
Logotyp
klienta

Polacy o regulacjach 
dotyczących hodowli 
zwierząt futerkowych 

w Polsce

Warszawa, 28 czerwca 2017r.



Metodologia



Metodologia

• Czas realizacji badania: 19 czerwca 2017r.

• Miejsce realizacji: badanie ogólnopolskie

• Wielkość próby: n= 1100; błąd oszacowania = 3 proc. i 4,3 proc. dla preferencji wyborczych; poziom

ufności 0,95.

• Technika badawcza: badanie zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów

kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

• Próba: Losowo-kwotowa, stanowiąca liczebną reprezentację cech demograficznych dla ogółu pełnoletnich

mieszkańców Polski z zachowaniem rozkładów terytorialnych (dane wg GUS). Operatem losowania jednostek

badania jest baza teleadresowa jednostek będąca powszechnie uznanym spisem zawierającym niezbędne

punkty adresowe i spełniający następujące metodologicznie konieczne warunki: aktualności, kompletności,

wyłączności i dostępności. Techniką pozyskiwania numerów telefonicznych respondentów jest Random Digit

Dialing, polega ona na losowaniu numerów telefonów z bazy powstałej przez generowanie numerów

telefonów na podstawie przydziałów prefixów telefonicznych poszczególnym operatorom telefonii stacjonarnej

przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.



Wyniki badania



Polacy przeciw zakazowi hodowli 
zwierząt futerkowych.

• W sondażu IBRiS badani opowiedzieli się przeciw
zakazowi hodowli zwierząt futerkowych w Polsce, ale
oczekują podwyższenia standardów w tej działalności.

• W czerwcu 2017 roku Instytut IBRiS zrealizował badanie dotyczące opinii
Polaków w sprawie planowanego przez Parlamentarny Zespół Przyjaciół
Zwierząt wprowadzenia w Polsce całkowitego zakazu hodowli zwierząt
futerkowych.

• Badani oceniali projekt zakazu, a także zostali poproszeni o ocenę różnych
wariantów regulacji w tym zakresie.



Poparcie dla całkowitego zakazu 
hodowli zwierząt futerkowych

• 56 proc. respondentów negatywnie oceniło pomysł
nowej regulacji, przeciwnego zdania był 31 proc.
Większy niż w populacji generalnej odsetek
zwolenników zakazu obserwuje się wśród kobiet (37
proc.), osoby w wieku 25-29 lat (38 proc.) i 50-59
(39 proc.), mieszkańcy dużych miast (40 proc.).

• Najwięcej przeciwników zakazu hodowli
odnotowano wśród wyborców Prawa
i Sprawiedliwości (62 proc.), Kukiz ’15 (89 proc.),
PSL (64 proc.), a także wśród mieszkańców małych
miast (70 proc.), osób w wieku 18-24 (81 proc.).

• Respondenci poproszeni o ocenę trzech różnych
możliwości zmian: zakazu hodowli, podwyższenia
standardów hodowli, pozostawienie bez zmian,
najczęściej wskazywali drugie rozwiązanie (47
proc.). Odsetek zwolenników zakazu hodowli w tak
zadanym pytaniu wynosi zaledwie (16 proc.).
Analiza odpowiedzi na obydwa pytania wskazuje, że
respondenci, którzy deklarowali umiarkowane
(raczej tak) poparcie dla zakazu hodowli mając do
wyboru zakaz i podwyższenie standardów wybierają
drugie rozwiązanie.
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Ocena różnych rozwiązań dotyczących 
hodowli zwierząt futerkowych w Polsce

• Rozkład socjodemograficzny odpowiedzi jest 
zbliżony do poprzedniego pytania. Najwięcej 
zwolenników zakazu obserwuje się wśród 
kobiet (23 proc.), mieszkańców dużych miast 
(30 proc.), osób w wieku 50-69 lat (20 proc.), 
wyborców Platformy Obywatelskiej (26 proc.) 
i partii RAZEM (29 proc.). 
Za podwyższeniem standardów najczęściej 
opowiadają się wyborcy SLD (64 proc.), Kukiz 
’15 (67 proc.) i PSL (55 proc.). Ponadto 
mieszkańcy małych miast (65 proc.) i 
metropolii (57 proc.). 

• Częściej niż ogół populacji pozostawienie 
obecnych uregulowań bez zmian wskazywali 
wyborcy Nowoczesnej, PSL, PiS oraz 
niezdecydowani. Takie rozwiązanie było także 
popularne wśród mieszkańców wsi (32 proc.).
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