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Proszę podać godzinę rozpoczęcia wywiadu: godz. ................. min. .......................
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Dzień dobry, nazywam się .................. i jestem z Centrum Badania Opinii Społecznej.
Dziękuję Panu(i) za zgodę na ponowne przeprowadzenie ankiety dotyczącej tegorocznych wyborów i innych spraw społecznych i
politycznych. Obecnie zapytamy Pana(ią) o sytuację jaka zaistniała w Polsce po wyborach, jak również o sprawy o które już uprzednio
pytaliśmy. Proszę nie starać się przypomnieć sobie, jak odpowiadał(a) Pan(i) poprzednio, tylko odpowiadać tak, jakbyśmy obecnie po
raz pierwszy zadali te pytania. Znaczna część ankiety poświęcona zresztą jest problemom, o które nie pytaliśmy wcześniej.
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.
P1. Jaki jest Pana(i) zdaniem najważniejszy problem, stojący obecnie przed Polską?
4

.······························································································································
P2. Zastanówmy się nad tym problemem. Która partia, Pana(i) zdaniem, mogłaby sobie najlepiej z nim poradzić?
5

.······························································································································
P3. A jak ważny jest ten problem dla Pana(i) osobiście?
1. Bardzo ważny
2. Raczej ważny
3. Nie bardzo ważny
4. W ogóle nie ważny
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
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P4. A jaki Pana(i) zdaniem jest drugi najważniejszy problem, stojący obecnie przed Polską?
7

.······························································································································

P5. Jak ważny jest ten problem dla Pana(i) osobiście?
1. Bardzo ważny
2. Raczej ważny
3. Nie bardzo ważny
4. W ogóle nie ważny
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
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P6. Czy jest jeszcze jakiś inny ważny problem? Jeżeli tak, to jaki?
9

.······························································································································
P7. Jak ważny jest ten problem dla Pana(i) osobiście?
1. Bardzo ważny
2. Raczej ważny
3. Nie bardzo ważny
4. W ogóle nie ważny
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
P8. 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. [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 1.
P9. Niektórzy mówią, że to kto rządzi ma znaczenie. Inni mówią, że to kto rządzi nie ma znaczenia. Używając skali na karcie, gdzie
JEDEN oznacza, że to, kto rządzi ma duże znaczenie, a PIĘĆ, że to, kto rządzi nie ma żadnego znaczenia, proszę zaznaczyć, jak
określił(a)by Pan(i) swoje stanowisko.
To, kto rządzi ma
To, kto rządzi nie
duże znaczenie
ma żadnego znaczenia
x------------------------x------------------------x------------------------x------------------------x
1
2
3
4
5
7). [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 1.
P10. Jak ogólnie ocenia Pan(i) działalność rządów SLD w ciągu ostatnich czterech lat?
1. bardzo dobrze
2. dobrze
3. źle
4. bardzo źle
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
P11. Czy o najważniejszych sprawach w Polsce, Pana(i) zdaniem, powinien decydować Sejm i wybrany przez niego rząd, czy
Prezydent?
1. zdecydowanie Sejm i rząd
2. raczej Sejm i rząd
3. raczej Prezydent
4. zdecydowanie Prezydent
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
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11

12

13

14

ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 2.
P12. Czy Pana(i) zdaniem poseł w swoim działaniu w Sejmie powinien kierować się:
Tylko tym, czego chcą
Tylko własną wiedzą i sumieniem
jego wyborcy – powinien
niezależnie od opinii wyborców
realizować ich wolę
x------------------------x------------------------x------------------------x------------------------x
1
2
3
4
5
7). [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 2..

2

15

ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 3.
P13. Czyje interesy przede wszystkim powinien Pana(i) zdaniem reprezentować poseł? Proszę wybrać z karty pozycję, która najlepiej
odzwierciedla Pana(i) pogląd w tej sprawie.
1. ogółu mieszkańców Polski
2. ogółu mieszkańców swojego regionu
3. swoich wyborców, czyli tych, którzy faktycznie na niego głosowali
4. komitetu wyborczego, partii lub innej organizacji, która wysunęła jego kandydaturę
5. swoje środowisko społeczno-zawodowe (np. ludzi wykonujących podobną pracę, ludzi podobnie
myślący
7. trudno powiedzieć
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 3.
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P14. Wyobraźmy sobie, że w Pana(i) okręgu wyborczym startuje dwójka kandydatów do parlamentu reprezentujących tą samą partię - o
takim samym wykształceniu, wieku, zamożności, pochodzeniu i programie, tak samo dobrze znanych. Jedyne co ich różni to płeć;
jedno jest kobietą, drugie mężczyzną. Na kogo w takiej sytuacji oddałby Pan(i) swój głos?
1. na kobietę
17
2. na mężczyznę
7. trudno powiedzieć
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 4.
P15. 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
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
96) nie znam tej partii
97) [nie czytać] trudno powiedzieć
A. Liga Polskich Rodzin (LPR) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B. Partia Demokratyczna demokraci.pl (PD) ------------------------------------------------------------------------------------------

19

C. Socjaldemokracja Polska (SdPl) -----------------------------------------------------------------------------------------------------

20

D. Prawo i Sprawiedliwość (PiS) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

21

E. Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) ----------------------------------------------------------------------------------------------

22

F. Platforma Obywatelska (PO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

23

G. Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) --------------------------------------------------------------------------------------------------

24

H. Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (SRP) -------------------------------------------------------------------------------------

25

ANKIETER: respondent nadal posługuje się kartą 4.
P16. A co sądzi Pan(i) o wymienionych ważnych politykach? Po przeczytaniu przeze mnie nazwiska każdego z nich, proszę umieścić go
na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza, że ten polityk zdecydowanie się Panu(i) nie podoba, a 10, że się on Panu(i) zdecydowanie
podoba. Jeśli nie słyszał(a) Pan(i) o którymś z polityków lub nie wie o nim dość by go ocenić, proszę to powiedzieć.
x------------x------------x------------x------------x------------x------------x------------x------------x------------x------------x
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
96) nie znam tego polityka
97) [nie czytać] trudno powiedzieć
A. Marek Borowski ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26

B. Włodzimierz Cimoszewicz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27

C. Roman Giertych ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28

D. Jarosław Kaczyński ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29

E. Lech Kaczyński ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30
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F. Andrzej Lepper-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31

G. Wojciech Olejniczak----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32

H. Jan Rokita ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33

I. Donald Tusk ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34

J. Kazimierz Marcinkiewicz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 4.
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 5.
P17. 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
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
96) nie znam tej partii
97) [nie czytać] trudno powiedzieć
A. Liga Polskich Rodzin (LPR) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36

B. Partia Demokratyczna demokraci.pl (PD) ------------------------------------------------------------------------------------------

37

C. Socjaldemokracja Polska (SdPl) -----------------------------------------------------------------------------------------------------

38

D. Prawo i Sprawiedliwość (PiS) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

39

E. Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) ----------------------------------------------------------------------------------------------

40

F. Platforma Obywatelska (PO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

41

G. Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) --------------------------------------------------------------------------------------------------

42

H. Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (SRP) -------------------------------------------------------------------------------------

43

ANKIETER: respondent nadal posługuje się kartą 5.
P18. Gdzie umieścił(a)by Pan(i) na skali od 0 do 10, na której 0 oznacza lewicę a 10 prawicę, następujących polityków?
ANKIETER: respondent lokuje na skali kolejnych polityków
LEWICA
PRAWICA
x------------x------------x------------x------------x------------x------------x------------x------------x------------x------------x
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
96) nie znam tego polityka
97) [nie czytać] trudno powiedzieć
A. Marek Borowski ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44

B. Lech Kaczyński ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45

C. Andrzej Lepper ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46

D. Donald Tusk --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47
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ANKIETER: respondent nadal posługuje się kartą 5.
P19. A 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 umieścił(a)bym się:
LEWICA
PRAWICA
x------------x------------x------------x------------x------------x------------x------------x------------x------------x------------x
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

48

97) [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 5.
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 6.
P20. W niektórych krajach ludzie uważają, że wybory są tam przeprowadzane uczciwie. W innych krajach ludzie uważają, że wybory nie
są tam przeprowadzane uczciwie. Prosimy umieścić ostatnie wybory prezydenckie w Polsce na skali od jednego do pięciu, gdzie
JEDEN oznacza, że były one przeprowadzone uczciwie, a PIĘĆ, że nie były one przeprowadzone uczciwie.
Ostatnie wybory prezydenckie
Ostatnie wybory prezydenckie nie
były przeprowadzone uczciwie
były przeprowadzone uczciwie
x------------------------x------------------------x------------------------x------------------------x
1
2
3
4
5
7). [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 6.

49

P21. Czy może Pan(i) powiedzieć, że w czasie kampanii wyborczej między kandydatami na urząd Prezydenta RP były: duże różnice,
pewne różnice, niewielkie różnice, czy może nie było różnic … [odczytać kolejny podpunkt pytania]
1. duże różnice
2. pewne różnice
3. niewielkie różnice
4. nie ma żadnych różnic
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
A. przed pierwszą turą wyborów ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

50

B. przed drugą turą wyborów --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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P22. Czy wśród polskich partii politycznych jest taka, którą uważa Pan(i) za bliską sobie?
1. tak [przejść do pyt. P24.]
2. nie
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: odpowiadają tylko ci respondenci, którzy w poprzednim pyt. P22. odpowiedzieli „nie” lub nie udzielili odpowiedzi.
P23. A czy któraś z partii jest Panu(i) choćby nieco bliższa niż inne?
1. tak
2. nie [przejść do pyt. P26.]
7. [nie czytać] trudno powiedzieć [przejść do pyt. P26.]

52

53

P24. Która to partia?
ANKIETER: wpisać nazwę partii wymienionej przez respondenta. Jeżeli wymienił więcej niż jedną partię, wpisać pierwszą
wymienioną.
··························································································
97. [nie czytać] trudno powiedzieć

54

ANKIETER: odpowiadają tylko ci respondenci, którzy odpowiedzieli „tak” na pytanie P22. lub P23.
ANKIETER: Powtórzyć nazwę partii z pytania P24., jeżeli respondent wymienił jakąś nazwę. Jeżeli nie wymienił żadnej nazwy to
również zadajemy to pytanie akcentując słowo partia.
P25. Czy czuje się Pan(i) związany(a) z ...... [ANKIETER: wymienić nazwę partii z P24.] bardzo mocno, raczej mocno, czy niezbyt
mocno?
1. bardzo mocno
2. raczej mocno
55
3. niezbyt mocno
7. [nie czytać] trudno powiedzieć

5

P26. 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. P28.]
8. odmowa odpowiedzi [przejść do PYT. P28.]

56

ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę 7. Wpisać numer wskazanej partii.
P27. Na którą partię głosował(a) Pan(i) w wyborach do Sejmu?
··························································································
97. [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: nie odbierać od respondenta KARTY 7.
P28. A gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory parlamentarne, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
1. tak
2. nie [przejść do PYT. P30.]
7. trudno powiedzieć[przejść do PYT. P30.]
8. odmowa odpowiedzi [przejść do PYT. P30.]

57

58

ANKIETER: respondent nadal posługuje się kartĄ 7. Wpisać numer wskazanej partii.
P29. Na którą partię zagłosował(a)by Pan(i) w takim przypadku w wyborach do Sejmu?
ANKIETER: wpisać numer partii lub organizacji
··························································································
97. [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 7.
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ANKIETER: W pytaniach P31. i P32. w miejsce [partia] wstawić nazwę partii, określonej przez respondenta w pytaniu P24. jako
najbliższa. Jeśli respondent nie wymienił żadnej partii, to w miejsce [partia] wpisać partię którą respondent wymienił w
pytaniu P27. Jeśli respondent nie głosował lub nie pamięta, na jaką partię, to w miejsce [partia] wstawić nazwę partii,
określonej przez respondenta w pytaniu P29. Jeżeli respondent nie wymienił żadnej partii w żadnym z tych pytań, przejść do
pyt. P33.
P30. WYPEŁNIA ANKIETER: wpisać nazwę partii, która będzie wstawiona w pytaniu P31. i P32. w miejsce [partia]:
··························································································
97. [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: w miejsce [partia] wstawić nazwę z poprzedniego pyt. P30.
P31. Czy gdy mówi Pan(i) o zwolennikach [partii], to raczej mówi Pan(i) „my”, czy „oni”?
1. zdecydowanie mówię my
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
7. [nie czytać] trudno powiedzieć

60

61

ANKIETER: w miejsce [partia] wstawić nazwę partii z pyt. P30. odczytać kolejny podpunkt pytania
P32.
1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
A. Czy mógł(a)by Pan(i) powiedzieć, że ma niewiele wspólnego ze zwolennikami [partii]?

62

B. Czy gdy ktoś krytykuje [partię], to czuje się Pan(i) osobiście urażony?

63

C. Czy gdy [partia] osiąga dobry wynik w wyborach lub realizuje swoje cele, to czuje się Pan(i) bardzo dumny(a)?

64

6

P33. Jak wiele uwagi poświęcał(a) Pan(i) wiadomościom o polityce i kampanii przed wyborami prezydenckimi?
1. Bardzo wiele
2. Dość dużo
3. Trochę
4. Bardzo mało
5. Wcale
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
P34. Czy i jak często w okresie 2-3 tygodni poprzedzających wybory prezydenckie i w okresie między dwiema turami …[ANKIETER:
odczytać kolejny punkt pytania]
A. oglądał(a) Pan(i) w TV programy wyborcze? Często, czasami, czy nigdy?
1. Często
2. Czasami
3. Nigdy
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
B. czytał(a) Pan(i) w gazetach artykuły omawiające wybory prezydenckie? Często, czasami, czy nigdy?
1. Często
2. Czasami
3. Nigdy
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
C. rozmawiał(a) Pan(i) z kolegami lub rodziną o wyborach prezydenta? Często, czasami, czy nigdy?
1. Często
2. Czasami
3. Nigdy
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
D. uczestniczył(a) Pan(i) w spotkaniach lub wiecach wyborczych? Często, czasami, czy nigdy?
1. Często
2. Czasami
3. Nigdy
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
E. odwiedzał(a) Pan(i) strony internetowe związane z wyborami? Często, czasami, czy nigdy?
1. Często
2. Czasami
3. Nigdy
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
F. widywał(a) Pan(i) reklamy wyborcze kandydatów startujących w wyborach prezydenckich? Często, czasami, czy
nigdy?
1. Często
2. Czasami
3. Nigdy
7. [nie czytać] trudno powiedzieć

65

66

67

68

69

70

71

P35. Proszę powiedzieć, z czym się Panu(i) kojarzy słowo „liberalizm”?
··························································································
97. [nie czytać] trudno powiedzieć
P36. 9. października odbyła się I tura wyborów prezydenckich. Także w tym przypadku 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. P39.]
8. odmowa odpowiedzi [przejść do PYT. P41.]

7

72

73

ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę 8. Wpisać numer wskazanego kandydata.
P37. Przypomnijmy, że w I turze wyborów prezydenckich wygrał Donald Tusk, uzyskując 36% głosów, podczas gdy Lech Kaczyński
otrzymał 33% głosów. Na którego kandydata głosował(a) Pan(i) w I turze wyborów prezydenckich?
01. Henryka Bochniarz
02. Marek Borowski
03. Leszek Bubel
04. Maciej Giertych
05. Liwiusz Ilasz
06. Lech Kaczyński
07. Jarosław Kalinowski
08. Janusz Korwin-Mikke
09. Andrzej Lepper
10. Daniel Podrzycki
11. Jan Pyszko
12. Adam Słomka
13. Donald Tusk
14. Stanisław Tymiński
97 [nie czytać] trudno powiedzieć, nie pamięta
ANKIETER: odebrać od respondenta kartę 8.

74

ANKIETER: pytanie P38. zadajemy jedynie tym respondentom, którzy wybrali odpowiedź „1” w PYT. P36., czyli głosowali w I.
turze wyborów prezydenckich.
P38. Jaki by najważniejszy powód, dla którego zagłosował(a) Pan(i) w I turze wyborów prezydenckich na tego właśnie kandydata?
··························································································
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ANKIETER: po zadaniu pytania P38. przejść do pytania P41.
ANKIETER: pytania od P39. do P40. zadajemy jedynie tym respondentom, którzy wybrali odpowiedź „2” w PYT. P36., czyli nie
głosowali w I turze wyborów prezydenckich.
P39. Powiedział(a) Pan(i) poprzednio, że nie głosował(a) Pan(i) w I turze wyborów prezydenckich. Czy było to spowodowane tym, że nie
chciał(a) Pan(i) głosować, czy też chciał(a) Pan(i) głosować, ale nie mógł(ogła)?
1) nie chciałem(am) głosować
76
2) chciałem(am) głosować, ale nie mogłem(am) [przejść do pytania P41]
7) [nie czytać] trudno powiedzieć
P40. Dlaczego Pan(i) nie głosował(a) w I turze? Proszę podać najważniejszy powód.
··························································································
P41. Czy uczestniczył(a) Pan(i) 23. października w II turze wyborów prezydenckich?
1. tak
2. nie [przejść do PYT. P45.]
8. odmowa odpowiedzi [przejść do PYT. P48.]
P42. Jeżeli tak, to na którego z kandydatów na prezydenta oddał(a) Pan(i) swój głos?
1. głosowałe(a)m na Lecha Kaczyńskiego
2. głosowałe(a)m na Donalda Tuska
7. [nie czytać] nie pamiętam
8. [nie czytać] odmowa odpowiedzi
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78

79

ANKIETER: pytania od P43. i P44. zadajemy jedynie tym respondentom, którzy wybrali odpowiedź „1” w PYT. P41., czyli
głosowali w II. turze wyborów prezydenckich.
P43. Jaki by najważniejszy powód, dla którego zagłosował(a) Pan(i) w II turze wyborów prezydenckich na tego właśnie kandydata?
··························································································
P44. Czy głosował(a) Pan(i) w II turze na tego kandydata głównie dlatego, że:
1. chciał(a) Pan(i), żeby ten kandydat został prezydentem
czy też
2. chciał(a) Pan(i), żeby drugi kandydat nie został prezydentem
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: po zadaniu pytania P44. przejść do pytania P48.
8

80

81

ANKIETER: pytania od P45. do P47. zadajemy jedynie tym respondentom, którzy wybrali odpowiedź „2” w PYT. P41., czyli nie
głosowali w II turze wyborów prezydenckich.
P45. Powiedział(a) Pan(i), że nie głosował(a) Pan(i) w II turze wyborów prezydenckich. Czy było to spowodowane tym, że nie chciał(a)
Pan(i) głosować, czy też chciał(a) Pan(i) głosować, ale nie mógł(ogła)?
1) nie chciałem(am) głosować
2) chciałem(am) głosować, ale nie mogłem(am)[przejść do pytania P47]
7) [nie czytać] trudno powiedzieć
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P46. Dlaczego Pan(i) nie głosował(a) w II turze? Proszę podać najważniejszy powód.
··························································································
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P47. A gdyby jednak wziął(ęła) Pan(i) udział w II turze wyborów, to na którego kandydata najprawdopodobniej oddałby Pan(i) swój głos?
1. na Lecha Kaczyńskiego
2. na Donalda Tuska
84
5. [nie czytać] nie wyobraża sobie takiej sytuacji - na pewno nie wziąłby udziału w głosowaniu
6. [nie czytać] oddałby głos nieważny
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
PYTANIA DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW
P48. Czy łatwiej Panu(i) było podjąć decyzje czy i na kogo zagłosować w I, czy w II turze?
1. łatwiej w I turze
2. łatwiej w II turze
3. równie łatwo w obu turach
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
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P49. W jakim stopniu odczuwał(a) Pan(i) presję ludzi z którymi spotyka się Pan(i) na codzień, by zagłosować na jednego z kandydatów w
II turze?
1. odczuwał(a)em dużą presję
2. odczuwał(a)em niewielką presję
86
3. nie czuł(a)em żadnej presji
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
P50. Kandydaci, którzy odpadli w I turze, mogli wezwać swoich zwolenników do głosowania w II turze na Lecha Kaczyńskiego lub
Donalda Tuska. Te apele mogły zachęcić lub zniechęcić do poparcia jednego z kandydatów. Czy miały wpływ na Pana(i) decyzję?
1. tak, raczej zachęciły do głosowania na jednego z kandydatów
2. tak, raczej zniechęciły do głosowania na jednego z kandydatów
3. nie miały wpływu na moją decyzję
7. [nie czytać] trudno powiedzieć

87

P51. Czy publikowane w mediach sondaże na temat szans kandydatów w II turze miały wpływ na to, co Pan(i) zrobił(a) w dniu wyborów?
1. tak
88
2. nie
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 9.
P52. Czy wśród wymienionych na karcie kandydatów są tacy, na których nigdy by Pan(i) nie zagłosował(a)? Jeżeli tak, proszę wskazać,
którzy to kandydaci?
ANKIETER: wpisać numery wskazanych kandydatów. Jeżeli respondent wymienił więcej niż trzech kandydatów, zapisać
numery trzech najpierw wymienionych, w kolejności od pierwszego wymienionego.
01. Henryka Bochniarz
02. Marek Borowski
03. Maciej Giertych
04. Lech Kaczyński
05. Jarosław Kalinowski
89
90
06. Janusz Korwin-Mikke
91
07. Andrzej Lepper
08. Donald Tusk
92. [nie czytać] wszyscy kandydaci poza tym, na którego głosowałem
93. [nie czytać] nie ma takiego kandydata
97. [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 9.

9

P53. Czy Włodzimierz Cimoszewicz postąpił słusznie, czy niesłusznie wycofując się z kandydowania w wyborach prezydenckich?
1. postąpił słusznie
2. postąpił niesłusznie
7. [nie czytać] trudno powiedzieć

92

P54. W trakcie kampanii członek sztabu wyborczego PiS Jacek Kurski nagłośnił nieprawdziwą informację, że dziadek Donalda Tuska
dobrowolnie zgłosił się w czasie wojny do służby w Wehrmachcie. Czy tak podana informacja wpłynęła na Pana(i) opinię o którymś z
kandydatów?
1. zniechęciła mnie do Donalda Tuska
2. zniechęciła mnie do Lecha Kaczyńskiego
93
3. zniechęciła mnie do obu kandydatów
4. nie wpłynęło to na moją opinię
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
P55. Przed wyborami wiele wskazywało na to, że PO i PiS utworzą wspólny rząd. Jak Pan(i) ocenia fakt, że do utworzenia tego rządu nie
doszło?
1. jestem z tego zadowolony
94
2. jestem z tego niezadowolony
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
P56. Które z tych ugrupowań ponosi większą odpowiedzialność za to, że nie powstała koalicja PiS – PO?
1. większą odpowiedzialność ponosi PO
2. większą odpowiedzialność ponosi PiS
3. obydwa w tym samym stopniu
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
P57. W dniu 10 listopada powstał rząd premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Czy nowy rząd może liczyć na Pana(i) poparcie?
1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
7. [nie czytać] trudno powiedzieć

95

96

P57A. Mniejszościowy rząd premiera Kazimierza Marcinkiewicza uzyskał w Sejmie votum zaufania dzięki poparciu 3 partii: Samoobrony,
PSL i LPR. Czy to dobrze dla Polski, czy źle, że te 3 partie współzadecydowały o utworzeniu rządu?
1. uważam, że to zdecydowanie dobrze dla Polski
2. uważam, że to raczej dobrze dla Polski
97
3. uważam, że to raczej źle dla Polski
4. uważam, że to zdecydowanie źle dla Polski
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
P58. Jak Pan(i) przewiduje, jakie będą dalsze losy tego rządu?
1. będzie rządził niesprawnie i krótko
2. będzie rządził długo, ale niesprawnie
3. będzie rządził sprawnie, ale krótko
4. będzie rządził długo i sprawnie
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę 10.
P59. 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. [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 10.
P59A. Jak Pan(i) sądzi, czy Polacy myślą o tej sprawie tak samo jak Pan(i)?
1. praktycznie wszyscy myślą tak samo, jak ja
2. większość tak samo
3. mniej więcej połowa tak samo
4. mniejszość myśli tak samo, jak ja
5. praktycznie nikt nie myśli tak samo
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
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99

100

P60. 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. [nie czytać] trudno powiedzieć

101

ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 11.
P61. We wszystkich krajach istnieją nierozwiązane problemy, konfliktowe kwestie. Jak ważne jest w Polsce skuteczne rozwiązanie każdej
z niżej wymienionych kwestii w stosunku do pozostałych? 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
ANKIETER: 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
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
97) [nie czytać] trudno powiedzieć
A) problem przestępczości -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

102

B) prywatyzacja państwowych przedsiębiorstw ---------------------------------------------------------------------------------------

103

C) określenie roli Kościoła i religii w państwie -----------------------------------------------------------------------------------------

104

D) rozliczenie przeszłości komunistycznej----------------------------------------------------------------------------------------------

105

E) problem bezrobocia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

106

F) wysokość płaconych podatków (polityka podatkowa) ---------------------------------------------------------------------------

107

G) polityka Polski wobec Unii Europejskiej --------------------------------------------------------------------------------------------

108

H) określenie zakresu świadczeń socjalnych ze strony państwa -----------------------------------------------------------------

109

I) dofinansowywanie rolnictwa z budżetu państwa -----------------------------------------------------------------------------------

110

J) napływ obcego kapitału do Polski -----------------------------------------------------------------------------------------------------

111

K) spadek liczby urodzeń i zmniejszanie się liczby ludności kraju----------------------------------------------------------------

112

L) problem dopuszczalności aborcji ------------------------------------------------------------------------------------------------------

113

M) osiedlanie się obcokrajowców w Polsce --------------------------------------------------------------------------------------------

114

ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 11.

11

P62. 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 12A. do 12M. Wręczając kolejną KARTĘ zabierać poprzednią i notować
odpowiedź wg skali.
x------------x------------x------------x------------x------------x------------x------------x------------x------------x------------x
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

97) [nie czytać] trudno powiedzieć
00) 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
00) Należy sprywatyzować wszystkie przedsiębiorstwa państwowe
…
10) Znaczna liczba przedsiębiorstw powinna pozostać własnością państwową
00) 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
00) Osobom zajmującym wysokie stanowiska w aparacie władzy PRL, a także agentom SB powinno się
obecnie zabronić zajmowania wysokich stanowisk publicznych
…
10) Nie warto dziś interesować się PRL-owską przeszłością osób zajmujących obecnie stanowiska publiczne ważne jest to, co osoby te robią teraz.
00) 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
00) 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
00) Nasza polityka zagraniczna powinna polegać na jak najściślejszej współpracy z Unią Europejską i
podporządkowaniu się regułom w niej obowiązującym
…
10) Nasza polityka zagraniczna powinna przede wszystkim bronić naszej politycznej i gospodarczej
niezależności, nawet za cenę wystąpienia z Unii Europejskiej
00) 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
00) 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.
00) 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
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115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

K.

L.

M.

00) Państwo powinno wspierać, także finansowo, posiadanie jak największej liczby dzieci
…
10) Państwo w ogóle nie powinno się zajmować kwestią posiadania dzieci
00) Kobieta - jeśli tak zadecyduje - powinna mieć prawo do aborcji w każdej sytuacji
…
10) Kobieta - niezależnie od swej sytuacji społecznej czy zdrowotnej - nie powinna mieć prawa do aborcji
00) Władze powinny zachęcać do osiedlania się w Polsce obywateli innych państw, którzy mają na to ochotę
…
10) Władze powinny przeciwdziałać osiedlaniu się w Polsce cudzoziemców

125

126

127

ANKIETER: respondent nadal posługuje się KARTAMI 12 -B, -D, -F, G.
P63. Porozmawiajmy raz jeszcze o niektórych spośród kwestii wspomnianych uprzednio, tym razem w odniesieniu do poszczególnych
kandydatów na prezydenta. Proszę posługiwać się tą samą skalą odpowiedzi, którą stosowaliśmy w poprzednim pytaniu. Czy w
kwestii - PRYWATYZACJI – Donald Tusk 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, D, F, G odpowiadają kwestiom przedstawionym
w pytaniu P62.
(3) Po zakodowaniu odpowiedzi na temat (B) - PRYWATYZACJI, przechodzimy - kolejno - do pytań odnośnie: (D) ROZLICZENIA
PRZESZŁOŚCI KOMUNISTYCZNEJ (F) PODATKÓW i (G) POLITYKI POLSKI WOBEC UNII EUROPEJSKIEJ.
B ................................

128

D ................................

129

F ................................

130

G ................................
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ANKIETER: respondent nadal posługuje się tymi samymi KARTAMI.
P64. A teraz porozmawiajmy o stanowisku Lecha Kaczyńskiego odnośnie tychże kwestii. Czy w kwestii - PRYWATYZACJI – Lech
Kaczyński 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 P63. odnoszą się także do niniejszego.
B ................................

132

D ................................

133

F ................................

134

G ................................
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ANKIETER: respondent nadal posługuje się tymi samymi KARTAMI.
P65. A teraz porozmawiajmy o stanowisku Andrzeja Leppera w tych samych kwestiach. Zaczynamy od PRYWATYZACJI, czy Pana(i)
zdaniem, stanowisko Andrzeja Leppera 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 P63. odnoszą się także do niniejszego.
B ................................
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D ................................

137

F ................................

138

G ................................

139

13

ANKIETER: respondent nadal posługuje się tymi samymi KARTAMI.
P66. A teraz porozmawiajmy o stanowisku Marka Borowskiego w tych samych kwestiach. Zaczynamy od PRYWATYZACJI, czy Pana(i)
zdaniem, stanowisko Marka Borowskiego 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 P63. odnoszą się także do niniejszego.
B ................................

140

D ................................

141

F ................................

142

G ................................

143

P67. 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. [nie czytać] trudno powiedzieć
A. politycy obiecują znacznie więcej niż mogą dać, choć dobrze o tym wiedzą-----------------------------------------------

144

B. ogólnie mówiąc ci, których wybieramy do Sejmu dość szybko tracą kontakt z ludźmi -----------------------------------

145

C. politycy są głównie zainteresowani swymi osobistymi interesami ------------------------------------------------------------

146

D. wybór na posła bardziej zależy od znajomości i posiadania politycznych przyjaciół niż od wiedzy i zdolności
kandydatów ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

147

E. ludzie tacy jak ja nie mają wpływu na to, co robi rząd ---------------------------------------------------------------------------

148

F. W polityce ważniejsza jest skuteczność niż trzymanie się zasad za wszelką cenę. --------------------------------------

149

P68. Czy jest taka partia, do której czuje Pan(i) prawdziwą niechęć, złość? Jeśli tak, to proszę podać jej nazwę.
ANKIETER: wpisać nazwę pierwszej partii wymienionej spontanicznie.
nazwa partii ...............................................................
96. [nie czytać] nie ma takiej partii [przejść do PYT. P70.]
97. [nie czytać] trudno powiedzieć [przejść do PYT. P70.]
ANKIETER: jeżeli respondent nie wymienił żadnej konkretnej partii, przejść do PYT. P70.
P69. Czy uważa Pan(i), że należałoby prawnie zakazać funkcjonowania tej partii?
1. tak
2. nie
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
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ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 13.
P70. Czy Pana(i) zdaniem w ciągu najbliższych 12 miesięcy ........... [przeczytać kolejną pozycję z listy]:
1. zdecydowanie się poprawi
2. raczej się poprawi
3. nie zmieni się
4. raczej się pogorszy
5. zdecydowanie się pogorszy
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
A. sytuacja polityczna w Polsce ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B. sytuacja gospodarcza w Polsce ------------------------------------------------------------------------------------------------------

153

C. sytuacja materialna Pana(i) gospodarstwa domowego -------------------------------------------------------------------------

154

ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 13.

14

P71. A gdyby teraz zechciał(a) Pan(i) ocenić ogólnie okres ostatnich 16 lat, tzn. lata 1989-2005, to czy powiedział(a)by Pan(i), że ocenia
ten okres:
1. bardzo dobrze
2. raczej dobrze
155
3. raczej źle
4. bardzo źle
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę 14. Przeczytać kolejne punkty pytania z listy.
P72. Przeczytam teraz Panu(i), co ludzie mówią czasami o demokracji. Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza z następującymi
stwierdzeniami?
1. Zdecydowanie zgadzam się
2. Raczej zgadzam się
3. Raczej nie zgadzam się
4. Zdecydowanie nie zgadzam się
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
A. Niekiedy rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane niż demokratyczne ------------------------------------
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B. Dla ludzi takich jak ja nie ma w gruncie rzeczy znaczenia, czy rządy są demokratyczne czy niedemokratyczne

157

C. W demokracji za dużo jest niezdecydowania i gadania ------------------------------------------------------------------------

158

D. Demokracja słabo radzi sobie z utrzymaniem porządku ------------------------------------------------------------------------
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E. W demokracji są problemy, ale jest to lepszy system rządzenia niż każdy inny ------------------------------------------
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ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 14.
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 15.
P73. 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
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 od respondenta KARTĘ 15.
P74. Jak bardzo jest Pan(i) dumny(a) z bycia obywatelem(ką) polskim(ą)? Czy jest Pan(i):
1. bardzo dumny(a)
2. raczej dumny(a)
3. raczej nie jestem dumny(a)
4. zupełnie nie jestem dumny(a) z bycia obywatelem polskim
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
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ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 16.
P75. W jakim stopniu, ogólnie rzecz biorąc, obdarza Pan(i) zaufaniem:…[odczytać kolejny podpunkt pytania]
1) bardzo ufam
2) raczej ufam
3) raczej nie ufam
4) całkowicie nie ufam
8) [nie czytać] inne
9) [nie czytać] nie wie, bd.
A) Polskich parlamentarzystów------------------------------------------------------------------------------------------------------------

163

B) Prezydenta Lecha Kaczyńskiego -----------------------------------------------------------------------------------------------------

164

C) Nowy rząd, który niedawno powstał --------------------------------------------------------------------------------------------------

165

D) Ustępujący rząd (rząd Belki) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

166

E) Narodowy Bank Polski (NBP) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

167

F) Telewizję publiczną -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

168

ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 16.
P76. Czy brał(a) Pan(i) udział w poprzednich wyborach parlamentarnych we wrześniu 2001 roku?
1. tak
2. nie .[przejść do PYT. P78.]
3. nie byłem(am) uprawniony(a).[przejść do PYT. P78.]
7. [nie czytać] nie pamięta [przejść do PYT. P78.]
8. [nie czytać] odmowa odpowiedzi[przejść do PYT. P78.]

169

ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 17.
P77. Na którą partię lub ugrupowanie kandydujące do Sejmu oddał(a) Pan(i) wówczas swój głos?
ANKIETER: wpisać nazwę oraz numer wskazanej partii lub ugrupowania z karty. Jeżeli respondent mówi: „nie wiem”, „nie
pamiętam”, „trudno powiedzieć” itp. - wpisać kod „97”.
··························································································
97. [nie czytać] nie wiem, nie pamiętam, trudno powiedzieć
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 17.
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P78. Przypuśćmy, że wybory prezydenckie zostałyby powtórzone. Czy teraz, znając wyniki, wziął(ęła)by Pan(i) udział w powtórzonych
wyborach?
1. tak
2. nie[przejść do PYT. P80.]
171
7. trudno powiedzieć ..[przejść do PYT. P80.]
8. odmowa odpowiedzi[przejść do PYT. P80.]
ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę 8. Wpisać numer wskazanego kandydata.
P79. Na którego kandydata zagłosował(a)by Pan(i) w I turze wyborów prezydenckich?
01. Henryka Bochniarz
02. Marek Borowski
03. Leszek Bubel
04. Maciej Giertych
05. Liwiusz Ilasz
06. Lech Kaczyński
07. Jarosław Kalinowski
08. Janusz Korwin-Mikke
09. Andrzej Lepper
11. Jan Pyszko
12. Adam Słomka
13. Donald Tusk
14. Stanisław Tymiński
97 [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: odebrać od respondenta kartę 8.
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P80. Przypuśćmy, że zostałaby powtórzona tylko II tura wyborów prezydenckich. Czy wziął(ęła)by Pan(i) udział w powtórzonych
wyborach? [ANKIETER: poczekać, aż respondent udzieli odpowiedzi. Jeżeli brzmi ona „TAK”, zapytać:……..] Na kogo by Pan(i)
zagłosował(a)?
1. zagłosował(a)bym na Lecha Kaczyńskiego
2. zagłosował(a)bym na Donalda Tuska
173
3. nie zagłosował(a)bym
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
Wróćmy do kampanii wyborczej
P81. Proszę powiedzieć, jak często w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi rozmawiał(a) Pan(i) o polityce ze swoją rodziną,
przyjaciółmi czy znajomymi?
1. codziennie
2. kilka razy w tygodniu
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3. kilka razy w miesiącu
4. nigdy lub prawie nigdy
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
P82. W czasie kampanii pojawiły się materiały wyborcze, takie jak: plakaty, ulotki, reklamy telewizyjne itp. Czy miał(a) Pan(i) do nich
dostęp aż nazbyt często, dostatecznie często czy zbyt rzadko jak na Pana(i) potrzeby?
1) aż nazbyt często
2) dostatecznie często
3) zbyt rzadko
4) nie widziałem wcale
7) [nie czytać] trudno powiedzieć
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P83. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z: …[odczytać kolejny podpunkt pytania]
1. bardzo zadowolony(a)
2. raczej zadowolony(a)
3. niezbyt zadowolony(a)
4. w ogóle niezadowolony(a)
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
A. Dóbr posiadanych w swoim gospodarstwie domowym --------------------------------------------------------------------------

176

B. Swojego standardu życia----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

177

P84. Gdy ocenia Pan(i) swoją sytuację życiową, to jak ważne dla tej oceny jest porównanie z tym,…[ANKIETER: odczytać kolejno
podpunkty pytania]
1) w ogóle nieważne
2) raczej nieważne
3) raczej ważne
4) bardzo ważne
7) Trudno powiedzieć
A. jak żyli Pana/i rodzice w Pana/i wieku -----------------------------------------------------------------------------------------------

178

B. jak Pan/i żył/a przed rokiem 1990 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

179

C. jak żyją Pana/i przyjaciele i sąsiedzi -------------------------------------------------------------------------------------------------

180

D. jak żyją polskie elity ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

181

E. jak żyją ludzie w innych krajach Europy Wschodniej -----------------------------------------------------------------------------

182

F. jak żyją ludzie w Europie Zachodniej -------------------------------------------------------------------------------------------------

183
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ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 18.
P85. Dla każdej z poniższych rzeczy proszę określić, w jakim stopniu jest ona niezbędna, aby utrzymać przyzwoity poziom życia (w skali
od 1 – podstawowa potrzeba do 5 – rzecz luksusowa).
Podstawowa potrzeba
Rzecz luksusowa
x------------------------x------------------------x------------------------x------------------------x
1
2
3
4
5
7). [nie czytać] trudno powiedzieć
A) Telefon komórkowy -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

184

B) TV kablowa/satelitarna ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

185

C) Pralka automatyczna---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

186

D) Samochód ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

187

ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 18.
Ankieter: W pytaniach od P86. do P98. respondent może wybrać tylko jedną odpowiedź.
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 19.
P86. Co Pana(i) zdaniem jest najważniejszą przyczyną inflacji:
1. drukowanie pustych pieniędzy przez państwo na jego wydatki
2. rosnące koszty produkcji (np. cen surowców takich jak ropa naftowa itd.)
3. brak kontroli państwa nad cenami
4. podnoszenie cen przez przedsiębiorstwa
5. nadmierne żądania podnoszenie płac ze strony pracowników
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 19.
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 20.
P87. Co w Pana(i) opinii najlepiej opisuje skutki rosnącej inflacji:
1. jest korzystna dla ludzi, gdyż dzięki niej ludzie zarabiają coraz więcej pieniędzy
2. obniża poziom bezrobocia
3. jest niekorzystna dla ludzi mniej zamożnych, ponieważ powoduje, że kredyt jest dla nich trudniej
dostępny
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 20.
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 21.
P88. Jaka jest Pana(i) zdaniem najważniejsza przyczyna bezrobocia:
1. w zakładach brakuje miejsc pracy
2. ludzie kupują zagraniczne towary zamiast polskich
3. związki zawodowe wymuszają nadmierny poziom płac dla tych, którzy mają pracę
4. nie powstają nowe miejsca pracy
5. jest postęp technologiczny i wzrost wydajności pracy
6. wydłuża się czas pracy i zatrudnia się emerytów
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 21.
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 22.
P89. Bezrobocie wywołuje rozmaite negatywne skutki. Który spośród wymienionych jest Pana(i) zdaniem najważniejszy:
1. wzrost wydatków budżetowych na zasiłki dla bezrobotnych
2. straty państwa, ponieważ osoby, które nie mają pracy, nie płacą podatków
3. wzrost patologii społecznych, alkoholizmu i przestępczości
4. spowolnienie wzrostu gospodarczego kraju
5. utrata posiadanych wcześniej kwalifikacji przez pracowników
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 22.
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ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 23.
P90. Które z wymienionych na tej karcie określeń najlepiej Pana(i) zdaniem, opisuje prywatyzację:
1. oddawanie zakładów państwowych w prywatne ręce za darmo
2. złodziejstwo, okradanie biednych, rozkradanie majątku narodowego
3. likwidowanie przedsiębiorstw państwowych przynoszących zyski
4. sprzedaż przedsiębiorstw państwowych mająca na celu wzrost ich wydajności
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 23.
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 24.
P91. Jaki jest Pana(i) zdaniem główny skutek prywatyzacji:
1. poprawa jakości produktów
2. wzrost zarobków pracowników
3. większe wpływy do budżetu z podatków
4. wzrost bezrobocia
5. zmniejszenie świadczeń pracowniczych i socjalnych (urlopy, wczasy pracownicze itp.)
6. to, że wielu Polaków żyje w biedzie i musi szukać pracy za granicą
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 24.
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 25.
P92. Jaki, jest Pana(i) zdaniem, główny skutek wzrostu gospodarczego kraju:
1. wzrost zarobków wszystkich obywateli
2. podnoszenie się poziomu życia większości obywateli
3. spadek bezrobocia
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 25.
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 26.
P93. Co, jest Pana(i) zdaniem, najważniejszą przyczyną podnoszenia podatków:
1. niegospodarność rządu i innych organów państwowych
2. żeby państwo mogło tworzyć nowe miejsca pracy
3. żeby zapewnić wysokie pensje rządzącym i politykom
4. aby państwo mogło zapewnić pomoc dla mało zarabiających i biednych
5. aby dopłacać do niewydajnych przedsiębiorstw państwowych
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 26.
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 27.
P94. Jaki, Pana(i) zdaniem, jest najważniejszy skutek wysokich podatków:
1. hamują przedsiębiorczość i inicjatywę
2. zniechęcają ludzi do intensywnej pracy
3. zachęcają ludzi do ukrywania dochodów i uchylania się od płacenia podatków (szara strefa)
4. zniechęcają do inwestowania w kraju
5. zachęcają ludzi do emigracji za granicę
6. podnoszą średni poziom stopy życiowej obywateli
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 27.
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 28.
P95. Czym jest, Pana(i) zdaniem, przedsiębiorczość? Proszę wybrać najtrafniejsze, Pana(i) zdaniem, określenie:
1. prowadzenie własnej działalności gospodarczej
2. umiejętność omijania prawa, wchodzenia w układy, kombinowanie i korupcja
3. podejmowanie się różnych prac, aby zarobić parę złotych
4. zarządzanie i bycie menedżerem w jakiejś firmie
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 28.
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ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 29.
P96. Co,Pana(i) zdaniem, przede wszystkim powoduje wzrost przedsiębiorczości?:
1. państwo pozwala na większą swobodę gospodarowania
2. mniejsze są podatki i obciążenia przedsiębiorstw
3. mniejsze są podatki dla ludzi
4. podnosi się zarobki najmniej zarabiających
5. podnosi się podatki dla osób najlepiej zarabiających
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 29.
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 30.
P97. Za którą z wymienionych spraw rząd powinien być odpowiedzialny przede wszystkim:
1. zapewnienie powszechnej opieki medycznej
2. właściwy poziom życia ludzi starszych
3. zapewnienie pracy każdemu, kto chce pracować
4. zapewnienie lepszego startu młodym przedsiębiorcom
5. zmniejszenie różnic w dochodach
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 30.
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 31.
P98. Proszę powiedzieć jaki, Pana(i) zdaniem, byłby główny skutek wprowadzenia euro w miejsce złotego:
1. spowoduje wzrost cen produktów i usług
2. podniesie poziom życia obywateli
3. obniży koszty prowadzenia działalności gospodarczej
4. spowoduje utratę suwerenności walutowej Polski
5. przyspieszy budowę dróg i autostrad w Polsce
6. zmniejszenie różnic w dochodach
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 31.
Porozmawiajmy teraz o stosunkach Polski z Unią Europejską
P99. Jak, Pan(i) uważa, czy w sprawach najwyższej wagi polityka polskiego rządu jest wyznaczana przez:
1. Unię Europejską
2. Stany Zjednoczone
3. osobiste poglądy polskich biurokratów i technokratów
4. osobiste poglądy polskich polityków
5. to czego chcą obywatele Polski
8. [nie czytać] inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.)
9. [nie czytać] nie wie, brak danych
P100. Które z poniższych stwierdzeń jest Panu(i) bliższe?
1. Polska, jako największe państwo wśród nowych członków Unii Europejskiej, powinna odgrywać główną
rolę w stosunkach z krajami byłego Związku Radzieckiego, takimi jak Białoruś i Ukraina.
2. Polska powinna skoncentrować się przede wszystkim na rozwiązywaniu swoich wewnętrznych problemów
i unikać angażowania się w problemy krajów byłego Związku Radzieckiego, takich jak Białoruś i Ukraina.
8. [nie czytać] inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.)
9. [nie czytać] nie wie, brak danych
P101. Które z poniższych stwierdzeń jest Panu(i) bliższe?
1. Polska, jako największe państwo wśród nowych członków Unii Europejskiej, powinna w sprawach
dotyczących samej Unii reprezentować ogólny interes „nowych państw członkowskich” przeciwko
„starym państwom Unii”.
2. W sprawach Unii Europejskiej Polska powinna skoncentrować się przede wszystkim na swoim własnym
interesie narodowym i pozwolić, aby inne „nowe państwa członkowskie” zajmowały się swoimi
interesami.
8. [nie czytać] inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.)
9. [nie czytać] nie wie, brak danych
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P102. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana(i) wizji Europy?
1. Europa powinna zlikwidować wszystkie bariery handlowe, promować wolny przepływ dóbr, pracy i
kapitału oraz zachęcać rządy to obniżania podatków i redukowania swojej ingerencji w gospodarkę.
2. Europa powinna promować solidarność pomiędzy bogatymi a biednymi krajami i regionami, w tym
solidarność z rolnikami i gospodarką wiejską poprzez przydzielanie dotacji z bogatszych państw Unii
Europejskiej do biedniejszych krajów, regionów i obszarów wiejskich.
8. [nie czytać] inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.)
9. [nie czytać] nie wie, brak danych
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P103. Czy uważa Pan(i), iż członkostwo Polski w Unii Europejskiej pomaga czy szkodzi: …[odczytać kolejny podpunkt pytania]
1. zdecydowanie pomaga
2. raczej pomaga
3. ani nie pomaga ani nie szkodzi
4. raczej szkodzi
5. zdecydowanie szkodzi
8. [nie czytać] inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.)
9. [nie czytać] nie wie, brak danych
A. Polsce i polskiej gospodarce w ogóle ------------------------------------------------------------------------------------------------
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B. polskiemu rolnictwu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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C. Pańskiej rodzinie – jej poziomowi życia ---------------------------------------------------------------------------------------------
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P104. Która z poniższych opinii dotyczących stosunków z innymi członkami Unii Europejskiej jest Panu(i) bliższa? Polski rząd powinien:
1. bardziej zdecydowanie walczyć o polskie interesy narodowe
2. bardziej starać się być „dobrymi Europejczykami” i współpracować z innymi krajami Unii Europejskiej
208
8. [nie czytać] inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.)
9. [nie czytać] nie wie, brak danych
P105. Czy Pan(i), ktoś z członków Pańskiej rodziny lub przyjaciół pracował w państwie „starej Europy”, czyli kraju, który należał do Unii
Europejskiej zanim przystąpiła do niej Polska? JEŚLI NIE: Czy którakolwiek z tych osób chciałaby w przyszłości pracować w jednym z
państw „starej Europy”?
1. tak, pracowali w państwie „starej Europy”
2. nie, jeszcze nie, ale chcą to zrobić w przyszłości
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3. nie, jeszcze nie i w przyszłości też nie zamierzają tego robić
8. [nie czytać] inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.)
9. [nie czytać] nie wie, brak danych
P106. Jaki, Pana(i) zdaniem, jest główny powód, dla którego ludzie tacy jak Pan(i) czasem wyjeżdżają do pracy w jednym z państw
„starej Europy”?
[ANKIETER: wpisać tylko jedną odpowiedź. Jeśli respondent wskazuje więcej niż jeden, dopytać, który jest głównym
powodem.]
1. niskie zarobki lub brak pracy w Polsce
2. wyższe zarobki i większe możliwości poza Polską
3. aby zdobyć doświadczenie związane z życiem i pracą w innym kraju
8. [nie czytać] inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.)
9. [nie czytać] nie wie, brak danych
P107. Jaki, Pana(i) zdaniem, jest główny powód, dla którego osoby, które pracowały w państwach „starej Europy” wracają do Polski?
[ANKIETER: wpisać tylko jedną odpowiedź. Jeśli respondent wskazuje więcej niż jeden, dopytać, który jest głównym
powodem.]
1. znajdują pracę w Polsce
2. ich zarobki poza Polska nie są tak wysokie jak oczekiwali
3. koszt życia poza Polską jest zbyt wysoki
4. są źle traktowani przez ludzi w tych krajach
5. bardzo tęsknią za swoimi przyjaciółmi i rodziną w Polsce
6. chcieli wyjechać za granicę jedynie na krótki czas
8. [nie czytać] inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.)
9. [nie czytać] nie wie, brak danych
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Porozmawiajmy teraz o stosunkach Polski i Polaków z innymi narodami i krajami
P108.W jakim stopniu zgadza się Pan(i) z następującymi dwoma stwierdzeniami:
1 zdecydowanie zgadzam się
2 raczej zgadzam się
3 raczej nie zgadzam się
4 zdecydowanie nie zgadzam się
8. [nie czytać] inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.)
9. [nie czytać] nie wie, brak danych
A. Niedawne napięcia w stosunkach polsko-rosyjskich świadczą o tym, że Rosja będzie w przyszłości nieustannym
zagrożeniem dla polskiej suwerenności i niezależności. ---------------------------------------------------------------------B. Niemieckie żądania dotyczące odzyskania utraconego mienia na polskich terytoriach zachodnich oraz wysiłki Eriki
Steinbach (niemiecki Związek Wypędzonych), aby utworzyć w Berlinie centrum upamiętniające Niemców
wypędzonych z Polski i Czechosłowacji pod koniec drugiej wojny światowej będą w przyszłości źródłem
poważnych napięć w stosunkach niemiecko-polskich. ------------------------------------------------------------------------
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P109. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pana(i) poglądom na temat krajów graniczących z UE ?
1. Polska powinna pomóc temu krajowi wejść do UE
2. Polska powinna pomóc temu krajowi nawiązać dobre stosunki z UE, ale mu nie pomagać wejść do UE
3. Polska nie powinna poświęcać większej uwagi temu krajowi
4. Polska powinna przeciwstawić się jakiejkolwiek próbie wejścia do UE przez ten kraj
8. [nie czytać] inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.)
9. [nie czytać] nie wie, brak danych
A. Białorusi -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B. Ukrainy---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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C. Rosji ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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D. Turcji -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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P110. Turcja od 40 lat próbuje dołączyć do UE. Jak Pan(i) uważa, czy w negocjacjach pomiędzy UE a Turcją celem powinno być:
1. przyzwolenie Turcji na pełne członkostwo w UE
2. wytworzenie bliższych, specjalnych stosunków pomiędzy UE a Turcją, ale nie w celu pełnego
członkostwa Turcji w UE
3. utrzymanie aktualnego stanu rzeczy
8. [nie czytać] inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.)
9. [nie czytać] nie wie, brak danych
P111. Zakładając, że UE miałaby się powiększyć tylko o jeden z wymienionych niżej krajów, który z nich powinien to być P. zdaniem?
1. Ukraina
2. Białoruś
3. Rosja
4. Gruzja
5. Izrael
6. Turcja
8. [nie czytać] inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.)
9. [nie czytać] nie wie, brak danych
P112. A jeżeli wszystkie oprócz jednego z nich miałyby być przyjęte, to który kraj Pana(i) zdaniem należałoby pominąć i go nie
przyjmować?
1. Ukraina
2. Białoruś
3. Rosja
4. Gruzja
5. Izrael
6. Turcja
8. [nie czytać] inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.)
9. [nie czytać] nie wie, brak danych
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P113. W jakim stopniu wejście Polski do UE wpływa na:
1. bardzo silnie
2. dość silnie
3. w niewielkim stopniu
4. wcale
8. [nie czytać] inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.)
9. [nie czytać] nie wie, brak danych
A. niezależność i odrębność kulturową Polski -----------------------------------------------------------------------------------------
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B. decyzje i akcje podejmowane przez UE ---------------------------------------------------------------------------------------------
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P114. Jak Pan(i) sądzi, czy po śmierci Jana Pawła II wpływ Kościoła na polską politykę i społeczeństwo...
1. zwiększy się znacznie
2. zwiększy się nieco
3. pozostanie taki sam
4. zmniejszy się nieco
5. zmniejszy się w znacznym stopniu
8. [nie czytać] inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.)
9. [nie czytać] nie wie, brak danych
P115. Jak P. uważa, czy po śmierci Jana Pawła II wpływ Polski w europejskich i międzynarodowych sprawach...
1. zwiększy się znacznie
2. zwiększy się nieco
3. pozostanie taki sam
4. zmniejszy się nieco
5. zmniejszy się w znacznym stopniu
8. [nie czytać] inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.)
9. [nie czytać] nie wie, brak danych
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P116. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) z poniższym stwierdzeniem: Kraje, które nie są zakorzenione w tradycji chrześcijańskiej Europy
nie są tak naprawdę europejskie i nie powinny zostać przyjęte do UE.
1. zdecydowanie zgadzam się
2. raczej zgadzam się
3. raczej nie zgadzam się
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4. zdecydowanie nie zgadzam się
8. [nie czytać] inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.)
9. [nie czytać] nie wie, brak danych
P117. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) z poniższym stwierdzeniem: Kraje, które nie przestrzegają europejskich standardów praw
człowieka nie powinny zostać przyjęte do UE.
1 zdecydowanie zgadzam się
2 raczej zgadzam się
3 raczej nie zgadzam się
4 zdecydowanie nie zgadzam się
8. [nie czytać] inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.)
9. [nie czytać] nie wie, brak danych
P118. Która z poniższych opinii dotyczących stosunków z USA jest Panu(i) bliższa? Polski rząd…
1. powinien być bardziej stanowczy przeciwstawiając się polityce Stanów Zjednoczonych, które nakładają
różne zobowiązania na Polskę
2. powinien być dobrym sojusznikiem i ściślej współpracować z USA
8. [nie czytać] inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.)
9. [nie czytać] nie wie, brak danych
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P119. Załóżmy, że większość krajów UE będzie w zdecydowanej opozycji w stosunku do USA w sprawie …[Ankieter: odczytać kolejny
podpunkt]. Czy Polska Pana(i) zdaniem powinna
1. generalnie być lojalnym Europejskim krajem i zgadzać się ze stanowiskiem UE
2. generalnie być dobrym sojusznikiem USA i zgadzać się ze stanowiskiem Stanów Zjednoczonych
3. podstawą prowadzonej polityki powinny być sprawy merytoryczne danej kwestii, a nie stosunki Polski z
UE lub USA
8. [nie czytać] inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.)
9. [nie czytać] nie wie, brak danych
A. pewnych zagadnień ekonomicznych -------------------------------------------------------------------------------------------------
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B. obronności i bezpieczeństwa -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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P120. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pana(i) opinii w kwestii Stanów Zjednoczonych i Iraku?
1. USA miały rację dokonując inwazji i utrzymując wojska w Iraku
2. Stany Zjednoczone źle postąpiły dokonując inwazji i utrzymując wojska w Iraku, zatem powinny wycofać się z
tego kraju
3. USA źle postąpiły dokonując inwazji i utrzymując wojska w Iraku, ale teraz powinny tam zostać dopóki Irak
będzie w stanie sam się rządzić
8. [nie czytać] inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.)
9. [nie czytać] nie wie, brak danych
P121. Które z poniższych stwierdzeń jest Panu(i) bliższe w kwestii Polski i Iraku?
1. Polska postąpiła dobrze przystępując do koalicji utrzymującej wojska w Iraku
2. Polska postąpiła źle przystępując do koalicji utrzymującej wojska w Iraku
8. [nie czytać] inna odpowiedź (to zależy, trudno powiedzieć, itp.)
9. [nie czytać] nie wie, brak danych
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P122. Czasami można usłyszeć, że w życiu naszego kraju zbyt dużą rolę odgrywają ludzie pochodzenia żydowskiego. Czy Pan(i) zgadza
się z tym poglądem, czy nie?
1. Zdecydowanie tak
2. Raczej tak
3. Ani tak, ani nie
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4. Raczej nie
5. Zdecydowanie nie
7.[nie czytać] trudno powiedzieć
P123. Czy Pana(i) zdaniem ważne jest, aby więcej kobiet angażowało się w politykę?
1. Tak
2. Nie
3. To bez znaczenia
7.[nie czytać] trudno powiedzieć
P124.Czy poparł(a)by Pan(i) szczególne środki mające na celu zwiększenie obecności kobiet w polityce?
1. tak
2. nie[przejść do pyt. P126.]
7.[nie czytać] trudno powiedzieć[przejść do pyt. P126.]
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P125. Czy poparł(a)by Pan(i) postulat wprowadzenia obowiązkowego udziału kobiet na listach wyborczych w wyborach ogólnokrajowych
i samorządowych?
1. tak
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2. nie
7.[nie czytać] trudno powiedzieć
P126. Kto, Pana(i) zdaniem, kobiety czy mężczyźni mają większe ambicje polityczne?
1. kobiety
2. mężczyźni
3. na równi
7.[nie czytać] trudno powiedzieć
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METRYCZKA
M1. Proszę podać rok urodzenia: ........................................
237

M2. Płeć respondenta

1) mężczyzna
2) kobieta

238

M3. Niektórzy ludzie podejmują starania, aby poprawić swoją sytuację materialną. Czy w ciągu tego roku podejmował(a) Pan(i)
następujące działania w celu poprawy Pana(i) sytuacji materialnej? Czy …. [Ankieter w punkcie F „nie dotyczy” – zaznaczyć 1.]
1. nie
2. tak
7 [nie czytać] trudno powiedzieć
A. Rozglądał(a) się Pan(i) za dobrze płatną pracą -----------------------------------------------------------------------------------
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B. Poszukiwał(a) Pan(i) dodatkowego źródła zarobkowania -----------------------------------------------------------------------

240

C. Popierał(a) Pan(i) akcje strajkowe lub protestacyjne -----------------------------------------------------------------------------

241

D. Uczył(a) się Pan(i) nowego zawodu, specjalności, aby znaleźć dobrą pracę ----------------------------------------------

242

E. Ograniczał(a) Pan(i) wydatki do niezbędnego minimum ------------------------------------------------------------------------

243

F. Starał(a) się Pan(i) pracować więcej -------------------------------------------------------------------------------------------------

244

G. Pożyczał(a) Pan(i) pieniądze ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANKIETER: Jeśli w PYT. M3. nie ma żadnej odpowiedzi „tak”, zadać pytanie M4. W pozostałych przypadkach przejść do pytania
M5.
M4. Czy nie podejmował(a) Pan(i) starań, o których mówiliśmy dlatego, że:
1. nie było takiej potrzeby
czy
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2. nie miał(a) Pan(i) takiej możliwości
7. [nie czytać] trudno powiedzieć
M5. W polskich rodzinach często brakuje pieniędzy. Wielu z nas zmuszonych jest do podejmowania dodatkowej pracy. Czy zdarza się
Panu(i) w jakikolwiek sposób dorabiać?
1. tak
2. nie [przejść do pytania M7]
3. nie, ale zamierzam dorabiać w najbliższym czasie [przejść do pytania M7]
M6. Jakiego typu dodatkowe prace Pan(i) wykonuje?
ANKIETER: zaznaczyć pierwszą z odczytanych odpowiedzi, z którą respondent się zgodzi.
1. wyjeżdżam do pracy zagranicę
2. zajmuję się handlem
3. biorę prace zlecone z zakładu pracy
4. gram na giełdzie
5. poza godzinami pracy świadczę odpłatnie usługi swoim znajomym, sąsiadom, (np. sprzątanie,
gotowanie, prace w ogrodzie, w polu)
6. opiekuję się odpłatnie dziećmi, osobami starszymi, zwierzętami
7. inne (jakie?) …………………………………….
M7. Jak by Pan(i) oszacowała - jaki procent Pana(i) własnych dochodów pochodzi z dodatkowych źródeł?
1. mniej niż 10%
2. 11 – 20%
3. 21 – 40 %
4. 41 – 60 %
5. 61 – 80%
6. 81 – 90%
7. więcej niż 90%
97. [nie czytać]trudno powiedzieć
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M8. Czy zamierza Pan(i) rozpocząć w najbliższym czasie własną działalność gospodarczą?
1. tak
2. nie
3. już prowadzę taką działalność
7. [nie czytać]trudno powiedzieć
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Proszę podać godzinę zakończenia wywiadu: godz. ........ min. ........
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ANEKS DLA ANKIETERA
A1. ANKIETER: proszę wpisać numer okręgu wyborczego: [wg Karty Okręgów Wyborczych]
253

...................................................
MIES./DZIEŃ

A2. Dokładna data przeprowadzenia wywiadu (MIESIĄC, DZIEŃ):
[Zakodować w następujący sposób: w dwóch pierwszych polach miesiąc (np. 05)
w następnych dwóch polach dzień (np. 01)]

254

A3. Stosunek respondenta do wywiadu:
1) zdecydowanie życzliwy
2) raczej życzliwy
3) obojętny
4) raczej niechętny
5) zdecydowanie niechętny

Ank.
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Kod.
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Gmina, miejscowość .....................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko ankietera
[Prosimy o wpisanie
drukowanymi literami]
Oświadczam, że wywiad z respondentem wylosowanym pod wskazanym adresem przeprowadziłe(a)m osobiście.
.................................................................
(podpis ankietera)
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