
Postawy Polaków wobec aborcji 
- styczeń 2018 r. - 



Badanie przeprowadzone dla  ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna w dniach  
26-29 stycznia 2018 roku. 
 
Próba ogólnopolska osób od 18 lat wzwyż (N=1077). Kwoty dobrane wg reprezentacji w 
populacji dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.  
 
Metoda: CAWI 

Nota metodologiczna 



Jak według Ciebie powinien postąpić rząd Zjednoczonej Prawicy  
odnośnie obecnej ustawy aborcyjnej w Polsce? 
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44% 

nie powinien wprowadzać żadnych zmian  
(pozostawić obecne prawo) 

powinien zwiększyć możliwości  
przeprowadzania aborcji (zliberalizować prawo) 

powinien wprowadzić zakaz aborcji  
(zaostrzyć obecne prawo) 

W Polce obowiązuje obecnie ustawa aborcyjna, która dopuszcza możliwość 
legalnej aborcji wyłącznie w trzech następujących przypadkach:  
1) gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety 
2) gdy jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia 

płodu albo nieuleczalnej choroby genetycznej zagrażającej jego życiu  
3) gdy ciąża powstała w wyniku gwałtu  



Jak według Ciebie powinien postąpić rząd Zjednoczonej Prawicy  
odnośnie obecnej ustawy aborcyjnej w Polsce? 
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nie powinien wprowadzać żadnych zmian  
(pozostawić obecne prawo) 

powinien zwiększyć możliwości  
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powinien wprowadzić zakaz aborcji  
(zaostrzyć obecne prawo) 

*Sympatycy danego ugrupowania politycznego 
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Czy Ty znasz osobiście choć jedną osobę, która przeprowadziła aborcję? 

*Sympatycy danego ugrupowania politycznego 



[odpowiadający: zamierzający głosować]  

Pomiar został przeprowadzony w dniach 10 – 15 lipca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1053 osób dobranych z panelu 
Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości 
miejscowości zamieszkania.  
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w ogóle nie narzuca swojego światopoglądu 
i nie ingeruje w wolność sumienia i wyznania 

raczej nie narzuca swojego światopoglądu 
i nie ingeruje w wolność sumienia i wyznania 

trudno powiedzieć 

raczej narzuca swój światopogląd  
i ingeruje w wolność sumienia i wyznania 

bardzo narzuca swój światopogląd  
i ingeruje w wolność sumienia i wyznania 
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Jak oceniasz działania rządu Zjednoczonej Prawicy w zakresie wolności 
sumienia i wyznania oraz światopoglądu obywateli Polski? 
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*Sympatycy danego ugrupowania politycznego 


