Polska Akademia Nauk
Instytut Filozofii
i Socjologii

ANKIETA

CO POLACY MYŚLĄ O PAŃSTWIE,
SPOŁECZEŃSTWIE I O SOBIE?

Badanie POLPAN
STRUKTURA I RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA
Edycja 6

Warszawa, 2014

Szanowny Panie,
W imieniu Zespołu badawczego zwracam się do Pana z gorącą prośbą o udzielenie odpowiedzi
na pytania niniejszej ankiety i jak najszybsze odesłanie jej w załączonej kopercie. Ankieta jest krótka jej wypełnienie zajmuje zwykle około 15 minut - a dla nas uzyskane odpowiedzi będą miały
nieocenione znaczenie. Jakość rezultatów badania zależy od kompletności odesłanych materiałów.
Proszę, aby wypełniając ankietę:
- zakreślał Pan kółkiem numer wybranej przez siebie odpowiedzi, albo
- wpisywał swoją odpowiedź w miejscu wykropkowanym lub w przewidzianych kratkach.
Jeżeli Pan się pomyli, proszę niewłaściwą odpowiedź przekreślić i powtórnie zakreślić
kółkiem numer wybranej odpowiedzi lub wpisać nową odpowiedź w wolne miejsce ankiety.
Jeżeli będzie Pan miał trudności z udzieleniem odpowiedzi na któreś z pytań, proszę przy
pytaniu wpisać: „Nie wiem”.
W niektórych pytaniach tej ankiety jest Pan proszony o zaznaczenie swojej odpowiedzi na
tzw. skali. W przypadku takich pytań proszę zakreślać kółkiem tę liczbę, która najlepiej odpowiada
Pana opinii na dany temat – tak jak w poniższym przykładzie:
„Pyt.: Biorąc wszystko pod uwagę, ogólnie, na ile jest Pan zadowolony ze swojego obecnego życia?
Na poniższej skali 0 oznacza, że jest Pan zupełnie niezadowolony, 10 - że całkowicie zadowolony,
a 5 – że ani niezadowolony, ani zadowolony. Pozostałe liczby służą do wyrażenia opinii pośrednich.”
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W przypadku jakichkolwiek uwag lub wątpliwości dotyczących ankiety, proszę o ich wpisanie
na ostatniej stronie, w polu „DODATKOWE UWAGI”.

Bardzo dziękuję za zapoznanie się z powyższymi uwagami i z góry
dziękuję za wypełnienie ankiety i jej odesłanie.

Prof. dr hab. Kazimierz M. Słomczyński
Kierownik Projektu
"Struktura i Ruchliwość Społeczna: POLPAN 1988-2013”

Pyt. 1. Poniżej znajdują się trzy stwierdzenia. Proszę pomyśleć, czy się Pan z nimi zgadza, czy też nie
zgadza. Chodzi o pierwszą Pana reakcję na te stwierdzenia.
a) Państwo powinno pomagać dzieciom z ubogich rodzin w podejmowaniu nauki w szkołach
wyższych.
Czy Pan, ze stwierdzeniem tym: (Proszę zakreślić kółkiem wybraną odpowiedź)
1. zdecydowanie się zgadza,
2. raczej się zgadza,
3. ani się zgadza, ani się nie zgadza,
4. raczej się nie zgadza,
5. zdecydowanie się nie zgadza?
b) Państwo jest odpowiedzialne za to, aby zmniejszać różnice w dochodach ludności.
Czy Pan:
1. zdecydowanie się zgadza,
2. raczej się zgadza,
3. ani się zgadza, ani się nie zgadza,
4. raczej się nie zgadza,
5. zdecydowanie się nie zgadza?
c) Państwo powinno zapewnić miejsce pracy każdemu, kto chce pracować.
Czy Pan:
1. zdecydowanie się zgadza,
2. raczej się zgadza,
3. ani się zgadza, ani się nie zgadza,
4. raczej się nie zgadza,
5. zdecydowanie się nie zgadza?

Pyt. 2. We wszystkich krajach występują konflikty przynajmniej między niektórymi grupami ludzi.
Czy – Pana zdaniem – w Polsce konflikty między wymienionymi w tabeli grupami są: bardzo
silne, raczej silne, raczej słabe, czy też w ogóle nie ma konfliktów?
W każdym wierszu proszę zakreślić jedną cyfrę, która najlepiej odpowiada Pana opinii na ten temat.
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Pyt. 3. W poniższej tabeli wymienione są różne instytucje. W jakim stopniu darzy je Pan zaufaniem?
W każdym wierszu proszę zakreślić cyfrę, która najlepiej odpowiada Pana opinii na ten temat.
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Pyt. 4. Czy uważa Pan, że ustrój socjalistyczny, przed 1989 rokiem, przyniósł większości ludzi w Polsce:
1. same korzyści,
2. więcej korzyści niż strat,
3. tyle samo korzyści, co strat,
4. więcej strat niż korzyści,
5. same straty?
Pyt. 5. Czy, Pana zdaniem, zmiany wprowadzone w Polsce po 2007 roku, tj. za rządów koalicji PO-PSL,
przyniosły większości ludzi w Polsce:
1. same korzyści,
2. więcej korzyści niż strat,
3. tyle samo korzyści, co strat,
4. więcej strat niż korzyści,
5. same straty?
Pyt. 6. Biorąc wszystko pod uwagę, czy uważa Pan, że Polska straciła, czy też skorzystała
na członkostwie w Unii Europejskiej?
Proszę zakreślić kółkiem liczbę, która najlepiej odpowiada Pana opinii na skali od 0 do 10. 0 oznacza,
że Polska bardzo straciła; 10 oznacza, że bardzo skorzystała a 5 – że ani nie straciła, ani nie skorzystała.
Pozostałe liczby służą do wyrażenia pośrednich opinii.
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Pyt. 7. Teraz proszę pomyśleć o sobie. Czy – ogólnie biorąc – stracił Pan, czy też skorzystał
na członkostwie Polski w Unii Europejskiej?
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Pyt. 8. Jaka jest Pana obecna sytuacja? Co Pan aktualnie robi?
Spośród poniższych odpowiedzi proszę zakreślić wszystkie te, które Pana dotyczą.
Przy punktach od 2 do 6 proszę dodatkowo wpisać rok.
1. mam stałą pracę zarobkową, czyli trwającą, co najmniej 3 miesiące
w wymiarze minimum 15 godzin tygodniowo
2. jestem na emeryturze

 Proszę wpisać od którego roku:

|__|__|__|__|

3. jestem na rencie

 Proszę wpisać od którego roku:

|__|__|__|__|

4. głównie zajmuję się domem

 Proszę wpisać od którego roku:

|__|__|__|__|

5. jestem bezrobotny

 Proszę wpisać od którego roku:

|__|__|__|__|

6. jestem w innej sytuacji

 Proszę wpisać od którego roku:

|__|__|__|__|

7. jestem w innej sytuacji (Proszę dokładnie opisać tę sytuację): ..................................................
..............................................................................................................................................
Pytania w ramce poniżej dotyczą Pana obecnej lub ostatniej stałej pracy, trwającej co najmniej
3 miesiące w wymiarze minimum 15 godzin tygodniowo.
Jeśli Pan obecnie pracuje, proszę w ramce wpisać informacje o Pana obecnej stałej pracy.
Jeśli Pan obecnie nie pracuje, proszę w ramce wpisać informacje o Pana ostatniej stałej pracy.
Jeżeli nigdy Pan nie pracował, proszę ramkę przekreślić i przejść do Pyt. 12 (na następnej stronie).

Pyt. 9. Rok rozpoczęcia tej pracy: |__|__|__|__|
Pyt. 10. Które z wymienionych określeń najlepiej opisuje tę pracę?
1. Praca najemna z umową o pracę na czas nieokreślony
2. Praca najemna z umową o pracę na czas określony
3. Praca w firmie lub gospodarstwie rolnym Pana lub kogoś z Pana rodziny
4. Inna sytuacja (Proszę dokładnie opisać tę sytuację): ..............................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Pyt. 11. Proszę podać pełną nazwę wykonywanego przez Pana zawodu, zajmowanego stanowiska
oraz krótko opisać czynności wykonywane w tej pracy.
Zawód ...........................................................................................................................................
Stanowisko ....................................................................................................................................
Czynności .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Pyt. 12. Poniżej znajdują się jeszcze trzy stwierdzenia. Proszę pomyśleć, czy się Pan z nimi zgadza,
czy też nie zgadza. Chodzi o pierwszą Pana reakcję na te stwierdzenia.
a) Kościół katolicki ma zbyt duży wpływ na decyzje polityczne państwa.
Czy Pan, ze stwierdzeniem tym: (Proszę zakreślić kółkiem wybraną odpowiedź)
1. zdecydowanie się zgadza,
2. raczej się zgadza,
3. ani się zgadza, ani się nie zgadza,
4. raczej się nie zgadza,
5. zdecydowanie się nie zgadza?
b) Niedobrze jest robić cokolwiek w inny sposób, niż robiły to poprzednie pokolenia.
Czy Pan:
1. zdecydowanie się zgadza,
2. raczej się zgadza,
3. ani się zgadza, ani się nie zgadza,
4. raczej się nie zgadza,
5. zdecydowanie się nie zgadza?
c) Polacy powinni włożyć więcej wysiłku, aby podbudować swą dumę narodową.
Czy Pan:
1. zdecydowanie się zgadza,
2. raczej się zgadza,
3. ani się zgadza, ani się nie zgadza,
4. raczej się nie zgadza,
5. zdecydowanie się nie zgadza?
Na zakończenie proszę Pana o podanie podstawowych informacji o Panu oraz o członkach Pana
gospodarstwa domowego. Posłużą one jedynie do zbiorczych zestawień, m.in. sprawdzenia czy opinie
ludzi różnią się w zależności od płci, wieku, wykształcenia.
Pyt. 13. W którym roku Pan się urodził?
Proszę wpisać rok urodzenia:
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Pyt. 14. Jakie ma Pan najwyższe, ukończone wykształcenie?
1. Podstawowe
2. Zasadnicze zawodowe
3. Średnie ogólnokształcące bez matury
4. Średnie ogólnokształcące z maturą
5. Średnie zawodowe – technikum / liceum zawodowe bez matury
6. Średnie zawodowe – technikum / liceum zawodowe z maturą
7. Policealne / pomaturalne
8. Wyższe, z tytułem inżyniera, licencjata lub równorzędnym
9. Wyższe, z tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym
10. Wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora

Pyt. 15. Czy ma lub miał Pan dziecko lub dzieci?
1. Tak
2. Nie –  Proszę przejść do Pyt. 20 (Proszę pominąć Pyt. 16. – 19.).

Pyt. 16. W którym roku urodziło się Pana najstarsze dziecko?
Proszę wpisać rok:
Pyt. 17. Czy jest to: (Proszę zakreślić)
1. syn
2. córka
Pytania poniżej dotyczą obecnej lub ostatniej stałej pracy Pana najstarszego syna / najstarszej córki,
trwającej co najmniej 3 miesiące w wymiarze minimum 15 godzin tygodniowo.
Pyt. 18. Czy Pana najstarszy syn/ najstarsza córka: (Proszę zakreślić tylko jedną odpowiedź)
1. obecnie ma stałą pracę,
2. obecnie nie pracuje, ale miał/miała stałą prace,
3. nigdy nie pracował / nie pracowała  Proszę przejść do Pyt. 20 (Proszę pominąć Pyt. 19.).
Pyt. 19. Proszę podać pełną nazwę zawodu wykonywanego przez Pana najstarszego syna / najstarszą
córkę, zajmowanego stanowiska oraz krótko opisać czynności wykonywane w tej pracy.
Zawód ..........................................................................................................................
Stanowisko ..................................................................................................................
Czynności ....................................................................................................................
......................................................................................................................................

Pyt. 20. Ile osób wchodzi w skład Pana gospodarstwa domowego? Proszę wliczyć siebie oraz wszystkie
osoby, które mieszkają razem z Panem i pozostają na wspólnym utrzymaniu.
Proszę wpisać liczbę osób: |__|__|
Pyt. 21. Ile szacunkowo wynosi łączny dochód miesięczny netto („na rękę”) wszystkich osób łącznie
w Pana gospodarstwie domowym. Proszę wziąć pod uwagę średnią z ostatnich trzech miesięcy,
uwzględniając wszystkie źródła dochodu.
1.

1500 zł lub poniżej,

2.

od 1501 zł do 2000 zł,

3.

2001 zł do 3500 zł,

4.

3501 zł do 5000 zł,

5.

5001 zł lub powyżej.

Pyt. 22. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy były w Pana gospodarstwie domowym takie problemy
finansowe, że nie starczało na pokrycie różnych wydatków?
Proszę zakreślić jedną odpowiedź w każdym wierszu.
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Pyt. 23. Poza sytuacjami szczególnymi, takimi jak śluby czy pogrzeby, mniej więcej jak często bierze
Pan obecnie udział w mszach, nabożeństwach lub spotkaniach religijnych? Czy:
1. w ogóle, nigdy,
2. rzadziej niż raz w miesiącu,
3. rzadziej niż raz w tygodniu, ale przynajmniej raz w miesiącu,
4. przeważnie raz w tygodniu, czy,
5. częściej niż raz w tygodniu?
Pyt. 24. Jak, ogólnie biorąc, ocenia Pan swój stan zdrowia w porównaniu ze stanem zdrowia większości
osób w Pana wieku? Czy stan Pana zdrowia jest:
1. zdecydowanie lepszy, niż innych osób w Pana wieku,
2. trochę lepszy,
3. trochę gorszy, czy też,
4. zdecydowanie gorszy niż innych osób w Pana wieku?

DZIĘKUJĘ ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY
Proszę jeszcze o sprawdzenie, czy nie pominął
a następnie odesłanie ankiety w załączonej kopercie.
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z

pytań

Kazimierz M. Słomczyński
Jeżeli zgodziłby się Pan na udział w naszych badaniach w przyszłości, proszę wpisać „X” tutaj  |__|
i wpisać numer telefonu .................................... i/lub adres e-mail: ………………………………………….
DODATKOWE UWAGI: ……………………………………………………………..…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

