
Stosunek Polaków do polowań na Ptaki
Raport przygotowany przez Kantar Polska dla koalicji „Niech Żyją” na zlecenie fundacji „Viva”

Agnieszka Kosicka



Cele badania

▪ Stosunek Polaków do polowań na ptaki

Metodologia

▪ Telefoniczne badanie ankietowe w ramach wywiadu 

omnibusowego

Próba

▪ N=1000

▪ Ogólnopolska, reprezentatywna 18+

Termin realizacji

▪ 08-12.11.2019

O badaniu



Polacy są w pełni zgodni co do tego, że należy zaprzestać polowań na ptaki 

gatunków zagrożonych - aż 94% popiera taki zakaz. Bez względu na wiek, płeć, 

miejsce zamieszkania czy wykształcenie poziom poparcia dla takiego zakazu sięga 

powyżej 90%.

Większość, bo 67%, popiera też całkowity zakaz polowań na ptaki. W tym 

przypadku wyższe poparcie jest wśród kobiet (76%) niż mężczyzn (58%). Wzrost 

poparcia następuje też wraz z wiekiem - wśród osób do 39 lat sięga 61% i aż 76% 

wśród osób 60+. Przeciwnikami polowań na ptaki częściej są też mieszkańcy 

dużych miast 100+ tys. (74%) niż wsi (63%) a także osoby słabiej wykształcone 

(75% wśród osób z wykształceniem podstawowym i jedynie 63% wśród osób z 

wykształceniem wyższym). 

Podsumowanie
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Większość Polaków jest przeciwna polowaniom na ptaki w ogóle a niemal 

wszyscy uważają, że należy zaprzestać polowań na gatunki zagrożone.
Stosunek do polowań  na ptaki

A1. Czy uważasz, że należy zaprzestać polowań na wszystkie ptaki?

A2. Czy uważasz, że należy zaprzestać polowań na zagrożone ptaki, których populacje się 

zmniejszają? 
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należy zaprzestać polowań na wszystkie ptaki należy zaprzestać polowań tylko na ptaki zagrożone nie należy zaprzestawać polowań

Panuje pełna zgoda co do zakazu na gatunki zagrożone – we wszystkich grupach ponad 90% popiera taki pomysł. 

Całkowity zakaz polowań na ptaki ma wyższe poparcie wśród kobiet a także wśród osób starszych oraz słabiej 

wykształconych. Wyższe poparcie dla całkowitego zakazu jest też w miastach niż na wsiach. 
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Stosunek do polowań na ptaki a wiek, płeć, wykształcenie i miejsce zamieszkania

Ogółem mężczyźni kobiety 18-29 30-39 40-49 50-59 60+ podstawo

we

zawodowe średnie wyższe wieś miasto do 

100 tys

miasto 

100+ tys

N= 1000 477 523 200 200 157 171 271 170 256 346 228 387 325 288

Płeć Wiek Wykształcenie Wielk. miejscowości



Wszystkie projekty badawcze realizowane przez Kantar Polska S.A. są zgodne z Kodeksem postępowania w dziedzinie badań rynkowych 

i społecznych – ICC/ESOMAR oraz z Normą ISO 20252.

Kantar Polska S.A. działa w pełni respektując i przestrzegając powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy 

o ochronie danych osobowych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Kantar Polska S.A. opisuje wymagane aspekty zbierania i przetwarzania danych w ramach posiadanych procedur postępowania

Oferta zachowuje ważność do dnia 31.07.2019. Po tym terminie przedstawione warunki finansowe mogą ulec zmianie. 

Rozpoczęcie prac nad projektem wymaga podpisania przez Klienta zamówienia na badania lub umowy.

Przy wykonaniu zleconych czynności agencja badawcza może posłużyć się osobami trzecimi (czynności o charakterze techniczno-organizacyjnym).

Kantar Polska S.A. zastrzega, że wszelkie ujawnione w treści oferty informacje dotyczące znaków towarowych, technologii, metodologii, produktów objętych 

ofertą, rozwiązań technicznych itp., jak również informacje dotyczące cen stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 1993 roku 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Treść niniejszej oferty ma charakter poufny i może zostać wykorzystana przez adresata jedynie w celu oceny złożonej propozycji przez Kantar Polska S.A. nie 

wyraża zgody na ujawnianie zarówno całości ofert, jak i jej poszczególnych części na rzecz osób trzecich. 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument zawiera poufne i zastrzeżone informacje Kantar Polska S.A. 

Kantar Polska S.A.

pl. Konesera 9, 03-736 Warszawa

t. +48 (22) 54 52 000 | f. +48 (22) 54 52 100 | www.kantarmillwardbrown.pl | email: office@kantarmillwardbrown.com

NIP: 526-021-18-19 | KRS: 0000059619 | Numer konta bankowego: BGŻ BNP Paribas, PL17 1600 1127 0003 0127 9804 6001


