Województwo
Adres
PGSW 2007
POLSKIE GENERALNE STUDIUM WYBORCZE
Listopad 2007
h

min

Proszę podać godzinę rozpoczęcia wywiadu: godz. ............... min. ..................
Dzień dobry, nazywam się .................. i jestem z PBS DGA. Prowadzimy badania ankietowe na różne tematy. Naszych
rozmówców losujemy z ogólnopolskiego spisu gospodarstw domowych. Odpowiedzi na pytania ankiety są objęte całkowitą tajemnicą i będą
wykorzystane jedynie w postaci zbiorczych zestawień.
Ankieter:Jeżeli zadajesz pytanie otwarte (tzn. takie na które respondent udziela swobodnej odpowiedzi), zapisz dokładnie odpowiedź
respondenta pod pytaniem w miejscu oznaczonym kropkami: .........................
Jeżeli zadajesz pytanie zamknięte (w którym respondent wskazuje odpowiedź z przedstawionej mu listy) w wówczas wpisz kod odpowiedzi
w kolumnie po prawej stronie w okienko:

lub

.

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.
C1. Jaka kwestia poruszana w ostatniej kampanii wyborczej była najważniejsza dla Pana(i) osobiście.
(ANKIETER: wpisz odpowiedź poniżej)

1

……………………………………………………………………………………….
C2. A jaka kwestia poruszana w tej kampanii była drugą w kolejności najważniejszą dla Pana(i)?
(ANKIETER: wpisz odpowiedź poniżej)
2

….......................................................................................................................
C3. Jaki jest Pana(i) zdaniem najważniejszy problem, stojący obecnie przed Polską?
(ANKIETER: wpisz odpowiedź poniżej)
3

…...................................................................................................................................................
ANKIETER: jeżeli respondent nie wskazał żadnego problemu, przejść do pyt. C7.
C4. A jaki Pana(i) zdaniem jest drugi najważniejszy problem, stojący obecnie przed Polską?
(ANKIETER: wpisz odpowiedź poniżej)
4

….........................................................................................................................................................

2
C5. Która partia, Pana(i) zdaniem, najlepiej poradziłaby sobie z najważniejszym problemem stojącym przed
Polską? (ANKIETER: wpisz odpowiedź poniżej)
….........................................................................................................................................................

5

ANKIETER: jeżeli respondent nie wskazał drugiego problemu w C4., przejść do pyt. C7.
C6. Która partia, Pana(i) zdaniem, najlepiej poradziłaby sobie z drugim problemem?
……................................................................................................................................................

6

ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 1
C7. 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 ma
duże znaczenie
żadnego znaczenia
x-------------------------x-------------------------x-------------------------x-------------------------x
1
2
3
4
5
7. (nie czytać) trudno powiedzieć

7

ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 1
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 2.
C8. 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 nie zmieni
może wiele zmienić
x-------------------------x-------------------------x-------------------------x-------------------------x
1
2
3
4
5
7. (nie czytać) trudno powiedzieć

8

ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 2.
C9. Jak ogólnie ocenia Pan(i) działalność rządów pod kierownictwem PiS w ciągu ostatnich dwóch lat?
1) bardzo dobrze
2) dobrze
3) źle
4) bardzo źle
7) (nie czytać) trudno powiedzieć

9

C10. Czy może Pan(i) powiedzieć, że którakolwiek partia w Polsce stosunkowo dobrze reprezentuje Pana(i)
poglądy?
1) tak
2) nie … [przejść do pyt. C12.]
7) (nie czytać) trudno powiedzieć … [przejść do pyt. C12.]

10

C11. A która partia reprezentuje Pana(i) poglądy najlepiej?
ANKIETER: wpisać nazwę wymienionej partii.

11

…................................................................................................................................................
C12. Niezależnie od tego, co sądzi Pan(i) o partiach, czy może Pan(i) powiedzieć, że którykolwiek z ważnych
polityków stosunkowo dobrze reprezentuje Pana(i) poglądy?
1) tak
2) nie … [przejść do pyt. C14.]
7) (nie czytać) trudno powiedzieć … [przejść do pyt. C14.]

12

3
C13. A który z ważnych polityków najlepiej reprezentuje Pana(i) poglądy? (ANKIETER: wpisz odpowiedź poniżej)
…................................................................................................................................................

13

ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 3
C14. 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.
Zdecydowanie
Zdecydowanie
mi się nie podoba
mi się podoba
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) Prawo i Sprawiedliwość (PiS) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

14

B) Platforma Obywatelska (PO) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15

C) Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) ----------------------------------------------------------------------------------------------------

16

D) Lewica i Demokraci (LiD) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17

ANKIETER: respondent nadal posługuje się KARTĄ 3
C15. 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.
Zdecydowanie
Zdecydowanie
mi się nie podoba
mi się podoba
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) Jarosław Kaczyński ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18

B) Donald Tusk ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19

C) Waldemar Pawlak -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20

D) Aleksander Kwaśniewski -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21

ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 3

4

ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 4.
C16. 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) Prawo i Sprawiedliwość (PiS) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

22

B) Platforma Obywatelska (PO) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23

C) Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) ----------------------------------------------------------------------------------------------------

24

D) Lewica i Demokraci (LiD) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25

ANKIETER: respondent nadal posługuje się KARTĄ 4.
C17. 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 umieściłbym 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
97) (nie czytać) trudno powiedzieć

26

ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 4.
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 5.
C18. Politycy ostatnio często mówili o podziale na Polskę liberalną i Polskę solidarną. Gdzie umieścił(a)by siebie
Pani na skali od 0 do 10, na której 0 oznacza Polskę solidarną a 10 Polskę liberalną?
ANKIETER: respondent lokuje siebie na skali.
27

Polska solidarna
Polska liberalna
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
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 5.
C19. Czy może Pan(i) powiedzieć, że w czasie kampanii wyborczej między partiami były: duże różnice, niewielkie
różnice, czy może nie było różnic w ogóle?
1) duże różnice
2) niewielkie różnice
3) nie było żadnych różnic
7) (nie czytać) trudno powiedzieć

28

5

C20. Na ile uważnie śledził(a) Pan(i) kampanię parlamentarną? Bardzo uważnie, dość uważnie, niezbyt uważnie,
czy też nie śledził(a) jej Pan(i) w ogóle?
1) bardzo uważnie
2) dość uważnie
3) niezbyt uważnie
4) w ogóle nie śledziłe(a)m kampanii wyborczej
7) (nie czytać) trudno powiedzieć

29

C21. 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

30

C22. Czy wśród polskich partii politycznych jest taka, którą uważa Pan(i) za bliską sobie?
1) tak … [przejść do PYT. C24]
2) nie
7) (nie czytać) trudno powiedzieć

31

ANKIETER: odpowiadają tylko ci respondenci, którzy w poprzednim PYT. C22. odpowiedzieli „nie” lub nie
udzielili odpowiedzi.
C23. A czy któraś z partii jest Panu(i) choćby nieco bliższa niż inne?

32

1) tak
2) nie … [przejść do pyt. C26]
7) (nie czytać) trudno powiedzieć … [przejść do pyt. C26.]
C24. Która to partia?
ANKIETER: wpisać nazwę partii wymienionej przez respondenta. Jeżeli wymienił więcej niż jedną partię,
wpisać pierwszą wymienioną.

33

….............................................................................................................................
97) (nie czytać) trudno powiedzieć
ANKIETER: Odpowiadają tylko ci respondenci, którzy odpowiedzieli „tak” na pytanie C22 lub C23.
Powtórzyć nazwę partii z pytania C24, jeżeli respondent wymienił jakąś nazwę. Jeżeli nie wymienił
żadnej nazwy to również zadajemy to pytanie akcentując słowo partia.
C25. Czy czuje się Pan(i) związany(a) z …. [ANKIETER: wymienić nazwę partii z C24.] bardzo mocno, raczej
mocno, czy niezbyt mocno?

34

1) bardzo mocno
2) raczej mocno
3) niezbyt mocno
7) (nie czytać) trudno powiedzieć
ANKIETER: pytanie C26. zadajemy wszystkim respondentom.
C26. 21 października 2007 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) … [przejść do pyt. C28]
2) nie, nie głosowałem(am)
3) nie byłem(am) uprawniony(a)
8) (nie czytać) odmowa odpowiedzi

35

6

ANKIETER: odpowiadają respondenci, którzy w poprzednim pytaniu stwierdzili, że nie głosowali, nie byli
uprawnieni lub odmówili odpowiedzi.
ANKIETER: Wręczyć respondentowi KARTĘ 6.
C27. A gdyby jednak wziął(ęła) Pan(i) udział w głosowaniu, to na jaką partię najprawdopodobniej oddałby Pan(i)
swój głos?
ANKIETER: Respondent może wymienić najwyżej dwie partie, gdy nie może się zdecydować, na którą
zagłosowałby z większym prawdopodobieństwem. Jeżeli wymieni więcej niż dwie, zapisać
dwie pierwsze wymienione w kolejności wymienienia.
ANKIETER: wpisać numery wybranych komitetów wyborczych z karty.
1. ….................................................................................................................................

36
37

2. ….................................................................................................................................
92) (nie czytać) nie wyobraża sobie takiej sytuacji – na pewno nie wziąłby udziału w głosowaniu
93). (nie czytać) oddałby głos nieważny
97) (nie czytać) trudno powiedzieć
ANKIETER: Po zadaniu pytania C27. przejść do pyt. C31.
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 6. – PYTANIE TYLKO DLA GŁOSUJĄCYCH
C28. Na kandydata którego komitetu wyborczego (partii lub ugrupowania) głosował(a) Pan(i) w wyborach do
Sejmu?
ANKIETER: wpisać numer wskazanej partii.

38

...........................................................
97) (nie czytać) nie wie, nie pamięta
ANKIETER: respondent nadal posługuje się KARTĄ 6.
C29. Czy zastanawiając się, na kogo głosować w wyborach do Sejmu, brał(a) Pan(i) pod uwagę jakieś inne
partie? Jeżeli tak, to proszę wskazać, które to były partie?
ANKIETER: zapisać dwie pierwsze wymienione przez respondenta partie
39

1. ..........................................................
40

2. ..........................................................
93) (nie czytać) nie brał(a) pod uwagę żadnej innej partii
97) (nie czytać) trudno powiedzieć
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 6.
C30. 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 „KW Platformy Obywatelskiej RP”, to cztery razy wpisujemy „KW Platformy
Obywatelskiej RP”
1.

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

41

2.

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

42

3.

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

43

4.

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

44

7

ANKIETER: pytanie C31. zadajemy wszystkim respondentom.
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 6.
C31. Czy startowały w wyborach parlamentarnych takie partie, na które nigdy by Pan(i) nie zagłosował(a)? Jeżeli
tak, proszę wskazać, które to partie?
ANKIETER: wpisać numery wskazanych partii. Jeżeli respondent wymienił więcej niż trzy partie, zapisać
numery trzech wymienionych jako pierwsze.
1. ..........................................................
2. ..........................................................

45

3. ..........................................................

46

92) (nie czytać) wszystkie partie poza tą, na którą głosowałem
93) (nie czytać) nie ma takiej partii
97) (nie czytać) trudno powiedzieć

47

ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 6.
UWAGA: Pytań od C32 do P41 nie zadawać osobom, które w pytaniu C26 wybrały odpowiedź 3 (nie byłem
uprawniony do głosowania)
C32. Czy brał(a) Pan(i) udział w poprzednich wyborach parlamentarnych we wrześniu 2005 roku?
1) tak
2) nie … [przejść do pyt. C34.]
3) nie byłem(am) uprawniony(a) … [przejść do pyt. C34.]
7) (nie czytać) nie pamięta … [przejść do pyt. C34.]
8) (nie czytać) odmowa odpowiedzi … [przejść do pyt. C34.]

48

ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 7.
C33. 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

49

ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 7.
C34. Czy uczestniczył(a) Pan(i) 9 października 2005 r. w I turze wyborów prezydenckich?
1) tak
2) nie … [przejść do pyt. C36.]
3) nie byłe(a)m uprawniony(a) … [przejść do pyt. C36.]
7) (nie czytać) nie pamiętam … [przejść do pyt. C36.]
8) (nie czytać) odmowa odpowiedzi … [przejść do pyt. C36.]

50

ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę 8. Wpisać numer wskazanego kandydata.
C35. Na którego kandydata głosował(a) Pan(i) w I turze wyborów prezydenckich?
09. Andrzej Lepper
01. Henryka Bochniarz
10. Daniel Podrzycki
02. Marek Borowski
11. Jan Pyszko
03. Leszek Bubel
12. Adam Słomka
04. Maciej Giertych
13. Donald Tusk
05. Liwiusz Ilasz
14. Stanisław Tymiński
06. Lech Kaczyński
97. (nie czytać) trudno powiedzieć, nie
07. Jarosław Kalinowski
pamięta
08. Janusz Korwin-Mikke
ANKIETER: odebrać od respondenta kartę 8.

51

8
C36. Czy uczestniczył(a) Pan(i) 23 października 2005 r. w II turze wyborów prezydenckich?
1. tak
2. nie [przejść do PYT. P38.]
3. nie byłe(a)m uprawniony(a) … [przejść do PYT. P38.]
8. odmowa odpowiedzi [przejść do PYT. P38.]
C37. 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
P38. Czy brał(a) Pan(i) udział w ostatnich wyborach do samorządu lokalnego w 2006 r.?
1. nie
2. tak
3. nie byłe(a)m uprawniony(a) … [przejść do PYT. P42.]
7. (nie czytać) nie pamiętam
8. (nie czytać) odmowa odpowiedzi

52

53

54

P39. W 2003 roku odbyło się referendum na temat wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Proszę powiedzieć, czy
i jak głosował(a) Pan(i) w tym referendum?
1) nie brałe(a)m udziału w referendum
2) głosowałe(a)m za wstąpieniem
3) głosowałe(a)m przeciw wstąpieniu
4) nie byłe(a)m uprawniony(a)
7) (nie czytać) nie pamiętam
8) (nie czytać) odmowa odpowiedzi

55

P40. Czy brał(a) Pan(i) udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2004 roku?
1) tak
2) nie … [przejść do pyt. 42.]
3) nie byłe(a)m uprawniony(a) … [przejść do pyt. 42.]
7) (nie czytać) nie pamiętam … [przejść do pyt. 42.]
8) (nie czytać) odmowa odpowiedzi … [przejść do pyt. 42.]

56

ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 9.
P41. 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”,
„nie pamiętam” itp. - wpisać kod „97”

57

....................................................................................................................................................
97) (nie czytać) nie pamiętam
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 9.
WRÓĆMY DO OSTATNICH WYBORÓW.
ANKIETER: pytania P42. – P44. zadajemy jedynie tym respondentom, którzy wybrali odpowiedź „1”
w pyt. C26., czyli głosowali w ostatnich wyborach. W innym przypadku przejść do pyt. P45.
P42. Jaki był najważniejszy powód, dla którego zagłosował(a) Pan(i) w ostatnich wyborach na kandydata właśnie
tej partii? (ANKIETER: wpisz odpowiedź poniżej)
..........................................................................................................................................
99) (nie czytać) nie dotyczy

58

9

P43. Czym przede wszystkim kierował(a) się Pan(i) zaznaczając na karcie do głosowania nazwisko kandydata na
posła?
1) chęcią poparcia konkretnego kandydata
2) chęcią poparcia konkretnej partii
3) chęcią zagłosowania przeciwko jakiejś partii
4) obawą przed zmarnowaniem głosu
5) chęcią zagłosowania na przyszłego zwycięzcę
6) (nie czytać) z innego powodu
7) (nie czytać) trudno powiedzieć
9) (nie czytać) nie dotyczy

59

P44. W telewizji, radiu, internecie, na ulicach prowadzone były kampanie zachęcające do udziału w wyborach pod
hasłami: „Zmień kraj. Idź na wybory”, „Parlament. Zrób to sam”, „Nie pękaj. Dokonaj wyboru”. Czy te
kampanie:
1) przekonały mnie i zadecydowały o moim udziale w wyborach
2) zachęciły mnie do udziału w wyborach
3) nie miały żadnego wpływu na moją decyzję
4) nic nie słyszałe(a)m o tych kampaniach
7) (nie czytać) trudno powiedzieć
9) (nie czytać) nie dotyczy

60

ANKIETER: po zadaniu pytania P44. przejść do pytania P46.
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ10.
ANKIETER: pytanie P45 zadajemy jedynie tym respondentom, którzy wybrali odpowiedź „2”
w pyt. C26, czyli NIE GŁOSOWALI w ostatnich wyborach.
P45. Powiedział(a) Pan(i) poprzednio, że nie brał(a) udziału w ostatnich wyborach parlamentarnych. Proszę
wskazać najważniejszy powód swojej decyzji:
1) Nie głosowałem(am), żeby zaprotestować przeciwko sposobowi rządzenia w naszym kraju
2) Nie głosowałem(am), ponieważ pojedynczy głos i tak niczego nie zmieni
3) Nie głosowałem(am), ponieważ żadna partia nie ma odpowiedniego programu
4) Nie głosowałem(am), ponieważ nie czułem(am) się dostatecznie poinformowany(a) o tych wyborach
5) Nie głosowałem(am), ponieważ moi bliscy namawiali mnie do poparcia różnych partii
6) Nie głosowałem(am) ze względu na stan zdrowia
7) Nie głosowałem(am) ze względu na pracę lub wyjazd
8) Nie głosowałem(am), ponieważ polityka mnie nie interesuje
97) (nie czytać) trudno powiedzieć
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 10.
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PYTANIA DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW
P46. Czy jest Pan(i) za, czy przeciw powoływaniu sejmowych komisji śledczych do zbadania takich spraw jak np.
działalność CBA, ABW, śmierć Barbary Blidy itp. Czy uważa Pan(i), że należy powoływać takie komisje?
Ankieter: Jeżeli respondent odpowie że chciałby powołania komisji w jednej lub dwóch wymienionych w pytania
sprawach zaznacz odpowiedź 1 - Tak,
1) Tak
2) Nie
7) (nie czytać) trudno powiedzieć

62

P47. Polskie siły zbrojne zaangażowane są w misje zagraniczne we współpracy z USA w Iraku oraz w ramach
NATO w Afganistanie. Kiedy powinniśmy się wycofać?
1) natychmiast, bez względu na zobowiązania
2) jak najszybciej, gdy tylko wygasną nasze obecne zobowiązania, bez ich przedłużania
3) dopiero po zrealizowaniu celów misji – po opanowaniu terroryzmu w tych krajach
7) (nie czytać) trudno powiedzieć

63
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P48. 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

64

P49. W odniesieniu do każdej z wymienionych na kartach 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 A. do J . 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
97) (nie czytać) trudno powiedzieć
A.

B.

C.

D.

E.

F.

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
97) (nie czytać) trudno powiedzieć
00) Należy sprywatyzować wszystkie przedsiębiorstwa państwowe
…
10) Znaczna liczba przedsiębiorstw powinna pozostać własnością państwową
97) (nie czytać) trudno powiedzieć
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.
97) (nie czytać) trudno powiedzieć
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
97) (nie czytać) trudno powiedzieć
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
97) (nie czytać) trudno powiedzieć
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
97) (nie czytać) trudno powiedzieć
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66

67

68

69

70

11
G.

H.

I.

00) Należy utrzymać obecny system emerytur rolniczych KRUS, w którym budżet płaci ponad 90%
składek na emerytury rolników niezależnie od ich dochodów
…
10) System KRUS należy zmienić podnosząc składkę płaconą przez rolników, proporcjonalnie do ich
dochodów
97) (nie czytać) trudno powiedzieć
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
97) (nie czytać) trudno powiedzieć
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
97) (nie czytać) trudno powiedzieć

71

72

73

ANKIETER: respondent nadal posługuje się KARTAMI –B, –C, –E, –F.
P50. 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 – PiS 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, E, F odpowiadają kwestiom
przedstawionym w pytaniu P48.
(3) Po zakodowaniu odpowiedzi na temat (B) – PRYWATYZACJI, przechodzimy – kolejno
- do pytań odnośnie: (C) ROZLICZENIA PRZESZŁOŚCI KOMUNISTYCZNEJ (E)
PODATKÓW i (F) POLITYKI POLSKI WOBEC UNII EUROPEJSKIEJ.
B ……………………

74

C ……………………

75

E ……………………

76

F ……………………

77

ANKIETER: respondent nadal posługuje się tymi samymi KARTAMI.
P51. A teraz porozmawiajmy o stanowisku Platformy Obywatelskiej (PO) w tych samych kwestiach. Zaczynamy
od PRYWATYZACJI, czy Pana(i) zdaniem, stanowisko PO 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 P49. odnoszą się także do niniejszego.
B ……………………

78

C ……………………

79

E ……………………

80

F ……………………

81
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ANKIETER: respondent nadal posługuje się tymi samymi KARTAMI.
P52. A jakie jest Pana(i) zdaniem stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) w tych samych
kwestiach. Zaczynamy od PRYWATYZACJI, czy Pana(i) zdaniem, stanowisko PSL 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 P49. odnoszą się także do niniejszego.
B ……………………

82

C ……………………

83

E ……………………

84

F ……………………

85

ANKIETER: respondent nadal posługuje się tymi samymi KARTAMI.
P53. A jakie jest Pana(i) zdaniem stanowisko Lewicy i Demokratów (LiD) w tych samych kwestiach.
Zaczynamy od PRYWATYZACJI, czy Pana(i) zdaniem, stanowisko LiD 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 P49. odnoszą się także do niniejszego.
B ……………………

86

C ……………………

87

E ……………………

88

F ……………………

89

X54. Przedstawię teraz Panu(i) kilka opinii na temat tego, kto może zostać polskim obywatelem. Proszę
powiedzieć, czy zgadza się Pan(i) z każdą z nich, czy się nie zgadza. Obywatelem Polski może być…
1. nie, nie zgadzam się
2. tak, zgadzam się
7. (nie czytać) trudno powiedzieć
A. każdy, kogo rodzice są Polakami

90

B. każdy – pod warunkiem, że jest wyznania katolickiego

91

C. każdy – pod warunkiem, że zna polską tradycję i żyje zgodnie z polskimi zwyczajami

92

D. każdy – pod warunkiem, że mówi po polsku

93

E. każdy, kto urodził się w Polsce

94

F. każdy, pod warunkiem, że podziela wartości demokratyczne zapisane w konstytucji RP

95

G. każdy, kto zechce – niezależnie od pochodzenia, religii, poglądów i podzielanych wartości

96
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S55. Ludzie mają różne opinie na temat tego, co to znaczy być Polakiem. Na ile ważne dla bycia Polakiem są
Pana(i) zdaniem następujące elementy?
1. bardzo ważne
2. raczej ważne
3. niezbyt ważne
4. w ogóle nieważne
7) (nie czytać) trudno powiedzieć
A. bycie chrześcijaninem

97

B. podzielanie polskich tradycji kulturowych

98

C. urodzenie się w Polsce

99

D. posiadanie polskich rodziców

100

E. poszanowanie polskiego prawa i instytucji

101

F. czucie się Polakiem

102

G. znajomość języka polskiego

103

H. realizowanie praw obywatelskich, na przykład bycie aktywnym w polskim życiu politycznym

104

I. bycie obywatelem państwa polskiego

105

X56. Przedstawię teraz Panu(i) kilka różnych opinii. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza się Pan(i) z każdą
z nich, a w jakim się nie zgadza:
1. zdecydowanie się zgadzam
2. raczej się zgadzam
3. częściowo tak, częściowo nie
4. raczej się nie zgadzam
5. zdecydowanie się nie zgadzam
7. (nie czytać) trudno powiedzieć
A. Spory i konflikty między rozmaitymi grupami społecznymi na ogół szkodzą państwu i społeczeństwu

106

B. W Polsce wystarczyłoby, aby działała jedna dobra i sprawna partia polityczna, a wtedy wszystkie inne byłyby
zbędne

107

C. Większość ma zawsze rację i należy się jej podporządkować

108

D. Należy zawsze zwracać uwagę na to, co ludzie powiedzą

109

E. Człowiek w pojedynkę niewiele może zdziałać

110

F. Państwo jest odpowiedzialne za to, by zmniejszać różnice między biednymi a bogatymi

111
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ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 11.
X57. Dla różnych ludzi różne prawa, które posiada obywatel, mają różne znaczenie: jedne są ważniejsze, inne
mniej ważne.
1. prawo do bezpłatnej edukacji
2. prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej
3. prawo do udziału w wyborach
4. prawo do stowarzyszania się
5. wolność słowa
6. wolność wyznania
A. Które z poniższych praw uważa Pan(i) osobiście za najważniejsze prawo – proszę wskazać jedno z podanej
listy.

112

B. A teraz proszę wybrać drugie pod względem ważności prawo.

113

C. I na koniec proszę wskazać jeszcze trzecie pod względem istotności prawo.

114

ANKIETER: odebrać respondentowi KARTĘ 11.
X58. W Polsce istnieją różne możliwości angażowania się w życie społeczne. Jedną z nich jest działanie w
dobrowolnych organizacjach, stowarzyszeniach, klubach tworzonych oddolnie przez ludzi, którzy wspólnie chcą
realizować cele ważne dla nich, dla jakiejś grupy społecznej lub szerszej społeczności. Czy w ostatnim roku
poświęcał(a) Pan(i) swój wolny czas angażując się czynnie w działalność, w pracę na rzecz takiej organizacji,
stowarzyszenia, ruchu, klubu, fundacji itp.?

115

1. nie
2. tak
7. (nie czytać) trudno powiedzieć
X59. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami:
1) zdecydowanie zgadzam się ................................ 1
2) raczej zgadzam się .............................................. 2
3) raczej nie zgadzam się ........................................ 3
4) zdecydowanie nie zgadzam się ........................... 4
7) (nie czytać) trudno powiedzieć ......... 7
A. Ludzie tacy jak ja nie mają wpływu na to, co robi rząd ----------------------------------------------------------------------------

116

B. Niezależnie od wyniku wyborów naszym państwem rządzą zawsze ci sami ludzie

117

C. Nasze państwo troszczy się o sprawy zwykłych ludzi

118

D. Nasze państwo równo traktuje wszystkich ludzi

119

E. Nasze państwo nie powinno wtrącać się w to, co robią obywatele, o ile nie łamią oni prawa

120

F. Rząd powinien zdecydowanie reagować, gdy za granicą krytykowane jest nasze państwo

121

G. Gdyby nasze państwo było zagrożone, należałoby go bronić nawet z narażeniem życia

122

H. Polski naród i polskie państwo to dwie zupełnie różne rzeczy

123

P60. Czy jest taka partia, do której czuje Pan(i) prawdziwą niechęć, złość? Jeśli tak, to proszę podać jej nazwę.
ANKIETER: wpisać nazwę partii. Jeśli respondent wymienił więcej niż jedną partię, proszę zapisać
pierwszą wymienioną
nazwa partii …..............................................................................................
96) (nie czytać) nie ma takiej partii … [przejść do pyt. P62]
97) (nie czytać) trudno powiedzieć … [przejść do pyt. P62]
ANKIETER: jeżeli respondent nie wymienił żadnej konkretnej partii, przejść do pyt. P62.

124
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P61. Czy uważa Pan(i), że należałoby prawnie zakazać funkcjonowania tej partii?
1) tak
2) nie

125

7) (nie czytać) trudno powiedzieć

P62. A gdyby teraz zechciał(a) Pan(i) ocenić ogólnie PRL, to czy powiedział(a)by Pan(i), że ocenia ten okres:
1) bardzo dobrze
2) raczej dobrze
3) raczej źle
4) bardzo źle
7) (nie czytać) trudno powiedzieć

126

P63. 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
2) w znacznym stopniu
3) w niewielkim stopniu
4) wcale nie jest zależna
7) (nie czytać) trudno powiedzieć

127

ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 12.
P64. Czy w ciągu ostatniego roku ........... [przeczytać kolejną pozycję z listy A-C]:
1) zdecydowanie się poprawiła ........................ 1
2) raczej się poprawiła ..................................... 2
3) nie zmieniła się ............................................ 3
4) raczej się pogorszyła ................................... 4
5) zdecydowanie się pogorszyła ...................... 5
7) (nie czytać) trudno powiedzieć ......... 7
A) sytuacja polityczna w Polsce -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

128

B) sytuacja gospodarcza w Polsce ------------------------------------------------------------------------------------------------------

129

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

130

ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 12.
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 13.
P65. Jak Pan(i) ocenia obecną ........... [przeczytać kolejną pozycję z listy A-C]?
Czy jest ona:
1) bardzo dobra .......................................... 1
2) dobra ...................................................... 2
3) ani dobra, ani zła .................................... 3
4) zła ........................................................... 4
5) bardzo zła................................................ 5
7) (nie czytać) trudno powiedzieć ....... 7
A) sytuację polityczną w Polsce ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

131

B) sytuację gospodarczą w Polsce --------------------------------------------------------------------------------------------------------

132

C) sytuację materialną własnego gospodarstwa domowego ------------------------------------------------------------------------

133

ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 13.
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ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 14.
P66. Czy Pana(i) zdaniem w ciągu najbliższych 12 miesięcy ........... [przeczytać kolejną pozycję z listy A-C]:
1) zdecydowanie się poprawi ........................... 1
2) raczej się poprawi ........................................ 2
3) nie zmieni się ............................................... 3
4) raczej się pogorszy ...................................... 4
5) zdecydowanie się pogorszy ......................... 5
7) (nie czytać) trudno powiedzieć ......... 7
A) sytuacja polityczna w Polsce -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

134

B) sytuacja gospodarcza w Polsce ------------------------------------------------------------------------------------------------------

135

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

136

ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 14
P67. A gdyby teraz zechciał(a) Pan(i) ocenić ogólnie okres ostatnich 18 lat, tzn. lata 1989-2007, to czy
powiedział(a)by Pan(i), że ocenia ten okres:
1) bardzo dobrze
2) raczej dobrze
3) raczej źle
4) bardzo żle
7) (nie czytać) trudno powiedzieć

137

X68. Przeczytam teraz Panu(i), co ludzie mówią czasami o demokracji. Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza
z następującymi stwierdzeniami?
ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę 15. Przeczytać kolejne punkty pytania z listy.
1) zdecydowanie zgadzam się ......................... 1
2) raczej zgadzam się ...................................... 2
3) raczej nie zgadzam się ................................ 3
4) zdecydowanie nie zgadzam się ................... 4
7) (nie czytać) trudno powiedzieć ..... 7
A) Niekiedy rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane niż demokratyczne -------------------------------------

138

B) Dla ludzi takich jak ja nie ma w gruncie rzeczy znaczenia, czy rządy są demokratyczne czy niedemokratyczne -

139

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

140

D) Demokracja słabo radzi sobie z utrzymaniem porządku -------------------------------------------------------------------------

141

E) W demokracji są problemy, ale jest to lepszy system rządzenia niż każdy inny -------------------------------------------

142

ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 15.

17
X69. W ludziach określenie PAŃSTWO budzi różnego rodzaju uczucia. Czy w Panu(i) słowo PAŃSTWO budzi
:.... [odczytać kolejne podpunkty A-E]
1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. częściowo tak, częściowo nie
4. raczej nie
5. zdecydowanie nie
7. (nie czytać) trudno powiedzieć
A. niechęć

143

B. lęk, obawę, poczucie zagrożenia

144

C. spokój, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa

145

D. szacunek, poważanie, uznanie

146

E. sympatię

147

S70. Ludzie w różnym stopniu czują się związani ze swoimi miastami lub wsiami, ze swoim regionem, ze swoim
krajem lub z Europą. A jeśli chodzi o Pana(ią), czy czuje się Pan(i) bardzo związany(a), raczej związany(a), raczej
niezwiązany(a), czy w ogóle niezwiązany(a) ... [odczytać kolejne podpunkty A-D]
1. bardzo związany(a)
2. raczej związany(a)
3. raczej niezwiązany(a)
4. w ogóle niezwiązany(a)
7) (nie czytać) trudno powiedzieć
A. ze swoim miastem lub wsią

148

B. ze swoim regionem (ANKIETER: cokolwiek respondent rozumie przez swój region)

149

C. z Polską

150

D. z Europą

151

S71. Ludzie różnią się pod względem opinii na temat tego, co oznacza bycie Europejczykiem. Według Pana(i), jak
ważna jest każda z wymienionych cech:
1. bardzo ważna
2. średnio ważna
3. niezbyt ważna
4. w ogóle nieważna
7) (nie czytać) trudno powiedzieć
A. bycie chrześcijaninem

152

B. podzielanie europejskich tradycji kulturowych

153

C. urodzenie się w Europie

154

D. posiadanie rodziców-Europejczyków

155

E. poszanowanie prawa i instytucji Unii Europejskiej

156

F. czucie się Europejczykiem

157

G. znajomość jakiegoś języka europejskiego

158

H. realizowanie praw obywatelskich, na przykład bycie aktywnym w życiu politycznym Unii Europejskiej

159

I. bycie obywatelem jednego z państw europejskich

160
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ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 16.
X72. 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

161

ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 16.
X73. 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

162

S74. Czy z perspektywy minionych trzech lat ocenia Pan(i) że członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest
korzystne, czy niekorzystne ….. [odczytać kolejne podpunkty A-F]
1. zdecydowanie korzystne
2. raczej korzystne
3. ani korzystne ani niekorzystne
4. raczej niekorzystne
5. zdecydowanie niekorzystne
7) (nie czytać) trudno powiedzieć
A. dla Pana(i)

163

B. dla Pana(i) rodziny

164

C. dla środowiska zawodowego

165

D. dla regionu, miejsca zamieszkania

166

E. dla kraju

167

F. dla Unii Europejskiej

168

S75. Czy mógł(ogła)by Pan(i) powiedzieć, czy i w jakim stopniu zgadza się Pan(i) a, czy też nie zgadza się z
takim stwierdzeniem: „Ci, którzy podejmują decyzje w Unii Europejskiej, w zbyt małym stopniu uwzględniają
interesy Polski”
1. zdecydowanie się zgadzam
2. raczej się zgadzam
3. ani się zgadzam, ani nie zgadzam
4. raczej się nie zgadzam
5. zdecydowanie się nie zgadzam
7) (nie czytać) trudno powiedzieć

169
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ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 17.
S76. Obecnie w większości państw europejskich decyzje polityczne podejmowane są na trzech różnych
szczeblach władzy: na szczeblu regionalnym, na szczeblu krajowym oraz na szczeblu Unii Europejskiej. Kto –
Pana(/i) zdaniem – powinien być odpowiedzialny za każdy z następujących obszarów polityki?
1. szczebel regionalny
2. szczebel krajowy
3. szczebel Unii Europejskiej
4. (nie czytać) jest to obszar polityki, o którym nie powinien rozstrzygać żaden ze
szczebli władzy
5. (nie czytać) więcej niż jeden
7. (nie czytać) trudno powiedzieć
A. Walka z bezrobociem

170

B. Polityka imigracyjna

171

C. Polityka w zakresie ochrony środowiska

172

D. Walka z przestępczością

173

E. Polityka w zakresie opieki zdrowotnej

174

F. Polityka rolna

175

G. Polityka podatkowa

176

ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 17.
S77. Proszę pomyśleć o Unii Europejskiej za jakieś 10 lat. Czy jest Pan(i) za, czy przeciw każdej z następujących
propozycji?
1. zdecydowanie za
2. raczej za
3. ani za, ani przeciw
4. raczej przeciw
5. zdecydowanie przeciw
7. (nie czytać) trudno powiedzieć
A. Ujednolicony system podatkowy dla Unii Europejskiej

177

B. Wspólny system zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej

178

C. Wspólna polityka zagraniczna Unii Europejskiej wobec państw spoza UE

179

D. Większa pomoc dla regionów w Unii Europejskiej przeżywających trudności gospodarcze lub społeczne

180
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S78. Czy sądzi Pan(i), że jest czy też że nie jest zagrożeniem dla przyszłości Unii Europejskiej?
1. dużym zagrożeniem
2. całkiem sporym zagrożeniem
3. niezbyt dużym zagrożeniem
4. żadnym zagrożeniem
7. (nie czytać) trudno powiedzieć
A. imigracja z krajów spoza Unii Europejskiej -------------------------------------------------------------------------------------------

181

B. rozszerzenie Unii Europejskiej o Turcję

182

C. rozszerzenie UE o inne kraje niż Turcja

183

D. wzrost postaw nacjonalistycznych w krajach członkowskich UE

184

E. bliskie związki pomiędzy niektórymi krajami UE a USA

185

F. wpływ globalizacji na stan dobrobytu

186

G. różnice ekonomiczne i socjalne pomiędzy krajami członkowskimi UE

187

H. wpływ Rosji na sprawy europejskie

188

W79. Patrząc na ostatnie dwa lata rządów PiS, jak ocenia Pan(i) ogólnie politykę rządu polskiego wobec Unii
Europejskiej?
1. zdecydowanie dobrze
2. raczej dobrze
3. ani dobrze, ani źle
4. raczej źle
5. bardzo źle
7. (nie czytać) trudno powiedzieć
ANKIETER: wręczyć KARTĘ 18.
W80. Proszę pokazać na poniższej siedmiostopniowej skali, w jakim stopniu Pan(i) lubi lub nie lubi Niemców jako
ludzi? „1” oznacza, że bardzo ich Pan(i) nie lubi; „7” oznacza, że bardzo ich Pan(i) lubi, a „4”, że trochę ich lubi,
trochę nie lubi, lub lubi ich Pan(i) średnio.
Bardzo nie lubię
Bardzo lubię
x-----------x-----------x-----------x-----------x-----------x-----------x
01
02
03
04
05
06
07
97) (nie czytać) trudno powiedzieć

189

190

ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 18.
ANKIETER: wręczyć KARTĘ 19.
W81. A teraz proszę na identycznej skali ocenić, jak Pan(i) sądzi, w jakim stopniu Niemcy lubią nas, Polaków? „1”
oznacza, że Niemcy bardzo Polaków nie lubią; „7” oznacza, że bardzo lubią, a „4”, że trochę lubią a trochę nie
lubią, lub lubią nas średnio.
Bardzo nie lubią
Bardzo lubią
x-----------x-----------x-----------x-----------x-----------x-----------x
01
02
03
04
05
06
07
97) (nie czytać) trudno powiedzieć
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 19.
W82. Polityka rządu PiS wobec Niemiec prowadziła do ostrych konfliktów, sporów o przeszłość i wypominania im
tragicznej historii II wojny światowej. Czy prowadzenie takiej polityki było:
1. całkowicie uzasadnione
2. raczej uzasadnione
3. raczej nieuzasadnione
4. całkowicie nieuzasadnione
7. (nie czytać) trudno powiedzieć

191

192

21

P83. 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 ................................................................ 1
2) nie rażą .......................................................... 2
7) (nie czytać) trudno powiedzieć .......... 7
A) krzyże w budynkach publicznych, itp. w urzędach, szkołach -------------------------------------------------------------------

193

B) lekcje religii w szkołach ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

194

C) religijny charakter przysięgi wojskowej -----------------------------------------------------------------------------------------------

195

D) księża występujący w publicznej TV --------------------------------------------------------------------------------------------------

196

E) wypowiadanie się Kościoła na tematy moralne i obyczajowe -------------------------------------------------------------------

197

F) zajmowanie przez Kościół stanowiska wobec ustaw uchwalanych przez Sejm --------------------------------------------

198

G) księża mówiący ludziom, jak głosować w wyborach ------------------------------------------------------------------------------

199

X84. Stare powiedzenie mówi „Przepisy są po to, żeby je obchodzić”. Czy zgadza się Pan/Pani z takim
stwierdzeniem, czy też nie?
1. zdecydowanie się zgadzam
2. raczej się zgadzam
3. ani tak, ani nie
4. raczej się nie zgadzam
5. zdecydowanie się nie zgadzam
7. trudno powiedzieć

200

P85. 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
P86. Czy Pana(i) opinie na temat zachowania urzędników w Polsce są oparte w pierwszym rzędzie: (Proszę
wybrać jedną odpowiedź)

201

202

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
P87. 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
P88A. Czy, Pana(i) zdaniem, powołane ponad rok temu Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) w swojej
działalności:
1. poświeciło się zwalczaniu korupcji, także na najwyższych szczeblach władzy
zdecydowanie nie
zdecydowanie tak
x-------------------------x-------------------------x-------------------------x-------------------------x
1
2
3
4
5
7. (nie czytać) trudno powiedzieć
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P88B. Czy, Pana(i) zdaniem, powołane ponad rok temu Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) w swojej
działalności:
205

2. uczestniczyło w grach politycznych wymierzonych w partie opozycyjne, także w kampanii wyborczej
zdecydowanie nie
zdecydowanie tak
x-------------------------x-------------------------x-------------------------x-------------------------x
1
2
3
4
5
7. (nie czytać) trudno powiedzieć
ANKIETER: wręczyć 7 karteczek z pojedynczymi kategoriami do uszeregowania przez respondenta.
A89. Jak Pan(i) sądzi, kogo przede wszystkim powinien reprezentować poseł?
Proszę ułożyć karty z określeniami różnych grup w kolejności od 1 do 7, na pierwszym miejscu stawiając grupę,
którą w pierwszym rzędzie powinien reprezentować poseł, a na ostatnim siódmym miejscu grupę, której
reprezentowanie jest najmniej ważne.
ANKIETER: odczytać kategorie A-G. Po ich uszeregowaniu przez respondenta zapisać kolejność w tabeli
poniżej. MOŻLIWE WSKAZANIA RÓWNORZĘDNE. Kategorie równorzędne kodujemy tą samą liczbą.

Pozycja
danej grupy
w ułożeniu
(liczby od 1
do 7)

A. ogół mieszkańców Polski

206

B. ogół mieszkańców swojego okręgu wyborczego

207

C. tych wyborców, którzy głosowali na jego listę

208

D. tych wyborców, którzy na niego głosowali

209

E. partię lub organizację która wysunęła jego kandydaturę

210

F. swoje środowisko społeczne lub zawodowe

211

G. ludzi znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji

212

ANKIETER: odebrać od respondenta KARTKI
ANKIETER: wręczyć KARTĘ 20.
A90. Kiedy Pana(i) zdaniem posłowie dobrze reprezentują wyborców: raczej wtedy, gdy działają zgodnie z wolą
wyborców, czy raczej wtedy, gdy kierują się własnym osądem?
Proszę wskazać swoje stanowisko poprzez postawienie znaku X na skali od 0 do 10. Im bliżej danego stanowiska
postawi Pan(i) swój znak, tym bardziej Pan(i) się z nim zgadza.
działają zgodnie
kierują się
z wolą wyborców
własnym osądem
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

213

ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 20.
ANKIETER: wręczyć KARTĘ 21.
A91. Czy Pana(i) zdaniem skład Sejmu powinien odzwierciedlać skład społeczeństwa pod względem takich cech
jak płeć, wiek, wykształcenie, zamieszkanie w mieście lub na wsi, zawód?
zdecydowanie tak
zdecydowanie nie
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
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 21.

214
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ANKIETER: wręczyć KARTĘ 22.
A92. W polityce ważna jest skuteczność. Z drugiej strony liczy się moralne postępowanie. Nie zawsze uda się te
dwie rzeczy pogodzić. Co Pana(i) zdaniem jest w polityce ważniejsze – skuteczność za cenę naruszenia zasad
moralnych czy zawsze moralne postępowanie, choćby okazywało się nieskuteczne?
Proszę wskazać swoje stanowisko poprzez postawienie znaku X na skali od 0 do 10. Im bliżej danego stanowiska
postawi Pan(i) swój znak, tym bardziej Pan(i) się z nim zgadza.
skuteczność
moralność
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

215

ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 22.
ANKIETER: wręczyć KARTĘ 23.
A93. Jak Pan(i) sądzi, czy dobrym sposobem na poprawę sytuacji w Polsce są rządy „silnej ręki”, to jest
zwiększenie uprawnień władz wykonawczych, czy raczej zwiększenie roli ciał przedstawicielskich, np. Sejmu?
Proszę wskazać swoje stanowisko poprzez postawienie znaku X na skali od 0 do 10. Im bliżej danego stanowiska
postawi Pan(i) swój znak, tym bardziej Pan(i) się z nim zgadza.
rządy silnej ręki

większa rola
ciał przedstawicielskich
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

216

ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 23.
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.
C94. Do jakiego sojuszu wojskowego należy Polska?
1) Układ Warszawski
2) ASEAN
3) Układ Wyszehradzki
4) NATO
5) Trójkąt Weimarski
6) ANZUS
7) (nie czytać) trudno powiedzieć

217

C95. Kto jest obecnie kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec?
1) Helmut Kohl
2) Gerhard Schroeder
3) Angela Merkel
4) Hans Dietrich-Genscher
5) Edmund Stoiber
6) Konrad Adenauer
7) (nie czytać) trudno powiedzieć

218

C96. Jaka instytucja orzeka w Polsce o zgodności ustaw z Ustawą Zasadniczą?
1) Sąd Najwyższy
2) Trybunał Stanu
3) Naczelny Sąd Administracyjny
4) Prokuratura Generalna
5) Trybunał Konstytucyjny
6) Minister Sprawiedliwości
7) (nie czytać) trudno powiedzieć

219
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ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę 24.
T97. Czy i jak często w ciągu tygodnia ogląda Pan(i) w telewizji:

1) Nigdy ............................................................ 1
2) Mniej niż raz w tygodniu ............................... 2
3) Raz lub dwa razy w tygodniu ....................... 3
4) Trzy lub cztery razy w tygodniu ................... 4
5) (Prawie) codziennie ..................................... 5
7) (nie czytać) trudno powiedzieć ......... 7
9) (nie czytać) nie odbieram tej stacji ... 9

A) "Wiadomości", TVP1, 19:30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

220

B) Teleexpress, TVP1, 17:00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

221

C) "Panorama", TVP2, 21:30 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

222

D) "Fakty", TVN, 19:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

223

E) "Wydarzenia", POLSAT, 18:50 -------------------------------------------------------------------------------------------------

224

F) programy informacyjne TVP3, TVP INFO ------------------------------------------------------------------------------------

225

G) programy informacyjne TVN24 -------------------------------------------------------------------------------------------------

226

H) programy informacyjne Superstacji --------------------------------------------------------------------------------------------

227

ANKIETER: Odebrać od respondenta Kartę 24.
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę 25.
T98. Ile średnio godzin w ciągu tygodnia słucha Pan(i) następujących stacji radiowych?
1) Nigdy ........................................................................ 1
2) Mniej niż jedną godzinę w tygodniu ......................... 2
3) Jedną do ośmiu godzin w tygodniu .......................... 3
4) Osiem do szesnastu godzin w tygodniu ................... 4
5) Więcej niż szesnaście godzin w tygodniu ................ 5
7) (nie czytać) trudno powiedzieć ..................... 7
9) (nie czytać) nie odbieram tej stacji ............... 9
A) Polskie Radio Program 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

228

B) Polskie Radio Program 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

229

C) Polskie Radio Program 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

230

D) RMF FM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

231

E) Radio ZET -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

232

F) TOK FM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

233

G) Radio Maryja --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

234

ANKIETER: Odebrać od respondenta Kartę 25.

25

ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę 26.
T99. Ile średnio godzin dziennie spędza Pan(i) na czytaniu następujących gazet codziennych:
1) Nigdy nie czytam tej gazety ..................... 1
2) Mniej niż 15 minut dziennie ...................... 2
3) 15 - 30 minut dziennie ............................. 3
4) 30 minut do godziny dziennie ................... 4
5) Więcej niż godzinę dziennie ..................... 5
7) (nie czytać) trudno powiedzieć ..... 7
A) Gazeta Wyborcza --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

235

B) Rzeczpospolita -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

236

C) Dziennik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

237

D) Fakt --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

238

E) Nasz Dziennik ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

239

F) Trybuna ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

240

G) Superexspress -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

241

ANKIETER: Odebrać od respondenta Kartę 26.
ANKIETER: Wręczyć respondentowi Kartę 27.
T100. Ile średnio godzin w tygodniu spędza Pan(i) na czytaniu następujących czasopism:
1) Nigdy nie czytam ...................................... 1
2) Mniej niż jedną godzinę w tygodniu ......... 2
3) Jedną – dwie godziny w tygodniu ............ 3
4) Dwie do trzech godzin w tygodniu ............ 4
5) Więcej niż trzy godziny w tygodniu .......... 5
7) (nie czytać) trudno powiedzieć ..... 7
A) Polityka ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B) Wprost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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C) Newsweek -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

244

D) Nie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

245

E) Przekrój ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

246

F) Gazeta Polska ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

247

G) Tygodnik Powszechny --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

248

H) Niedziela -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

249

ANKIETER: Odebrać od respondenta Kartę 27.
METRYCZKA
M1. Proszę podać rok urodzenia:
........................................ rok
M2. Płeć respondenta [ANKIETER: zaznaczyć płeć bez pytania]
1) mężczyzna
2) kobieta
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251

26

M3. Jakie jest Pana(i) wykształcenie?
01) nie ma żadnego wykształcenia
02) podstawowe nieukończone
03) podstawowe
04) zasadnicze zawodowe
05) średnie nieukończone
06) średnie zawodowe
07) średnie ogólnokształcące
08) pomaturalne
09) wyższe nieukończone (6 semestrów lub więcej)
10) licencjat lub trzyletnie studia zawodowe
11) wyższe

252

M4. Jakie jest (lub było) wykształcenie Pana(i) ojca (lub głównego opiekuna w przypadku, gdy nie wychowywał(a)
się Pan(i) z ojcem)?
01) nie ma żadnego wykształcenia
02) podstawowe nieukończone
03) podstawowe
04) zasadnicze zawodowe
05) średnie nieukończone
06) średnie zawodowe
07) średnie ogólnokształcące
08) pomaturalne
09) wyższe nieukończone (6 semestrów lub więcej)
10) licencjat lub trzyletnie studia zawodowe
11) wyższe

253

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

254

M6. Proszę z przeczytanej listy wybrać wszystko, co Pana(i) dotyczy. Czy jest Pan(i):
ANKIETER: Odczytać listę, odnotowując wszystkie kategorie wskazane przez respondenta.
01) zatrudniony(a) w pełnym wymiarze godzin (32 godziny tygodniowo lub więcej)
02) zatrudniony(a) w częściowym wymiarze godzin(15-32 godzin tygodniowo)
03) zatrudniony(a) w wymiarze godzin mniejszym, niż 15 godzin tygodniowo
04) osobą pomagającą rodzinie w prowadzeniu interesu, firmy lub gospodarstwa rolnego
05) bezrobotny(a)
06) studentem lub uczniem
07) emerytem
08) osobą zajmującą się domem
09) rencistą - inwalidą I grupy lub II grupy z orzeczoną niezdolnością do pracy
10) rencistą z ograniczoną zdolnością do pracy, nie pracującym
11) inne

255
256
257
258
259

ANKIETER: Jeśli respondent obecnie nie pracuje pytać o ostatnią pracę.
STOSOWAĆ ODPOWIEDNIO CZAS TERAŹNIEJSZY LUB PRZESZŁY. JEŻELI RESPONDENT NIGDY NIE
PRACOWAŁ, PRZEJŚĆ DO PYT. M18. JEŻELI NA PYT. M6 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. M11

260

27

M8. Co Pan(i) w tej pracy robi(ł)(a) ? Jakie są(były) Pana(i) główne obowiązki?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

261

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

262

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): ......................................................................................

263

ANKIETER: W przypadku rolników indywidualnych pytamy o profil gospodarstwa i jego wielkość w ha.
M11. Czym zajmuje(zajmował) się, co wytwarza(ł) lub jakie usługi świadczy(ł) ten zakład pracy?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

264

M12. Jaka jest (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

265

M13. 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?)
………………………………………………………………………………………………………..

266

267

M14. 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. M18]

268

M15. Czy którakolwiek z podległych Panu(i) osób miała swoich podwładnych?
1) tak
2) nie

269

M16. Ile osób podlega(ło) Panu(i) licząc wszystkie szczeble?
ANKIETER: wpisać liczbę osób
...................... osób

270
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M18. Proszę o stwierdzenie, która pozycja z listy najlepiej opisuje status zawodowy Pana(i) małżonka(i).
01) zatrudniony(a) w pełnym wymiarze godzin (32 godziny tygodniowo lub więcej)
02) zatrudniony(a) w częściowym wymiarze godzin(15-32 godzin tygodniowo)
03) zatrudniony(a) w wymiarze godzin mniejszym, niż 15 godzin tygodniowo
04) pomaga rodzinie w prowadzeniu interesu, firmy lub gospodarstwa rolnego
05) bezrobotny(a)
06) student lub uczeń
07) emeryt
08) zajmuje się domem
09) rencista – inwalida I grupy lub II grupy z orzeczoną niezdolnością do pracy
10) rencista z ograniczoną zdolnością do pracy, nie pracujący
11) inne
99) nie dotyczy, respondent nie pozostaje w związku małżeńskim… [przejść do pyt. M21]

271

ANKIETER: Jeśli małżonek(ka) respondenta obecnie nie pracuje pytać jego(jej) o ostatnią pracę.
STOSOWAĆ ODPOWIEDNIO CZAS TERAŹNIEJSZY LUB PRZESZŁY. JEŻELI MAŁŻONEK(KA)
RESPONDENTA NIGDY NIE PRACOWAŁ(A), PRZEJŚĆ DO PYT. M18. ZAZNACZYĆ, ŻE CHODZI O
GŁÓWNE ZAJĘCIE, CZYLI ZAJMUJĄCE NAJWIĘCEJ CZASU.
ANKIETER: W przypadku rolników indywidualnych pytamy o profil gospodarstwa i jego wielkość w ha.
M19. Jaką pracę wykonuje(ywał)(a) Pana(i) małżonek(ka)? Jak się nazywa(ł) zawód lub zajęcie Pana(i)
małżonka(i)?

272

......................................................................................
M20. Co Pana(i) małżonek(ka) w tej pracy robi(ł)(a) ? Jakie są(były) Jego(Jej) główne obowiązki?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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ANKIETER: odpowiadają osoby otrzymujące regularne pensje w miejscu pracy, osoby
otrzymujące emerytury, renty i regularne zasiłki, np. dla bezrobotnych, osoby
uzyskujące dochody z własnych firm lub zakładów, właściciele lub dzierżawcy
gospodarstw rolnych
M21. Ile wyniósł Pana(i) dochód netto (na rękę) w ostatnim miesiącu po doliczeniu do zarobków z
pracy głównej dochodów ze wszystkich dodatkowych źródeł? Jeżeli nie ma Pan(i)
regularnych dochodów, to ile wynosi przeciętny Pana(i) dochód miesięczny netto (na rękę) w
ostatnim roku?
....................... zł
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M22. Ile wynosi miesięcznie łączny dochód netto (na rękę) Pana(i) gospodarstwa domowego?
....................... zł
ANKIETER: jeżeli respondent podał w pyt. M22. jakąś kwotę, przejść do pytania M24.

275
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ANKIETER: jeżeli respondent w pytaniu M22. odmówił odpowiedzi bądź nie potrafił określić dochodu
gospodarstwa domowego, zadać pytanie M23.
ANKIETER: wręczyć respondentowi KARTĘ 28.
M23. Proszę spróbować określić, w jakim przedziale mieści się łączny miesięczny dochód netto (na rękę) Pana(i)
gospodarstwa domowego?
11) między 2 501 zł a 2 750 zł
01) do 300 zł
12) między 2 751 zł a 3 000 zł
02) między 301 zł a 500 zł
13) między 3 001 zł a 3 500 zł
03) między 501 zł a 750 zł
14) między 3 501 zł a 4 000 zł
04) między 751 zł a 1 000 zł
05) między 1 001 zł a 1 250 zł
15) między 4 001 zł a 4 500 zł
06) między 1 251 zł a 1 500 zł
16) między 4 501 zł a 5 000 zł
07) między 1 501 zł a 1 750 zł
17) między 5 001 zł a 6 000 zł
08) między 1 751 zł a 2 000 zł
18) między 6 001 zł a 8 000 zł
09) między 2 001 zł a 2 250 zł
19) między 8 001 zł a 10 000 zł
10) między 2 251 zł a 2 500 zł
20) powyżej 10 000 zł
ANKIETER: odebrać od respondenta KARTĘ 28
M24. 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)
M25. Z ilu osób, łącznie z Panem(ią), składa się Pana(i) gospodarstwo domowe?
....................... osób
M26. Ile jest w Pana(i) wspólnym gospodarstwie domowym osób w wieku poniżej 18 lat?
...................... osób
M27. 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
M28. Czy ma Pan(i) dostęp do internetu:
1) w domu
2) w pracy (lub w szkole)
3) w domu i w pracy (lub w szkole)
4) tak, ale tylko w innym miejscu, poza pracą, szkołą i domem
5) w ogóle nie mam dostępu … [przejść do pyt. M30.]
M29. Jak często zagląda Pan(i) do serwisów, portali internetowych?
1) codziennie lub prawie codziennie
2) raz w tygodniu lub częściej
3) rzadziej niż raz w tygodniu
4) wcale
7) (nie czytać) trudno powiedzieć
M30. Czy ma Pan(i) telefon komórkowy?
1) tak, na abonament
2) tak, na kartę
3) tak, komórki na abonament i na kartę
4) tak, MIX
5) nie mam
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282
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M31. Czy ma Pan(i) konto w banku?
1) tak
2) nie … [przejść do pyt. M33.]

284

M32. Z usług którego banku Pan(i) korzysta? Jeżeli korzysta Pan(i) z usług więcej niż jednego, proszę podać ten,
który uważa Pan(i) za swój główny bank.
.....................................................................................
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M33. Czy miejscowość, w której Pan(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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M34. Czy najbliższa okolica, w której Pan(i) mieszka na stałe, to bardziej:
1) typowy teren wiejski, tzn. przeważa działalność typowo rolnicza (gospodarstwa rolne)
2) osiedle willowe lub osiedle apartamentowców w pobliżu dużego miasta
3) żadne z powyższych
7) (nie czytać) trudno powiedzieć

287

M35. Od jak dawna Pana(i) rodzina jest związana z Pana(i) miejscem zamieszkania?

288

1) mieszkali tu już moi dziadkowie
2) mieszkali tu już moi rodzice
3) przeprowadziłem się tu w wieku .......................lat
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M36. Czy należał(a) Pan(i) kiedykolwiek do PZPR?
1) tak
2) nie
3) byłem za młody
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M37. 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 czytać) nie dotyczy (np. byłem(am) za młody(a), nie było mnie jeszcze
na świecie)
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M38. 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

292

M39. Czy obecnie jest Pan(i) członkiem:
Tak

Nie

(nie czytać) trudno
powiedzieć

A) organizacji biznesowej, stowarzyszenia pracodawców

1

2

7

293

B) organizacji rolników

1

2

7

294

C) stowarzyszenia zawodowego

1

2

7

295
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M40. 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) (nie czytać) trudno powiedzieć

296

M41. Czy jest Pan(i):
1) wyznania rzymsko-katolickiego
2) wyznania prawosławnego
3) wyznania ewangelicko-augsburskiego
4) wyznania ewangelicko-reformowanego
5) wyznania Świadków Jehowy
6) innego wyznania
7) niewierzący(a)
8) (nie czytać) brak odpowiedzi
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M42. Jak często uczestniczy Pan(i) w mszach i nabożeństwach?
01) nigdy
02) rzadziej niż raz do roku
03) mniej więcej raz w roku
04) kilka razy w roku
05) raz w miesiącu
06) dwa lub trzy razy w miesiącu
07) co tydzień
08) kilka razy w tygodniu
97) (nie czytać) trudno powiedzieć
98) odmowa odpowiedzi

Proszę podać godzinę zakończenia wywiadu: godz. ........ min. ........

298

32

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
MIES./DZIEŃ

A4. Dokładna data przeprowadzenia wywiadu (MIESIĄC, DZIEŃ):
[Zakodować w następujący sposób: w dwóch pierwszych polach miesiąc (np. 05)
w następnych dwóch polach dzień (np. 01)]
A5. Stosunek respondenta do wywiadu:
1) zdecydowanie życzliwy
2) raczej życzliwy
3) obojętny
4) raczej niechętny
5) zdecydowanie niechętny

Ank.

Kod.

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)

