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Postawy wobec muzułmanów w 
Polsce w świetle aktualnych badań  

 
Zespół do spraw Równego Traktowania 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
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Badania CBOS – Stosunek do innych narodów 

(luty 2017 r. )  

Niechęć :  
 

•wobec  Arabów (59%) 

 

•wobec Romów  (50 %)  

 

•wobec Turków  (42% ) 
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Centrum Badań nad Uprzedzeniami - Mowa nienawiści, 
mowa pogardy 



www.rpo.gov.pl 



www.rpo.gov.pl 

I PÓŁROCZE 2016 R. DANE PROKURATURY KRAJOWEJ  

Motywem działania sprawców w tych sprawach była przynależność 
osoby lub grupy osób do następujących grup narodowościowych, 
rasowych, etnicznych, politycznych, wyznaniowych lub ze względu na 
bezwyznaniowość:  

•Muzułmanie (w 250 postępowaniach – 29%)  

•Żydzi (w 102 postępowaniach – 11,8%) 

•Romowie (w 65 postępowaniach – 7,5%) 

 

I PÓŁROCZE 2015 R. DANE PROKURATURY KRAJOWEJ 

•Romowie (w 177 postępowaniach – 21%)  

•Żydzi (w 142 postępowaniach – 16,7 %) 

•osoby rasy czarnej (w 94 postępowaniach – 11%)  

•Muzułmanie (w 69 postępowaniach – 8,1 %) 
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Prawie połowa Polaków uważa, że w Polsce często dochodzi do 
dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne lub narodowość 
(44%). 
-13% - występuje ona bardzo często, 
-31% - raczej często, 
-25% - raczej rzadko,  
-5%  - bardzo rzadko.  
-11% -  tego rodzaju dyskryminacja wcale nie występuje (a nieznaczny 
odsetek nie miał zdania w tej sprawie (5%).   
  
W 2016 r. o 9% wzrosła liczba osób uważających, że dyskryminacja ze 
względu na rasę, pochodzenie etniczne lub narodowe występuje często 
lub bardzo często w  porównaniu z danymi z listopada 2015 r. 

 

Na podstawie wyników reprezentatywnego badania przeprowadzonego na zlecenie RPO w 
listopadzie 2015 i 2016 r. przez Kantar Public (na ogólnopolskiej próbie 1066 osób w wieku 15 lat 
i więcej).  
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Jedna trzecia Polaków uważa, że w Polsce często dochodzi do 
dyskryminacji ze względu na wyznanie i przekonania religijne (32%). 
-8% - występuje ona bardzo często, 
-24% - raczej często, 
-28% - raczej rzadko,  
-19%  - bardzo rzadko.  
-15% -  tego rodzaju dyskryminacja wcale nie występuje (a nieznaczny 
odsetek nie miał zdania w tej sprawie (6%).   
  
W 2016 r. o 6% wzrosła liczba osób uważających, że dyskryminacja ze 
względu na wyznanie i przekonania religijne występuje często lub 
bardzo często w porównaniu z danymi z listopada 2015 r.  

 
Na podstawie wyników reprezentatywnego badania przeprowadzonego na zlecenie RPO w 
listopadzie 2015 i 2016 r. przez Kantar Public (na ogólnopolskiej próbie 1066 osób w wieku 
15 lat i więcej).  
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Dziękuję za uwagę! 
 
 

Joanna Subko  
Zespół ds. Równego Traktowania 
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