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Województwo:  
Adres (kod) :   
Respondent:   
Godzina/min. rozpoczęcia wywiadu: h    min   
 
Dzień dobry, nazywam się .................. i jestem z Centrum Badania Opinii Społecznej. Prowadzimy badania 
ankietowe na różne tematy. Naszych rozmówców losujemy z ogólnopolskiego spisu mieszkań. Odpowiedzi 
na pytania ankiety są objęte całkowitą tajemnicą i będą wykorzystane jedynie w postaci zbiorczych 
zestawień. 
 
Jeśli będzie Pan(i) miał(a) jakiekolwiek kłopoty z udzieleniem odpowiedzi na któreś z pytań, na przykład: 
trudno będzie Panu(i) się zdecydować na wybór którejś z możliwych odpowiedzi, nie będzie Pan(i) 
wiedział(a), jak odpowiadać bądź też z jakichś względów będzie pan(i) wolał nie odpowiadać na dane 
pytanie, bardzo proszę, aby powiedział(a) mi Pan(i) o tym. 
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J1. Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku? 

1. w dobrym 
2. w złym 

7. trudno powiedzieć 
 
P2. Które z wymienionych stwierdzeń jest najbliższe Pana(i) opinii: 

1. prawo w naszym kraju faworyzuje bogatych kosztem biednych  
2. prawo w naszym kraju traktuje tak samo biednych jak i bogatych  
3. prawo w naszym kraju faworyzuje biednych kosztem bogatych  

7. trudno powiedzieć 
 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 1. 
P3. Proszę wybrać, z którym z poniższych stwierdzeń Pan(i) się zgadza: 

1. nasz system polityczny jest dobry i nie wymaga jakichkolwiek zmian 
2. nasz system polityczny jest zasadniczo dobry, lecz wymaga drobnych zmian  
3. nasz system polityczny nie jest zbyt dobry i wymaga wielu zmian 
4. nasz system polityczny jest niedobry i wymaga zasadniczych zmian 

7. trudno powiedzieć 
ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 1. 
 
P4. Jak określił(a)by Pan(i) swoje zainteresowanie polityką? Czy Pana(i) zainteresowanie polityką jest: 

1. bardzo duże - uważnie (szczegółowo) śledzę prawie wszystko, co się dzieje w polityce 
2. duże - dość uważnie śledzę to, co się dzieje w polityce  
3. średnie - śledzę jedynie główne wydarzenia  
4. nikłe, niewielkie - często umykają mojej uwadze nawet ważne wydarzenia 
5. żadne - praktycznie mnie to nie interesuje  

7. trudno powiedzieć 
 
C5. Poniżej przedstawiamy Panu(i) listę działań, które ludzie mogą podejmować w czasie trwania kampanii 
wyborczej. Czy w czasie ostatniej kampanii wyborczej zdarzyło się Panu(i) namawiać innych ludzi do 
głosowania na jakąś partię czy kandydata? 

1. tak 
2. nie...........................................  [przejść do PYT. C7.] 

7. trudno powiedzieć..........  [przejść do PYT. C7.] 
 
C6. Jak często Pan(i) to robił(a)? 

1. często 
2. czasami 
3. rzadko 

7. trudno powiedzieć 
 
C7. Czy w czasie ostatniej kampanii wyborczej zdarzyło się Panu(i) okazywać poparcie dla jakiejś partii lub 
kandydata, na przykład przez uczestnictwo w spotkaniach wyborczych, naklejanie plakatów, lub w jakiś inny 
sposób? 

1. tak 
2. nie...........................................  [przejść do PYT. C9.] 

7. trudno powiedzieć..........  [przejść do PYT. C9.] 
 
C8. Jak często Pan(i) to robił(a)? 

1. często 
2. czasami 
3. rzadko 

7. trudno powiedzieć 
 
C9. Czy w czasie ostatniej kampanii wyborczej któryś z kandydatów lub przedstawicieli partii politycznych 
kontaktował się z Panem(ią), nakłaniając do głosowania na siebie lub swoją partię? 
 

1. tak 
2. nie 
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7. trudno powiedzieć 
 
C10. 23 września odbyły się wybory parlamentarne. Jak zwykle wiele osób - z różnych powodów - nie wzięło 
udziału w tych wyborach, inni zaś w nich uczestniczyli. Proszę powiedzieć, czy Pan(i) głosował(a)? 

1. tak, głosowałem(am) 
2. nie, nie głosowałem(am)..................  [przejść do PYT. C13.] 
3. nie byłem(am) uprawniony(a)...........  [przejść do PYT. C13.] 

8. odmowa odpowiedzi ..............  [przejść do PYT. C13.] 
 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 2. Wpisać numer wskazanej partii lub koalicji. 
C11. Na kandydata którego komitetu wyborczego (partii lub ugrupowania) głosował(a) Pan(i) w wyborach do 
Sejmu? 
 
  ........................................................... 
ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 2. 
 
C12. Jednocześnie z wyborami do Sejmu odbywały się wybory do Senatu. Kandydaci na Senatorów RP byli 
zarejestrowani przez konkretne komitety wyborcze. Na kandydatów jakich komitetów wyborczych Pan(i) 
głosował(a)? 
ANKIETER: w różnych okręgach wyborczych można było oddać głos na dwóch, trzech lub czterech 
kandydatów na senatorów. W pozycje 1 – 4 prosimy wpisać tyle nazw komitetów wyborczych, na ilu 
kandydatów  respondent głosował. Np. jeśli ktoś głosował w Warszawie na czterech kandydatów 
„Blok Senat 2001”, to cztery razy wpisujemy „Blok Senat 2001” 

1. .........................................................................................................................  
2. . .........................................................................................................................  
3.  .........................................................................................................................  
4. .........................................................................................................................  

 
C13. Jaki był Pana(i) zdaniem najważniejszy problem, przed którym stała Polska w ciągu ostatnich czterech 
lat? 

...................................................................................................................................................... 
 
C14. A jak z tym problemem radził sobie rząd w ciągu ostatnich czterech lat? Czy radził sobie: 

 
1. bardzo dobrze 
2. dobrze 
3. źle 
4. bardzo źle 

7. trudno powiedzieć 
 
C15. Jak ogólnie ocenia Pan(i) działalność rządu w ciągu ostatnich czterech lat? 
 

1. bardzo dobrze 
2. dobrze 
3. źle 
4. bardzo źle 

7. trudno powiedzieć 
 
C16. Mówiąc ogólnie, czy jest Pan(i) zdecydowanie zadowolony(a), raczej zadowolony(a), raczej 
niezadowolony(a), czy zdecydowanie niezadowolony(a) z funkcjonowania demokracji w Polsce? 

 
1. zdecydowanie zadowolony(a) 
2. raczej zadowolony(a) 
3. raczej niezadowolony(a) 
4. zdecydowanie niezadowolony(a) 

7. trudno powiedzieć 
 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 3. 
C17. Niektórzy mówią, że to kto rządzi ma znaczenie. Inni mówią, że to kto rządzi nie ma znaczenia. Używając 
skali na KARCIE proszę zaznaczyć jak określił(a)by Pan(i) swoje stanowisko.  
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To, kto rządzi ma duże znaczenie   To, kto rządzi nie ma żadnego znaczenia 
 x-----------x-----------x-----------x-------------x 
 1 2 3 4 5 
  7. trudno powiedzieć 
ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 3. 
 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 4. 
C18. Niektórzy mówią, że to na kogo się głosuje w wyborach i tak niczego nie zmieni. Inni mówią, że to na kogo 
się głosuje może wiele zmienić. Używając skali na KARCIE prosimy zaznaczyć, jak określił(a)by Pan(i) swoje 
stanowisko. 
 
 To na kogo się głosuje   To na kogo się głosuje  
  i tak niczego    może wiele zmienić 
  nie zmieni    
  x-----------x----------x------------x---------------x 
 1 2 3 4 5 
  7. trudno powiedzieć 
ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 4. 
 
C19. Prosimy powiedzieć, czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza z następującym stwierdzeniem:  

„Demokracja może i jest niedoskonała, ale jest lepsza niż jakakolwiek inna forma rządów.” 
 
1. zdecydowanie zgadzam się 
2. raczej się zgadzam  
3. raczej się nie zgadzam 
4. zdecydowanie nie zgadzam się 

7. trudno powiedzieć 
 
C20. Czy brał(a) Pan(i) udział w wyborach parlamentarnych we wrześniu 1997 roku? 

 
1. tak 
2. nie ...................................................  [przejść do PYT. C24.] 
3. nie byłem(am) uprawniony(a)............  [przejść do PYT. C24.] 

7. nie pamięta ...............................  [przejść do PYT. C24.] 
8. odmowa odpowiedzi .................  [przejść do PYT. C24.] 

 
 
 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 5. 
C21. Na którą partię lub ugrupowanie oddał(a) Pan(i) wówczas swój głos? 
 

.................................................................................................................................................... 
97. nie wiem, nie pamiętam, trudno powiedzieć................. [przejść do PYT. C23.] 
 

ANKIETER: wpisać nazwę oraz numer wskazanej partii lub ugrupowania z karty. Jeżeli respondent 
mówi: „nie wiem”, „trudno powiedzieć” itp. - wpisać kod „97”. 
ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 5. 
 
C22. Jak ocenia Pan(i) działalność partii, na którą głosował(a) Pan(i) w poprzednich wyborach, czyli ..... 
[ANKIETER: przeczytać nazwę partii z pytania C21.], w ciągu ostatnich czterech lat? 

 
1. bardzo dobrze 
2. dobrze 
3. źle 
4. bardzo źle 

7. trudno powiedzieć 
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ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 5 i wpisać numery partii lub koalicji. 
UWAGA: w Warszawie i Katowicach respondent mógł głosować na co najwyżej trzech kandydatów, 
w pozostałych okręgach na dwóch kandydatów na Senatorów 
C23. Jednocześnie z wyborami do Sejmu w 1997 r. odbywały się wybory do Senatu. Kandydaci na 
Senatorów RP byli zarejestrowani przez konkretne komitety wyborcze. Na kandydatów jakich komitetów 
wyborczych Pan(i) głosował(a)? 
 

1. ..........................................................................................................................  
2. ........................................................................................................................... 
3. ..........................................................................................................................  
 

94. kandydat niezależny 
 

ANKIETER: jeżeli respondent stwierdzi, że dany kandydat nie był popierany przez żaden komitet z 
KARTY 5, zanotować „94” (niezależny). 
ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 5. 
 
C24. Rozważmy teraz praktyczne znaczenie wyborów w Polsce. W jakim stopniu wybory zapewniają, że 
poglądy wyborców są reprezentowane przez posłów i senatorów? 
 

1. w wysokim stopniu 
2. w średnim stopniu 
3. w niewielkim stopniu 
4. wcale 

7. trudno powiedzieć 
 
C25. Czy może Pan(i) powiedzieć, że którakolwiek partia w Polsce stosunkowo dobrze reprezentuje Pana(i) 
poglądy? 
 

1. tak 
2. nie ............................................  [przejść do PYT. C27.] 

7. trudno powiedzieć ............... [przejść do PYT. C27.] 
 
C26. A która partia reprezentuje Pana(i) poglądy najlepiej? 
 

 ................................................................................................................................................... 
 
C27. Niezależnie od tego, co sądzi Pan(i) o partiach, czy może Pan(i) powiedzieć, że którykolwiek 
przywódca partyjny stosunkowo dobrze reprezentuje Pana(i) poglądy? 
 

1. tak 
2. nie ...........................................  [przejść do PYT. C29.] 

7. trudno powiedzieć ............... [przejść do PYT. C29.] 
 
C28. A który przywódca partyjny reprezentuje Pana(i) poglądy najlepiej? 
 

................................................................................................................................................... 
 
C29. Czy wśród polskich partii politycznych jest taka, którą uważa Pan(i) za bliską sobie? 
 

1. tak ...................................................................  [przejść do PYT. C30.] 
2. nie ...................................................................  [przejść do PYT. C33.] 

7. trudno powiedzieć....................................  [przejść do PYT. C33.] 
 
C30. A która to partia?  
ANKIETER: jeśli respondent wymienia do trzech partii prosimy zapisać wszystkie, gdy więcej - trzy 

wymienione jako pierwsze. 
I partia ...............................................................................................................................   

97. trudno powiedzieć, nie wymienił żadnej partii  [przejść do PYT. C33.] 
II partia .....[jeśli wymieniona spontanicznie]......................................................................   
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III partia ....[jeśli wymieniona spontanicznie]......................................................................   
ANKIETER: jeśli w PYT. C30. respondent nie wymienił nic, przechodzimy do PYT. C33. 

Jeśli w PYT. C30. respondent wymienił tylko jedną partię, przechodzimy do PYT. C35. 
Jeśli w PYT. C30. respondent wymienił więcej niż jedną partię lub koalicję, przechodzimy do PYT. C32. 
Jeśli w PYT. C30. respondent wymienił jedynie koalicję wyborczą (SLD/UP lub AWSP), przechodzimy 

do PYT. C31. 
 
ANKIETER: odpowiadają tylko ci respondenci, którzy w PYT. C30. wymienili jedynie koalicję wyborczą 

(SLD/UP lub AWSP). 
C31. A która z partii w ........ [ANKIETER: wymienić nazwę koalicji z PYT. C30.] jest Panu(i) najbliższa? 
ANKIETER: jeśli respondent wymienia do trzech partii prosimy zapisać wszystkie, gdy więcej - trzy 
wymienione jako pierwsze. 

I partia .............................................................................................................................   
97. trudno powiedzieć, nie wymienił żadnej partii  [przejść do PYT. C35.] 

II partia ...[jeśli wymieniona spontanicznie]......................................................................   
III partia ..[jeśli wymieniona spontanicznie].............................................................   

ANKIETER: 
Jeśli w PYT. C31. respondent nie wymienił żadnej partii lub tylko jedną partię, przechodzimy do PYT. 
C35. 
Jeśli w PYT. C31. respondent wymienił więcej niż jedną partię, przechodzimy do PYT. C32. 
 
C32. A która z tych partii jest Panu(i) najbliższa?     

................................................................................................................ 
97. nie wymienił żadnej partii  [przejść do PYT. C36.] 

 
C33. A czy któraś z partii jest Panu(i) choćby nieco bliższa niż inne? 
 

1. tak ................................................................  [przejść do PYT. C34.] 
2. nie ................................................................  [przejść do PYT. C36.] 

7. trudno powiedzieć.................................  [przejść do PYT. C36.] 
 
C34. Która to partia? 
 

................................................................................................................................ 
 
ANKIETER: Powtórzyć nazwę partii, koalicji, jeżeli respondent wymienił jakąś nazwę. Jeżeli nie wymienił 
żadnej nazwy to również zadajemy to pytanie akcentując słowo partia. 
C35. Czy czuje się Pan(i) związany z ...... [ANKIETER: wymienić nazwę partii lub koalicji] bardzo mocno, 
raczej mocno, czy niezbyt mocno? 
 

1. bardzo mocno  
2. raczej mocno  
3. niezbyt mocno  

7. trudno powiedzieć 
 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 6. 
C36. Chcielibyśmy dowiedzieć się, co sądzi Pan(i) o każdej z wymienionych tu partii i ugrupowań 
politycznych. Gdy przeczytam Panu(i) nazwę partii politycznej, proszę umieścić ją na skali od 0 do 10, gdzie 
0 oznacza, że Partia ta zdecydowanie się Panu(i) nie podoba, a 10, że się ona Panu(i) zdecydowanie 
podoba. Jeśli nie słyszał(a) Pan(i) o którejś partii lub nie wie o niej dość by ją ocenić, proszę to powiedzieć.  
 
 
 x-----------x-----------x-----------x-----------x-----------x-----------x-----------x------------x----------x-------------x 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

96) nie znam tej partii 
97) trudno powiedzieć 

 
 
A) Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)           

 6
B) Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy (AWSP)         



  

C) Unia Wolności (UW)               
D) „Samoobrona” Rzeczpospolitej Polskiej (SRP)         
E) Prawo i Sprawiedliwość (PiS)            
F) Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)            
G) Platforma Obywatelska (PO)             
H) Liga Polskich Rodzin (LPR)             
ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 6. 
 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 7. 
C37. W polityce mówi się czasem o lewicy i prawicy. Gdzie umieścił(a)by Pan(i) na skali od 0 do 10, na 
której 0 oznacza lewicę a 10 prawicę, następujące partie polityczne? 
ANKIETER: respondent lokuje na skali kolejne partie polityczne 
 
LEWICA         PRAWICA 
x-----------x-----------x-----------x-----------x----------x-----------x------------x-----------x-----------x------------x 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
96) nie znam tej partii 
97) trudno powiedzieć 
A) Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)            
B) Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy (AWSP)          
C) Unia Wolności (UW)                
D) „Samoobrona” Rzeczpospolitej Polskiej (SRP)          
E) Prawo i Sprawiedliwość (PiS)             
F) Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)             
G) Platforma Obywatelska (PO)              
H) Liga Polskich Rodzin (LPR)              
ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 7. 
 
 
C38. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat zdarzyło się Panu(i) wyrazić swe poglądy na temat tego co rząd 
powinien lub nie powinien robić w któryś z wymienionych sposobów: 
 

1. tak 
2. nie 

7. trudno powiedzieć 
A. zwrócić się do jakiegoś polityka lub urzędnika państwowego osobiście, na piśmie, lub w jakiś inny 
sposób 
B. wziąć udział w akcji protestacyjnej, marszu, lub demonstracji 
C. podjąć działania wspólnie z ludźmi, którzy mają podobne poglądy 

 
C39. Jak wielkie jest dziś poszanowanie swobód osobistych i praw człowieka w Polsce? Czy uważa Pan(i), 
że: 
 

1. jest wielkie poszanowanie swobód osobistych  
2. jest pewne poszanowanie 
3. jest niewielkie poszanowanie 
4. w ogóle nie ma poszanowania swobód osobistych  

7. trudno powiedzieć 
 
C40. Jak powszechna wśród polskich polityków jest Pana(i) zdaniem korupcja, taka jak branie łapówek? 
 

1. bardzo powszechna 
2. raczej powszechna 
3. niezbyt powszechna 
4. nie zdarza się prawie wcale 

7. trudno powiedzieć 
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ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 7 
C41. W polityce mówimy czasami o „lewicy” i „prawicy”. Gdzie umieścił(a)by Pan(i) swoje poglądy  na skali 
od 0 do 10, na której 0 oznacza lewicę a 10 prawicę? 
 
ANKIETER: respondent lokuje siebie na skali. 
Na skali LEWICA--PRAWICA umieściłbym się:  
 
LEWICA         PRAWICA 
x-----------x-----------x-----------x-----------x----------x-----------x------------x-----------x-----------x------------x 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

97. trudno powiedzieć  
 

ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 7 
 
 
 
Pomówmy ponownie o ostatnich wyborach. 
 
ANKIETER: pytania od P42. do P46. zadajemy jedynie tym respondentom, którzy wybrali odpowiedź 
„1” w PYT. C10., czyli głosowali w ostatnich wyborach. W innym przypadku przejść do pytania P47. 
P42. Jaki by najważniejszy powód, dla którego zagłosował(a) Pan(i) w ostatnich wyborach na kandydata 
właśnie tej partii? 
 

..........................................................................................................................................  
99. nie dotyczy 

 
P43. Czy zaznaczając na karcie do głosowania nazwisko konkretnego kandydata na posła, kierował(a) się 
Pan(i) - przede wszystkim – nazwiskiem kandydata czy też nazwą partii politycznej której jest 
przedstawicielem?  
 

1. nazwiskiem kandydata 
2. nazwą partii 

7. trudno powiedzieć 
9. nie dotyczy 

 
R44. Czy kandydat, na którego Pan (i) głosował(a) znajdował się na pierwszym miejscu listy komitetu 
wyborczego? 
 

1. tak 
2. nie 

6. nie pamiętam 
7. trudno powiedzieć 
9. nie dotyczy 

 
P46. Jak postąpiły różne osoby z Pana(i) otoczenia - rodzina, współpracownicy, najbliżsi przyjaciele - w 
ostatnich wyborach parlamentarnych? Czy głosowały na kandydatów tych samych ugrupowań co Pan(i) czy 
też inaczej? 
 

1. wszyscy lub prawie wszyscy tak samo jak ja 
2. w większości tak samo jak ja 
3. w większości inaczej niż ja 
4. wszyscy inaczej niż ja 

7. trudno powiedzieć 
9. nie dotyczy 

 
ANKIETER: po zadaniu pytania P46 przejść do pytania R49. 
 
ANKIETER: pytania od P47. do R48. zadajemy jedynie tym respondentom, którzy wybrali odpowiedź 
„2” w PYT. C10., czyli nie głosowali w ostatnich wyborach. 
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P47. Dlaczego Pan(i) nie głosował(a)? Proszę podać najważniejszy powód. 
 

......................................................................................................................................... 
 
R48. W niektórych krajach demokratycznych, takich jak np. Belgia czy Australia jest obowiązek 
uczestnictwa w wyborach parlamentarnych pod karą grzywny. Gdyby tak było w Polsce, to na jaką partię 
zdecydował(a)by się Pan(i) oddać swój głos? 
 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 2. 
ANKIETER: wpisać nr wybranego komitetu wyborczego z karty. 

......................................................................................................................................... 
92. nie głosowałby mimo zagrożenia karą 
93. oddałby głos nieważny 
97. trudno powiedzieć 

ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 2 
 
ANKIETER: Pytanie zadajemy wszystkim respondentom. 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 7A. 
R49. Czy wolałby Pan(i) żeby koalicja SLD/UP utworzyła rząd samodzielnie, czy też żeby utworzyła rząd 
koalicyjny z jakąś inną partią lub partiami. 

1. wolałbym żeby koalicja SLD/UP rządziła samodzielnie 
2. wolałbym żeby koalicja SLD/UP utworzyła rząd koalicyjny z innymi partiami  

7. trudno powiedzieć 
 
Jeśli odpowiedź „2”, to z jakimi? ................................................... 

97. trudno powiedzieć 
ANKIETER: wpisać wybrane numery partii z KARTY 7A , oddzielając przecinkami. 

 
 
R50. A czy chciał(a)by Pan(i), aby nowy rząd utworzyły wszystkie inne partie będące w obecnym 
parlamencie - bez SLD/UP. 

1. tak 
2. nie 

 
 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 8. 
P51. Ostatnio dużo mówi się o celach, do jakich powinien dążyć nasz kraj w najbliższych latach. Na tej 
karcie wymieniono cele, które różni ludzie uważają za najważniejsze (priorytetowe). 
Proszę powiedzieć, który z nich wydaje się Panu(i) najważniejszy? Proszę wymienić JEDEN 
 

1. utrzymanie porządku w kraju 
2. zwiększenie wpływu obywateli na decyzje rządu 
3. zahamowanie wzrostu cen 
4. ochrona prawa do swobodnego wypowiadania opinii 

7. trudno powiedzieć. 
 
ANKIETER: respondent nadal posługuje się KARTĄ 8 
P52. A który z tych celów jest - dla Pana(i) - drugi pod względem ważności? Proszę wymienić JEDEN 
 

1. utrzymanie porządku w kraju 
2. zwiększenie wpływu obywateli na decyzje rządu 
3. zahamowanie wzrostu cen 
4. ochrona prawa do swobodnego wypowiadania opinii 

7. trudno powiedzieć. 
ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 8. 
 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 9. 
P53. We wszystkich krajach istnieją nierozwiązane problemy, konfliktowe kwestie. Jak ważne jest w Polsce 
skuteczne rozwiązanie każdej z niżej wymienionych kwestii w stosunku do pozostałych? 
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0 - oznacza, że dana kwestia jest zdecydowanie mniej ważna od innych; 
5 - oznacza, że dana kwestia jest średnio ważna - tak samo ważna jak inne; 
10 - oznacza, że dana kwestia jest zdecydowanie ważniejsza od innych - priorytetowa 
Respondent powinien najpierw przeczytać całą listę, dopiero potem oceniać wagę każdej z nich w 
relacji do pozostałych. Przy odpowiedzi respondent korzysta z 11-stopniowej skali: 
 
kwestia jest zdecydowanie     kwestia jest zdecydowanie 
mniej ważna     średnio   ważniejsza od innych - 
od innych – marginesowa   ważna   priorytetowa 
x-----------x-----------x-----------x-----------x----------x-----------x------------x-----------x-----------x------------x 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  97) trudno powiedzieć 
 
A) problem przestępczości  
B) prywatyzacja państwowych przedsiębiorstw  
C) określenie roli Kościoła i religii w państwie  
D) problem byłej "komunistycznej nomenklatury"  
E) problem bezrobocia  
F) wysokość płaconych podatków (polityka podatkowa)   
G) kwestia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej  
H) określenie zakresu świadczeń socjalnych ze strony państwa  
I) dofinansowywanie rolnictwa z budżetu państwa  
J) napływ obcego kapitału do Polski  
 
P54. W odniesieniu do każdej z wymienionych na karcie kwestii istnieją różne rozwiązania. Na kolejnych 
kartach prezentujemy najbardziej skrajne stanowiska w danej kwestii. Proszę je uważnie przeczytać i 
powiedzieć, gdzie umieścił(a)by Pan(i) swoje poglądy? Prosimy przy odpowiedzi korzystać z 11-stopniowej 
skali, gdzie: 0 oznacza całkowitą zgodę z twierdzeniem, umieszczonym po lewej stronie karty, a 10 - z 
twierdzeniem po prawej, 5 - iż Pana(i) poglądy leżą gdzieś pośrodku obydwu twierdzeń, zaś pozostałe 
stopnie (punkty na skali) wyrażają różny zakres zgody. 
 
ANKIETER: Wręczać respondentowi kolejno karty od 10A. do 10J. Wręczając kolejną KARTĘ 
zabierać poprzednią i notować odpowiedź wg skali. 
 
x-----------x-----------x-----------x-----------x----------x-----------x------------x-----------x-----------x------------x 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  97) trudno powiedzieć 
 
A. 

0) Z przestępczością należy walczyć "twardo", nawet jeśli miałoby to ograniczać prawa i swobody 
zwykłych obywateli 
 
10) Z przestępczością należy walczyć, ale tak by nie ograniczać praw i swobód zwykłych obywateli 

  97) trudno powiedzieć 
 
 
B. 
 0) Należy szybko prywatyzować państwowe przedsiębiorstwa, a deficytowe – likwidować 
  

10) Znaczna liczba przedsiębiorstw powinna pozostać własnością państwową a ich modernizacja  
powinna być finansowana z budżetu państwa 

  97) trudno powiedzieć 
 
 
C. 
 0) Kościół powinien być od państwa całkowicie oddzielony i nie powinien zajmować się polityką 
  
 10) Kościół powinien mieć znaczny wpływ na sprawy państwa i jego politykę 
  97) trudno powiedzieć 
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D. 

0) Osobom zajmującym wysokie stanowiska w okresie PRL (tzw. "nomenklaturze") powinno się obecnie 
zabronić pełnienia odpowiedzialnych funkcji państwowych 
 
10) Osoby te ("nomenklatura") powinny mieć obecnie takie same możliwości ubiegania się o urzędy 

publiczne i pełnienia odpowiedzialnych funkcji państwowych jak wszyscy inni 
  97) trudno powiedzieć 
 
E. 
 0) Zwalczanie bezrobocia powinno być najważniejszym zadaniem rządu, nawet jeśli miałoby to  
  doprowadzić do wzrostu wydatków z budżetu i inflacji 
 
 10) Jest wiele innych ważniejszych niż bezrobocie kwestii gospodarczych -- stabilny pieniądz,  
  niska inflacja 
  97) trudno powiedzieć 
 
F. 

0) Im większy dochód ktoś uzyskuje, tym większy jego procent powinien wpłacać w formie podatku 
 
10) Każdy powinien płacić w formie podatku taki sam procent od swoich dochodów 

  97) trudno powiedzieć 
 
 
G. 

0) Nasza polityka zagraniczna winna zmierzać do jak najszybszego przystąpienia Polski do Unii  
Europejskiej  

 
10) Polska polityka zagraniczna nie powinna starać się o przystąpienie do Unii Europejskiej,  

powinna natomiast chronić naszą polityczną i gospodarczą niezależność 
  97) trudno powiedzieć 
 
 
H. 

0) Rolnictwo powinno otrzymywać dotacje z budżetu, bo w przeciwnym przypadku wiele gospodarstw 
upadnie 

 
10) Rolnictwo nie powinno dostawać dotacji z budżetu, bo żadna grupa nie powinna żyć na koszt reszty 

społeczeństwa 
  97) trudno powiedzieć 
 
 
I. 

0) Państwo powinno zapewniać obywatelom możliwie pełny zakres świadczeń społecznych (ochrona  
zdrowia, pomoc społeczna, kształcenie, itp.) 
 

 10) Obywatele sami powinni dbać o zapewnienie sobie ochrony zdrowia, samopomoc, kształcenie  
dzieci, itp. 

  97) trudno powiedzieć 
 
 
J. 

0) Bez znaczenia jest to, czy kapitał jest polski czy zagraniczny dopóki pobudza inwestycje, produkcję i 
tworzy nowe miejsca pracy 

 
10) Napływ zagranicznego kapitału do Polski należy ograniczyć, gdyż uzależnia polską gospodarkę od  

obcych 
  97) trudno powiedzieć 
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ANKIETER: respondent nadal posługuje się kartami 10 -B, -C, -F, G. 
P55. Porozmawiajmy raz jeszcze o niektórych spośród kwestii wspomnianych uprzednio, tym razem w 
odniesieniu do poszczególnych partii politycznych.  
Proszę posługiwać się tą samą skalą odpowiedzi, którą stosowaliśmy w poprzednim pytaniu. Czy w kwestii - 
PRYWATYZACJI - Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) zajmuje, Pana(i) zdaniem, stanowisko bardziej 
zbliżone do wyrażonego w punkcie 0 czy 10, czy też jest ono ulokowane gdzieś pomiędzy 0 a 10 - gdzie, w 
jakim miejscu?  

ANKIETER:  
(1) odpowiedź odnośnie PRYWATYZACJI kodujemy w polu “B” 
(2) pola kodowe oznaczone symbolami B, C, F, J odpowiadają kwestiom przedstawionym 
 w pytaniu 54. 
(3) Po zakodowaniu odpowiedzi na temat (B) - PRYWATYZACJI, przechodzimy - kolejno - do pytań 

odnośnie: (C) ROLI KOŚCIOŁA, (F) PODATKÓW i (G) przystąpienia do UE. 
 
 
 
 

 B C F G 
 
ANKIETER: respondent nadal posługuje się tymi samymi czterema kartami. 
P56. A teraz porozmawiajmy o stanowisku zajmowanym przez Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) w tych 
samych co uprzednio kwestiach. Zacznijmy - podobnie jak poprzednio - od kwestii PRYWATYZACJI. Czy, 
Pana(i) zdaniem, stanowisko PSL w tej kwestii jest bardziej zbliżone do wyrażonego w punkcie 0 czy 10, czy 
też jest ono ulokowane gdzieś pomiędzy 0 a 10 - gdzie, w jakim miejscu? 
ANKIETER: Wszystkie uwagi 1 - 3 z pytania 55. odnoszą się także do niniejszego. 

 
 

 
 
 B C F G 
 
ANKIETER: respondent nadal posługuje się tymi samymi kartami. 
P57. A teraz porozmawiajmy o stanowisku Platformy Obywatelskiej (PO) odnośnie tychże kwestii. Czy w 
kwestii - PRYWATYZACJI - PO zajmuje, Pana(i) zdaniem, stanowisko bardziej zbliżone do wyrażonego w 
punkcie 0 czy 10, czy też jest ono ulokowane gdzieś pomiędzy 0 a 10 - gdzie, w jakim miejscu? 
ANKIETER: Wszystkie uwagi 1 - 3 z pytania 55. odnoszą się także do niniejszego. 
 
 
 
 B C F G 
 
ANKIETER: respondent nadal posługuje się tymi samymi kartami. 
P58. A teraz porozmawiajmy o stanowisku Prawa i Sprawiedliwości (PiS) w samych kwestiach. 
Zaczynamy od PRYWATYZACJI, czy Pana(i) zdaniem, stanowisko PiS jest bardziej zbliżone do wyrażonego 
w punkcie 0 czy 10, czy też jest ono ulokowane gdzieś pomiędzy 0 a 10 - gdzie, w jakim miejscu? 
ANKIETER: Wszystkie uwagi 1 - 3 z pytania 55. odnoszą się także do niniejszego. 
 
 
 
 
 B C F G 
 
ANKIETER: respondent nadal posługuje się tymi samymi kartami. 
P59. A teraz porozmawiajmy o stanowisku Samoobrony w tych samych kwestiach. Zaczynamy od 
PRYWATYZACJI, czy Pana(i) zdaniem, stanowisko Samoobrony jest bardziej zbliżone do wyrażonego w 
punkcie 0 czy 10, czy też jest ono ulokowane gdzieś pomiędzy 0 a 10 - gdzie, w jakim miejscu? 
ANKIETER: Wszystkie uwagi 1 - 3 z pytania 55. odnoszą się także do niniejszego. 
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 B C F G 
ANKIETER: respondent nadal posługuje się tymi samymi kartami. 
P60. A teraz porozmawiajmy o stanowisku Ligi Polskich Rodzin (LPR) w tych samych kwestiach. 
Zaczynamy od PRYWATYZACJI, czy Pana(i) zdaniem, stanowisko LPR jest bardziej zbliżone do 
wyrażonego w punkcie 0 czy 10, czy też jest ono ulokowane gdzieś pomiędzy 0 a 10 - gdzie, w jakim 
miejscu? 
ANKIETER: Wszystkie uwagi 1 - 3 z pytania 55. odnoszą się także do niniejszego. 

 
 

 
 B C F G 
 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 11. 
D61. Niektórzy mówią, że partie polityczne w Polsce dbają o sprawy zwykłych ludzi. Inni mówią, że partii 
politycznych w Polsce sprawy ludzi nie obchodzą. Używając skali na KARCIE, gdzie JEDYNKA oznacza, że 
partie polityczne dbają o sprawy zwykłych ludzi, a PIĄTKA, że partii politycznych sprawy zwykłych ludzi nie 
obchodzą, proszę zaznaczyć jak określił(a)by Pan(i) swoje stanowisko. 
 

Partie polityczne dbają   Partii politycznych sprawy  
o sprawy zwykłych ludzi  zwykłych ludzi nie obchodzą 
 

 x-------------x------------x-----------x------------x 
 1 2 3 4 5 
 

 7. trudno powiedzieć  
ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 11. 
 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 12. 
D62. Niektórzy mówią, że partie polityczne są w Polsce potrzebne dla sprawnego funkcjonowania władzy 
państwowej. Inni mówią, że partie polityczne nie są w Polsce potrzebne. Używając skali na KARCIE, gdzie 
JEDYNKA oznacza, że partie polityczne są potrzebne dla funkcjonowania władzy państwowej, a PIĄTKA, że 
partie polityczne nie są w Polsce potrzebne, prosimy zaznaczyć jak określić(a)by Pan(i) swoje stanowisko. 
 
Partie polityczne są    Partie polityczne nie  
potrzebne dla sprawnego    są w Polsce potrzebne 
funkcjonowania państwa  
 
  x------------x-----------x------------x-----------x 
 1 2 3 4 5 
  
  7. trudno powiedzieć 
ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 12. 
 
D63. Czy w czasie ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się Panu(i) kontaktować w jakikolwiek sposób z posłem  
lub senatorem? 

 
1. tak  
2. nie, nie miałem(am) żadnego kontaktu z posłem lub senatorem 

7. nie pamiętam, trudno powiedzieć 
 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 13. 
J64. Czy pana(i) zdaniem w programach prezentowanych przez różne partie polityczne są istotne różnice? 
Używając skali na KARCIE, gdzie JEDYNKA oznacza, że między istniejącymi w Polsce partiami 
politycznymi są istotne różnice programowe, a PIĄTKA, że nie ma między nimi ważnych różnic 
programowych, proszę zaznaczyć jak określił(a)by Pan(i) swoje stanowisko. 
 
Między partiami są           Między partiami 
różnice programowe    nie ma różnic programowych 
 x-----------x----------x------------x---------------x 
 1 2 3 4 5 
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  7. trudno powiedzieć   
ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 13. 
 
J65. Czy, Pana(i) zdaniem, wybory są skutecznym sposobem oceniania polityków i partii politycznych za to co 
robią i wspierania jednych, a odrzucania innych? 
 

1. zdecydowanie tak 
2. raczej tak 
3. raczej nie 
4. zdecydowanie nie 

7) trudno powiedzieć 
 
J66. Teraz, kiedy znamy już wyniki ostatnich wyborów, czy uważa Pan(i), że partie dostały mniej więcej tyle 
głosów na ile zasłużyły? Innymi słowy, czy poparcie dla poszczególnych partii było sprawiedliwe? 
 

1. zdecydowanie sprawiedliwe ..............  [przejść do PYT. R69.] 
2. raczej sprawiedliwe 
3. raczej niesprawiedliwe 
4. zdecydowanie niesprawiedliwe 

7. trudno powiedzieć ....................  [przejść do PYT. R69.] 
8. odmowa odpowiedzi .................  [przejść do PYT. R69.] 

 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 2. 
J67. A czy któraś z partii lub ugrupowań dostała w Pana(i) ocenie zbyt mało głosów w stosunku do tego, na co 
zasłużyła? Jeżeli tak, to która w największym stopniu? 

 
............................................................. 

94. żadna 
97. trudno powiedzieć 

 
ANKIETER: respondent nadal posługuje się KARTĄ 2. 
J68. A czy któraś z partii lub ugrupowań dostała w Pana(i) ocenie zbyt dużo głosów w stosunku do tego, na co 
zasłużyła? Jeżeli tak, to która w największym stopniu? 

 
............................................................. 

94. żadna 
97. trudno powiedzieć 

ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 2. 
 
 
R69. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami: 
 

1. zdecydowanie zgadzam się 
2. raczej zgadzam się 
3. raczej nie zgadzam się 
4. zdecydowanie nie zgadzam się 

7. trudno powiedzieć  
A. politycy obiecują znacznie więcej niż mogą dać, choć dobrze o tym wiedzą 
B. ogólnie mówiąc ci, których wybieramy do Sejmu dość szybko tracą kontakt z ludźmi 
C. politycy są głównie zainteresowani swymi osobistymi interesami 
D. wybór na posła bardziej zależy od znajomości i posiadania politycznych przyjaciół niż od wiedzy i 
zdolności kandydatów 
E. ludzie tacy jak ja nie mają wpływu na to, co robi rząd 

 
R70. Czy jest taka partia, do której czuje Pan(i) prawdziwą niechęć, złość? Jeśli TAK, to proszę podać jej 
nazwę. 
 

nazwa partii ............................... 
96. nie ma takiej partii .... [przejść do PYT. Z72.] 
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97. trudno powiedzieć ......  [przejść do PYT. Z72.] 
ANKIETER: jeżeli respondent nie wymienił żadnej konkretnej partii, przejść do PYT. Z72. 
 
R71. Czy uważa Pan(i), że należałoby prawnie zakazać funkcjonowania tej partii? 
 

1. tak 
2. nie 

7. trudno powiedzieć 
 
Wróćmy teraz do spraw mających bliższy związek z wyborami parlamentarnymi. 
 
Z72. W Polsce w ciągu ostatniego 10-lecia cztery razy odbyły się wybory parlamentarne. Czy ogólnie rzecz 
biorąc ma dla Pana(i) znaczenie to, kto w tych wyborach wygrywa? 
 

1. ma ogromne znaczenie 
2. ma duże znaczenie 
3. ma niewielkie znaczenie 
4. nie ma znaczenia 

7. trudno powiedzieć 
 
Z73. Zdarza się, że o wyniku wyborów w okręgu decydują pojedyncze głosy. Jakie Pana(i) zdaniem są 
szanse, że Pana(i) głos może mieć znaczący wpływ na ostateczny wynik wyborów? 
 

1. bardzo duże 
2. raczej duże 
3. raczej małe 
4. bardzo małe 
5. żadne 

7. trudno powiedzieć 
 
Z74. Czy dla Pana(i) osobiście dotarcie do lokalu wyborczego jest: 
 

1. bardzo łatwe 
2. dość łatwe 
3 .dość trudne 
4. bardzo trudne 

7. trudno powiedzieć 
 
Z75. Czy zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, że głosowanie w wyborach jest obowiązkiem każdego 
obywatela? 
 

1. zdecydowanie się zgadzam 
2. raczej się zgadzam 
3. raczej się nie zgadzam 
4. zdecydowanie się nie zgadzam 

7. trudno powiedzieć 
 
P76. Porozmawiajmy teraz o stanie naszej gospodarki. Czy i w jakim stopniu - Pana(i) zdaniem – o stanie 
naszej gospodarki decyduje polityka rządu? 

 
1. w wysokim stopniu 
2. w średnim stopniu 
3. w niewielkim stopniu 
4. w żadnym, polityka rządu nie ma wpływu na gospodarkę 

7. trudno powiedzieć 
 
P77. W jakim stopniu - Pana(i) zdaniem - sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego jest zależna 
od działalności rządu w ostatnim okresie? 

 
1. w bardzo wysokim stopniu 
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2. w znacznym stopniu 
3. w niewielkim stopniu 
4. wcale nie jest zależna 

7. trudno powiedzieć 
 
 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 15. 
E78. Czy w ciągu ostatniego roku ........... [przeczytać kolejną pozycję z listy]: 
     

A. sytuacja polityczna w Polsce 
B. sytuacja gospodarcza w Polsce 
C. sytuacja materialna Pana(i) gospodarstwa domowego 

1. zdecydowanie się poprawiła  
2. raczej się poprawiła  
3. nie zmieniła się 
4. raczej się pogorszyła  
5. zdecydowanie się pogorszyła  

7. trudno powiedzieć 
ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 15. 
 
 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 16. 
E79. Jak Pan(i) ocenia obecną ........... [przeczytać kolejną pozycję z listy]? Czy jest ona: 
 

A. sytuację polityczną w Polsce 
B. sytuację gospodarczą w Polsce 
C. sytuację materialną własnego gospodarstwa domowego 

 
1. bardzo dobra  
2. dobra  
3. ani dobra, ani zła  
4. zła  
5. bardzo zła 

7. trudno powiedzieć 
ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 16. 
 
 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 17. 
E80. Czy Pana(i) zdaniem w ciągu najbliższych 12 miesięcy ........... [przeczytać kolejną pozycję z listy]: 
     

A. sytuacja polityczna w Polsce 
B. sytuacja gospodarcza w Polsce 
C. sytuacja materialna Pana(i) gospodarstwa domowego 

1. zdecydowanie się poprawi 
2. raczej się poprawi 
3. nie zmieni się 
4. raczej się pogorszy 
5. zdecydowanie się pogorszy 

7. trudno powiedzieć 
ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 17. 
 
P81. A gdyby teraz zechciał(a) Pan(i) porównać poprzedni ustrój - to znaczy ten sprzed 1989 roku – z 
obecnym, to czy powiedział(a)by Pan(i), że obecny jest znacznie lepszy, nieco lepszy, taki sam, nieco 
gorszy czy też znacznie gorszy?  
 

1. obecny ustrój jest znacznie lepszy od poprzedniego 
2. nieco lepszy 
3. ani lepszy, ani gorszy 
4. nieco gorszy 
5. obecny ustrój jest znacznie gorszy od poprzedniego... 
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7. trudno powiedzieć 
 
J82. Czy obecnie nasza gospodarka funkcjonuje lepiej czy gorzej niż w czasie poprzedniego ustroju, to 
znaczy przed 1989 rokiem? 
  

 
1. obecnie nasza gospodarka funkcjonuje znacznie lepiej niż przed 1989 rokiem 
2. nieco lepiej 
3. ani lepiej, ani gorzej 
4. nieco gorzej 
5. obecnie nasza gospodarka funkcjonuje znacznie gorzej niż przed 1989 rokiem 

7. trudno powiedzieć 
 
J83. A teraz prosimy powiedzieć, czy w porównaniu z sytuacją sprzed 1989 roku Panu(i) i Pana(i) rodzinie 
żyje się obecnie lepiej czy gorzej? 
  

1. obecnie mnie i mojej rodzinie żyje się znacznie lepiej niż przed 1989 rokiem 
2. nieco lepiej 
3. ani lepiej, ani gorzej 
4. nieco gorzej 
5. obecnie mnie i mojej rodzinie żyje się znacznie gorzej niż przed 1989 rokiem 

7. trudno powiedzieć 
 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 18. 
P84. W dzisiejszej Polsce część ludzi postrzegana jest jako posiadająca wysoką pozycję społeczną, inna 
część - jako niską. Myśląc o sobie, w którym miejscu poniższych "drabinek" umieścił(a)by Pan(i) siebie, 
mając na uwadze, że najniższy szczebel oznacza za każdym razem niską pozycję, a najwyższy wysoką. 
,  ,  ,   
 

A. 
ZAMOŻNOŚĆ 

 B.  
WPŁYWY 

 C. 
POWAŻANIE 

 D. 
PERSPEKTYWY 

Ludzie 
najbardziej 

zamożni 

 Ludzie o 
najwyższych 

wpływach 

 Ludzie  
najbardziej 
poważani 

 Ludzie o 
najlepszych 

perspektywach 
życiowych 

10  10  10  10 
9  9  9  9 
8  8  8  8 
7  7  7  7 
6  6  6  6 
5  5  5  5 
4  4  4  4 
3  3  3  3 
2  2  2  2 
1  1  1  1 

Ludzie 
najubożsi 

 Ludzie o 
najmniejszyc
h wpływach 

 Ludzie  
najmniej  
poważani 

 Ludzie o 
najgorszych 

perspektywach 
życiowych 

ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 18. 
 
 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 19. 
P85. A teraz proszę, by zastanowił(a) się Pan(i) ponownie nad czterema cechami przedstawionymi w 
poprzednim pytaniu i powiedział(a), czy w ostatnich 12 latach (od 1989 roku) nastąpiły w Pana(i) życiu jakieś 
zmiany w tych sferach? 
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1. zdecydowanie mi się poprawiło 
2. raczej mi się poprawiło 
3. pozostało bez zmian 
4. raczej mi się pogorszyło 
5. zdecydowanie mi się pogorszyło 

7. trudno powiedzieć 
A. własna zamożność  
B. wpływ na otoczenie, własne możliwości  
C. poważanie, jakim się Pan(i) cieszy  
D. perspektywy na przyszłość  

ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 19. 
 
 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 20. 
P86. Czy, i jak silne konflikty, Pana(i) zdaniem, istnieją w Polsce pomiędzy ... [odczytać kolejny punkt 
pytania]: 

1. bardzo silne konflikty 
2. silne konflikty 
3. niezbyt silne konflikty 
4 .nie istnieją konflikty 

7. trudno powiedzieć 
A. biednymi a bogatymi ludźmi 
B. robotnikami a klasą średnią 
C. rolnikami a ludnością miejską 
D. osobami wierzącymi a niewierzącymi 
E. ludźmi dobrze oceniającymi PRL a ludźmi oceniającymi PRL źle 
F. ludźmi wykształconymi a niewykształconymi 

ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 20. 
 
S87. Porozmawiajmy teraz o nowo tworzonym rządzie.  
Czy, ogólnie rzecz biorąc, powiedział(a)by Pan(i), że generalnie: 
  

1. popiera Pan(i) nowy rząd i jego zamierzenia 
2. jest Pan(i) przeciwny(a) nowemu rządowi i jego zamierzeniom 

8. (nie czytać) inna odpowiedź (ani nie popieram ani nie jestem przeciwny(a); to zależy, trudno 
powiedzieć, itp.) 
9. (nie czytać) nie wie, brak danych 

 
S88. A co, powie Pan(i) o ustępującym rządzie z lat 1997-2001. Czy generalnie: 
 

1. popierał(a) Pan(i) rząd lat 1997-2001 i jego politykę 
2. był(a) Pan(i) przeciwny(a) rządowi lat 1997-2001 i jego polityce  

8. (nie czytać) inna odpowiedź (ani nie popierałe(a)m ani nie byłe(a)m przeciwny(a); to zależy, 
trudno powiedzieć, itp. wypowiedzi) 
9. (nie czytać) nie wie, brak danych 

 
S89. A teraz proszę porównać polityków rządzących Polską w latach 1997-2001 z politykami tworzącymi 
nowy rząd. Których określił(a)by Pan(i) jako: 
 
 stary 

rząd 
 

1. 

nowy 
rząd  

 
2. 

(nie czytać)  
inne 

 
8. 

(nie czytać) 
nie wie 

 
9. 

a. bardziej zjednoczonych     
b. bardziej wiarygodnych – lepiej starających się realizować swe 
obietnice 

    

c. bardziej zdolnych i gotowych bronić pozycji Polski w świecie     
d. bardziej zdolnych i chętnych do zwalczania korupcji wśród 
urzędników państwowych 

    

e. lepszych w negocjacjach z Unią Europejską     
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S90. W lipcu tego roku Prezydent Rzeczpospolitej oficjalnie przeprosił za mord Żydów w Jedwabnem 
podczas drugiej wojny światowej. Co Pan(i) myśli o tych przeprosinach? Czy Prezydent postąpił: 
  

1. dobrze 
2. źle 
3. nie całkiem źle, ale było to niepotrzebne i niestosowne 

8. (nie czytać) inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp. wypowiedzi) 
9. (nie czytać) nie wie, brak danych 

 
S91. Która z niżej opisanych sytuacji byłaby ogólnie lepsza dla Polski: 
  

1. rząd utworzony przez jedną partię polityczną 
2. rząd koalicyjny, złożony z dwóch lub więcej partii 

8. (nie czytać) inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp. wypowiedzi) 
9. (nie czytać) nie wie, brak danych 

 
S92. Biorąc pod uwagę liczbę osób w Pana(i) gospodarstwie domowym, na ile wystarczające są dochody 
Pana(i) rodziny? 
  

1. w gruncie rzeczy nie wystarczają na przeżycie 
2. wystarczają tylko na przeżycie i nic więcej 
3. wystarczają na przeciętny poziom życia 
4. pozwalają na dostatnie życie 

9. (nie czytać) nie wie, brak danych 
 
S93. Która z poniższych opinii jest Panu(i) najbliższa? Czy Polska powinna: 
  

1. przystąpić do Unii Europejskiej jak najszybciej 
2. przystąpić do Unii Europejskiej w jakimś bardziej sprzyjającym okresie w przyszłości 
3. pozostać poza Unią Europejską na zawsze 

8. (nie czytać) inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.) 
9. (nie czytać) nie wie, brak danych 

 
S94. Gdyby obecnie odbywało się referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, to czy 
głosował(a)by Pan(i): 
  

1. za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej  
2. przeciw przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej  

8. (nie czytać) nie wziął(ęła)bym udziału w referendum...........  [przejść do PYT. S96.] 
9. (nie czytać) nie wie, brak danych........................................  [przejść do PYT. S96.] 

 
ANKIETER: odpowiadają tylko ci respondenci, którzy na PYT. S94. odpowiedzieli „1” lub „2”. 
S95. Czy głosował(a)by Pan(i) w ten sposób głównie ze względu: 
  

1. na wpływ jaki wejście do Unii będzie miało na naszą gospodarkę  
2. na wpływ jaki wejście do Unii będzie miało na nasze życie polityczne i kulturalne 

8. (nie czytać) inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.) 
9. (nie czytać) nie wie, brak danych 

 
S96. A jeśli rzeczywiście odbywałoby się referendum dotyczące naszego przystąpienia do UE, czy: 
  

1. na pewno poszedł(ła)by Pan(i) głosować 
2. bardzo prawdopodobne, że poszedł(ła)by Pan(i) głosować 
3. raczej mało prawdopodobne by poszedł(ła) Pan(i) głosować 
4. na pewno nie poszedł(ła)by Pan(i) głosować 

9. (nie czytać) nie wie, brak danych 
 
S97. Które z poniższych stwierdzeń jest Panu(i) najbliższe? 
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1. Polska powinna być członkiem NATO 
2. Polska nie powinna była wstępować do NATO, ale teraz jest już za późno aby wystąpić 
3. Polska powinna wystąpić z NATO 

8. (nie czytać) inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.) 
9. (nie czytać) nie wiem, brak danych 

 
S98. Oto trzy opinie o przyszłości polskiego złotego w przypadku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
Która z nich jest najbliższa Pana(i) opinii? 
Polska powinna: 

 
1. zrezygnować ze złotego i używać tylko euro, waluty obowiązującej w większości krajów Unii  
    Europejskiej 
2. używać obydwu walut: złotego i euro 
3. pozostawić złotego jako jedyny środek płatniczy w Polsce 

8. (nie czytać) inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.) 
9. (nie czytać) nie wie, brak danych 

 
S99. Jak Pan(i) sądzi, czy na przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej skorzysta czy straci: 
 
 skorzysta

 
1. 

straci 
 

2. 

(nie czytać)  
inne 

8. 

(nie czytać)
nie wie, bd. 

9. 
Polskie rolnictwo     
polskie zakłady państwowe     
zakłady prywatne będące własnością Polaków     
znajdujące się w Polsce zakłady będące 
własnością firm zagranicznych 

    

Pana(i) rodzina - jej standard życia     
 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 21. 
S100. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami. Czy po wejściu do 
Unii Europejskiej: 
 
 zdecydo-

wanie 
zgadzam 
się  

1. 

raczej 
zgadzam 
się  
 

2. 

raczej 
nie 
zgadzam 
się  
 

3. 

zdecydo-
wanie nie 
zgadzam 
się  

4. 

(nie 
czytać) 
inne 

 
8. 

(nie 
czytać) 
nie wie, 
bd. 

9. 

Polacy powinni mieć prawo podejmowania 
pracy w innych krajach Unii 

      

obywatele krajów Unii powinni mieć prawo 
podejmowania pracy w Polsce 

      

obywatele krajów Unii powinni mieć prawo 
nabywania ziemi w Polsce 

      

ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 21. 
 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 22. 
 
 
S101. Jak Pan(i) sądzi: 

bardzo 
silnie 
 

1. 

dość 
silnie  
 

2. 

w nie- 
wielkim 
stopniu 

3. 

wcale  
 
 

4. 

(nie 
czytać) 
inne 

8. 

(nie czytać) 
nie wie, bd. 

 
9. 

w jakim stopniu przynależność do NATO wpływa na 
niezależność Polski i jej kulturową odrębność? 

      

a w jakim stopniu obecność Polski w NATO wpływa 
na działanie i decyzje tej organizacji? 

      

w jakim stopniu przynależność do Unii Europejskiej 
wpłynie na niezależność Polski i jej kulturową 
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odrębność? 
a w jakim stopniu obecność Polski w Unii 
Europejskiej wpłynie na działania i decyzje tej 
organizacji? 

      

ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 22. 
 
 
S102. Przystąpienie do UE wymaga uchwalenia nowych praw dotyczących imigracji, wiz, oraz kontroli 
granicznej. Spowoduje to ułatwienia dla Polaków oraz obcokrajowców w przekraczaniu zachodniej granicy 
Polski, lecz zwiększy utrudnienia w przekraczaniu granicy wschodniej. Biorąc obydwa aspekty pod uwagę, 
czy sądzi Pan(i), że będzie to sytuacja: 
  

1. dobra dla Polski 
2. niedobra dla Polski 

8. (nie czytać) inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.) 
9. (nie czytać) nie wie, brak danych 

 
ANKIETER: Ponownie wręczyć respondentowi KARTĘ 21. 
 
 
S103. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie 
zgadza z poniższymi stwierdzeniami: 

zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się  

1. 

raczej 
zgadzam 
się  
 

2. 

raczej 
nie 
zgadzam 
się  
 

3. 

zdecydo-
wanie nie 
zgadzam 
się  

4. 

(nie 
czytać) 
inne 
 

8. 

(nie 
czytać) 
nie wie, 
bd. 

9. 

nawet po rozszerzeniu Unii Europejskiej, będzie 
ona przedkładała interesy swoich zachodnich 
członków nad interesy nowych członków ze 
Wschodu, takich jak Polska 

      

w przypadku rzeczywistego kryzysu NATO nigdy 
nie podejmie ryzyka obrony Polski 

      

 
 
S104. Proszę wybrać po jednym z każdej pary stwierdzeń. Jak Pan(i) sądzi, czy ogólnie rzecz biorąc o Unii 
Europejskiej można powiedzieć, że: 
 
 
 

1. 

  
 

2. 

(nie czytać) 
inne 

8. 

(nie czytać) 
nie wie, bd. 

9. 
1. jest dobra dla Polski czy też 2. jest zła dla Polski  8 9 
1. chroni wolność w Europie 
Środkowej 

czy też 2. zagraża wolności w Europie 
Środkowej  

8 9 

1. chroni polską niezależność i 
kulturę 

czy też 2. zagraża polskiej niezależności 
i kulturze  

8 9 

1. jej politycy i urzędnicy w 
Brukseli są uczciwi i gospodarni 

czy też 2. jej politycy i urzędnicy w 
Brukseli są skorumpowani i 
marnotrawią publiczne pieniądze 

8 9 

 
S105. Proszę wybrać po jednym z każdej pary stwierdzeń dotyczących NATO. Jak Pan(i) sądzi, czy ogólnie 
rzecz biorąc można powiedzieć, że: 
 

1.  2. (nie czytać) 
inne 

8. 

(nie czytać) 
nie wie, bd. 

9. 
 1. NATO jest dobre dla Polski czy też 2. NATO jest złe dla Polski  8 9 
1. NATO jest paktem obronnym czy też 2. NATO jest paktem 

agresywnym  
8 9 

1. NATO chroni wolność w Europie 
Środkowej 

czy też 2. NATO zagraża wolności w 
Europie Środkowej 

8 9 
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1. NATO strzeże niepodległości 
Polski 

czy też 2. NATO ogranicza 
niepodległość Polski  

8 9 

 
S106. Jak Pan(i) sądzi, kto w przyszłości będzie stanowił największe zagrożenie dla suwerenności i 
niepodległości Polski? 
 

1. Rosja 
2. Unia Europejska  
3. NATO  

6. (nie czytać) nie widać takiego zagrożenia 
7. (nie czytać) w równym stopniu Rosja, NATO i Unia 
8. (nie czytać) to zależy/trudno powiedzieć/inne wypowiedzi 
9. (nie czytać) nie wie, brak danych 

 
ANKIETER: ponownie wręczyć respondentowi KARTĘ 21. 
S107. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami: 
 
 zdecy-

dowanie 
zgadzam 
się  
 

1. 

raczej 
zgadzam 
się  
 
 

2. 

raczej 
nie 
zgadzam 
się  
 

3. 

zdecydo
-wanie 
nie 
zgadzam 
się  

4. 

(nie 
czytać) 
inne 

 
 

8. 

(nie 
czytać) 
nie wie, 
bd. 

 
9. 

Polska może wiele się nauczyć od innych 
krajów na temat tego, jak prowadzić swoje 
sprawy 

      

obecnie wolę być obywatelem Polski niż 
jakiegokolwiek innego kraju świata 

      

w dzisiejszej Polsce zdarzają się rzeczy 
powodujące, że wstyd mi, że jestem Polakiem 

      

Polacy zbyt chętnie krytykują swój kraj       
Polska powinna współpracować z innymi 
krajami, nawet gdyby oznaczało to 
uszczuplenie naszej niezależności 

      

ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 21. 
 
 
S108. Załóżmy, że Polska jest już członkiem Unii Europejskiej. Gdzie wtedy wolał(a)by Pan(i) pracować? 
  

1. tylko w Polsce 
2. w innym kraju UE, choćby przez kilka lat 

6. (nie czytać) gdzieś indziej - włączając USA 
7. (nie czytać) nie chcę podejmować pracy 
8. (nie czytać) inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.) 
9. (nie czytać) nie wie, brak danych 

 
S109. Załóżmy, że Polska jest już w Unii Europejskiej, w wyniku czego znacznie zwiększyła się liczba osób 
z różnych krajów i kultur, które przyjeżdżają by mieszkać i pracować w regionie, w którym Pan(i) mieszka. 
Jak Pan(i) sądzi, czy fakt ten sprawi, iż Pana(i) miejsce zamieszkania stanie się ogólnie rzecz biorąc: 
  

1. lepszym miejscem do życia 
2. gorszym miejscem do życia 

8. (nie czytać) to zależy, ani lepszym ani gorszym, trudno powiedzieć 
9. (nie czytać) nie wie, brak danych 

 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 23. 
S110. Jak Pan(i) sądzi, które z poniższych stwierdzeń najlepiej oddaje to, kim Pan(i) się czuje: 
  

1. wyłącznie Polakiem, wcale nie Europejczykiem 
2. o wiele bardziej Polakiem niż Europejczykiem  
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3. bardziej Polakiem niż Europejczykiem 
4. w równym stopniu Europejczykiem i Polakiem  
5. bardziej Europejczykiem niż Polakiem  

6. (nie czytać) inne identyfikacje 
8. (nie czytać) inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.) 
9. (nie czytać) nie wie, brak danych 

ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 23. 
 
 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 24. 
S111. Czy i jak silne poczucie sympatii i przywiązania odczuwa Pan(i) w stosunku do: 
 
 bardzo 

silne 
 

1. 

raczej 
silne  
 

2. 

raczej 
słabe  
 

3. 

bardzo 
słabe - 
wcale  

4. 

(nie 
czytać) 
inne 

8. 

(nie czytać) 
nie wie, bd. 

 
9. 

własnej rodziny       
którejkolwiek partii politycznej       
którejkolwiek religii       
którejkolwiek klasy społecznej       
regionu (województwa) w którym 
Pan(i) mieszka 

      

Europy       
Polski       
ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 24. 
 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 25. 
 
 
S112. W jakim stopniu, ogólnie rzecz biorąc, 
obdarza Pan(i) zaufaniem: 

bardzo 
ufam  
 

1. 

raczej 
ufam  
 

2. 

raczej 
nie 
ufam 

3. 

całko-
wicie nie 
ufam  

4. 

(nie 
czytać) 
inne 

8. 

(nie czytać) 
nie wie, bd. 
 

9. 
Większość zwykłych ludzi, jakich codziennie 
Pan(i) spotyka  

      

Kościół       
Sądy        
Urzędników w centralnych i lokalnych urzędach 
państwowych 

      

Polskich parlamentarzystów       
Radnych gminnych i powiatowych wybranych w 
wyborach samorządowych  

      

Prezydenta Kwaśniewskiego       
Nowy rząd, który jest właśnie tworzony        
Ustępujący rząd, z lat 1997-2001       
Policję       
Wojsko       
Narodowy Bank Polski (NBP)       
Telewizję publiczną       
Związki zawodowe       
Unię Europejską       
NATO       
 
ANKIETER: respondent w dalszym ciągu korzysta z KARTY 25. 
S113. Chcielibyśmy teraz dowiedzieć się co Pan(i) sądzi na temat polityki prowadzonej przez niżej 
wymienione państwa.  
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bardzo 
ufam  

raczej 
ufam  

raczej 
nie 

całko-
wicie nie 

(nie 
czytać) 
inne 

(nie czytać) 
nie wie, bd. 
 



  

Czy ma Pan(i) zaufanie do:  
1. 

 
2. 

ufam 
3. 

ufam  
4. 

8. 9. 

Stanów Zjednoczonych       
Wielkiej Brytanii       
Rosji       
Ukrainy       
Niemiec       
 
ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 25. 
 
H114. Jak bardzo jest Pan(i) dumny(a) z bycia obywatelem(ką) polskim(ą)? Czy jest Pan(i): 
  

1. bardzo dumny 
2. raczej dumny 
3. raczej nie jestem dumny 
4. zupełnie nie jestem dumny z bycia obywatelem polskim 

7. trudno powiedzieć  
 
 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 26. 
H115. Ludzie kojarzą demokrację z różnymi zjawiskami. Proszę powiedzieć, czy i w jakim stopniu słowo 
„demokracja” kojarzy się Panu(i) z następującymi sprawami? 

1. kojarzy się w dużym stopniu 
2. trochę się kojarzy 
3. mało się kojarzy 
4. w ogóle się nie kojarzy 

7. trudno powiedzieć  
A. swobody polityczne np. wolność wypowiedzi i stowarzyszania się  
B. większa równość społeczna 
C. mniej korupcji i nadużywania wpływów politycznych  
D. równość wobec prawa 
E. równe prawa dla kobiet i mężczyzn 
F. więcej miejsc pracy, mniej bezrobocia 
G. polepszenie materialnych warunków życia  
H. system wielopartyjny 
I. prawo obywateli do uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym 

ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 26. 
 
 
J116. Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza z następującymi stwierdzeniami: 
 

A. Niekiedy rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane niż demokratyczne 
B. Dla ludzi takich jak ja nie ma w gruncie rzeczy znaczenia, czy rządy są demokratyczne czy  
     niedemokratyczne 

 
1. zdecydowanie zgadzam się 
2. raczej zgadzam się 
3. raczej nie zgadzam się 
4. zdecydowanie nie zgadzam się 

7. trudno powiedzieć 
 
 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 27. 
J117. Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie ... [ANKIETER:odczytać kolejny podpunkt pytania] funkcjonuje(ą) 
lepiej czy też gorzej niż przed wprowadzeniem reformy? 

 
A. opieka zdrowotna 
B. władze samorządowe (gminne, powiatowe) 
C. szkolnictwo 
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D. system ubezpieczeń emerytalnych 



  

 
1. znacznie lepiej 
2. trochę lepiej 
3. ani lepiej, ani gorzej 
4. trochę gorzej 
5. znacznie gorzej 

7. trudno powiedzieć 
ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 27. 
 
 
Porozmawiajmy teraz o innych sprawach. 
 
K118.Czy jest Pan(i) dobrze poinformowany(a), dostatecznie poinformowany(a), słabo poinformowany(a) 
czy też w ogóle Pan(i) nie słyszał(a) o Trybunale Konstytucyjnym? 
 

1. dobrze poinformowany(a) 
2. dostatecznie poinformowany(a) 
3. słabo poinformowany(a) 
4. w ogóle nie słyszałe(a)m o Trybunale Konstytucyjnym [przejść do pytania G.121] 

7. trudno powiedzieć 
 
K119. Jak Pana(i) zdaniem Trybunał Konstytucyjny pełni swoją rolę, jako jedna z głównych instytucji 
państwa? Czy pełni ją: 
 

1. bardzo dobrze 
2. raczej dobrze 
3. raczej niedobrze 
4. bardzo niedobrze 

7. trudno powiedzieć 
 
 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 28. 
K120. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi twierdzeniami: 
 

1. zdecydowanie się zgadzam 
2. raczej się zgadzam 
3. częściowo się zgadzam, a częściowo się nie zgadzam 
4. raczej się nie zgadzam 
5. zdecydowanie się nie zgadzam 

7. trudno powiedzieć 
 
A. Jeśli Trybunał Konstytucyjny zacząłby podejmować liczne decyzje, z którymi większość obywateli się 
nie zgadza, to lepiej w ogóle go zlikwidować. 
B. Decyzje Trybunału Konstytucyjnego sprzyjają jednym grupom społecznym bardziej niż innym. 
C. Trybunał Konstytucyjny jest zbyt mocno uwikłany w politykę. 
D. Obywatele powinni respektować decyzje Trybunału Konstytucyjnego, nawet jeśli się z nimi nie 
zgadzają. 
E. Jeśli większość chce zmienić konstytucję, powinno to być możliwe, gdyż Konstytucja jest takim 
samym prawem jak wszystkie inne. 
 

ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 28. 
 
 
G121. Wiele się w Polsce dyskutuje na temat miejsca religii w życiu publicznym. Proszę powiedzieć, czy 
rażą Pana(ią), czy też nie rażą następujące sytuacje: 

 
1. rażą 
2. nie rażą 

7) trudno powiedzieć 
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A. krzyże w budynkach publicznych, np. w urzędach, szkołach 
B. lekcje religii w szkołach  
C. zajmowanie przez Kościół stanowiska wobec ustaw uchwalanych przez Sejm  

 
S122. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan(i) jakiś problem wymagający załatwienia w urzędzie 
państwowym, np. problem podatkowy lub mieszkaniowy. Czy sądzi Pan(i), że zostanie Pan(i) rzetelnie 
potraktowany(a) przez urzędników? 
 
 
 

1. tak 
2. nie 

7. (nie czytać) tylko wtedy, gdybym użył znajomości lub wręczył łapówkę 
8. (nie czytać) inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.) 
9. (nie czytać) nie wie, brak danych 

 
 
S123. Rządy wielu europejskich krajów zapewniają, że chcą zwalczać korupcję. Jak Pan(i) sądzi czy 
odchodzący rząd Polski lat 1997-2001 rzeczywiście dokładał wszelkich starań aby zwalczać korupcję: 
 

A. wśród polityków i wysokich urzędników państwowych 
B. wśród urzędników bezpośrednio załatwiających sprawy zwykłych obywateli 

1. tak 
2. nie 

8. (nie czytać) inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.) 
9. (nie czytać) nie wie, brak danych 

 
S124. Jak Pan(i) sądzi, czy urzędnicy państwowi w Polsce są: 
 

1. bardziej skorumpowani niż urzędnicy w większości krajów Unii Europejskiej  
2. mniej skorumpowani niż urzędnicy w większości krajów Unii Europejskiej  

8. (nie czytać) inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.) 
9. (nie czytać) nie wie, brak danych 

 
S125. Czy Pana(i) opinie na temat zachowania urzędników w Polsce są oparte w pierwszym rzędzie: 
(Proszę wybrać jedną odpowiedź) 
  

1. na tym, co przeczytał Pan(i) w prasie, słyszał w radio, lub oglądał w telewizji; 
2. na tym, co ludzie mówią o urzędnikach; 
3. na Pana(i) osobistych doświadczeniach; 

8. (nie czytać) inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.) 
9. (nie czytać) nie wie, brak danych 

 
Teraz chcielibyśmy, aby pomyślał(a) Pan(i) o kontaktach swoich lub członków Pana(i) rodziny 

z pracownikami urzędów państwowych. Mamy tu na myśli zarówno urzędników w gminie, urzędzie 
skarbowym, biurze paszportów czy w ZUS-ie, jak i pracowników państwowej służby zdrowia i 
szkolnictwa, w tym lekarzy i nauczycieli, a także, przykładowo, policjantów i celników. 
 
S126. Czy Pana(i) osobiste doświadczenia z kontaktów z tymi urzędnikami i pracownikami państwowymi w 
ciągu ostatnich kilku lat były: 
  

1. ogólnie rzecz biorąc, zadowalające 
2. ogólnie rzecz biorąc, niezadowalające 

8. (nie czytać) inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.) 
9. (nie czytać) nie wie, brak danych 

 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 29. 
 
 
S127. Jak często ci urzędnicy i pracownicy 

zawsze lub 
prawie 

cza-
sami

rzadko 
 

nigdy  
 

(nie 
czytać) 

(nie czytać) 
nie wie, bd. 
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państwowi: zawsze 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

inne 
8. 

 
9. 

rzetelnie traktowali Pana(ią) lub członków 
Pana(i) rodziny 

      

stwarzali sztuczne problemy, oczekując 
łapówki lub prezentów za załatwienie sprawy 

      

ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 29. 
 
 
 
S128. Czy w ciągu ostatnich kilku lat zdarzyło się, żeby kiedykolwiek urzędnik lub pracownik państwowy: 
  

1. wprost zażądał od Pana(i) lub kogoś z Pana(i) rodziny łapówki lub prezentu 
2. wyraźnie oczekiwał łapówki lub prezentu, choć nie powiedział tego wprost 

6. (nie czytać) nic takiego się nie zdarzyło 
8. (nie czytać) inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.) 
9. (nie czytać) nie wie, brak danych 

 
S129. Która z poniższych opinii na temat dawania łapówek, prezentów lub wykorzystywania znajomości 
(tzw. "dojść") w celu uzyskania wpływu na urzędników i pracowników państwowych, jest Panu(i) najbliższa? 
  

1. taka sytuacja jest zła zarówno dla kraju, jak i dla tych, którzy biorą w niej udział 
2. jest to złe dla kraju, ale jakoś trzeba żyć i takie sytuacje są nie do uniknięcia  
3. sytuacja taka mi odpowiada, bo zawsze mogę liczyć, że urzędnik spojrzy na moją sprawę 
przychylnym okiem 

7. (nie czytać) takie sytuacje w Polsce się nie zdarzają 
8. (nie czytać) inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.) 
9. (nie czytać) nie wie, brak danych 

 
S130. Gdyby Pan(i) miał(a) poważny problem, a urzędnik wprost zażądałby od Pan(i) pieniędzy za jego 
rozwiązanie, jak by Pan(i) postąpił(a)? 
  

1. zapłacił(a)bym, o ile byłoby mnie na to stać 
2. odmówił(a)bym, nawet gdyby było mnie stać na łapówkę 

8. (nie czytać) inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.) 
9. (nie czytać) nie wie, brak danych 

 
ANKIETER: ponownie wręczyć respondentowi KARTĘ 29. 
S131. Powracając raz jeszcze do Pana(i) osobistych doświadczeń w kontaktach z urzędnikami i 
pracownikami państwowymi w ostatnich kilku latach, czy zdarzyło się, że Pan(i) lub członkowie Pana(i) 
rodziny zawsze lub prawie zawsze, czasami, rzadko czy nigdy: 
 
 zawsze lub 

prawie 
zawsze 

1. 

czasa-
mi 
 

2. 

rzad
ko 
 

3. 

nigdy  
 
 

4. 

(nie 
czytać) 
inne 

8. 

(nie czytać) 
nie wie, bd. 
 

9. 
wykorzystywali znajomości (tzw. "dojścia"), 
aby dotrzeć do urzędnika 

      

zaoferowali urzędnikowi drobny prezent       
zaoferowali gotówkę lub drogi prezent       
ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 29. 
 
S132. Która z poniższych opinii jest Panu(i) bliższa? Gdyby międzynarodowa organizacja odmawiała 
udzielania pomocy Polsce lub inwestowania w naszym kraju do czasu, aż rząd podejmie stanowczą akcję 
przeciw korupcji, to czy takie postępowanie byłoby: 
  

1. niedopuszczalnym wtrącaniem się w wewnętrzne sprawy Polski 
2. dobrym sposobem na zmniejszenie korupcji w Polsce 

8. (nie czytać) inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.) 
9. (nie czytać) nie wie, brak danych 
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Porozmawiajmy teraz o minionych wyborach 
 
P133. Czy brał(a) Pan(i) udział w wyborach parlamentarnych we wrześniu 1993 roku? 

 
1. tak 
2. nie ...............................................  [przejść do PYT. P135.] 
3. nie byłe(a)m uprawniony(a) ........  [przejść do PYT. P135.] 

7. nie pamiętam ................  [przejść do PYT. P135.] 
8. odmowa odpowiedzi .....  [przejść do PYT. P135.] 

ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 30. 
P134. Na którą partię lub ugrupowanie oddał(a) Pan(i) wówczas swój głos? 
 

.................................................................................................................................................... 
ANKIETER: wpisać numer partii lub organizacji, jeżeli respondent mówi: „nie wiem”,  

„trudno powiedzieć” itp. - wpisać kod „97” 
ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 30. 
 
P135. Czy uczestniczył(a) Pan(i) w ostatnich wyborach prezydenckich w październiku 2000 roku? 
 

1. tak  
2. nie ............................................... [przejść do PYT. G137.] 
3. nie byłe(a)m uprawniony(a) ........  [przejść do PYT. G137.] 

7. nie pamiętam ................... [przejść do PYT. G137.] 
8. odmowa odpowiedzi ........ [przejść do PYT. G137.] 

 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 31. 
P136. Na którego z kandydatów na prezydenta oddał(a) Pan(i) swój głos? 
 

.................................................................................................................................................... 
 
G137. Czy i jak często ogląda Pan(i) w telewizji programy o tematyce politycznej, na przykład w dziennikach 
(w Wiadomościach, w Panoramie, w Faktach) lub w audycjach publicystycznych (np. Sprawa dla Reportera, 
Polityczne Graffiti, Linia Specjalna itp.)? 
 

1. codziennie 
2. kilka razy w tygodniu 
3. kilka razy w miesiącu 
4. rzadziej 
5. nigdy 

7. trudno powiedzieć 
 
G138. Proszę podać jeden tytuł gazety codziennej, którą czyta Pan(i) najczęściej 
 
................................................ 

99 - nie czytam gazet 
 
G139. Proszę podać jeden tytuł tygodnika lub pisma ilustrowanego, które czyta Pan(i) najczęściej 
 
............................................. 

99 - nie czytam tygodników ani pism ilustrowanych 
 
G140. Telewizja nadawała ostatnio programy wyborcze, przygotowane przez poszczególne komitety 
wyborcze. Czy oglądał(a) Pan(i) te programy?  
 

1. tak, wszystkie 
2. tak, większość 
3. tak, ale tylko niektóre 
4. nie 
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7. trudno powiedzieć 



  

 
P141. Czy Pana(i) zdaniem stało się dobrze, czy źle dla Polski, że w Sejmie nie ma już Unii Wolności i Akcji 
Wyborczej Solidarność Prawicy, a jest w nim Samoobrona i Liga Polskich Rodzin?  
 

1. stało się dobrze dla Polski 
2. to bez znaczenia dla Polski 
3. stało się źle dla Polski 

7. trudno powiedzieć 
 
 
P142. Przypuśćmy, że wybory parlamentarne zostałyby powtórzone. Czy teraz, znając wyniki, wziął(ęła)by 
Pan(i) udział w powtórzonych wyborach? 
  

1. tak 
2. nie ..................................................  [przejść do PYT. C144.] 

7. trudno powiedzieć .................  [przejść do PYT. C144.] 
8. odmowa odpowiedzi ..............  [przejść do PYT. C144.] 

 
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 2. Wpisać numer wskazanej partii lub koalicji. 
P143. Na kandydata którego komitetu wyborczego (partii lub ugrupowania) zagłosował(a)by Pan(i) w takim 
przypadku w wyborach do Sejmu? 
 
 

........................................................... 
 
Chcielibyśmy teraz zapytać o kilka faktów z życia politycznego. Wielu ludzi nie interesuje się jednak 
polityką. W związku z tym, jeśli fakty te nie są Panu(i) znane, to proszę o tym po prostu powiedzieć. 
 
C144. Kto jest przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej SLD? 
 
ANKIETER: prawidłowa odpowiedź brzmi: Leszek Miller. Uznać za prawidłową, gdy respondent podał 
tylko nazwisko. 

1. (nie czytać) odpowiedź prawidłowa 
2. (nie czytać) odpowiedź nieprawidłowa 
7. (nie czytać) trudno powiedzieć 

 
 
C145. Kto jest teraz prezydentem Rosji? 
 
ANKIETER: prawidłowa odpowiedź brzmi: Władimir Putin. Uznać za prawidłową, gdy respondent 
podał tylko nazwisko. 

1. (nie czytać) odpowiedź prawidłowa 
2. (nie czytać) odpowiedź nieprawidłowa 
7. (nie czytać) trudno powiedzieć 

 
 
C146. W jakim sojuszu wojskowym jest obecnie Polska? 
 
ANKIETER: prawidłowa odpowiedź brzmi: „NATO” lub „Pakt Północnoatlantycki”. 

1. (nie czytać) odpowiedź prawidłowa 
2. (nie czytać) odpowiedź nieprawidłowa 
7. (nie czytać) trudno powiedzieć 

 
P147. Proszę wrócić pamięcią do popołudnia, kiedy telewizja przerwała normalną emisję i pokazała tragedię 
w Nowym Jorku. Dla bardzo wielu był to prawdziwy szok. Czy czuł(a) Pan(i) wtedy przerażenie, że zaczyna 
się coś bardzo złego, co może dotknąć Pana(ią) osobiście? 
 

1. byłem(am) naprawdę przerażony(a) 
2. nie było to przerażenie, ale bardzo się bałem(am) 
3. czułem(am) wyraźny lęk 
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4. nie czułem(am) bezpośrednich obaw 
7. trudno powiedzieć 
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METRYCZKA 

 
M1. Proszę podać rok urodzenia: ........................................ 
 
 
M2. Płeć respondenta 
 

1. mężczyzna 
2. kobieta 

 
M3. Jakie jest Pana(i) wykształcenie?  
 

1. nie ma żadnego wykształcenia 
2. podstawowe nieukończone 
3. podstawowe  
4. zasadnicze zawodowe  
5. średnie nieukończone 
6. średnie zawodowe 
7. średnie ogólnokształcące 
8. pomaturalne 
9. wyższe nieukończone (6 semestrów lub więcej) 
10. licencjat lub trzyletnie studia zawodowe 
11. wyższe 

 
M4. Jakie jest (lub było) wykształcenie Pana(i) ojca (lub głównego opiekuna w przypadku, gdy nie 

wychowywał(a) się Pan(i) z ojcem)?  
 

1. nie ma żadnego wykształcenia 
2. podstawowe nieukończone 
3. podstawowe 
4. zasadnicze zawodowe  
5. średnie nieukończone 
6. średnie zawodowe 
7. średnie ogólnokształcące 
8. pomaturalne 
9. wyższe nieukończone (6 semestrów lub więcej) 
10. licencjat lub trzyletnie studia zawodowe 
11. wyższe 

 
M5. Czy obecnie ma Pan(i):  
1) tylko jedną pracę, zajęcie zarobkowe związane z jednym miejscem pracy 
2) oprócz jednej pracy, zajęcia zarobkowego jakiekolwiek inne w miarę regularne dochody z innych prac, 

zajęć 
3) nie mam stałej pracy, pracuję dorywczo w różnych miejscach 
4) nie pracuję zarobkowo 
 
M6. Proszę z przeczytanej listy wybrać wszystko, co Pana(i) dotyczy. 
 
ANKIETER: Odczytać listę, odnotowując wszystkie kategorie wskazane przez respondenta. 
1. zatrudniony(a) w pełnym wymiarze godzin (32 godziny tygodniowo lub więcej) 
2. zatrudniony(a) w częściowym wymiarze godzin(15-32 godzin tygodniowo) 
3. zatrudniony(a) w wymiarze godzin mniejszym, niż 15 godzin tygodniowo 
4. osobą pomagającą rodzinie w prowadzeniu interesu, firmy lub gospodarstwa rolnego 
5. bezrobotny(a) 
6. studentem lub uczniem 
7. emerytem 
8. osobą zajmującą się domem 
9. rencistą - inwalidą I grupy lub II grupy z orzeczoną niezdolnością do pracy 
10. rencistą z ograniczoną zdolnością do pracy, nie pracującym 

 31



  

11. inne 
 
ANKIETER: Jeśli respondent obecnie nie pracuje pytać o ostatnią pracę.  
STOSOWAĆ ODPOWIEDNIO CZAS TERAŹNIEJSZY LUB PRZESZŁY.  
JEŻELI RESPONDENT NIGDY NIE PRACOWAŁ, PRZEJŚĆ DO PYT. M21. 
JEŻELI NA PYT. M. 6. WYBRAŁ ODPOWIEDŹ 2 LUB 3, ZAZNACZYĆ, ŻE CHODZI O GŁÓWNE 
ZAJĘCIE, CZYLI ZAJMUJĄCE NAJWIĘCEJ CZASU. 
M7. Jaką pracę Pan(i) wykonuje/ywał(a)? Jak się nazywa(ł) Pana(i) zawód lub zajęcie? 
 

...................................................................................... 
 

ANKIETER: W przypadku rolników przejść do PYT. M12 
 
M8. Co Pan(i) w tej pracy robi(ł)(a) ? Jakie są(były) Pana(i) główne obowiązki? 
 

...................................................................................... 
 
M9. A jak się nazywa(ło) Pana(i) stanowisko pracy (stanowisko robocze)? 
 

...................................................................................... 
 
M10. W jakim zakładzie pracy, firmie lub instytucji Pan(i) pracuje (pracował(a))? Jak się nazywa(ł) ten zakład 

(firma, instytucja)?  
 

Nazwa zakładu pracy (firmy, instytucji): 
 

...................................................................................... 
 
M11. Jaka jest forma własności tego zakładu pracy?  
 

01) instytucja sfery budżetowej lub urząd państwowy 
02) przedsiębiorstwo państwowe 
03) przedsiębiorstwo będące częściowo własnością skarbu państwa 
04) indywidualna działalność gospodarcza 
05) przedsiębiorstwo całkowicie prywatne, ale nie indywidualna działalność gospodarcza 
06) zakład komunalny 
07) spółdzielnia 
08) indywidualne gospodarstwo rolne 
97) nie wiem, trudno powiedzieć 

 
M12. Czy jest (był(a)) Pan(i) właścicielem tego zakładu (firmy, gospodarstwa rolnego), czy też pracownikiem 

najemnym?  
   

1. właścicielem / współwłaścicielem 
2. pracownikiem najemnym 
3. inne (jakie?) .............................................. 

 
M13. Kiedy powstał ten zakład pracy (została założona ta firma, instytucja)? 
    

1. przed drugą wojną światową 
2. zaraz po wojnie lub w latach pięćdziesiątych 
3. w okresie 1960 - 1979 
4. w latach 1980 - 1988 
5. w roku 1989 lub później (w którym roku dokładnie? w ............... roku) 

7. nie wie, nie pamięta 
 
M14. A kiedy Pan(i) zaczął(ęła) w tym zakładzie (firmie, instytucji) pracować? Proszę podać rok i miesiąc. 
   

1. rok rozpoczęcia pracy      .......................... r.  
2. miesiąc rozpoczęcia pracy    .......................... 
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M15. Ile osób pracuje(pracowało) w tym zakładzie (firmie / gospodarstwie rolnym) nie licząc Pana(i)?  

Jeśli jest to przedsiębiorstwo wielozakładowe, to prosimy podać liczbę pracowników w tym zakładzie 
(oddziale), w którym Pan(i) pracuje(ował) 

 
ANKIETER: wpisać liczbę osób ....................... 
 
ANKIETER: W przypadku rolników indywidualnych pytamy o profil gospodarstwa i jego 

 wielkość w ha. 
M16. Czym zajmuje(zajmował) się, co wytwarza(ł) lub jakie usługi świadczy(ł) ten zakład pracy? 
 

................................................................................. 
 
M17. Czy do obowiązków związanych z Pana(i) pracą należy(ało) nadzorowanie innych pracowników lub 

zlecanie innym pracownikom prac do wykonania?  
 

1. Tak 
2. Nie [przejść do PYT. M21] 

 
M18. Czy którakolwiek z podległych Panu(i) osób miała swoich podwładnych?  
 

1. Tak 
2. Nie 

 
M19. Ile osób podlega(ło) Panu(i) licząc wszystkie szczeble? 
 
ANKIETER: wpisać liczbę osób  ......................  
 
 
ANKIETER: nie zadawać pytania M20. 
   

M20.    SKZ:[4 kratki]    ISCO:[4 kratki] 
 
M21. Proszę o stwierdzenie, która pozycja z listy najlepiej opisuje status zawodowy Pana(i) małżonka(i). 
 

1. zatrudniony(a) w pełnym wymiarze godzin (32 godziny tygodniowo lub więcej) 
2. zatrudniony(a) w częściowym wymiarze godzin(15-32 godzin tygodniowo) 
3. zatrudniony(a) w wymiarze godzin mniejszym, niż 15 godzin tygodniowo 
4. pomaga rodzinie w prowadzeniu interesu, firmy lub gospodarstwa rolnego 
5. bezrobotny(a) 
6. student lub uczeń 
7. emeryt 
8. zajmuje się domem 
9. rencista - inwalida I grupy lub II grupy z orzeczoną niezdolnością do pracy 
10. rencista z ograniczoną zdolnością do pracy, nie pracujący 
11. inne 

 
M22. Jaka jest forma własności zakładu pracy małżonka(i)?  
 

01) instytucja sfery budżetowej lub urząd państwowy 
02) przedsiębiorstwo państwowe 
03) przedsiębiorstwo będące częściowo własnością skarbu państwa 
04) indywidualna działalność gospodarcza 
05) przedsiębiorstwo całkowicie prywatne, ale nie indywidualna działalność gospodarcza 
06) zakład komunalny 
07) spółdzielnia 
08) indywidualne gospodarstwo rolne 
97) nie wiem, trudno powiedzieć 

 
ANKIETER: W przypadku rolników indywidualnych pytamy o profil gospodarstwa i jego wielkość w 
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ha. 
 
M23. Czym zajmuje(zajmował) się, co wytwarza(ł) lub jakie usługi świadczy(ł) ten zakład pracy? 
 
 

................................................................................. 
 
M24. Jaką pracę wykonuje/ywał(a) Pan(i) małżonek(nka)? Jak się nazywa(ł) jego/jej zawód lub zajęcie oraz 

stanowisko? Proszę też powiedzieć, czy był(a) pracownikiem najemnym, czy samodzielnym(ą) 
właścicielem(ką). 

ANKIETER: Jeśli małżonek respondenta ostatnio nie pracuje pytać o jego/jej ostatnią pracę. 
Stosować odpowiednio czas teraźniejszy lub przeszły. 
Jeżeli małżonek respondenta nigdy nie pracował, wpisać "nie pracował". 

 
 
......................................................................................................... SKZ [4 kratki] ISCO [4 kratki] 
 
 
M25. Proszę wrócić pamięcią do okresu, gdy miała(a) Pan(i) 14 lat. Jaką pracę wykonywał wtedy Pana(i) 

ojciec lub główny opiekun? Jak się nazywał jego zawód lub zajęcie oraz stanowisko? Proszę też 
powiedzieć, czy był pracownikiem najemnym, czy samodzielnym właścicielem. 

ANKIETER: Jeśli ojciec lub główny opiekun respondenta wówczas nie pracował, pytać o jego 
ostatnią pracę sprzed tego okresu. Jeżeli ta osoba nigdy nie pracowała, wpisać  
"nie pracował". 

  
......................................................................................................... SKZ [4 kratki] ISCO [4 kratki] 

 
-Interesuje nas, czy w ciągu ostatnich lat zaszły zmiany w Pana(i) sytuacji zawodowej.  
Proszę przypomnieć sobie czerwiec 1989 roku. 

 
M26. Jaką pracę Pan(i) wykonywał(a)? Jak się nazywał Pana(i) zawód lub zajęcie, na jakim stanowisku 

Pan(i) pracował(a)? 
 

............................................................... 
94) nie dotyczy, nic się nie zmieniło     [do PYT. M30.] 
99) nie dotyczy, wtedy nie pracowałem(am)   [do PYT. M30.]  

 
M27. Jaka była forma własności tego zakładu pracy?  
 

01) instytucja sfery budżetowej lub urząd państwowy 
02) przedsiębiorstwo państwowe 
03) przedsiębiorstwo będące częściowo własnością skarbu państwa 
04) indywidualna działalność gospodarcza 
05) przedsiębiorstwo całkowicie prywatne, ale nie indywidualna działalność gospodarcza 
06) zakład komunalny 
07) spółdzielnia 
08) indywidualne gospodarstwo rolne 

97) nie wiem, trudno powiedzieć 
 
M28. Czym zajmował się, co wytwarzał lub jakie usługi świadczył ten zakład pracy? 
ANKIETER: W przypadku rolników indywidualnych pytamy o profil gospodarstwa 

 i jego wielkość w ha. 
 
....................................................................................... 
 
ANKIETER: nie zadawać pytania M29. 
   

M29.    SKZ:[4 kratki]    ISCO:[4 kratki] 
 
ANKIETER: odpowiadają osoby otrzymujące regularne pensje w miejscu pracy, osoby otrzymujące 
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emerytury, renty i regularne zasiłki, np. dla bezrobotnych, osoby uzyskujące dochody z 
własnych firm lub zakładów 

M30. Ile wyniósł Pana/i dochód w ostatnim miesiącu po doliczeniu do zarobków z pracy głównej dochodów  
 ze wszystkich dodatkowych źródeł? 

 
....................... nowych zł 

 
ANKIETER: odpowiadają osoby będące właścicielami lub dzierżawcami gospodarstw rolnych  
M31. Ile wynosi przeciętny Pana(i) dochód miesięczny w ostatnim roku? 
 

...................... nowych zł 
 
M32. Ile wynosi miesięcznie łączny dochód Pana(i) gospodarstwa domowego? 
 

....................... nowych zł 
 
M33. Jaki jest Pana(i) stan cywilny?  
 

1. żonaty/zamężna lub pozostający(a) w stałym związku, konkubinacie 
2. wdowiec/wdowa 
3. rozwiedziony(a) lub pozostający(a) w separacji 
4. wolny(a) (nigdy nie pozostawał/a Pan(i) w związku małżeńskim) 

 
M34. Z ilu osób, łącznie z Panem(ią), składa się Pana(i) gospodarstwo domowe? 
 

....................... osób 
 
M35. Ile osób dorosłych, tzn. mających 18 lat lub więcej, mieszka w tym mieszkaniu? 

Chodzi o wszystkie osoby dorosłe niezależnie od tego, czy prowadzą one wspólne gospodarstwo 
domowe czy też nie. Proszę wliczyć również siebie. 

 
...................... osób 

 
M36. Ile jest w Pana(i) wspólnym gospodarstwie domowym osób w wieku poniżej 18 lat?  
 

...................... osób 
 
M37. Proszę oszacować, ile metrów kwadratowych powierzchni mieszkania przypada na jednego członka 

Pana(i) gospodarstwa domowego? 
 

........................ m2 

 
M38. Czy mieszka Pan(i):  
 

1. we własnym domu 
2. w mieszkaniu własnościowym 
3. w mieszkaniu spółdzielczym 
4. w mieszkaniu kwaterunkowym 
5. u rodziny 
6. w wynajętym mieszkaniu 
7. inne (jakie?....................................) 

 
M39. Czy miejscowość, w której Pana(i) mieszka na stałe, jest: 
 

1. wsią 
2. miastem: poniżej 20 tys. mieszkańców 
3. od 20 do 50 tys. mieszkańców 
4. od 50 do 100 tys. mieszkańców  
5. od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców 
6. powyżej 500 tys. Mieszkańców 
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M40. Od jak dawna Pana(i) rodzina jest związana z Pana(i) miejscem zamieszkania?  
    

1. mieszkali tu już moi dziadkowie 
2. mieszkali tu już moi rodzice 
3. przeprowadziłem się w wieku .......................lat 

 
M41. Czy należał(a) Pan(i) kiedykolwiek do PZPR, ZSL lub SD? 
 

1. tak  
2. nie 

 
M42. Czy obecnie jest Pan(i) członkiem jakiejś partii politycznej, klubu politycznego lub stowarzyszenia 

politycznego?  
    

1. tak (jakiej?............. ) 
2. nie 

 
M43. Czy w latach 1980-1981 należał(a) Pan(i) do jakiegoś związku zawodowego?  
 
1) tak, do NSZZ "Solidarność" 
2) tak, do związków branżowych 
3) tak, do ZNP 
4) tak, do innych związków zawodowych 
5) nie należałem(am) do żadnej z wyżej wymienionych organizacji 

9) nie dotyczy 
 
M44. Czy obecnie należy Pan(i) do jakiegoś związku zawodowego? 
 
1) tak, do NSZZ "Solidarność" 
2) tak, do OPZZ 
3) tak, do innych związków zawodowych  
4) nie należę do żadnej z wyżej wymienionych organizacji 
 
M45. Czy ktoś inny w Pana(i) gospodarstwie domowym należy do związków zawodowych?  
 
1. tak 
2. nie 
3. nie wiem  
 
 
M46. Czy obecnie jest Pan(i) członkiem:  
     

1. tak  
2. nie 

7. trudno powiedzieć 
A. organizacji biznesowej, stowarzyszenia pracodawców 
B. organizacji rolników 
C. stowarzyszenia zawodowego 

 
M47. Jak określił(a)by Pan(i) swój stosunek do religii? Czy jest Pan(i) osobą: 
 
1. niewierzącą 
2. mającą wątpliwości w sprawach wiary 
3. wierzącą 
4. głęboko wierzącą 

7) trudno powiedzieć 
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M48. Czy jest Pan(i):  
   

1) wyznania rzymsko-katolickiego 
2) wyznania prawosławnego 
3) wyznania ewangelicko-augsburskiego 
4) wyznania ewangelicko-reformowanego 
5) innego wyznania (jakiego?..................) 
6) niewierzący(a) 
7) brak odpowiedzi 

 
M49. Jak często uczestniczy Pan(i) w mszach i nabożeństwach?  
 

1. nigdy 
2. rzadziej niż raz do roku 
3. mniej więcej raz w roku 
4. kilka razy w roku 
5. raz w miesiącu 
6. dwa lub trzy razy w miesiącu 
7. co tydzień 
8. kilka razy w tygodniu 

97) trudno powiedzieć  
98) odmowa odpowiedzi 

 
ANKIETER : Proszę podać godzinę zakończenia wywiadu: godz. ....... min. ........... 
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ANEKS DLA ANKIETERA 

 
A1. ANKIETER: proszę zaznaczyć region, w jakim mieszka respondent:  
 
1. Były zabór rosyjski - obszar byłego Królestwa Kongresowego 
2. Były zabór austriacki - obszar Galicji 
3. Były zabór pruski 
4. Ziemie odzyskane po II wojnie światowej 
5. Nie wiem 
6. Brak danych 
 
A2. ANKIETER: proszę wpisać numer okręgu wyborczego: [wg Karty Okręgów Wyborczych] 
 
...................................................  
 
A3. Płeć ANKIETERA 

1. mężczyzna 
2. kobieta 

 
A4. Dokładna data przeprowadzenia wywiadu (dzień, miesiąc): 
 
 
A5. Stosunek respondenta do wywiadu: 
 

1. zdecydowanie życzliwy 
2. raczej życzliwy 
3. obojętny 
4. raczej niechętny 
5. zdecydowanie niechętny 

 
ANKIETER NR ....................  Kod. ................ 
 
Gmina, miejscowość: 
 
Imię i nazwisko ANKIETERA: 
 
Oświadczam, że wywiad z respondentem wylosowanym pod wskazanym adresem przeprowadziłem 
osobiście. 
 
PODPIS ANKIETERA 
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