy organy wymiaru 

sprawiedliwości mają dobre warunki pracy, to obecnie ponad połowa respondentów nie ma wątpliwości 

– uważa, że te instytucje mają dobre warunki pracy, 

I wtedy i teraz nie budzi zaś wątpliwości , iż organy, jednostki i instytucje wymiaru sprawiedliwości 

działają bardzo wolno, z tym że obecnie pogląd ten podziela mniej osób (różnica 18 pkt. proc.) niż 

w 2008 roku. 
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Tabela 25 Opinie na różne kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości 
Dane w proc. 

stwierdzenie Zdecydowanie 
tak 

Raczej tak 
Nie 

wiem 
Raczej tak 

Zdecydowanie 
tak 

stwierdzenie 

23 34 11 2 

‘11 
57 

30 
13 

10 20 11 11 

ORGANY 

WYMIARU 

SPRAWIEDLIWOŚCI 

MAJĄ DOBRE 

WARUNKI PRACY 
‘08 

30 
48 

22 

ORGANY WYMIARU 

SPRAWIEDLIWOŚCI MAJĄ ZŁE 

WARUNKI PRACY 

2 24 34 21 

‘11 

26 

19 

55 

9 10 42 31 

ORGANY, 
JEDNOSTKI, 
INSTYTUCJE 

WYMIARU 

SPRAWIEDLIWOŚCI 

DZIAŁAJĄ 

SPRAWNIE I 

SKUTECZNIE 

‘08 

19 

8 

73 

ORGANY, JEDNOSTKI, 
INSTYTUCJE WYMIARU 

SPRAWIEDLIWOŚCI DZIAŁAJĄ 

BARDZO OPIESZALE, WOLNO, 
NIEPORADNIE 

 
 
Tabela 26 Opinie na różne kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości 
Dane w proc. 

stwierdzenie Zdecydowanie 
tak 

Raczej tak 
Nie 

wiem 
Raczej tak 

Zdecydowanie 
tak 

stwierdzenie 

3 24 33 20 

‘11 
27 

20 
53 

9 10 10 44 

ZNAM SWOJE 

PRAWA, KTÓRE 

PRZYSŁUGUJĄ MI  

W PROKURATURZE 
‘08 

19 
27 

54 

NIE ZNAM SWOICH PRAW, 
KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ MI  W 

PROKURATURZE 

7 31 29 15 

‘11 

38 

18 

44 

14 42 14 15 

ZNAM SWOJE 

PRAWA, KTÓRE 

PRZYSŁUGUJĄ MI  

W SĄDZIE 
‘08 

56 

15 

19 

NIE ZNAM SWOICH PRAW, 
KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ MI  W 

SĄDZIE 

 
Podobnie jak trzy lata temu, ponad połowa badanych twierdzi, że nie wie, jakie prawa przysługują im 

w prokuraturze.  

Natomiast w kwestii znajomości  praw przysługujących w sądzie, zaszły pewne zmiany. O ile w 2008 roku 

większość była zdania, że zna prawa, które im przysługują, o tyle obecnie zdania w tej kwestii są 

podzielone, przy czym nieco przeważają osoby, które przyznają, że nie znają swoich praw. 
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Kryteria dobrego pracownika 

Badani oczekują, że dobry pracownik wymiaru sprawiedliwości będzie przestrzegał prawa (61%), 

wypełniał sumiennie i dokładnie obowiązki (41%). 

Dla mniejszej liczby osób ważne jest, aby przestrzegał zasad etyki zawodowej (28%), kierował się 

zasadami godności i uczciwości (25%), wykazywał się wiedzą i kompetencją (23%), był bezstronny, 

neutralny politycznie (18%). 

 
 
Wykres 26 Kryteria dobrego pracownika wymiaru sprawiedliwości 
A8. Korzystając z załączonych stwierdzeń, proszę uzupełnić zdanie „dobry pracownik wymiaru sprawiedliwości powinien….”. 
N=1 500 Można było wskazać trzy odpowiedzi, Dane w proc. 

2

4

7

8

11

12

13

15

18

23

25

28

41

61

 nie mam zdania

 dotrzymyw ać terminów

 w ykazać się kultura osobistą

 być dyskretnym

 skupić się  na załatw ieniu spraw y klienta

 w ykazać się zaangażow aniem, pośw ięcać uw agę
klientom

 przestrzegać dyscypliny służbow ej

 dochow ać tajemnicy państw ow ej i służbow ej

 być bezstronnym, neutralnym politycznie

 w ykazyw ać się w iedzą i kompetencjami

 kierow ać się zasadami godności i uczciw ości

 przestrzegać zasad etyki zaw odow ej

 w ypełniać sumiennie i dokładnie obow iązki

 przestrzegać praw a
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W porównaniu do 2008 roku kryteria dobrego pracownika pozostają bez zmian – postulowane jest 

przestrzeganie prawa oraz sumienne i dokładne wypełnianie swoich obowiązków. 

 
Tabela 27  Kryteria dobrego pracownika wymiaru sprawiedliwości 
A8. Korzystając z załączonych stwierdzeń, proszę uzupełnić zdanie „dobry pracownik wymiaru sprawiedliwości powinien….”. 
N=1 500 Można było wskazać trzy odpowiedzi, Dane w proc. 

 

 2008* 2011 

przestrzegać prawa 37 61 
wypełniać sumiennie i dokładnie 
obowiązki 35 41 
przestrzegać zasad etyki 
zawodowej 2 28 
kierować się zasadami godności 
i uczciwości 3 25 
wykazywać się wiedzą i 
kompetencjami 3 23 
być bezstronnym, neutralnym 
politycznie 3 18 
dochować tajemnicy państwowej 
i służbowej 2 15 
przestrzegać dyscypliny 
służbowej 2 13 
wykazać się zaangażowaniem, 
poświęcać uwagę klientom 2 12 
skupić się  na załatwieniu sprawy 
klienta 3 11 
być dyskretnym 2 8 
wykazać się kultura osobistą 2 7 
dotrzymywać terminów 3 4 
nie mam zdania 2 2 

* Respondenci wskazali tylko jedną odpowiedź 
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3.3. AKTUALNY STAN ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE ALTERNATYWNYCH SPOSOBÓW 

ROZWIĄZYWANIA SPORÓW 

3.3.1. MEDIACJA 

 

O pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów, tj. mediacji, czy sądzie polubownym słyszało 43% 

badanych. Terminy te są jednak obce ponad połowie respondentów (54%).  

Wykres 27 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów - znajomość 
C1. Czy słyszał\a Pan\i o jakichkolwiek pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów (mediacja, sąd polubowny)? 
N = 1500, Dane w proc. 

 

• Odsetek osób, które słyszały 

o pozasądowych sposobach 

rozwiązywania sporów wzrasta wraz 

z wykształceniem (od 19% wśród osób 

z wykształceniem podstawowym do 66% 

wśród osób z wykształceniem wyższym). 

• Częściej niż inni o rozwiązywaniu sporów 

poza sądem słyszeli mieszkańcy 

największych miast (53%).  

 

Porównanie z 2008 rokiem 

 

Tabela 5 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów – znajomość, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

 tak nie trudno 
powiedzieć 

2011 43 54 3 

2008 51 37 12 

tak 43

nie 54

trudno 
powiedzieć  

3

W porównaniu z poprzednim badaniem nieco 

mniejszy odsetek badanych przyznaje, że 

słyszał o pozasądowych sposobach 

rozwiązywania sporów (spadek o 8 pkt. proc.)  
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Większość osób (59%) uważa, że mediacja to dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania 

sporu. Średnio co czwarty badany (24%) definiuje ją jako rozmowę pojednawczą. Pozostałe określenia 

nie zostały wskazane przez więcej niż 5% ankietowanych.  

Wykres 28 Mediacja – czym jest mediacja 
C2. Czym Pana\i zdaniem jest mediacja? 
N = 645 – osoby, które słyszały o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów, Dane w proc. 
 

• Wraz z wyższym wykształceniem 

wzrasta odsetek osób, które definiują 

mediację jako dobrowolny i poufny 

proces dochodzenia do rozwiązania 

sporu (od 36% wśród osób 

z wykształceniem podstawowym do 

71% wśród osób z wykształceniem 

wyższym).  

• Częściej taką definicję podają także 

osoby najmłodsze (68%).  

 

 

 

Porównanie z 2008 rokiem 

Tabela 6 Mediacja – czym jest mediacja, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

 2008 2011 

Mediacja to dobrowolny i poufny proces 
dochodzenia do rozwiązania sporu, 
prowadzony w obecności osoby neutralnej 

83 59 

Mediacja jest rozmową pojednawczą 5 24 

Mediacja jest sądem odbywającym się poza 
salą sądową i o łagodniejszym przebiegu 

4 5 

Mediacja jest arbitrażem 4 4 

Mediacja jest rodzajem terapii - 3 

Nie wiem, nie mam zdania 4 5 

 

Według większości badanych (75%) mediator to neutralna osoba, pomagająca stronom 

w wypracowaniu porozumienia. Co dziesiąty ankietowany (10%) uważa, że mediator to osoba, która 

narzuca rozwiązanie dwóm skłóconym stronom. Zdaniem 7% respondentów mediator zajmuje się tylko 

stroną organizacyjną mediacji.  

59%

24%

5%

4%

3%

5%

 Mediac ja to dobrowolny i poufny
proces dochodzenia do rozwiązania

sporu,  prowadzony w obecności

 Mediac ja jest rozmową pojednawczą

 Mediacja jest sądem odbywającym
się poza salą sądową i o
łagodniejszym przebiegu

 Mediacja jest  arbitrażem

 Mediacja jest  rodzajem terapii

 Nie wiem, nie mam zdania

Zarówno w 2008 roku jak i w obecnym 

pomiarze, ankietowani najczęściej 

definiowali mediację jako dobrowolny 

i poufny proces dochodzenia do rozwiązania 

sporu prowadzony w obecności osoby 

neutralnej. Warto jednak zauważyć, że 

w 2008 roku określenie to było wskazywane 

znacznie częściej niż obecnie (spadek o 24 

pkt. proc.).  
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Wykres 29 Mediacja – kim jest mediator 
C3. Kim Pana\i zdaniem jest mediator? 
N = 645 – osoby, które słyszały o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów, Dane w proc. 

• O tym, że mediator to neutralna 

osoba, pomagająca stronom 

w wypracowaniu porozumienia, 

badani są przekonani tym częściej, 

im lepiej są wykształceni (od 50% 

wśród osób z wykształceniem 

podstawowym do 85% wśród 

ankietowanych z wykształceniem 

wyższym). 

• Częściej niż inni w ten sam sposób 

funkcję mediatora postrzegają 

mieszkańcy największych miast 

(81%). 

Porównanie z 2008 rokiem 

 
Tabela 7 Mediacja – kim jest mediator, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

 2008 2011 

neutralna osoba, pomagająca stronom w 
wypracowaniu porozumienia 

68 75 

osoba, która narzuca rozwiązanie dwóm 
skłóconym stronom 

6 10 

osoba, która zajmuje się tylko stroną 
organizacyjną mediacji 

5 7 

„adwokat” jednej ze stron, który pomaga w 
przekonaniu drugiej strony o racjach swojego 
klienta 

5 3 

nie wiem, trudno powiedzieć 12 5 

75

10

7

3

5

neutralna osoba, pomagająca stronom
w wypracowaniu porozumienia

osoba, która narzuca rozwiązanie
dwóm sk łóconym stronom

osoba, która zajmuje s ię tylko stroną
organizacyjną mediacji

„adwokat” jednej ze st ron, który
pomaga w przekonaniu drugiej s trony

o racjach swojego klienta

nie wiem, trudno powiedzieć

Podobnie jak w poprzednim badaniu, 

większość osób definiuje mediatora jako 

neutralną osobę, pomagającą stronom 

w wypracowaniu porozumienia. Obecnie 

badani częściej wybierali to określenie 

niż poprzednio (wzrost o 7 pkt. proc.). 

Pozostałe definicję były wskazywane 

znacznie rzadziej.  
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Dwóch na pięciu badanych (40%) nie wie w jaki sposób dotrzeć do mediatora. 29% ankietowanych 

uważa, że jest on wyznaczany przez sąd.  

Wykres 30 Mediacja – sposoby dotarcia do mediatora 
C4. Jak dotrzeć do mediatora?  
N = 645 – osoby, które słyszały o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów, Możliwe wiele odpowiedzi, Dane w proc. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Porównanie z 2008 rokiem 

 
Tabela 8 Mediacja – sposoby dotarcia do mediatora, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 
 

 2008 2011 

jest wyznaczany przez sąd 44 29 

mediatorem może być każdy, wyznaczają go 
strony sporu 

3 16 

przez Polskie Centrum Mediacji 3 11 

można go znaleźć przez Internet 5 8 

wskazuje go adwokat 3 6 

mediator sam się pojawia w sądzie 4 3 

nie wiem 38 40 

 

Zdecydowana większość badanych (od 88% do 62%) zgadza się z pozytywnymi opiniami na temat 

mediacji.  

Zalety mediacji badani dostrzegają najczęściej w tym, że bierze ona pod uwagę interesy obu stron (88%), 

pozwala lepiej zrozumieć powody zachowania osób uczestniczących (87%), decyzje ustalane są wspólnie 

za zgodą obu stron (87%) oraz że umożliwia ona wyrażenie własnych uczuć i potrzeb w atmosferze 

spokoju i akceptacji (86%).  

 wskazuje go 
adwokat 6%

 przez Polskie 
C entrum Mediac ji 

11%

 jest wyznaczany 
przez sąd 29%

 mediatorem może 
być  każdy, 

wyznaczają go 
strony sporu 16%

 można go znaleźć  
przez Internet  8%

 mediator sam się 
pojawia w sądzie 3%

 nie wiem 40%

Podobnie jak w poprzednim badaniu dwie 

piąte badanych nie wie, w jaki sposób 

dotrzeć do mediatora.   

Obecnie mniej osób uważa, że jest on 

wyznaczany przez sąd (spadek o 15 pkt. 

proc.), więcej badanych natomiast twierdzi, 

że mediatorem może być każdy (wzrost  

o 13 pkt. proc.) oraz że można dotrzeć do 

niego przez Polskie Centrum Mediacji 

(wzrost o 8 pkt. proc.).  
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Niewiele mniejszy odsetek badanych zgadza się także z takimi zaletami mediacji, jak to, że osoby w niej 

uczestniczące chętniej stosują się do ustaleń, gdyż same wypracowały warunki porozumienia (84%). 

 
Tabela 9 Mediacja – opinie 
C5. Czy zgadza się Pan\i z poniższymi stwierdzeniami? 
N = 645 podstawę stanowią osoby, które słyszały o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów. Dane w proc.  
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35 53 2 1 
Mediacja prowadzi do zawarcia ugody uwzględniającej interesy obu stron 

88 3 
9 

34 53 3 0 Mediacja pozwala na lepsze zrozumienie powodów rozmaitych zachowań 
drugiej strony 87 3 

10 

39 48 2 0 W trakcie mediacji żadna decyzja nie zostaje podjęta bez zgody 
zainteresowanych osób 

87 2 

11 

32 54 3 1 Mediacja umożliwia wyrażenie własnych uczuć i potrzeb w atmosferze 
spokoju i akceptacji 86 4 

10 

32 52 3 1 
Osoby uczestniczące w mediacji chętniej stosują się do ustaleń, gdyż same 
wypracowały warunki porozumienia 84 4 

12 

28 52 5 1 

Mediacja umożliwia wybaczenie doznanych krzywd, a nawet pojednanie 
80 6 

14 

39 42 3 0 
Mediacja jest tańsza od procesu sądowego 

81 3 
16 

37 43 3 1 Rozpoczynając mediację niczego się nie ryzykuje, gdyż w każdej chwili 
można od niej odstąpić 80 4 

16 

24 51 7 2 
Mediacja prowadzi do sytuacji, w której obie strony są wygrane 

75 9 
16 

19 43 13 2 
Mediacja jest skuteczniejsza od procesu sądowego 

62 15 23 
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Porównanie z 2008 rokiem 

 
Tabela 10 Mediacja – opinie. Zmiany w czasie 
Dane w proc.  

Odsetek osób, zgadzających się z poniższymi twierdzeniami:  2008 2011 

Mediacja prowadzi do zawarcia ugody uwzględniającej interesy obu stron 84 88 

Mediacja pozwala na lepsze zrozumienie powodów rozmaitych zachowań 
drugiej strony 

68 87 

W trakcie mediacji żadna decyzja nie zostaje podjęta bez zgody 
zainteresowanych osób 

93 87 

Mediacja umożliwia wyrażenie własnych uczuć i potrzeb w atmosferze 
spokoju i akceptacji 

70 86 
 

Osoby uczestniczące w mediacji chętniej stosują się do ustaleń, gdyż same 
wypracowały warunki porozumienia 

81 84 

Mediacja umożliwia wybaczenie doznanych krzywd, a nawet pojednanie 42 80 
 

Mediacja jest tańsza od procesu sądowego 81 81 

Rozpoczynając mediację niczego się nie ryzykuje, gdyż w każdej chwili 
można od niej odstąpić 

74 80 

Mediacja prowadzi do sytuacji, w której obie strony są wygrane 47 75 
 

Mediacja jest skuteczniejsza od procesu sądowego 60 62 

 

 

Obecnie badani częściej zgadzają się z większością pozytywnych opinii na temat mediacji.  

Największe różnice między pomiarami przestawiają się w następujących stwierdzeniach: 

• Mediacja umożliwia wybaczenie doznanych krzywd, a nawet pojednanie (wzrost o 38 pkt. proc.) 

• Mediacja prowadzi do sytuacji, w której obie strony są wygrane (wzrost o 28 pkt. proc.)  

• Mediacja pozwala na lepsze zrozumienie powodów rozmaitych zachowań drugiej strony (wzrost 

o 19 pkt. proc.) 

• Mediacja umożliwia wyrażenie własnych uczuć i potrzeb w atmosferze spokoju i akceptacji (wzrost 

o 16 pkt. proc.) 
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Opinie na temat ważności ugody zawartej przed mediatorem są podzielone. 

Co czwarty badany (25%) nie potrafi odpowiedzieć, czy ugoda zawarta przed mediatorem jest 

rozstrzygnięciem równoznacznym z wyrokiem sądu. Dwóch na pięciu respondentów (39%) uważa, że nie 

są to rozstrzygnięcia równoznaczne, niewiele mniejszy odsetek (36%) jest jednak przeciwnego zdania. 

Wykres 31 Mediacja – ważność ugody zawartej przed mediatorem 
C6. Czy Pana(i) zdaniem ugoda zawarta przed mediatorem jest rozstrzygnięciem równoznacznym z wyrokiem sądu? 
N = 645 podstawę stanowią osoby, które słyszały o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów, Dane w proc. 

 Tak 36

 Nie 39

 Nie wiem, 
trudno 

powiedzieć 25

 
 

Blisko dwie trzecie badanych (63%) słyszało o sądownictwie polubownym, zaś co trzeci (35%) nie zna 

tego terminu. 

W przypadku sprawy spornej bądź roszczenia, dwie piąte (39%) ankietowanych, którzy słyszeli o sądach 

polubownych, kierowałoby się do sądu, podobny odsetek (38%) do mediatora, natomiast 23% 

respondentów nie wie, gdzie by się udało w tej sprawie.  

Wykres 32 Mediacja – sądownictwo polubowne 
C7. Czy słyszał\a Pan\i o sądownictwie polubownym? 
N = 645 – osoby, które słyszały o pozasądowych sposobach 
rozwiązywania sporów, Dane w proc. 

 
 
 

 
 
 

Wykres 33 Mediacja – wybór sąd - mediator  
C8. Czy w sytuacji, gdy będzie miał\a Pan\i roszczenie,  
bądź jakąkolwiek inną sprawę sporną, skieruje się Pan\i  
w celu jej rozstrzygnięcia do sądu, czy do mediatora? 
N = 147 –osoby, które słyszały o sądownictwie  
polubownym, Dane w proc.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 do sądu 39

 nie wiem 23

 do 
mediatora 38

tak 63

 nie wiem 2

nie 35
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Porównanie z 2008 rokiem 

W porównaniu z poprzednim pomiarem, przybyło osób, które słyszały o sądownictwie polubownym 

(wzrost o 21 pkt. proc.).  

 
Tabela 11 Mediacja – sądownictwo polubowne, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

 tak  nie  trudno 
powiedzieć 

2011 63 35 2 

2008 42 46 12 

 
 

Obecnie znacznie mnie osób niż poprzednio deklaruje, że w sytuacji sprawy spornej udaliby się do sądu 

(spadek o 18 pkt. proc.), częściej zaś wybraliby się do mediatora (wzrost o 19 pkt. proc.).  

 
Tabela 12 Mediacja – wybór sąd – mediator, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

 
do sądu 

do 
mediatora  

trudno 
powiedzieć 

2011 39 38 23 

2008 57 19 24 
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3.4. AKTUALNY STAN ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE PRAW OSÓB POKRZYWDZONYCH 

PRZESTĘPSTWEM 

3.4.1. POMOC DLA OFIAR PRZESTĘPSTW 

Zdecydowana większość ankietowanych (89%) uważa, że ofiarom przestępstw należy się pomoc od 

różnych instytucji państwowych lub organizacji pozarządowych. Przeciwnego zdania są nieliczne osoby 

(5%).  

Według badanych ofiarom przestępstw powinny udzielać pomocy przede wszystkim instytucje 

państwowe (76%), rzadziej zaś organizacje pozarządowe (22%).  

Wykres 34 Przysługiwanie pomocy dla ofiar przestępstw.  
D1. Czy w Pana/i opinii ofiarom przestępstw należy się 
pomoc od różnych instytucji państwowych i/lub organizacji 
 pozarządowych? 
N = 1500, Dane w proc. 
 

Wykres 35 Pomoc dla ofiar przestępstw – kto powinien 
udzielać pomocy 
D1a. Kto Pana/i zdaniem powinien głównie uczestniczyć 
w udzielaniu pomocy ofiarom przestępstw? 
N=1339 – osoby, które uważają, że ofiarom przestępstw 
należy się pomoc od różnych instytucji państwowych i/lub 
organizacji pozarządowych, Dane w proc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porównanie z 2008 rokiem 

 
Tabela 36 Przysługiwanie pomocy dla ofiar przestępstw, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

 tak  nie  trudno 
powiedzieć 

2011 89 5 6 

2008 92 5 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

76

1

1

22

 Instytucje państwowe

 Organizacje
pozarządowe

 Kościół\ związki
wyznaniowe

 Inne

89

6

5

tak nie nie wiem

Zarówno w poprzednim (92%), jak 

i w obecnym badaniu (89%), prawie wszyscy 

badani uważają że ofiarom przestępstw 

należy się pomoc od różnych instytucji 

państwowych lub organizacji pozarządowych. 
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Tabela  37 Pomoc dla ofiar przestępstw – kto powinien  
udzielać pomocy; Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

 2008 
2011 

Instytucje państwowe 73 76 

Organizacje pozarządowe 22 22 

Kościół\ związki wyznaniowe 3 1 

Inne 2 1 

 

Według ponad połowy ankietowanych (57%) do udzielania pomocy ofiarom przestępstw powinna być 

powołana odrębna instytucja państwowa. Odmiennego zdania jest co trzecia osoba (32%). Co dziesiąty 

badany (11%) nie ma w tej kwestii zdania.  

 
Wykres 38 Pomoc dla ofiar przestępstw – odrębna instytucja   
D2. Czy do udzielania pomocy ofiarom przestępstw powinna być powołana odrębna instytucja państwowa? 
N = 1339 – osoby, które uważają, że ofiarom przestępstw należy się pomoc od różnych instytucji państwowych i/lub organizacji 
pozarządowych, Dane w proc. 

19

24

8
11

38

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem 

 

Porównanie z 2008 rokiem 

 
Tabela 13 Pomoc dla ofiar przestępstw – odrębna instytucja, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

 tak  nie  trudno 
powiedzieć 

2011 57 32 11 

2008 30 53 17 

Tak jak w 2008 roku, trzy czwarte 

ankietowanych jest zdania, że ofiarom 

przestępstw powinny udzielać pomocy 

przede wszystkim instytucje państwowe.  

Obecnie więcej ankietowanych uważa, że 

powinna być powołana odrębna instytucja 

państwowa do udzielania pomocy ofiarom 

przestępstw (wzrost o 27 pkt. proc.).  
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Podobnie jak w poprzednim badaniu, trzy 

czwarte badanych uważa, że ofiarom 

przestępstw powinna być udzielana pomoc 

zarówno o charakterze finansowym, jak 

i poradniczym. Z kolei wzrósł odsetek 

ankietowanych twierdzących, że pomoc 

powinna być tylko o charakterze 

poradniczym (wzrost o 12 pkt. proc.).  

Większość ankietowanych (73%) twierdzi, że ofiarom przestępstw powinna być udzielana pomoc 

zarówno o charakterze finansowym, jak i poradniczym.  

Wykres 39 Pomoc dla ofiar przestępstw – formy pomocy 
D3. W jakiej formie powinna być udzielana pomoc ofiarom przestępstw? 
N = 1339 – osoby, które uważają, że ofiarom przestępstw należy się pomoc od różnych instytucji państwowych i/lub organizacji 
pozarządowych, Dane w proc. 
 

Co piąty badany (20%) popiera 

pomoc ofiarom przestępstw 

jedynie w wymiarze poradniczym, 

zaś 4% respondentów – wyłącznie 

w kwestii finansowej. 

 

 

 2008 2011 

zarówno pomoc o charakterze finansowym, jak i 
poradniczym 

75 73 

wyłącznie pomoc o charakterze poradniczym 8 20 

wyłącznie pomoc o charakterze finansowym 8 4 

nie wiem 9 3 

Pomoc ofiarom przestępstw powinna być finansowana w pewnej wysokości ze środków budżetu 

państwa, w pozostałym zakresie od sprawców przestępstw – tego zdania jest ponad połowa 

ankietowanych (51%).  

Wykres 40 Pomoc dla ofiar przestępstw - finansowanie 
D.4 Czy Pana/i zdaniem pomoc świadczona ofiarom przestępstwa powinna być finansowana: 
N = 1339 –osoby, które uważają, że ofiarom przestępstw należy się pomoc od różnych instytucji państwowych i/lub organizacji 
pozarządowych, Dane w proc. 

 

Co trzeci badany (34%) uważa, że środki 

finansowe dla poszkodowanych powinny 

pochodzić wyłącznie od sprawcy 

przestępstwa, zaś jedynie nieliczni (8%) 

wskazują środki z budżetu państwa jako 

jedyne źródło pomocy finansowej 

ofiarom. 

51

34

8

7

 w pewnej wysokości ze środków
budże tu państwa, w  pozo stałym

zakresie od sprawców prze stęp stw

 wyłą cznie od sprawcy przestępstwa

 wyłącznie ze środków pochodzących z
budżetu pań stwa

 n ie m am zdania, trudno pow ied zieć

73

20

4 3
 zarówno pomoc o charakterze
finansowym, jak i poradniczym

 wyłącznie pomoc o charak terze
poradniczym

 wyłącznie pomoc o charak terze
finansowym

 nie wiem
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Porównanie z 2008 rokiem 

Obecnie nieco więcej osób uważa, że pomoc ofiarom przestępstw powinna być finansowana w pewnej 

wysokości ze środków budżetu państwa, w pozostałym zakresie od sprawców przestępstw (wzrost o 6 

pkt. proc.). Z kolei mniej respondentów jest zdania, że środki finansowe dla poszkodowanych powinny 

pochodzić wyłącznie od sprawcy przestępstwa (spadek o 12 pkt. proc.).  

 
 
Tabela 14 Pomoc dla ofiar przestępstw – finansowanie, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

 2008 2011 

w pewnej wysokości ze środków budżetu państwa, 
w pozostałym zakresie od sprawców przestępstw 

45 51 

wyłącznie od sprawcy przestępstwa 46 34 

wyłącznie ze środków pochodzących z budżetu 
państwa 

3 8 

nie mam zdania, trudno powiedzieć 6 7 

 

 

Badanych, według których pomoc dla ofiar przestępstw powinna być finansowana zarówno ze środków 

budżetu państwa, jak i od sprawców przestępstw, zapytano w jakich proporcjach środki te powinny być 

podzielone na te dwa źródła finansowania.  

Ponad połowa osób (55%) uważa że większość powinny stanowić środki od winowajców. Mniejszy 

odsetek badanych (28%) jest zdania, że środki powinny być podzielone po równo między budżet 

państwa, a sprawców przestępstw. Jedynie 13% przyznaje, że większy koszt pomocy ofiarom powinien 

pochodzić z budżetu państwa.  

Wykres 41 Pomoc dla ofiar przestępstw – proporcje podziału źródeł finansowania  
D.04 W jakich proporcjach? 
N = 684 – osoby, które uważają, że pomoc świadczona ofiarom przestępstw powinna być finansowana w pewnej wysokości ze 
środków budżetu państwa,  pozostałym zakresie od sprawców przestępstw, Dane w proc. 

4

3

10

28

36

19

 trudno powiedzieć

 zdecydowana większość  z budżetu

 większość  raczej z budżetu

mniej więcej po równo - z budżetu i od sprawców przes tępstw

większość raczej ś rodki od sprawców przes tępstw

zdecydowana większość od sprawców przes tępstw
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Osoba pokrzywdzona przestępstwem w pierwszej kolejności powinna się zgłosić na policję – to opinia 

zdecydowanej większości badanych (69%). Pozostałe instytucje były wskazane przez nie więcej niż 8% 

ankietowanych.  

Wykres 42 Pomoc dla ofiar przestępstw – do jakiej instytucji się zwrócić  
D.5 Do jakiej instytucji w pierwszej kolejności powinna zwrócić się o pomoc osoba pokrzywdzona przestępstwem? 
N = 1500, Dane w proc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porównanie z 2008 rokiem 

 
Tabela 15 Pomoc dla ofiar przestępstw – do jakiej instytucji się zwrócić, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

 2008 2011 

policja 82 69 

ośrodek pomocy osobom 
pokrzywdzonym 

2 8 

psycholog np. przy policji 2 7 

Rzecznik Praw Obywatelskich 2 4 

sąd 8 4 

prokuratura 2 3 

inna 1 - 

nie wiem 1 5 

 

 

69

8 7 4 4 3 5

policja ośrode k pom ocy
osobom

pokrzywdzonym
przestępstwe m

psycholog np. przy
policji

Rzecznik Praw
Obywatelskich

 sąd  prokuratu ra  nie wiem

W porównaniu z wynikami z 2008 odsetek 

respondentów wskazujących policję jako 

instytucję gdzie powinna się zgłosić osoba 

pokrzywdzona zmniejszył się (spadek o 13 pkt. 

proc.). Z kolei nieco więcej osób wskazuje na 

ośrodek pomocy osobom pokrzywdzonym (wzrost 

o 6 pkt. proc.).  
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Gdyby ofiarami byli sami badani, to największe zaufanie mieliby do policji jako instytucji udzielającej 

pomocy (43%).  

Zaufanie budzi u 14% badanych rzecznik pomocy osobom poszkodowanym, do psychologa miałby 

w takiej sytuacji zaufanie prawie co dziesiąty badany (9%), a do sądu co czternasty (7%). 

Wykres 43 Pomoc dla ofiar przestępstw – do jakiej instytucji zwróciłby się respondent 
D.6 Gdyby zdarzyło się, iż stał/a się Pan/i ofiarą przestępstwa, do jakiej jednostki, instytucji miałby/aby Pan/i największe 
zaufanie jako instytucji udzielającej wsparcia, pomocy? 
N = 1500, Dane w proc. 

43

14

9
7

4 3 3 2 1
4

10

pol icja r zecznik pomocy
osobom

poszk odowanym

psyc holog ,
terapeuta

 sąd organizacje
pozarządowe

(NGO)

radca prawny prokuratura kościół ośrodki pomocy
społecznej

n ie ma takiej
instytucji

 nie wiem

 

Porównanie z 2008 rokiem 

 
Pomoc dla ofiar przestępstw – do jakiej instytucji zwróciłby się respondent, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

  2008 2011 

policja 71 43 

rzecznik pomocy osobom 
poszkodowanym 

2 14 

psycholog, terapeuta 2 9 

sąd 2 7 

organizacje pozarządowe (NGO) 1 4 

radca prawny 2 3 

prokuratura 2 3 

kościół 2 2 

ośrodek pomocy społecznej  2 1 

nie ma takiej instytucji  2 4 

inne 2 - 

nie wiem  10 10 

Obecnie zmniejszył się odsetek osób, które 

największym zaufaniem darzą policję jako 

instytucję udzielającą wsparcia ofiarom 

przestępstw (spadek o 28 pkt. proc.). Natomiast 

wzrosło zaufanie do rzecznika pomocy osobom 

poszkodowanym (wzrost o 12 pkt. proc.) oraz do 

psychologa, terapeuty (wzrost o 7 pkt. proc.).  
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3.4.2. INSTYTUCJA OPIEKUNA OFIARY 
 

Jedynie co dziesiąty badany (10%) słyszał o instytucji opiekuna ofiary.  

Spośród nich, prawie każdy (94%) uważa że jest ona potrzebna.  

Wykres 44 Instytucja opiekuna ofiary - znajomość 
D.7 Czy słyszał/a Pan/i o instytucji opiekuna ofiary? 
N = 1500, Dane w proc. 
 
 
 
 
 
 
 

N = 147 – osoby, które słyszały o instytucji opiekuna ofiary, 
Dane w proc. 
Wykres 45 Instytucja opiekuna ofiary – ważność 
D.7a Czy uważa Pan\i, że jest to instytucja potrzebna? 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 

 

Porównanie z 2008 rokiem 

Tabela 16 Instytucja opiekuna ofiary – znajomość, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

 tak  nie  trudno 
powiedzieć 

2011 10 89 1 

2008 8 83 9 

 
Tabela 17 Instytucja opiekuna ofiary – ważność, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

 tak  nie  trudno 
powiedzieć 

2011 94 3 3 

2008 79 21 - 

 

nie 89

nie w iem 
1

tak 10

53

41

1

2

3

 zdecy dowanie

tak

 raczej tak

 raczej nie

 zdecy dowanie
nie

 nie wiem

Odsetek osób, które kiedykolwiek słyszały 

o instytucji opiekuna ofiary nie zmienił się 

znacząco od 2008 i pozostaje na poziomie 

10%.  

Wzrósł natomiast odsetek respondentów, 

którzy uważają tę instytucję za potrzebną 

(wzrost o 15 pkt. proc.).  
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3.4.3. INSTYTUCJE POMOCOWE DLA OFIAR PRZESTĘPSTW 

Większość badanych (65%) uważa, że policja jako pierwsza instytucja mająca kontakt z ofiarą powinna 

przekazywać dane o pokrzywdzonym innym instytucjom wspierającym poszkodowanego 

przestępstwem. Blisko jedna piąta (17%) twierdzi, że fakt stania się osobą pokrzywdzoną powinien 

zostać utrzymany w tajemnicy.  

Jedynie 5% badanych wskazuje inną instytucję niż policję jako pośrednika przekazującego dane osoby 

pokrzywdzonej.  

Wykres 46 Instytucje pomocowe dla ofiar przestępstw - informowanie 
D.8 Czy o fakcie stania się przez kogoś ofiarą przestępstwa, poszczególne instytucje winny informować się wzajemnie tworząc 
sieć wsparcia osoby pokrzywdzonej? 
N = 1500 , Dane proc. 

65

5

17

13

 TAK – policja jako pierwsza instytuc ja mająca kontakt z of iarą,
winna przekazać dane o pokrzywdzonym innym instytuc jom

 TAK – inna ins tytucja powinna przekazywać takie informacje

 NIE – fakt stania się osobą pokrzywdzoną winien zos tać
utrzymany w tajemnicy

 nie mam zdania

 

 

Porównanie z 2008 rokiem 

 

Tabela 18 Instytucje pomocowe dla ofiar przestępstw – informowanie, Zmiany w czasie 
Dane proc. 

 2008 2011 

TAK – policja jako pierwsza instytucja mająca 
kontakt z ofiarą, winna przekazać dane o 
pokrzywdzonym innym instytucjom 

84 65 

TAK – inna instytucja powinna przekazywać 
takie informacje 

2 5 

NIE – fakt stania się osobą pokrzywdzoną 
winien zostać utrzymany w tajemnicy 

2 17 

Nie mam zdania 11 13 

 

 

Obecnie mniej badanych niż w 2008 

wskazuje policję jako pierwszą 

instytucję mająca kontakt z ofiarą, 

która powinna przekazywać dane o 

pokrzywdzonym innym instytucjom 

(spadek o 19 pkt. proc.). Natomiast 

więcej respondentów uważa, że fakt 

stania się osobą pokrzywdzoną 

powinien być utrzymany w tajemnicy 

(wzrost o 15 pkt. proc.). 
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52

47

19

19

6

7

3

2

1

 niekompetencja/odsyłania do
innych osób

stronniczość/niesprawiedliwość

 biu rokracja

 dług ie postępowanie

 brak informacji dla osoby
pokrzywdzonej

 korupcja

 wysokie koszty / opłaty

 inne

 odm owa odpowiedzi

nie 46

nie wiem 8

tak 46

3.4.4. OSOBY POKRZYWDZONE 

Co dziesiąty badany (10%) przyznaje, że chociaż raz w życiu był osobą pokrzywdzoną. 

Wykres 47 Osoby pokrzywdzone  
D.11 Czy był\a Pan\i osobą pokrzywdzoną? 
N = 1500, Dane w proc. 

nie 89

odmowa 
odpowiedzi 1

tak 10

 

Porównanie z 2008 rokiem 

Tabela 19 Osoby pokrzywdzone, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

 tak  nie  trudno 
powiedzieć 

2011 10 89 1 

2008 15 69 16 

 

Blisko połowa osób poszkodowanych (46%) spotkała się z nieprawidłowościami w postępowaniu.  

Najczęściej wymieniane były: niekompetencja pracowników (52%), stronniczość i niesprawiedliwe  

wyroki (47%), nieco rzadziej: biurokracja i długie postępowania (po 19%).  

Wykres 48 Wykres D.11a. Osoby pokrzywdzone - 
nieprawidłowości  
D.11a Czy będąc osobą pokrzywdzoną spotkał\a się Pan\i z 
nieprawidłowościami w prowadzonym postępowaniu 
karnym? 
N = 148 - osoby pokrzywdzone, Dane w proc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres 49 Osoby pokrzywdzone – rodzaje 
nieprawidłowości 
D.11b Będąc osobą pokrzywdzoną, z jakimi 
nieprawidłowościami w prowadzonym postępowaniu 
karnym spotkał\a się Pan\i? 
N = 68 - osoby pokrzywdzone, które spotkały się z 
nieprawidłowościami w prowadzonym postępowaniu 
karnym, Możliwe wiele odpowiedzi, Dane w proc. 

 
 

 

 

 

Odsetek osób, które przyznają się do bycia 

osobą pokrzywdzoną, pozostaje na 

podobnym poziomie jak w 2008 roku.  
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Porównanie z 2008 rokiem 

 

Tabela 20 Osoby pokrzywdzone - nieprawidłowości, Zmiany w czasie 

Dane w proc. 

 tak  nie  trudno 
powiedzieć 

2011 46 46 8 

2008 7 72 21 

 

 

Dwie piąte badanych (41%) uważa, że należałoby wprowadzić jakieś zmiany by pomóc osobom 

pokrzywdzonym. Co piąty respondent (20%) nie widzi takiej potrzeby. Aż 39% nie ma zdania w tej 

sprawie.  

Wykres 50 Osoby pokrzywdzone – propozycje zmian  
D12. Czy istnieje coś, co Pana\i zdaniem należałoby zmienić lub wprowadzić by pomóc osobom pokrzywdzonym? 
N = 1500, Dane w proc. 

41 39

20

 tak, raczej tak  nie, raczej nie  nie wiem
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Tabela 21 Osoby pokrzywdzone – propozycje zmian, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

 tak ,  
raczej tak 

nie ,  
raczej nie 

trudno 
powiedzieć 

2011 41 20 39 

2008 32 6 62 

 

Obecnie zdecydowanie więcej osób przyznaje, że 

spotkało się z nieprawidłowościami 

w postępowaniu (wzrost o 39 pkt. proc.). Mniej 

natomiast badanych jest przeciwnego zdania 

(spadek o 26 pkt. proc.) lub odmawia odpowiedzi 

na pytanie (spadek o 13 pkt. proc.).  

Obecnie zdecydowanie więcej osób posiada 

opinię na temat wprowadzenia zmian by 

pomóc osobom pokrzywdzonym (wzrost o 23 

pkt. proc.).  

Nadal badani częściej widzą potrzebę 

wprowadzenia jakiś zmian (wzrost o 9 pkt. 

proc.), mniej natomiast osób nie widzi takiej 

potrzeby, choć w stosunku do 2008 roku 

nastąpił duży wzrost (o 14 pkt. proc.)  
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Policja (39%) oraz media elektroniczne (21%) – radio, telewizja - to najczęściej wymieniane przez 

respondentów odpowiednie źródła informacji o prawach osób poszkodowanych.  

Wśród innych wymienianych źródeł znalazły się: sąd (16%), prasa (15%), Internet (13%), instytucje 

pracujące z osobami pokrzywdzonymi (12%), Rzecznik Praw Obywatelskich (11%) oraz szkoły (11%). 

Wykres 51 Osoby pokrzywdzone – kanały informacji 
D13. Przez jakie instytucje winny być przekazywane społeczeństwu informacje o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem? 
N = 1500, Możliwe wiele odpowiedzi, Dane w proc. 
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Tabela 22 Osoby pokrzywdzone – kanały informacji, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

 

 

 

 2008 2011 

policja 36 39 

media elektroniczne 27 21 

sąd 17 16 

prasa 4 15 

internet 5 13 

instytucje pracujące z osobami 
pokrzywdzonymi 5 12 

Rzecznik Praw Obywatelskich 5 11 

szkoły 6 11 

urzędy gminy\dzielnicy 9 10 

ośrodki pomocy społecznej 6 9 

prokuratura 6 8 

39

21

16

15

13

12

11

11

10

9

8

5

5

3

3

19

 policja

 media elektron iczne

 sąd

 prasa

 internet

 instytucje pracujące z osobam i pokrzywdzonym i

 Rzecznik Praw Obywatelskich

 szkoły

 urzęd y gminy\dzielnicy

 ośrodki pomocy społecznej

 prokuratura

 organizacje pozarządowe (NGO)

 Ministerstwo Sprawiedliwości

 kościół

 in ne jednostki samorządu terytorialnego

 trud no p owiedzieć

Podobnie jak w poprzednim badaniu 

najczęściej wymieniane  źródła informacji o 

prawach osób poszkodowanych to policja i 

media elektroniczne.  Obecnie częściej 

badani wskazywali prasę (wzrost o 11 pkt. 

proc.) i Internet (wzrost o 8 pkt. proc.), 

a także: instytucje pracujące z osobami 

pokrzywdzonymi (wzrost o 7 pkt. proc.), 

Rzecznika Praw Obywatelskich (wzrost o 6 

pkt. proc.) oraz szkoły (wzrost o 5 pkt. 

proc.).  
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Środki masowego przekazu: telewizja (49%), prasa (bezpłatne czasopisma – 36%; codzienna prasa – 

29%), Internet (30%), to kanały za pomocą których respondenci najchętniej otrzymywaliby informacje na 

temat pomocy dla ofiar przestępstw. 

Badani wymieniali też ulotki, broszury dostępne w urzędach (17%) lub w miejscach publicznych (16%) 

czy w jednostkach wymiaru sprawiedliwości (12%).  

Wykres 52 Osoby pokrzywdzone – formy informowania 
D13a. W jakiej formie te informacje winny być przekazywane społeczeństwu?  
N = 1500, Możliwe wiele odpowiedzi, Dane w proc. 

49

36

30

29

17

16

15

12

1

7

telewizja

bezpłatne czasopisma

strony internetowe

publikacje w codziennej prasie

foldery, broszury dostępne w różnych urzędach

foldery, broszury dostępne w miejscach publicznych np. na dworcach,
uczelniach, szkołach

 informacje przekazywane poprzez radio

foldery, broszury dostępne w jednostkach wymiaru sprawiedliwości, np. w
sądach

 inne

 nie uważam, że jest to potrzebne
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Tabela 23 Osoby pokrzywdzone – formy informowania, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z kolei częściej respondenci wskazywali bezpłatne czasopisma jako źródło takich informacji (wzrost o 21 

pkt. proc.).  

 2008 2011 

telewizja 66 49 

bezpłatne czasopisma 15 36 

strony internetowe 34 30 

publikacje w codziennej prasie 27 29 

foldery, broszury dostępne w różnych urzędach 32 17 

foldery, broszury dostępne w miejscach 
publicznych 

17 16 

informacje przekazywane poprzez radio 47 15 

foldery, broszury dostępne w jednostkach 
wymiaru sprawiedliwości 

25 12 

inne 5 1 

nie uważam, że jest to potrzebne - 7 

Podobnie jak w poprzednim badaniu, 

najczęściej wymienianym źródłem 

informacji pozostaje telewizja, chociaż 

jest ona teraz wskazywana rzadziej 

(spadek o 17 pkt. proc.).  

Obecnie badani znacznie rzadziej także 

wskazywali radio (spadek o 32 pkt. proc.) 

oraz wszelkiego rodzaju broszury 

i foldery dostępne w urzędach (spadek 

o 15 pkt. proc.) lub w jednostkach 

wymiaru sprawiedliwości (spadek o 13 

pkt. proc.) jako kanały za pomocą 

których najchętniej otrzymywaliby 

informacje na temat pomocy dla ofiar 
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3.4.5. INSTYTUCJA KURATORA SĄDOWEGO 

Zdecydowanej większości badanych (73%) znana jest funkcja kuratora sądowego.  

• Im wyższe jest wykształcenie badanych, tym częściej znają oni funkcję kuratora sądowego (od 52% 

wśród osób z wykształceniem podstawowym do 90% wśród osób z wykształceniem wyższym).  

• Funkcja kuratora częściej jest znana osobom w wieku 25-50 (80%) oraz mieszkańcom największych 

miast (78%).  

Wykres 53 Instytucja kuratora sądowego - znajomość 
D15. Czy znana jest Panu\i funkcja kuratora sądowego? 
N = 1500, Dane w proc. 

73

2

25

 tak  nie  nie wiem
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Tabela 24 Instytucja kuratora sądowego – znajomość, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

 tak nie 
trudno 

powiedzieć 

2011 73 25 2 

2008 56 27 17 

 

Respondenci, którzy zadeklarowali znajomość funkcji kuratora sądowego, zostali poproszeni o 

sprecyzowanie, czym ich zdaniem osoba ta się zajmuje.  

Najbardziej znana funkcja kuratora to sprawowanie opieki nad nieletnimi przestępcami (80%) oraz ich 

kontrola (61%). Średnio co drugi badany wskazał, że kurator sprawuje opiekę nad dorosłymi 

przestępcami (51%) oraz nad rodzicami patologicznymi (48%).  

 
 

W porównaniu z 2008 rokiem wzrosła liczba 

osób znających funkcję kuratora sądowego 

(wzrost o 17 pkt. proc.).  
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58

38

2 1 1

 zdecydowanie
tak

 raczej tak  raczej nie  zdecydowanie
nie

 nie wiem

16

50

6
2

26

 zdecydowanie
dobrze

 raczej dobrze  raczej źle  zdecydowanie
źle

 trudno
powiedzieć

Tabela 25 Instytucja kuratora sądowego – czym się zajmuje, Zmiany w czasie,  
W 2011 roku N = 1093 - osoby, które znają funkcję kuratora sądowego, Możliwe wiele odpowiedzi,. 
W 2008 roku –możliwa  jedna odpowiedź, Dane w proc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie najwięcej osób uważa, że kurator sądowy sprawuje opiekę nad nieletnimi przestępcami. 

Z kolej w 2008 roku najczęściej badani przypisywali kuratorowi sądowemu funkcję sprawowania nadzoru 

nad osobami skazanymi. 

 

Prawie wszyscy respondenci (96%), którzy znają funkcję kuratora sądowego, uważają, że jest ona 

potrzebna.  

Dwie trzecie badanych (66%) ocenia pozytywnie działania kuratora sądowego, zaś negatywną opinię 

wyraża jedynie 8% ankietowanych. 

Warto również zauważyć, że średnio co czwarta osoba (26%) nie ma w tej kwestii zdania. 

Wykres 54 Instytucja kuratora sądowego – potrzebna 
funkcja 
D15b. Czy Pana\i zdaniem jest to funkcja potrzebna? 
Wykres D.15b. Instytucja kuratora sądowego  
N = 1093 - osoby, które znają funkcję kuratora sądowego, 
Dane w proc. 

 

 
 

 
 

Wykres 55 Instytucja kuratora sądowego – ocena działań 
D15d. Jak Pan\i ocenia działania kuratora sądowego? 
N = 1079 - osoby, które posiadają opinię w kwestii 
ważności funkcji kuratora sądowego. Dane w proc. 

 

 

 

 

 

 

 

 2008 2011 

sprawuje opiekę nad nieletnimi przestępcami 6 80 

kontroluje osoby nieletnie, które weszły w konflikt z prawem 5 61 

sprawuje opiekę nad dorosłymi przestępcami 5 51 

sprawuje opiekę nad rodzinami patologicznymi 5 48 

jest opiekunem osób na zwolnieniu warunkowym 6 40 

sprawuje nadzór nad osobami skazanymi 57 39 

kontroluje, czy przestępca wykonuje zalecenia sądu 5 37 

jest pośrednikiem między sądem a osobą skazaną 4 30 

sprawuje nadzór nad osobą nieletnią lub jej majątkiem gdy nie może tego 
zrobić rodzic 

6 27 
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Porównanie z 2008 rokiem 

 
Tabela 56 Instytucja kuratora sądowego – potrzebna funkcja, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

 tak nie 
trudno 

powiedzieć 

2011 96 3 1 

2008 85 10 5 

 
 
 
Tabela 57 Instytucja kuratora sądowego – ocena działań, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

 dobrze źle 
trudno 

powiedzieć 

2011 66 8 26 

2008 54 12 34 

 
 

Spośród osób, które znają funkcję kuratora sądowego, prawie co dziesiąty (9%) miał z nim osobisty 

kontakt. Znaczna większość (91%) badanych nigdy nie zetknęła się osobiście z kuratorem sądowym. 

 
 
Wykres 58 Instytucja kuratora sądowego - kontakt 
D15f. Czy kiedykolwiek osobiście miał\a Pan\i kontakt z kuratorem sądowym? 
N = 1093 – osoby, które znają funkcję kuratora sądowego  

9

91

 tak  nie

 

Porównanie z 2008 rokiem 

Tabela 26 Instytucja kuratora sądowego - kontakt, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

 tak nie odmowa 

2011 9 91 - 

2008 13 80 7 

W porównaniu z 2008 rokiem przybyło osób 

oceniających funkcję kuratora sądowego jako 

potrzebną (wzrost o 11 pkt. proc.).  

Wzrosła również liczba pozytywnie 

oceniających działania kuratora sądowego 

(wzrost o 12 pkt. proc.).  

W porównaniu z 2008 rokiem odsetek 

badanych deklarujących osobisty kontakt 

z kuratorem nie zmienił się znacząco 

i pozostaje na poziomie 10%.  
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3.5. OCENA REFORMY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 

3.5.1. ROZDZIAŁ URZĘDU MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I PROKURATORA GENERALNEGO 

Zdecydowana większość badanych (70%) nie słyszała, że urząd Ministra Sprawiedliwości został 

rozdzielony od urzędu Prokuratora Generalnego. Jedynie 30% ankietowanych posiada taką wiedzę.  

Wiedza ta jest powszechniejsza wśród osób lepiej wykształconych i starszych. 

• Im bardziej wykształceni są respondenci (od 16% wśród osób z wykształceniem podstawowym, do 

44% wśród osób z wykształceniem wyższym), tym częściej słyszeli o rozdzieleniu urzędu Ministra 

Sprawiedliwości i urzędu Prokuratora Generalnego. 

• Podobnie, im starsi są badani (od 17% wśród najmłodszych, do 39% wśród najstarszych), tym 

częściej posiadają taką wiedzę.  

 

Większość osób (70%) , które słyszały o rozdzieleniu dwóch urzędów ocenia tę decyzję pozytywnie. 

Co dziesiąty badany ma negatywne zdanie na ten temat.  

Wykres 59 Obecna reforma wymiaru sprawiedliwości - 
znajomość 
B0a. Czy słyszał(a) Pan(i) o tym, że od 2010 r. urząd 
Ministra Sprawiedliwości został rozdzielony od urzędu 
Prokuratora Generalnego i od tamtej pory są to dwie 
niezależne od siebie instytucje? 
N = 1500, Dane w proc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres 60 Obecna reforma wymiaru sprawiedliwości - 
ocena  
 B0b. Jak ocenia Pan/i decyzję o rozdziale tych dwóch 
instytucji? 
N = 455 - osoby, które słyszały o rozdzieleniu urzędu 
Ministra Sprawiedliwości od urzędu Prokuratora 
Generalnego, Dane w proc. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29

41

7

2

21

 zdecydowanie
pozytywnie

 raczej pozytywnie

 raczej negatywnie

 zdecydowanie
negatywnie

 trudno powiedzieć

30

70

 tak  nie
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Porównanie z 2008 rokiem 

 
Tabela 27 Obecna reforma wymiaru sprawiedliwości – znajomość, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

 tak nie 
trudno 

powiedzieć 

2011 30 70 - 

2008 36 49 15 

 
 
 
Tabela 28 Obecna reforma wymiaru sprawiedliwości – ocena, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

 pozytywnie negatywnie 
trudno 

powiedzieć 

2011 70 9 21 

2008 16 20 64 

 

 

3.5.2. PRACA SĘDZIÓW I FUNKCJONOWANIE SĄDÓW 

Prawie wszyscy badani (90%) zgodnie odpowiadają, że praca sędziów i funkcjonowanie sądów 

powinno być poddawane regularnej ocenie.  

Wykres 61 Praca sędziów i funkcjonowanie sądów – poddawanie ocenie  
B0c. Jak Pan/i sądzi, czy praca sędziów powinna być poddawana regularnej ocenie? 
N = 1500, Dane w proc. 

4 6

90

 tak  nie  nie wiem
 

Ponad dwie trzecie badanych nie zauważyła żadnych zmian w różnych aspektach ich funkcjonowania. 

Zmiany pozytywne dostrzega od 3% badanych (w zakresie kosztów postępowania sądowego) do 10% 

(w zakresie kultury pracy).  

 

W porównaniu w 2008 roku nieznacznie zmalała 

liczba osób, które słyszały o reformie wymiaru 

sprawiedliwości (spadek o 6 pkt. proc.).  

W przeciwieństwie do 2008 roku, obecnie 

reforma cieszy się pozytywnymi opiniami 

(wzrost o 54 pkt. proc.). Jednocześnie zmalała 

liczba osób, które nie posiadają w tej kwestii 

zdania (spadek o 43 pkt. proc.).  
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Tabela 29 Praca sędziów i funkcjonowanie sądów – znajomość zmian 
B2. Czy w ostatnim czasie zaobserwował\a Pan\i osobiście lub słyszał\a o zmianach w funkcjonowaniu sądów w zakresie: 
N = 1500, (Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ nie uwzględniono odpowiedzi ‘trudno powiedzieć), Dane w proc.  

 

Zmiany 
pozytywne 

Zmiany 
negatywne 

Nie 
zaobserwowałem 

zmian 

kultury pracy 10 2 68 

sprawności działania 9 5 68 

rozwiązań technicznych (w tym informatycznych) i  
organizacyjnych usprawniających proces załatwiania spraw w 
sądach 

9 2 68 

dostępności informacji na temat praw i obowiązków 
przysługujących obywatelowi do wszczęcia postępowania sądowego 

9 3 70 

składania pozwu\ wniosku\ skargi 7 2 69 

dostępności informacji o przebiegu postępowania 7 3 70 

czasu pracy 7 3 70 

składania odwołania 6 2 69 

jakości obsługi sekretariatów sądowych 6 3 70 

kosztów postępowania sądowego 3 5 70 

 

3.5.3. NAGRYWANIE ROZPRAWY NA SALI SĄDOWEJ, TZW. e-PROTOKÓŁ 

Większość badanych (76%) ocenia pozytywnie przepis wprowadzenia nagrywania przebiegu rozprawy 

na sali sądowej. Negatywną ocenę wystawia niespełna co dziesiąty badany (7%).  

Wykres 62 Nagrywanie rozprawy na sali sądowej,  tzw. e-protokół –  ocena 
B0d. W najbliższej przyszłości zostaną wprowadzone przepisy dotyczące nagrywania przebiegu rozprawy na sali sądowej, 
tzw. e-protokół. Jak Pan\i ocenia wprowadzenie tego przepisu? 
N = 1500, Dane w proc. 

32

44

6

1

17

 zdecydowanie pozytywnie

 raczej pozytywnie

 raczej negatywnie

 zdecydowanie negatywnie

 trudno powiedzieć
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3.5.4. SĄD, KTÓRY ROZPOZNAJE SPRAWY PRZEZ INTERNET, TZW. e-SĄD 

Niespełna jedna piąta badanych (17%) słyszała o utworzenia tzw. „e-sądu”. Zdecydowana większość 

(81%) nigdy nie słyszała o takim projekcie.  

Respondentów, którzy słyszeli o e-sądzie zapytano czy korzystali z tej usługi. Tylko nieliczni (co setny) 

odpowiedzieli twierdząco. 

Wykres 63 e-sąd - znajomość 
B3. Czy słyszał/a Pan/i o utworzeniu tzw. „e-sądu”, czyli 
sądu, który rozpoznaje sprawy tylko i wyłącznie przez 
Internet? 
N = 1500, Dane w proc. 

Wykres 64 e-sąd - korzystanie 
B3b. Czy korzystał(a) Pan\i z tej usługi? 
N = 254 - respondenci, którzy słyszeli o e – sądzie,  
Dane w proc. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Porównanie z 2008 rokiem 

 
Tabela 30 e-sąd – znajomość, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

 tak nie 
trudno 

powiedzieć 

2011 17 81 2 

2008 17 79 4 

 

3.5.5. MOŻLIWOŚĆ PRZEGLĄDANIA KSIĄG WIECZYSTYCH PRZEZ INTERNET 

22% badanych słyszało o możliwości przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet.  
 
• Im bardziej wykształceni są badani, tym częściej słyszeli o możliwości przeglądania ksiąg wieczystych 

przez Internet (od 6% wśród osób z wykształceniem podstawowym, do 38% wśród osób 

z wykształceniem wyższym).  

 

17

2

81

 tak  nie  nie wiem
 nie 99

 tak 1

Odsetek osób, które słyszały o utworzeniu „e-

sądów” nie zmienił się od 2008 roku.  
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Wykres 65 Możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet - znajomość  
BOe. Czy słyszał/a Pan/i o możliwości przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet? 
N = 1500, Dane w proc. 

78

22

 tak  nie
 

Spośród osób, które słyszały o możliwości przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet,  14% korzystało 

z tej usługi. Prawie każdy z użytkowników (93%) ocenia tę usługę pozytywnie.  

Wykres 66 Możliwość przeglądania ksiąg przez Internet – 
korzystanie 
B0e1 Czy korzystał(a) Pan\i z tej usługi? 
N = 325- osoby, które słyszały o takiej możliwości,  
Dane w proc. 
 

 
 

 

Wykres 67 Możliwość przeglądania ksiąg przez Internet - 
ocena 
Boe2 A jak ją Pan\i ocenia? 
N = 44 - osoby, które korzystały z usługi, Dane w proc. 

 

 

 

 

3.5.6. MOŻLIWOŚĆ ZAREJESTROWANIA SPÓLKI Z O.O. W CIĄGU 24 GODZIN 

O możliwości zarejestrowania spółki z o.o. w ciągu 24 godzin słyszało 18% badanych.  

• Im bardziej wykształceni są badani, tym częściej słyszeli o możliwości zarejestrowania spółki z o.o. 

w ciągu 24 godzin (od 6% wśród osób z wykształceniem podstawowym, do 29% wśród osób 

z wykształceniem wyższym). 

• Częściej o tym fakcie słyszeli mieszkańcy największych miast (25%) niż inni badani. 

nie 86

tak 14

3

4

36

57

trudno
powiedzieć

raczej źle

raczej dobrze

zdecydowanie
dobrze
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39

1

60

tak nie trudno powiedzieć

35

49

6

2

8

 zdecydowanie
dobrze

 raczej dobrze

 raczej źle

zdecydowanie
źle

 trudno
powiedzieć

97
3

Wykres 68 Możliwość zarejestrowania spółki z o.o. w ciągu 24h - znajomość 
BOf. Czy słyszał\a Pan\i o możliwości zarejestrowania spółki z o.o. w ciągu 24 godzin? 
N = 1500, Dane w proc. 

18

1

81

 tak  nie trudno powiedzieć 

 

Spośród osób, które słyszały o możliwości zarejestrowania spółki z o.o. w ciągu 24 godzin, jedynie 3% 

korzystało z tej usługi. Każdy z użytkowników ocenia tę możliwość pozytywnie.  

Wykres 69 Możliwość zarejestrowania spółki z o.o. w ciągu 
24 h - korzystanie 
B0f1 Czy korzystał(a) Pan\i z tej usługi? 
N = 273 – osoby, które słyszały o takiej możliwości, Dane w 
proc. 

Wykres 70 Możliwość zarejestrowania spółki z o.o. w ciągu 
24 h - ocena  
B0f2 A jak ją Pan\i ocenia? 
N = 9 – osoby, które korzystały z usługi, Dane w proc. 

 

 

 

 

 

3.5.7. SYSTEM DOZORU ELEKTRONICZNEGO 

Ponad połowa badanych (60%) słyszała o systemie dozoru elektronicznego. Zdecydowana większość 

z nich (84%) ocenia to rozwiązanie pozytywnie.  

Wykres 71 System dozoru elektronicznego - znajomość 
B0g Czy słyszał\a Pan\i o systemie dozoru elektronicznego, 
czyli o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza 
zakładem karnym za pomocą specjalnych „obrączek” 
monitorujących miejsce przebywania więźnia? 
N = 1500, Dane w proc. 
 
 
 
 

Wykres 72 System dozoru elektronicznego - ocena  
Bog2 A jak ją Pan\i ocenia ten system? 
N = 898 podstawę stanowią osoby, które słyszały o 
systemie, Dane w proc. 

 

 

43

57

 zdecydowanie
dobrze

 raczej dobrze
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3.5.8. ZNACZENIE WYBRANYCH PROJEKTÓW WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI DLA SPOŁECZEŃSTWA 

Każdy z wymienionych projektów został uznany za ważny dla społeczeństwa przez ponad połowę 

respondentów. W rankingu ważności projektów pierwsze miejsce zajmuje: system dozoru 

elektronicznego (77%) , drugie – możliwość zarejestrowania spółki z o.o. w ciągu 24h, trzecie zaś – 

możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet (72%).  

Tabela 31 Znaczenie wybranych projektów wymiaru sprawiedliwości dla społeczeństwa  
BOh. Jak ważne dla społeczeństwa są Pana(i) zdaniem wymienione projekty? 
N = 1500, Dane w proc. 

 
Zdecydowanie 

ważne 
Raczej ważne Raczej nieważne 

Zdecydowanie 
nieważne 

Nie 
wiem 

17 42 12 4 
e – sąd  

59 16 
25 

25 47 10 4 możliwość przeglądania ksiąg 
wieczystych przez Internet 72 14 14 

30 46 7 3 możliwości zarejestrowania spółki  
z o.o. w ciągu 24 godzin 76 10 14 

31 46 6 3 
system dozoru elektronicznego 

77 9 14 

3.5.9. STALKING 

Zdecydowana większość badanych (86%) ocenia ustawę dotyczącą stalkingu za ważną dla 

społeczeństwa. Przeciwnego zdania jest jedynie 5% ankietowanych.  

Wykres 73 Stalking   
BOi. W lutym tego roku uchwalona została ustawa dotycząca stalkingu, czyli uporczywego nękania, prześladowania, które może 
wywołać poczucie zagrożenia. Czy Pana\i zdaniem są to ważne przepisy dla społeczeństwa?  
N = 1500, Dane w proc. 
 

 

 

 

 

 

43

43

4

1

9

 bardzo ważne

 raczej ważne

 raczej nieważne

 zupełnie nieważne

 nie wiem
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9

86 dobrze
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 trudno
powiedzieć

3.5.10. ZAOSTRZENIE KAR DLA PEDOFILÓW 

Co drugi respondent (51%) słyszał o zmianie dotyczącej zaostrzenia kar dla pedofilów.  

• Częściej o zaostrzeniu kar dla pedofilów słyszały osoby najstarsze (57%) oraz mieszkańcy małych 

miast (do 50 tys. mieszkańców – 56%).  

 
Wykres 74 Zaostrzenie kar dla pedofilów - znajomość 
B6. Czy słyszał/a Pan/i o zmianach dotyczących zaostrzenia kar dla pedofilów – np. terapia farmakologiczna za zgwałcenie 
o charakterze pedofilskim i kazirodczym? 
N = 1500, Dane w proc. 

 

 

 

 

 

Zdecydowana większość osób (86%), które słyszały o zaostrzeniu kar dla pedofilów, ocenia tę decyzję 

pozytywnie, zaś przeciwnego zdania jest jedynie 5% badanych.  

Ankietowani jako uzasadnienie swojej pozytywnej oceny najczęściej zwracali uwagę na to, że kary za 

takie przestępstwa powinny być wysokie (24%) , że pedofile zasłużyli na zaostrzenie kar (10%).  

Wykres 75 Zaostrzenie kar dla pedofilów - ocena 
B6a Jak Pan\i je ocenia? 
N = 771 – respondenci, którzy słyszeli o zmianach 
dotyczących zaostrzenia kar dla pedofilów, Dane w proc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 32 Zaostrzenie kar dla pedofilów - opinie 
B6b Dlaczego tak Pan\i uważa? 
N = 699 - osoby, które dokonały oceny, Możliwe wiele 
odpowiedzi, Dane w proc

 

bo powinny być wysokie kary za takie przestępstwa 
/ surowsze kary / kara powinna być odczuwalna 

24 

trzeba ich karać / zasłużyli na to / bo to jest słuszne 10 

trzeba leczyć tych ludzi 9 

wcześniej traktowani byli zbyt łagodne / za łagodne 
wyroki 

9 

trzeba ich potępiać / wykluczyć ze społeczeństwa / 
to zwyrodnialcy, zboczeńcy 

8 

przestępstwo dotyczy dzieci / mam dzieci / dla 
dobra dzieci 

8 

żeby nie krzywdzili więcej / kara ich odstraszy 5 

zmniejszy się ilość przestępstw 5 

zapewni to bezpieczeństwo dzieciom 5 

żeby powstrzymać innych pedofilów 3 

trzeba mieć nad nimi stałą kontrolę 3 

trzeba ich wykastrować 2 

ponieważ jest to nieskuteczne 1 

inne 16 

nie wiem / trudno powiedzieć 4 

45

4

51

tak nie trudno powiedzieć
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Porównanie z 2008 rokiem 

 
Tabela 33 Zaostrzenie kar dla pedofilów – znajomość, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

 tak nie 
trudno 

powiedzieć 

2011 51 45 4 

2008 80 12 8 

 

Tabela 34 Zaostrzenie kar dla pedofilów – ocena, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

 dobrze źle  
trudno 

powiedzieć 

2011 86 5 9 

2008 48 41 11 

 

3.5.11. DOSTĘP DO BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

Prawie wszyscy ankietowani (94%) zgodnie uważają, że instytucje państwowe powinny ułatwić 

obywatelom dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej. 

Wykres 76 Dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej   
B15. Czy uważa Pan\i, że instytucje państwowe powinny ułatwić obywatelom dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej? 
N = 1500, Dane w proc. 

66

28

4 2

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  nie wiem
 

Porównanie z 2008 rokiem 

Tabela 35 Dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

 tak nie 
trudno 

powiedzieć 

2011 94 4 2 

2008 81 4 15 

W porównaniu z 2008 rokiem mniej osób 

słyszało o zaostrzeniu kar dla pedofilów 

(spadek o 29 pkt. proc.).  

Spośród osób, które słyszały o zmianach 

dotyczących kar dla pedofilów, zdecydowana 

większość ocenia je dobrze. Pozytywne oceny 

były wystawiane w tym roku częściej niż w 

2008 (wzrost o 38 pkt. proc.).  

W porównaniu z 2008 rokiem więcej badanych 

uważa, że instytucje państwowe powinny ułatwić 

obywatelom dostęp do bezpłatnej pomocy 

prawnej (wzrost o 13 pkt. proc.).  
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3.5.12. OPINIE O RODZAJACH KAR   

Respondenci zostali zapytani o porównanie dwóch rodzajów kar: kary więzienia oraz kary polegającej na 

wykonywaniu prac społecznie użytecznych. Większość badanych (88%) – w tym 54% w sposób 

zdecydowany – uważa, że w przypadku drobnych przestępstw, kara ograniczenia wolności w formie 

wykonywania  prac społecznie użytecznych jest lepsza niż więzienie. Przeciwnego zdania są nieliczne 

osoby (5%).  

 
Wykres 77 Opinie o rodzajach kar  
B16. Czy Pana \i zdaniem kara ograniczenia wolności, polegająca np. na wykonywaniu prac społecznie użytecznych w przypadku 
drobnych przestępstw, jest lepszym czy gorszym rozwiązaniem niż kara pozbawienia wolności (więzienia)? 
N = 1500, Dane w proc. 

 

54

34

4 1
7

 zdecydowanie
lepszym

 raczej lepszym  raczej gorszym  zdecydowanie
gorszym

 trudno
powiedzieć

 
 

Porównanie z 2008 rokiem 

 
Tabela 36 Opinie o rodzajach kar, Zmiany w czasie 
Dane w proc. 

 lepszym gorszym 
trudno 

powiedzieć 

2011 88 5 7 

2008 41 29 30 

 

W porównaniu z 2008 rokiem więcej badanych 

uważa, że w przypadku drobnych przestępstw 

kara ograniczenia wolności w formie 

wykonywania  prac społecznie użytecznych jest 

lepsza niż więzienie (wzrost o 47 pkt. proc.).  
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4. WNIOSKI Z BADANIA 2011 R. 

� Większość Polaków w ciągu ostatnich dwóch lat nie zetknęła się z instytucjami wymiaru 

sprawiedliwości – kontakt przynajmniej z jedną instytucją miała jedna piąta badanych. Brak 

styczności z tymi instytucjami, jak również niewielka o nich wiedza, prawdopodobnie są powodem, 

iż relatywnie niewielu respondentów potrafi spontanicznie wymienić instytucje wymiaru 

sprawiedliwości. Jedynie sądy wskazało ponad trzy czwarte badanych. Ponad dwukrotnie rzadziej 

wymieniano prokuraturę i policję, jeszcze rzadziej zaś Ministerstwo Sprawiedliwości. 

� Wśród instytucji spontanicznie kojarzonych z wymiarem sprawiedliwości zabrakło profesji, które 

współdziałają z wymiarem sprawiedliwości, takich jak  notariusze, komornicy, radcy prawni, znalazła 

się natomiast policja. W odczuciu części społeczeństwa obraz policji może wpływać na wizerunek 

wymiaru sprawiedliwości. 

� Polacy nie interesują się funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości – blisko połowa przyznaje 

że znają się na tym słabo lub w ogóle. Ci, którzy choć trochę się tymi sprawami interesują, 

najczęściej czerpią swoją wiedzę z telewizji. Mniej popularnym źródłem informacji są Internet, prasa 

i rozmowy z ludźmi. Zdaniem większości pytanych te informacje są wystarczające, łatwo dostępne. 

Oceniając społeczne zapotrzebowanie na wiedzę, można powiedzieć, że wśród osób choć trochę 

interesujących się funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, nieco przeważają 

usatysfakcjonowani, niż czujący niedosyt informacji o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. 

� Telewizja jest także najczęściej wskazywana przez wszystkich badanych jako najlepszy kanał 

informacji o działalności jednostek wymiaru sprawiedliwości. Inne kanały – w ocenie społecznej 

nieco mniej skuteczne – to: 

- codzienna prasa,  

- bezpłatne czasopisma, 

-  oraz strony internetowe. 

� Rodzaj poszukiwanych informacji przez przynajmniej jedną trzecią badanych, to: przystępnie 

przedstawione prawa obywatela, porady prawne, praktyczne oraz zmiany prawa dotyczącego spraw 

codziennych przeciętnego obywatela 

� Kontakty z instytucjami wymiaru sprawiedliwości lub grupami zawodowymi na jego rzecz 

działającymi ma relatywnie niewiele osób. Z sądem, czyli z instytucją powszechnie kojarzoną z 

wymiarem sprawiedliwości, zetknęła się w ciągu ostatnich dwóch lat  jedna piąta badanych.  Prawie 

połowa z nich była zaangażowana w sprawę, która ich osobiście dotyczyła, z tym, że najczęściej był 
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to kontakt sporadyczny (nie częstszy niż trzy razy), zazwyczaj łączył się on ze sprawą związaną 

bezpośrednio z osobą respondenta. 

� Działania sądu nie są zbyt pozytywnie oceniane: ponad połowa badanych uważa, że sąd nie jest 

instytucją demokratyczną, gdyż dla wielu osób może być niedostępny z przyczyn finansowych oraz 

że sądy nie osądzają adekwatnie do winy. W kwestii sprawiedliwości wyroków zdania są podzielone 

– tyle samo osób uważa, że sądy wydają sprawiedliwe wyroki, i tyle samo twierdzi, 

że niesprawiedliwe 

� Kolejną instytucją, z którą mieli styczność badani, są notariusze. I w tym przypadku kontakt ten był 

najczęściej sporadyczny, dotyczył bezpośrednio respondenta. 

� Z instytucjami adwokatów, radców prawnych, komorników i prokuratora miało kontakt po kilka 

procent badanych, zaś  z ławnikami i ze służbą więzienną tylko nieliczni – po 1 %. W przypadku tej 

ostatniej instytucji do bezpośredniego kontaktu przyznaje się niespełna jedna trzecia, najczęściej zaś 

jej znajomość wynika ze słyszenia od znajomych. 

� Może dlatego, że większość badanych nie zetknęła się z instytucjami wymiaru sprawiedliwości, 

w odczuciu społecznym nie ma zgody, jak je oceniać – blisko połowa badanych ocenia je 

pozytywnie, ale niewiele mniej osób (różnica 5 pkt. proc.) ocenia je negatywnie. Pozytywne oceny 

najczęściej wynikają z dwóch przesłanek: 

- z założenia, że organy wymiaru sprawiedliwości realizują zadania przed nimi postawione, tj. 
czuwają nad przestrzeganiem prawa, gwarantują porządek prawny,  

- z braku negatywnych doświadczeń z tymi instytucjami. 

� Powody negatywnych opinii także są dwojakie. Z jednej strony dotyczą one kwestii związanych 

ze skutecznością działań – i tu padają takie zarzuty, jak: opieszałość działań, słaba efektywność, 

nierzetelne wykonywanie swoich obowiązków. Z drugiej strony wysuwane są argumenty 

podważające uczciwość wymiaru sprawiedliwości – zarzucana jest korupcja, niesprawiedliwe 

orzecznictwo, brak niezawisłości, stronniczość. 

� W odczuciu ponad połowy całego społeczeństwa organy wymiaru sprawiedliwości są postrzegane 

jako dbające o własne warunki pracy, jak również jako mało efektywnie działające. 

� W rankingu organów wymiaru sprawiedliwości oraz grup zawodowych z nim współpracujących 

pierwsze miejsce zajmują notariusze – instytucja, która nie jest przez respondentów postrzegana 

jako organ wymiaru sprawiedliwości. Ostatnie miejsce zaś zajęli komornicy, którzy również nie są 

kojarzeni z instytucjami wymiaru sprawiedliwości. Sądy są instytucjami, o których nieco więcej osób 

wypowiada opinię pozytywną niż negatywną, odwrotna sytuacja ma miejsce zaś w przypadku 

prokuratury – tu jest więcej osób, które o tej instytucji mają opinię negatywną. 
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� Organy wymiaru sprawiedliwości przez ponad połowę badanych postrzegane są jako dostępne, ale 

jeśli chodzi o zaufanie, to ufa im niespełna jedna trzecia badanych. Zaufanie do wymiaru 

sprawiedliwości podwyższa w miarę wysokie zaufanie, jakim się cieszą notariusze i radcy prawni, 

obniża natomiast małe zaufanie do komorników i służby więziennej.  

� Niespełna połowa Polaków (43%) słyszała o pozasądowych sposobach rozwiązywania konfliktów 

takich jak mediacje lub sądy polubowne. 

� Wśród badanych, którzy słyszeli o pozasądowych sposobach rozwiązywania konfliktów, większość 

wie, że mediator to neutralna osoba, pomagająca stronom w wypracowaniu porozumienia (75%), 

zaś mediacja to dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu, prowadzony 

w obecności osoby neutralnej (59%).  

� Najbardziej liczna grupa badanych (40%) nie wie w jaki sposób dotrzeć do mediatora, zaś ponad 

jedna czwarta (29%) – twierdzi, że mediator jest wyznaczany przez sąd.  

� Z pozytywnymi twierdzeniami na temat mediacji zgadza się zdecydowana większość badanych.  

� Najczęściej ankietowani przyznają, że: mediacja prowadzi do zawarcia ugody uwzględniającej 

interesy obu stron (88%), pozwala ona lepiej zrozumieć powody zachowań drugiej strony (87%), 

żadna decyzja nie zostaje podjęta bez zgody zainteresowanych osób (87%) oraz umożliwia 

wyrażanie własnych uczuć w atmosferze spokoju i akceptacji (86%).  

� Większość osób (63%), które słyszały o pozasądowych sposobach rozwiązywania konfliktów, znają 

termin sądownictwo polubowne.  

� W przypadku sprawy spornej bądź roszczenia, podobny odsetek kierowałby się do sądu (39%), co do 

mediatora (38%).  

� Ofiary przestępstw to osoby, którym należy się wsparcie ze strony państwa lub organizacji 

pozarządowych. Tego zdania jest zdecydowana większość badanych (89%).  

� Głównym dystrybutorem pomocy dla poszkodowanych powinny być instytucje państwowe – tak 

twierdzi ponad trzy czwarte respondentów.  

� Zdaniem większość badanych (73%), którzy uważają, że należy pomagać poszkodowanym, wsparcie 

udzielane ofiarom przestępstw powinno mieć dwojaki charakter: finansowy i poradniczy.  

� Policja to instytucja, do której w pierwszej kolejności powinna się zgłosić ofiara przestępstwa (69%), 

jak i do której badani sami zgłosiliby się, gdyby byli ofiarami przestępstwa (43%).  
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� Według większości respondentów instytucje udzielające pomocy pokrzywdzonym powinny 

informować się wzajemnie tworząc sieć wsparcia osoby pokrzywdzonej.  

� Co dziesiąty badany przyznaje, że był osobą poszkodowaną, a spośród nich niemal co druga osoba 

(46%) spotkała się z nieprawidłowościami w postępowaniu. 

� Policja i media elektroniczne to najczęściej wymieniane źródła za pomocą których powinno się 

przekazywać informacje o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem.  

� Telewizja, bezpłatna prasa oraz Internet to z kolei media często wskazywane jako odpowiednie do 

przekazywania informacji o sposobach pomocy dla ofiar przestępstw.  

� Instytucja kuratora sądowego jest znana zdecydowanej większości badanych (73%). Z kolei osobisty 

z nim kontakt miało 9% ankietowanych.  

� W odpowiedzi na pytanie o zakres obowiązków kuratora badani podają najczęściej sprawowanie 

opieki nad nieletnimi przestępcami (80%).  

� Prawie wszyscy badani (96%), którzy znają instytucję kuratora sądowego, uważają że jest potrzebna. 

� Co trzeci badany (30%) słyszał, że urząd Ministra Sprawiedliwości został rozdzielony od urzędu 

Prokuratora Generalnego. Większość spośród nich (70%) ocenia tę decyzję pozytywnie.  

� Badani również pozytywnie ocenili wprowadzenie przepisu dotyczącego nagrywania rozprawy na 

sali sądowej , tzw. e - protokół (76%).  

� Spośród wymienionych projektów wymiaru sprawiedliwości, najwięcej osób (60%) słyszało 

o systemie dozoru elektronicznego. Pozostałe projekty zna średnio co piąty badany (e – sądy - 17%, 

możliwość zarejestrowania spółki w 24h - 18%, możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez 

Internet – 22%). Wszystkie projekty zostały uznane przez większość za ważne dla społeczeństwa (od 

59% projekt e – sąd, do 77% system dozoru elektronicznego).  

� Ustawa dotycząca stalkingu jest zdaniem 86% badanych ważna dla społeczeństwa.  

� Średnio co drugi badany (51%) słyszał o zaostrzeniu kar dla pedofilów. Zdecydowana większość 

z nich (86%) ocenia wprowadzenie tych zmian pozytywnie.  

� Kara polegająca na wykonywaniu prac społecznie użytecznych jest oceniana jako lepsza od kary 

więzienia przez przeważającą większość badanych (88%).  
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5. WNIOSKI Z ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WYNIKÓW BADANIA Z 2011 R. I 2008 R. 

W badaniu pytaliśmy o wiele spraw, które na co dzień nie budzą szczególnych emocji respondentów, nie 

są również przedmiotem ich przemyśleń. Ponieważ osobiste doświadczenia związane z wymiarem 

sprawiedliwości są udziałem relatywnie niewielu osób, dlatego można sądzić, że wyrażane opinie są 

wynikiem oddziaływania doraźnych czynników - ostatnich doświadczeń respondentów, zasłyszanych 

informacji od znajomych, jak również  wpływu  mediów. Brak utrwalonych postaw i formułowanie 

swoich opinii pod wpływem ostatnio zasłyszanych informacji może być przyczyną  dużej fluktuacji 

poglądów  w badanym temacie. Te  zjawiska mogą wyjaśniać  duże zmiany znajomości instytucji 

wymiaru sprawiedliwości czy też jakiegoś zagadnienia – nie można wykluczyć, iż  w momencie 

poprzedzającym badanie środki przekazu poświęciły na jakiś problem wiele czasu, przedstawiając go w 

określonym świetle i to na chwilę wpłynęło na głoszoną w trakcie badania opinię . 

Dlatego postulujemy kolejne pomiary. Analiza kolejnych wyników pozwoli stwierdzić, w których 

wypadkach mamy do czynienia z trendami, a w których wahania wynikały z wpływu mediów.  

 

Krótko podsumowując zaobserwowane zmiany, można stwierdzić , iż 

� Obecnie mniej osób niż trzy lata temu przyznaje, że  w ciągu ostatnich dwóch lat miało kontakt 

z instytucjami wymiaru sprawiedliwości, a ci którzy je mieli, to   - w  odróżnieniu od sytuacji sprzed 

trzech lat - najczęściej z daną instytucją stykali się bezpośrednio, a nie pośrednio. Zmieniła się 

również częstotliwość  kontaktów – kiedyś  były one dość częste  teraz są  sporadyczne. 

� Zmniejszenie liczby osób kontaktujących się z instytucjami wymiaru sprawiedliwości i sporadyczne z 

nim kontakty zaowocowały nieco lepszym wizerunkiem tej instytucji – obecnie nieco więcej 

badanych niż w 2008 roku pozytywnie ocenia zarówno wymiar sprawiedliwości , jak i większość jego 

instytucji.  Nieco zmieniły się  również motywy tej oceny. Wprawdzie nadal są aktualne  te powody, 

które wiążą się  z potrzebą ładu prawnego (czuwanie nad przestrzeganiem prawa, gwarancja 

porządku prawnego), jednakże  obecnie istotną przesłanką pozytywnej oceny jest brak negatywnych 

doświadczeń, uprzednio zaś duże znaczenie miały sprawiedliwe wyroki. Inne są również zarzuty 

wobec tej instytucji. Obecnie koncentrują się na nieudolności wymiaru sprawiedliwości, poprzednio 

zaś dotyczyły  przypisywania mu stronniczości. 

� W ciągu ostatnich trzech lat zwiększyło  się zaufanie zarówno do wymiaru sprawiedliwości jako 

całości, jak również do większości jego instytucji. 

� Instytucje wymiaru sprawiedliwości częściej są postrzegane jako łatwo dostępne. Natomiast wśród 

osób, które uważają, że organa wymiaru sprawiedliwości są raczej trudno dostępne, nadal główną 

przesłanką głoszonego poglądu są wysokie koszta, które trzeba ponieść. 
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� Przybyło osób, które oceniają swoją wiedzę o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości jako 

dostateczną. Obecnie – przeciwnie niż  w 2008 roku – przeważa usatysfakcjonowanie ze stanu 

swojej wiedzy o wymiarze sprawiedliwości. Nadal głównym źródłem informacji jest telewizja. Nieco 

zmienił się rodzaj poszukiwanych informacji – obecnie zdecydowanie mniejsze znaczenia ma  zakres 

działania poszczególnych instytucji, ich godziny pracy. Teraz te informacje dzięki Internetowi są 

łatwo dostępne. Dlatego te kwestie  w rankingu poszukiwanych informacji z trzeciej pozycji spadły 

na piątą. Wyprzedzają je  informacje, które uprzednio miały znacznie marginalne – zmiany prawa 

dotyczące spraw dnia codziennego oraz druki, wzory pism.  

� Obecnie znajomość pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów jest nieco niższa niż w 2008 

roku (spadek o 8 pkt. proc.). Podobnie jak poprzednio, badani najczęściej definiują mediację jako 

dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu prowadzony w obecności osoby 

neutralnej, a mediatora jako neutralną osobę, pomagającą stronom w wypracowaniu porozumienia.   

� W porównaniu z poprzednim badaniem, ankietowani znacznie rzadziej uważają, że mediatora 

wyznacza sąd (spadek o 15 pkt. proc.), częściej zaś - że mediatorem może być każdy (wzrost o 13 

pkt. proc.) oraz że można dotrzeć do niego przez Polskie Centrum Mediacji (wzrost o 8 pkt. proc.). 

Nadal jednak średnio dwie piąte badanych nie wie w jaki sposób do niego trafić.  

� Termin sądownictwo polubowne jest  obecnie znane szerszej grupie badanych (wzrost o 21 pkt. 

proc.) Obecnie w przypadku sprawy spornej bądź roszczenia, podobny odsetek kierowałby się do 

sądu (39%), co do mediatora (38%). Z kolei w 2008 roku zdecydowanie bardziej popularne było 

wybranie się do sądu (57%), aniżeli do mediatora (19%).  

� Badani w obu pomiarach są zgodni, że  ofiary przestępstw to osoby, którym należy się wsparcie ze 

strony państwa lub organizacji pozarządowych, a głównym dystrybutorem pomocy dla 

poszkodowanych powinny być instytucje państwowe. Natomiast wsparcie udzielane ofiarom 

przestępstw powinno mieć dwojaki charakter: finansowy i poradniczy.  

� Odsetek osób poszkodowanych pozostaje na poziomie 10%, jednak nastąpił znaczny wzrost 

badanych, którzy twierdzą, że spotkały się z nieprawidłowościami w postępowaniu (wzrost o 39 pkt. 

proc). Spośród źródeł, za pomocą których powinno się przekazywać informacje o prawach osób 

pokrzywdzonych przestępstwem, częściej respondenci wskazywali prasę (wzrost o 11 pkt. proc.) i 

Internet (wzrost o 8 pkt. proc.).  

� Instytucja kuratora sądowego jest znana zdecydowanie większej liczbie badanych aniżeli w 2008 

roku (wzrost o 17 pkt. proc.), zaś osobisty z nim kontakt ma nadal średnio co dziesiąty badany.  
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� W porównaniu z 2008 rokiem przybyło osób, których zdaniem funkcja kuratora sądowego jest 

potrzebna (wzrost o 11 pkt. proc.) oraz tych, którzy pozytywnie oceniają jego pracę (wzrost o 12 

pkt. proc.).  

� Obecnie częściej badani wskazują, że instytucje państwowe powinny ułatwić obywatelom dostęp do 

bezpłatnej pomocy prawnej (wzrost o 13 pkt. proc.).  

� Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że w przypadku drobnych przestępstw kara 

ograniczenia wolności w formie wykonywania  prac społecznie użytecznych jest lepsza niż więzienie 

(wzrost o 47 pkt. proc.).  
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5. KWESTIONARIUSZ 

Dzień dobry, nazywam się ……………. Jestem ankieterem TNS OBOP – Ośrodka Badania Opinii Publicznej. Na zlecenie 
Ministerstwa Sprawiedliwości realizujemy badanie w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Badanie to ma na celu 
poznanie opinii ludzi o polskim wymiarze sprawiedliwości. Chcielibyśmy poznać zdanie osób, którym wymiar sprawiedliwości ma 
służyć i to oni, czyli także i Pan/i, wiecie najlepiej czy wymiar sprawiedliwości sprawdza się w swojej roli.  
Czy zgodzi się Pan/i na anonimową ankietę, trwającą ok. 40 min? 
Zapewniam, że Pana(i) odpowiedzi będą przez nas traktowane jako ściśle poufne zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych i będą przetwarzane wyłącznie anonimowo, to znaczy bez jakiegokolwiek odniesienia do Pana(i) osoby. 
 
OBSZAR  I: WIZERUNEK WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 
 
A. Kto Pana/i zdaniem w Polsce reprezentuje wymiar sprawiedliwo ści? Jakie instytucje, organy? 
ANKIETER: Zapisz odpowiedź respondenta. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A1. Jaka jest Pan/i a ogólna ocena działania wymiar u sprawiedliwo ści? 
 
1. bardzo pozytywna → A1a 
2. raczej pozytywna → A1a 
3. raczej negatywna → A1b 
4. bardzo negatywna → A1b 
97. nie mam zdania/ ani pozytywna, ani negatywna → A2 
 
(oceny pozytywne) 
Zadaj, jeśli A1=1 lub 2 
A1a. Dlaczego tak Pan/i uwa ża? 
 
1. dobrze wykonywana praca, rzetelnie i sprawnie 
2. czuwają nad przestrzeganiem prawa 
3. gwarancja porządku prawnego 
4. sprawiedliwe wyroki 
5. brak negatywnych doświadczeń 
6. brak jest rażących nadużyć 
96. inne, jakie? …………………………. 
97. trudno powiedzieć, nie wiem, mam takie odczucie 
 
(oceny negatywne) 
Zadaj, jeśli A1=3 lub 4 
A1b. Dlaczego tak Pan/i uwa ża? 
 
1. zła sytuacja w więziennictwie 
2. niskie kompetencje pracowników 
3. rutyna w działaniu 
4. brak informacji o funkcjonowaniu tych organów 
5. trudności techniczne, brak kadr, biurokracja 
6. niewystarczająca ochrona osób poszkodowanych 
7. korupcja 
8. opieszałe działanie 
9. wysokie koszty pracy organów wymiaru sprawiedliwości 
10. słaba efektywność 
11. brak niezawisłości, stronniczość 
12. nierzetelne  wykonywanie obowiązków 
13. niesprawiedliwe orzecznictwo 
96. inne, jakie? …………………………. 
97. trudno powiedzieć, nie wiem, mam takie odczucie  
 
Dla wszystkich 
A2. Czy według Pana/i jednostki/ organy wymiaru spr awiedliwo ści (sądy, prokuratura) s ą łatwo dost ępne dla przeci ętnego 
obywatela?   
 
1. tak, są zdecydowanie łatwo dostępne → A3 
2. tak, są raczej łatwo dostępne → A3 
3. nie, są raczej trudno dostępne → A2a 
4. nie, są zdecydowanie trudno dostępne → A2a 
97. trudno powiedzieć, nie mam zdania → A3 
 
Zadaj, jeśli A2= 3 lub 4 
A2a. Co stwarza problemy, utrudnia kontakt z jednos tkami, organami wymiaru sprawiedliwo ści? 
ANKIETER: Zapisz odpowiedź respondenta. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Dla wszystkich 
A3. Prosz ę określić na skali swój stopie ń zaufania do polskiego wymiaru sprawiedliwo ści, gdzie 1 oznacza, że NIE ma 
Pan/i zaufania, a 5 i ż polski wymiar sprawiedliwo ści cieszy si ę Pana/i du żym zaufaniem.  
 
1 BRAK ZAUFANIA 
2 
3 
4 
5 DUŻE ZAUFANIE 
 
A3a. Czy mógłby/aby Pan/i okre ślić swój stopie ń zaufania do poszczególnych organów pa ństwowych i organów wymiaru 
sprawiedliwo ści a tak że przedstawicieli wymienionych organów? Gdzie 1 ozn acza, że NIE ma Pan/i zaufania do danego 
organu lub przedstawiciela, a 5 i ż cieszy si ę on Pana/i du żym zaufaniem. 
 

1 BRAK ZAUFANIA 
2 
3 
4 
5 DUŻE ZAUFANIE 
97 nie mam zdania 

 
A3a.1. sądy 
A3a.2. prokuratura 
A3a.3. notariusze 
A3a.4. radcy prawni 
A3a.5. adwokaci 
A3a.6. służba więzienna 
A3a.7. komornicy 
A3a.8. ławnicy 
 
(Kolejność zadawania: np. A4a.1, A4b.1, A4c.1, A4a.2, A4b.2, A4c.2 itd.) 
A4a. Czy w ci ągu ostatnich dwóch lat Pan/i osobi ście lub osoby z grona najbli ższych Panu/i osób miał/y styczno ść z 
którym ś z wymienionych organów, przedstawicieli wymiaru sp rawiedliwo ści? 

 
1. tak → A4b 
2. nie → A5a 

 
A4a.1. sądy* 
A4a.2. prokuratura 
A4a.3. notariusze 
A4a.4. radcy prawni 
A4a.5. adwokaci 
A4a.6. służba więzienna 
A4a.7. komornicy 
A4a.8. ławnicy 
 
*JEŻELI A4=1 „tak” 
A4z. Czy taki kontakt nast ępował równie ż wcześniej np. 4, 5 lat temu? 
ANKIETER: Zaznacz kwadrat pola wyboru przy pytaniu B2 
 

1. tak 
2. nie 

 
Zadaj A4b.1 do A4b.8, jeśli odpowiednio QA4a.1 do  QA4a.8 = 1 („tak”) 
A4b. Czy sprawa dotyczyła Pana/Pani ą bezpośrednio, był(a) Pan/Pani w ni ą zaangażowany(a) osobi ście, cho ć Pana/Pani 

nie dotyczyła (np. jako świadek), czy te ż słyszał(a) Pan/Pani o niej od znajomych, rodziny?  

1. Sprawa dotyczyła mnie bezpośrednio 
2. Byłem/am zaangażowany/a w sprawę choć osobiście mnie nie dotyczyła (np. jako świadek) 
3. Ze słyszenia od znajomych, rodziny 

 
A4b.1. sądy 
A4b.2. prokuratura 
A4b.3. notariusze 
A4b.4. radcy prawni 
A4b.5. adwokaci 
A4b.6. służba więzienna 
A4b.7. komornicy 
A4b.8. ławnicy 
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Zadaj A4c.1 do A4c.8, jeśli odpowiednio QA4a.1 do QA4a.8 = 1 („tak”) 
A4c. Jak cz ęsto (suma kontaktów)? 

1. raz, dwa razy 
2. kilka razy (3-7) 
3. dość często (8-13) 
4. bardzo często (powyżej 13 na przestrzeni 3 lat) 

 
A4c.1. sądy 
A4c.2. prokuratura 
A4c.3. notariusze 
A4c.4. radcy prawni 
A4c.5. adwokaci 
A4c.6. służba więzienna 
A4c.7. komornicy 
A4c.8. ławnicy 
 
Dla wszystkich 
A5a. Które z wymienionych jednostek/organów ocenia Pan/i najlepiej?  
Możliwe maks. 3 odpowiedzi. 
 
1. sądy 
2. prokuratura 
3. notariusze 
4. radcy prawni 
5. adwokaci 
6. służba więzienna 
7. komornicy 
8. ławnicy 
96. żaden z organów państwowych i organów wymiaru sprawiedliwości nie zasługuje na moją pozytywna ocenę 
98. wszystkie zasługują na dobrą ocenę 
97. trudno powiedzieć, nie mam zdania 
 
A5b. Które z wymienionych jednostek/organów ocenia Pan/i najgorzej? 
 
1. sądy 
2. prokuratura 
3. notariusze 
4. radcy prawni 
5. adwokaci 
6. służba więzienna 
7. komornicy 
8. ławnicy 
96. nie ma takiego, wszystkie organy wymiaru sprawiedliwości oceniam bardzo dobrze 
98. wszystkie zasługują na złą ocenę 
97. trudno powiedzieć, nie mam zdania 
 
X1. Prosz ę powiedzie ć dla każdego zdania, wskazuj ąc na skali odpowiedni ą kratk ę, które ze stwierdze ń jest Panu/i bli ższe. 
ANKIETER: POKAŻ EKRAN. Odczytaj. 
 

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
 
3. Nie wiem 
 
4. Raczej tak 
5. Zdecydowanie tak 

 
X1.1.  
-Prawo chroni obywatela 
-Prawo zdecydowanie nie chroni obywatela 
 
X1.2. 
-Kary orzekane przez sądy są zbyt łagodne 
-Kary orzekane przez sądy są zbyt surowe 
 
 
X1.3. 
-Sądy wydają sprawiedliwe wyroki 
-Sądy wydają niesprawiedliwe wyroki 
 
X1.4. 
-Organy, jednostki, instytucje wymiaru sprawiedliwości działają sprawnie i skutecznie 
-Organy, jednostki, instytucje wymiaru sprawiedliwości działają bardzo opieszale, wolno, nieporadnie 
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X1.5. 
-Znam swoje prawa, które przysługują mi w sądzie 
-Nie znam swoich praw, które przysługują mi w sądzie 
 
X1.6. 
-Znam swoje prawa, które przysługują mi w prokuraturze 
-Nie znam swoich praw, które przysługują mi w prokuraturze 
 
X1.7. 
-Koszty postępowania sądowego nie mają wpływu  na decyzję o dochodzeniu swoich praw przed sądem 
-Koszty postępowania sądowego powstrzymują osoby od dochodzenia swoich praw przed sądem 
 
X1.8. 
-Organy wymiaru sprawiedliwości mają dobre warunki pracy 
- Organy wymiaru sprawiedliwości mają złe warunki pracy 
 
A8. Korzystaj ąc z załączonych stwierdze ń, prosz ę uzupełni ć zdanie „dobry pracownik wymiaru sprawiedliwo ści 
powinien….”. 
Możliwe maks. 3 odpowiedzi. 
 
1. przestrzegać dyscypliny służbowej 
2. przestrzegać prawa 
3. wypełniać sumiennie i dokładnie obowiązki 
4. przestrzegać zasad etyki zawodowej 
5. dochować tajemnicy państwowej i służbowej 
6. kierować się zasadami godności i uczciwości 
7. wykazywać się wiedzą i kompetencjami 
8. być dyskretnym 
9. wykazać się kultura osobistą 
10. być bezstronnym/neutralnym politycznie 
11. wykazać się zaangażowaniem, poświęcać dużo uwagi klientom 
12. skupić się przede wszystkim na załatwieniu sprawy klienta 
13. dotrzymywać terminów 
96. inne, jakie? ………….. 
97. nie mam zdania 
 
A9. Jak ocenia Pan/i swój stan wiedzy na temat funk cjonowania wymiaru sprawiedliwo ści? 
 
1. Bardzo dobrze, mam dużą wiedzę na ten temat 
2. Dobrze, posiadam wiedzę na ten temat 
3. Dostatecznie, znam się na tym raczej ogólnie lub w wybranych aspektach 
4. Znam się na tym słabo, nie interesuję się tym → A9d 
5. Nie znam się na tym, nie interesuję się tym → A9d 
 
Zadaj A9a, jeśli A9=1, 2 lub 3 
A9a. Skąd Pan/i czerpie informacje na temat funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwo ści? 
ANKIETER: Zaznacz wszystkie wskazane odpowiedzi 
 
1. z prasy 
2. ze stacji radiowych 
3. z telewizji 
4. z Internetu 
5. z tablic informacyjnych, ogłoszeń władz samorządowych, rządowych, gminnych, powiatowych  
6. z broszur i ulotek  
7. z rozmów z ludźmi (sąsiadami, znajomymi itp.) 
8. z innych źródeł, jakich? ................. 
 
A9b. Czy te informacje s ą dla Pana/i wystarczaj ące? 
 
1. zdecydowanie tak 
2. raczej tak 
3. raczej nie 
4. zdecydowanie nie 
97. trudno powiedzieć 
 
A9c. Czy te informacje s ą dla Pana/i łatwo dost ępne? 
 
1. zdecydowanie tak 
2. raczej tak 
3. raczej nie 
4. zdecydowanie nie 
97. trudno powiedzieć 
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Dla wszystkich 
A9d. Czy chciałby/aby Pan/i wiedzie ć na ten temat wi ęcej? 
1. zdecydowanie tak 
2. raczej tak 
3. raczej nie 
4. zdecydowanie nie 
97. trudno powiedzieć 
 
A10. Jaka metoda, według Pana/i, jest najlepsza w s kutecznym informowaniu ludzi o działalno ści jednostek wymiaru 
sprawiedliwo ści?  
Możliwe maks. 3 odpowiedzi. 
 
1. foldery, broszury dostępne w jednostkach wymiaru sprawiedliwości, np. w sądach 
2. foldery, broszury dostępne w różnych urzędach 
3. foldery, broszury dostępne w miejscach publicznych np. na: dworcach, uczelniach, w bibliotekach, w szkołach 
4. bezpłatne czasopisma  
5. informacje zamieszczane na stronach internetowych 
6. publikacje w codziennej prasie 
7. informacje przekazywane poprzez telewizję 
8. informacje przekazywane poprzez radio 
97. nie uważam, że jest to potrzebne 
96. inne, jakie? ……………… 
 
A11.Jakie informacje powinny znale źć się w takich materiałach? Co byłoby najbardziej przyda tne dla Pana/i? 
 
1. prawa obywatela napisane przystępnym językiem 
2. akty prawne dotyczące funkcji poszczególnych organów wymiaru sprawiedliwości sporządzone w przystępnej formie 
3. przydatne informacje nt. funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości, takie jak zakres działania, godziny pracy 
4. schemat organizacji organów wymiaru sprawiedliwości 
5. każda zmiana prawa, która wchodzi aktualnie w życie i dotyczy spraw dnia codziennego przeciętnego obywatela 
6. porady prawne, porady praktyczne, przykłady rozwiązywania spraw 
7. usystematyzowanie postępowania w konkretnych sytuacjach, kompendium wiedzy,  opisane działanie krok po kroku 
8. druki/wzory pism 
9. wysokości kar 
10. popularyzowanie przestrzegania przepisów prawnych wśród młodzieży 
11. dobre i złe aspekty funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, np. sukcesy i porażki 
97. nie wiem, trudno powiedzieć 
96. inne, jakie? …………………………. 
 
A12. Czy kiedykolwiek korzystał/a Pan/i ze strony i nternetowej Ministerstwa Sprawiedliwo ści? 
 
1. tak  
2. nie → A13 
97. nie wiem, nie pamiętam → A13 
 
Zadaj A12a, jeśli A12=1 
A12a. Jak Pan/i j ą ocenia? 
 
1. zdecydowanie dobrze  
2. raczej dobrze  
3. raczej źle 
4. zdecydowanie źle 
97. trudno powiedzieć 
 
Dla wszystkich 
A013. Jak ogólnie ocenia Pan(i) działania podejmowa ne przez Ministra Sprawiedliwo ści Krzysztofa Kwiatkowskiego? 
 
1. zdecydowanie pozytywnie 
2. raczej pozytywnie 
3. raczej negatywnie 
4. zdecydowanie negatywnie 
97. trudno powiedzieć 
 
OBSZAR  III: AKTUALNY  STAN ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ  W ZAKRESIE  ALTERNATYWNYCH  SPOSOBÓW 
ROZWIĄZYWANIA  SPORÓW 
 
Dla wszystkich 
C1. Czy słyszał/a Pan/i o jakichkolwiek pozas ądowych sposobach rozwi ązywania sporów (mediacja, s ąd polubowny)? 
 
1. tak 
2. nie → D1 
 
97. trudno powiedzieć → D1 
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Zadaj C2, jeśli C1=1 
C2. Czym Pana/i zdaniem jest mediacja? Prosz ę zaznaczyć poprawn ą według Pana/i odpowied ź. 
 
1. Mediacja to dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej- 

mediatora 
2. Mediacja jest rozmową pojednawczą  
3. Mediacja jest rodzajem terapii. Osoby podlegające w opinii niezależnego eksperta przymusowej terapii przechodzą proces 

mediacji 
4. Mediacja jest arbitrażem. Gdy dwóm stronom nie mogącym wypracować porozumienia narzucane jest rozwiązanie przez 

arbitra-mediatora 
5. Mediacja jest sądem odbywającym się poza salą sądową i o łagodniejszym przebiegu 
6. żadne z powyższych 
97. nie wiem, nie mam zdania 
 
C3. Kim Pana/i zdaniem jest mediator? Prosz ę wskazać jedn ą prawdziw ą według Pana/i odpowied ź. 
 
1. Mediator to osoba, która narzuca rozwiązanie dwóm skłóconym stronom 
2. Mediator to osoba, która zajmuje się tylko stroną organizacyjną mediacji 
3. Mediator to neutralna osoba, pomagająca stronom w wypracowaniu porozumienia 
4. Mediator, to „adwokat” jednej ze stron, który pomaga w przekonaniu drugiej strony o racjach swojego klienta 
5. żadne z powyższych 
97. nie wiem, trudno powiedzieć 
 
C4. Jak dotrze ć do mediatora? 
 
1. jest wyznaczany przez sąd 
2. przez Polskie Centrum Mediacji 
3. mediator sam się pojawia w sądzie 
4. można go znaleźć przez Internet 
5. wskazuje go adwokat 
6. mediatorem może być każdy, wyznaczają go strony sporu 
96. inne, jakie? …………………………. 
97. nie wiem, trudno powiedzieć 
 
C5. Czy zgadza si ę Pan/i z poni ższymi stwierdzeniami? 
 

1. zdecydowanie się zgadzam 
2. raczej się zgadzam 
3. raczej się nie zgadzam 
4. zdecydowanie się nie zgadzam 
97. trudno powiedzieć, nie mam zdania 

 
C5.1. Mediacja jest skuteczniejsza od procesu sądowego 
C5.2. Mediacja jest tańsza od procesu sądowego 
C5.3. W trakcie mediacji żadna decyzja nie zostaje podjęta bez zgody zainteresowanych osób 
C5.4. Osoby uczestniczące w mediacji chętniej stosują się do ustaleń, gdyż same wypracowały warunki porozumienia 
C5.5. Rozpoczynając mediację niczego się nie ryzykuje, gdyż w każdej chwili można od niej odstąpić 
C5.6. Mediacja umożliwia wyrażenie własnych uczuć i potrzeb w atmosferze spokoju i akceptacji 
C5.7. Mediacja pozwala na lepsze zrozumienie powodów rozmaitych zachowań drugiej strony 
C5.8. Mediacja umożliwia wybaczenie doznanych krzywd, a nawet pojednanie 
C5.9. Mediacja prowadzi do zawarcia ugody uwzględniającej interesy obu stron 
C5.10. Mediacja prowadzi do sytuacji, w której obie strony są wygrane 
 
C6. Czy Pana(i) zdaniem ugoda zawarta przed mediato rem jest rozstrzygni ęciem równoznacznym z wyrokiem s ądu? 
 
1. Tak – jest rozstrzygnięciem równoznacznym z wyrokiem sądu  
2. Nie – ugoda zawarta przed mediatorem nie jest rozstrzygnięciem równoznacznym z wyrokiem sądu 
97. nie wiem, trudno powiedzieć 
 
C7. Czy słyszał/a Pan/i o s ądownictwie polubownym? 
 
1. tak 
2. nie → D1 
97. trudno powiedzieć → D1 
 
Zadaj C8, jeśli C7=1 
C8. Czy w sytuacji, gdy b ędzie miał/a Pan/i roszczenie, b ądź jakąkolwiek inn ą spraw ę sporn ą, skieruje si ę Pan/i w celu jej 
rozstrzygni ęcia do s ądu, czy do mediatora? 
 
1. do sądu 
2. do mediatora 
97. nie wiem, nie mam zdania, trudno powiedzieć 
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OBSZAR  IV: AKTUALNY  STAN ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ  W ZAKRESIE  PRAW  OSÓB POKRZYWDZONYCH 
PRZESTĘPSTWEM 
 
Dla wszystkich 
D1. Czy w Pana/i opinii ofiarom przest ępstw nale ży si ę pomoc od ró żnych instytucji pa ństwowych i/lub organizacji 
pozarz ądowych? 
 
1. zdecydowanie tak 
2. raczej tak 
3. raczej nie → D5 
4. zdecydowanie nie → D5 
97.nie wiem, nie mam zdania, trudno powiedzieć → D5 
 
Zadaj D1a, jeśli D1=1 lub 2 
D1a. Kto Pana/i zdaniem powinien głównie  uczestniczy ć w udzielaniu pomocy ofiarom przest ępstw? 
Możliwa maks. 1 odpowiedź. 
 
1. Instytucje państwowe 
2. Organizacje pozarządowe 
3. Kościół/związki wyznaniowe 
96. Inne, jakie? …… 
 
D2. Czy do udzielania pomocy ofiarom przest ępstw powinna by ć powołana odr ębna instytucja  pa ństwowa? 
 
1. zdecydowanie tak 
2. raczej tak 
3. raczej nie 
4. zdecydowanie nie 
97.nie wiem, nie mam zdania, trudno powiedzieć 
 
D3. W jakiej formie powinna by ć udzielana pomoc ofiarom przest ępstw? 
Możliwa maks. 1 odpowiedź. 
 
1. wyłącznie pomoc o charakterze finansowym 
2. wyłącznie pomoc o charakterze poradniczym 
3. zarówno pomoc o charakterze finansowym, jak i poradniczym  
96. inne, jakie? …………… 
97. nie wiem, trudno powiedzieć 
 
D4. Czy Pana/i zdaniem pomoc świadczona ofiarom przest ępstwa powinna by ć finansowana: 
Możliwa maks. 1 odpowiedź. 
 
1. wyłącznie ze środków pochodzących z budżetu państwa 
2. wyłącznie od sprawcy przestępstwa 
3. w pewnej wysokości ze środków budżetu państwa, w pozostałym zakresie od sprawców przestępstw 
96. inne, jakie?  ……… 
97. nie mam zdania, trudno powiedzieć 
 
Zadaj DO4, jeśli D4=3 
DO4. W jakich proporcjach? 
 
1. zdecydowaną większość powinny stanowić środki z budżetu 
2. większość raczej powinny stanowić środki z budżetu 
3. mniej więcej po równo powinny stanowić środki z budżetu i od sprawców przestępstwa 
4. większość powinny stanowić raczej środki od sprawców przestępstwa 
5. zdecydowaną większość powinny stanowić środki od sprawców przestępstwa 
97. trudno powiedzieć 
 
Dla wszystkich 
D5. Do jakiej instytucji w pierwszej kolejno ści  powinna zwróci ć się o pomoc osoba pokrzywdzona przest ępstwem? 
„Możliwa maks. 1 odpowiedź.” 
 
1. policja 
2. psycholog np. przy policji 
3. Rzecznik Praw Obywatelskich 
4. sąd 
5. ośrodek pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem 
6. prokuratura 
96. inne, jakie? …………………………. 
97. nie wiem 
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D6. Gdyby zdarzyło si ę, iż stał/a si ę Pan/i ofiar ą przest ępstwa, do jakiej jednostki, instytucji miałby/aby P an/i najwi ększe 
zaufanie jako instytucji udzielaj ącej wsparcia, pomocy? 
 
1. policja 
2. psycholog, terapeuta 
3. sąd 
4. organizacje pozarządowe (NGO) 
5. rzecznik pomocy osobom poszkodowanym 
6. kościół 
7. radca prawny 
8. prokuratura 
9. ośrodki pomocy społecznej 
10. nie ma takiej instytucji 
96. inne, jakie? ……. 
97. nie wiem 
 
D7. Czy słyszał/a Pan/i o instytucji opiekuna ofiar y? 
 
1. tak 
2. nie → D8 
97. nie pamiętam → D8 
 
Zadaj D7a, jeśli D7=1 
D7a. Czy uważa Pan/i, że jest to instytucja potrzebna? 
1. zdecydowanie tak 
2. raczej tak 
3. raczej nie 
4. zdecydowanie nie 
97. nie wiem, nie mam zdania, trudno powiedzieć 
 
D8. Czy o fakcie stania si ę przez kogo ś ofiar ą przest ępstwa, poszczególne instytucje winny informowa ć się wzajemnie 
tworz ąc sieć wsparcia osoby pokrzywdzonej? 
„Możliwa maks. 1 odpowiedź.” 
 
1. TAK – policja jako pierwsza instytucja mająca kontakt z ofiarą, winna przekazać dane o pokrzywdzonym innym instytucjom 

zaangażowanym w pomoc ofiarom przestępstw → D8a 
2. TAK – inna instytucja powinna przekazywać takie informacje → DO8 
3. NIE – fakt stania się osobą pokrzywdzoną winien zostać utrzymany w tajemnicy → D11 
97. nie mam zdania → D11 
 
Zadaj DO8, jeśli D8=2 
DO8. Jaka instytucja powinna przekazywa ć takie informacje? 
……………………….. 
97. trudno powiedzieć 
 
Zadaj D8a i D8b, jeśli D8=1 lub 2 
D8a  Czy ofiara przest ępstwa powinna wyrazi ć na to zgod ę lub by ć informowana o fakcie przekazania danych? 
1. zdecydowanie tak, powinna wyrazić zgodę 
2. raczej tak, powinna wyrazić zgodę 
3. raczej nie powinna być pytana ani informowana 
4. zdecydowanie nie powinna być pytana ani informowana 
97. nie wiem, nie mam zdania 
 
 
Dla wszystkich 
D11. Czy był/a Pan/i osob ą pokrzywdzon ą? 
 
1. tak 
2. nie → D12 
98. odmowa odpowiedzi→ D12 
 
Zadaj D11a, jeśli D11=1 
D11a. Czy będąc osob ą pokrzywdzon ą spotkał/a si ę Pan/i z nieprawidłowo ściami w prowadzonym post ępowaniu karnym? 
 
1. tak 
2. nie → D12 
98. odmowa odpowiedzi→ D12 
 
Zadaj D11b, jeśli D11a=1 
D11b. Będąc osob ą pokrzywdzon ą, z jakimi nieprawidłowo ściami w prowadzonym post ępowaniu karnym spotkał/a si ę 
Pan/i? 
…………….. 
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Dla wszystkich 
D12. Czy istnieje co ś co Pana/i zdaniem nale żałoby zmieni ć lub wprowadzi ć by pomóc osobom pokrzywdzonym? 
 
1. tak, raczej tak 
2. nie, raczej nie  
97. nie wiem, nie mam zdania, trudno powiedzieć 
 
D13. Przez jakie instytucje winny by ć przekazywane społecze ństwu informacje o prawach osób pokrzywdzonych 
przest ępstwem? 
 
1. policja 
2. sąd 
3. urzędy gminy/dzielnicy 
4. prokuratura 
5. media elektroniczne(telewizja i radio) 
6. Internet 
7. Rzecznik Praw Obywatelskich 
8. szkoły 
9. prasa 
10. instytucje pracujące z osobami pokrzywdzonymi 
11. organizacje pozarządowe (NGO) 
12. ośrodki pomocy społecznej 
13. inne jednostki samorządu terytorialnego 
14. kościół 
15. Ministerstwo Sprawiedliwości 
97. trudno powiedzieć 
 
D13a. W jakiej formie te informacje winny by ć przekazywane społecze ństwu? 
Możliwe maks. 3 odpowiedzi. 
 
1. foldery, broszury dostępne w jednostkach wymiaru sprawiedliwości, np. w sądach 
2. foldery, broszury dostępne w różnych urzędach 
3. foldery, broszury dostępne w miejscach publicznych np. na dworcach, uczelniach, w bibliotekach, szkołach 
4. bezpłatne czasopisma  
5. informacje zamieszczane na stronach internetowych 
6. publikacje w codziennej prasie 
7. informacje przekazywane poprzez telewizję 
8. informacje przekazywane poprzez radio 
97. nie uważam, że jest to potrzebne 
96. inne, jakie? …….. 
 
D15. Czy znana jest Panu/i funkcja kuratora s ądowego? 
 
1. tak 
2. nie → BOa 
97. trudno mi powiedzieć → BOa 
 
Zadaj D15a, jeśli D15=1 
D15a. Czym taka osoba si ę zajmuje? 
 
1. sprawuje opiekę nad nieletnimi przestępcami 
2. sprawuje opiekę nad dorosłymi przestępcami 
3. kontroluje osoby nieletnie, które weszły w konflikt z prawem 
4. sprawuje opiekę nad rodzinami patologicznymi 
5. sprawuje nadzór nad osobami skazanymi 
6. jest pośrednikiem między sądem a osobą skazaną 
7. jest opiekunem osób na zwolnieniu warunkowym 
8. kontroluje, czy przestępca wykonuje zalecenia sądu 
9. sprawuje nadzór nad osobą nieletnią lub jej majątkiem w gdy nie może tego zrobić rodzic 
96. inne 
 
D15b. Czy Pana/i zdaniem jest to funkcja potrzebna?  
 
1. zdecydowanie tak 
2. raczej tak 
3. raczej nie 
4. zdecydowanie nie 
97. nie wiem, nie mam zdania, trudno powiedzieć → D15f 
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D15d. Jak Pan/i ocenia działania kuratora s ądowego? 
 
1. zdecydowanie dobrze  
2. raczej dobrze  
3. raczej źle 
4. zdecydowanie źle 
97. trudno powiedzieć 
 
D15f. Czy kiedykolwiek osobi ście miał/a Pan/i kontakt z kuratorem s ądowym? 
 
1. tak 
2. nie 
98. odmowa odpowiedzi 
 
OBSZAR II: OCENA REFORMY WYMIARU SPRAWIEDLIWO ŚCI 
 
B0a. Czy słyszał(a) Pan(i) o tym, że od 2010 r. urz ąd Ministra Sprawiedliwo ści został rozdzielony od urz ędu Prokuratora 
Generalnego i od tamtej pory s ą to dwie niezale żne od siebie instytucje? 
 
1. tak 
2. nie → BOc 
 
B0b. Jak ocenia Pan/i decyzj ę o rozdziale tych dwóch instytucji? 
 
1. zdecydowanie pozytywnie 
2. raczej pozytywnie 
3. raczej negatywnie 
4. zdecydowanie negatywnie 
97. trudno powiedzieć 
 
B0c. Jak Pan/i s ądzi, czy praca s ędziów powinna by ć poddawana regularnej ocenie? 
1. zdecydowanie tak 
2. raczej tak 
3. raczej nie  
4. zdecydowanie nie 
97. nie wiem, nie mam zdania, trudno powiedzieć 
 
B2. Czy w ostatnim czasie zaobserwował/a Pan/i osob iście lub słyszał/a o zmianach w funkcjonowaniu s ądów w zakresie: 
FILTR Pyt. A4: Patrz instrukcja dla ankietera 
 

1. zmiany pozytywne 
2. zmiany negatywne 
3. nie zaobserwowałe(a)m żadnych zmian 
 
97. nie wiem, trudno powiedzieć 
 

B2.1. czasu pracy 
B2.2. sprawności działania 
B2.3. kultury pracy 
B2.4. dostępności informacji na temat praw i obowiązków przysługujących obywatelowi do wszczęcia postępowania sądowego 
B2.5. dostępności informacji o przebiegu postępowania 
B2.6. jakości obsługi sekretariatów sądowych 
B2.7. składania pozwu/wniosku/skargi 
B2.8. składania odwołania 
B2.9. kosztów postępowania sądowego 
B2.10. rozwiązań technicznych (w tym informatycznych) i organizacyjnych usprawniających proces załatwiania spraw w sądach 1 
(na następnym ekranie) 
B2.11. Czy w ostatnim czasie zaobserwował/a Pan/i osobiście lub słyszał/a Pan/i o jakichś innych zmianach w funkcjonowaniu 
sądów? Jeśli tak, to jakie to były zmiany? 
…………………..…….. 

3. nie zaobserwowałe(a)m żadnych zmian 
97. nie wiem, trudno powiedzieć 

 
B0d. W najbli ższej przyszło ści zostan ą wprowadzone przepisy dotycz ące nagrywania przebiegu rozprawy na sali s ądowej, 
tzw. e-protokół. Jak Pana/i ocenia wprowadzenie teg o przepisu? 
 
1. zdecydowanie pozytywnie 
2. raczej pozytywnie 
3. raczej negatywnie 
4. zdecydowanie negatywnie 
97. nie wiem, nie mam zdania, trudno powiedzieć 
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B3. Czy słyszał/a Pan/i o utworzeniu tzw. „e-s ądu”, czyli s ądu, który rozpoznaje sprawy tylko i wył ącznie przez Internet? 
 
1. tak 
2. nie → BOe 
97. nie pamiętam → BOe 
 
B3b. Czy korzystał(a) Pan/i z tej usługi? 
 
1. tak 
2. nie → BOe 
97. nie pamiętam → BOe 
 
B3c. A jak j ą Pan/i ocenia? 
 
1. zdecydowanie dobrze  
2. raczej dobrze  
3. raczej źle 
4. zdecydowanie źle 
97. trudno powiedzieć 
 
BOe. Czy słyszał/a Pan/i o mo żliwo ści przegl ądania ksi ąg wieczystych przez Internet? 
 
1. tak 
2. nie → BOf 
97. nie pamiętam → BOf 
 
BOe1. Czy korzystał(a) Pan/i z tej usługi? 
 
1. tak 
2. nie → BOf 
97. nie pamiętam → BOf 
 
BOe2. A jak j ą Pan/i ocenia? 
 
1. zdecydowanie dobrze  
2. raczej dobrze  
3. raczej źle 
4. zdecydowanie źle 
97. trudno powiedzieć 
 
BOf. Czy słyszał/a Pan/i o mo żliwo ści zarejestrowania spółki z o.o. w ci ągu 24 godzin? 
 
1. tak 
2. nie → BOg 
97. nie pamiętam → BOg 
 
BOf1. Czy korzystał(a) Pan/i z tej usługi? 
 
1. tak 
2. nie → BOg 
97. nie pamiętam → BOg 
 
BOf2. A jak j ą Pan/i ocenia? 
 
1. zdecydowanie dobrze  
2. raczej dobrze  
3. raczej źle 
4. zdecydowanie źle 
97. trudno powiedzieć 
 
BOg. Czy słyszał/a Pan/i o systemie dozoru elektron icznego, czyli o wykonywaniu kary pozbawienia wolno ści poza 
zakładem karnym za pomoc ą specjalnych „obr ączek” monitoruj ących miejsce przebywania wi ęźnia? 
 
1. tak 
2. nie → BOh 
97. nie pamiętam → Boh 
 
BOg2. A jak ocenia Pan/i ten system? 
 
1. zdecydowanie dobrze  
2. raczej dobrze  
3. raczej źle 
4. zdecydowanie źle 
97. trudno powiedzieć 
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BOh. Jak wa żne dla społecze ństwa s ą Pana(i) zdaniem wymienione projekty? 
 

1. bardzo ważne 
2. raczej ważne 
3. raczej nieważne 
4. zupełnie nieważne 
97. nie wiem, trudno powiedzieć 

 
Boh1. e-sąd 
Boh2. możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet 
Boh3. możliwości zarejestrowania spółki z o.o. w ciągu 24 godzin 
Boh4. system dozoru elektronicznego 
 
BOi. W lutym tego roku uchwalona została ustawa dot ycząca stalkingu, czyli uporczywego n ękania, prze śladowania, które 
może wywoła ć poczucie zagro żenia. Czy Pana/i zdaniem s ą to ważne przepisy dla społecze ństwa? 
 
1. bardzo ważne 
2. raczej ważne 
3. raczej nieważne 
4. zupełnie nieważne 
97. nie wiem, trudno powiedzieć 
 
B6. Czy słyszał/a Pan/i o zmianach dotycz ących zaostrzenia kar dla pedofilów – np. terapia fa rmakologiczna za zgwałcenie 
o charakterze pedofilskim i kazirodczym? 
 
1. tak 
2. nie → B15 
97. nie pamiętam → B15 
 
B6a. Jak Pan/i je ocenia? 
 
1. zdecydowanie dobrze  
2. raczej dobrze  
3. raczej źle 
4. zdecydowanie źle 
97. trudno powiedzieć → B15 
 
B6b. Dlaczego tak Pan/i uwa ża? 
…………………. 
 
B15. Czy uwa ża Pan/i, że instytucje pa ństwowe powinny ułatwi ć obywatelom dost ęp do bezpłatnej pomocy prawnej? 
 
1. zdecydowanie tak 
2. raczej tak 
3. raczej nie  
4. zdecydowanie nie 
97. trudno powiedzieć 
 
B16. Czy Pana/i zdaniem kara ograniczenia wolno ści, polegaj ąca np. na wykonywaniu prac społecznie u żytecznych w 
przypadku drobnych przest ępstw, jest lepszym czy gorszym rozwi ązaniem ni ż kara pozbawienia wolno ści (wi ęzienia)? 
 
1. zdecydowanie lepszym  
2. raczej lepszym 
3. raczej gorszym 
4. zdecydowanie gorszym 
97. trudno powiedzieć 
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METRYCZKA 
 
M1. Płeć 
 
1. mężczyzna 
2. kobieta 
 
M2. Wykształcenie (uko ńczone): 
 
1. niepełne podstawowe 
2. podstawowe 
3. gimnazjalne 
4. zasadnicze zawodowe 
5. średnie (liceum, technikum) 
6. pomaturalne / policealne 
7. wyższe (inżynier, licencjat, magisterium) 
 
98. odmowa odpowiedzi 
 
M3. Rok urodzenia 
 
………….. 
98. odmowa odpowiedzi 
 
M4. Obecnie: 
 
1. uczę się, studiuję 
2. pracuję na umowę o pracę/dzieło/zlecenie 
3. prowadzę własną działalność gospodarczą 
4. jestem emerytem  
5. jestem rencistą 
6. jestem na urlopie macierzyńskim/wychowawczym  
7. zajmuję się prowadzeniem gospodarstwa domowego 
8. jestem osoba bezrobotną 
 
98. odmowa odpowiedzi 
 
M5. Zawód wykonywany (jeżeli dotyczy) 
…………………. 
98. odmowa odpowiedzi 
 
M6. Miejsce zamieszkania: 
 
1. wieś 
2. miasto do 50 tys. mieszkańców 
3. miasto 50-250 tys. mieszkańców 
4. miasto powyżej 250 tys. mieszkańców 
 
98. odmowa odpowiedzi 
 
Dziękuję za poświęcony czas 
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