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• 592 respondentów pochodzących z 
co najmniej 59 krajów
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42%
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37% stanowiły kobiety 
(46% Ukrainki)
87% przebywało w Polsce 
powyżej roku



Wykształcenie respondentów

89%

11%

1%

Wyższe

Średnie

Podstawowe



Czy czujesz się bezpiecznie w Polsce?

75%

23%

2%

Tak

Częściowo

Nie



Czy czujesz się bezpiecznie w miejscowości, w 
której mieszkasz?

78%

21%

1%

Tak

Częściowo

Nie



Czy czujesz się bezpiecznie za dnia w 
następujących miejscach:

Centrun miasta

Sąsiedztwo

Mieszkanie

Miejsce i okolice pracy

Miejsce nauki

Środki komunikacji publicznej

Przystanki komunikacji publicznej

Dworzec

Restauracja

Klub

Park

TAK

NIE



Czy czujesz się bezpiecznie po zmroku w 
następujących miejscach:

Centrun miasta

Sąsiedztwo

Mieszkanie

Miejsce i okolice pracy

Miejsce nauki

Środki komunikacji publicznej

Przystanki komunikacji publicznej

Dworzec

Restauracja

Klub

Park

TAK

NIE



Po zmroku

Centrun miasta

Sąsiedztwo

Mieszkanie

Miejsce i okolice pracy

Miejsce nauki

Środki komunikacji publicznej

Przystanki komunikacji publicznej

Dworzec

Restauracja

Klub

Park

Za dnia

TAK

NIE



Czy byłeś/aś w Polsce ofiarą wrogich i agresywnych 
zachowań w przestrzeni publicznej, w tym również 
wykroczeń i przestępstw?

26%

21%

74%

79%

ze względu na pochodzenie

z innych powodów

TAK NIE



Czy ktoś z Twoich bliskich podczas pobytu w Polsce 
był ofiarą wrogich i agresywnych zachowań w 
przestrzeni publicznej, w tym również wykroczeń i 
przestępstw?

34%

23%

66%

77%

ze względu na pochodzenie

z innych powodów

TAK NIE



Wrogie i agresywne zachowania ze względu 
na pochodzenie polegały na: 

23%

16%

16%

2%

5%

62%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Przezwaniu i wyzwiskach

Grożeniu

Wyśmiewaniu

Niszczeniu mienia

Pobiciu

Nie doświadczyłem wrogich i agresywnych zachowań



Reakcja otoczenia w przypadku agresji

64%

21%

18%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Nikt z otoczenia nie zareagował

Nie było nikogo w okolicy

Ktoś stanął w mojej obronie

Ktoś wezwał policję/strażmiejską



Czy obawiasz się, że możesz paść ofiarą 
wrogich i agresywnych zachowań w Polsce?

46%

35%

54%

61%

ze względu na pochodzenie

z innych powodów

TAK NIE



Obawa, że ktoś z bliskich może paść ofiarą 
wrogich i agresywnych zachowań w Polsce

50%

42%

50%

58%

ze względu na
pochodzenie

z innych powodów

TAK NIE

47% n/d

49% n/d



Podejmowane środki zaradcze

25%

60%

58%

27%

24%

15%

7%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Nie stosuję żadnych środków, bo nie ma takiej potrzeby

Unikanie osób i grup uznanych za niebezpieczne

Omijanie miejsc niebezpiecznych

Unikanie mówienia w swoim języku w miejscach publicznych

Unikanie chodzenia na zewnątrz po zmroku

Rezygnacja z ubioru świadczącego o innym niż polskie
pochodzeniu lub innej religii niż katolicka

Niekorzystanie z komunikacji miejskiej

Instalowanie dodatkowych zamków



Czy w przypadku zagrożenia skontaktowałbyś/abyś 
się z policją lub strażą miejską?

78%

22%

TAK NIE

Przyczyny:
✓ Brak znajomości angielskiego 

przez policję
✓ Brak zaufania do policji
✓ Policja ma takie same uprzedzenia
✓ Brak wiary w efekty takich działań
✓ Zgłoszenie nie zostało potraktowane 

poważnie



Podsumowanie
75% cudzoziemskich respondentów czuje się bezpiecznie w Polsce i nie spotkało się osobiście 
z agresywnymi lub wrogimi zachowaniami.

26% było ofiarą wrogich i agresywnych zachowań ze względu na swoje pochodzenie. 
46% obawia się, że może paść ofiarą agresywnych zachowań ze względu na pochodzenie.

Najczęstsze wrogie zachowania polegały na przezwiskach, groźbach i wyśmiewaniu. 
Najczęściej nikt z otoczenia nie reagował.

Najczęstsze środki prewencyjne stosowane przez cudzoziemców to unikanie grup i miejsc
niebezpiecznych oraz unikanie mówienia w swoim języku w miejscach publicznych.

78% skontaktowałoby się z policją lub strażą miejską w przypadku zagrożenia. 
Dużą barierę stanowi brak znajomości języka angielskiego przez funkcjonariuszy.


