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Jaki jest Twój stosunek do Platformy Obywatelskiej po ujawnieniu akt śledztwa  
w sprawie afery taśmowej przez Zbigniewa Stonogę? 

Pomiar został przeprowadzony w dniach 12  – 15 czerwca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1018 osób dobranych z panelu 
Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości 
miejscowości zamieszkania.  
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Jak oceniasz reakcję premier Ewy Kopacz po ujawnieniu akt śledztwa w sprawie  
afery taśmowej przez Zbigniewa Stonogę? 
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Pomiar został przeprowadzony w dniach 12  – 15 czerwca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1018 osób dobranych z panelu 
Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości 
miejscowości zamieszkania.  
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Jak oceniasz decyzję o przeprowadzeniu rekonstrukcji przez premier Ewę Kopacz? 
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Pomiar został przeprowadzony w dniach 12  – 15 czerwca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1018 osób dobranych z panelu 
Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości 
miejscowości zamieszkania.  
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Jak oceniasz pierwsze tygodnie aktywności publicznej Andrzeja Dudy  
w roli prezydenta elekta? 
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Pomiar został przeprowadzony w dniach 12  – 15 czerwca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1018 osób dobranych z panelu 
Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości 
miejscowości zamieszkania.  
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Czy Ty osobiście masz zaufanie do prezydenta elekta Andrzeja Dudy? 
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Pomiar został przeprowadzony w dniach 12  – 15 czerwca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1018 osób dobranych z panelu 
Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości 
miejscowości zamieszkania.  
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Hierarchia kryteriów przy ocenie partii politycznych  
wg wyborców danej partii 

Pomiar został przeprowadzony w dniach 12  – 15 czerwca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1018 osób dobranych z panelu 
Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości 
miejscowości zamieszkania.  

 

45% •  Walczy z korupcją, działa transparentnie 

43% • Skuteczna w rozwiązywaniu problemów społecznych 

43% •  Wiarygodna w realizacji obietnic wyborczych 

40% •  Jej celem praworządnośd w paostwie 

32% •  Politycy tej partii rozumieją potrzeby przeciętnych Polaków 

32% •  Gwarant bezpieczeostwa narodowego 

31% •  Politycy tej partii troszczą się o interes Polski 

30% • Troszczy się o równe szanse dla wszystkich 

28% •  Dąży do zmniejszenia podatków 

23% •  Dobrze wykorzystuje pieniądze z Unii Europejskiej 

21% •  Politycy z tej partii są kompetentni w sprawach gospodarczych 

12% 
•  Lubię polityków tej partii 

12% •  Jej celem postęp społeczny 

5% • Sprawnie działa w samorządach 

5% •  Popieram linię tej partii w sprawie kryzysu na Ukrainie 

5% •  Gwarant paostwa neutralnego światopoglądowo 



Hierarchia kryteriów przy ocenie partii politycznych 
wg wyborców danej partii 

 

Pomiar został przeprowadzony w dniach 12  – 15 czerwca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1018 osób dobranych z panelu 
Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości 
miejscowości zamieszkania.  

 

47% • Gwarant bezpieczeostwa narodowego 

42% • Skuteczna w rozwiązywaniu problemów społecznych 

40% •  Dobrze wykorzystuje pieniądze z Unii Europejskiej 

36% 
•  Politycy z tej partii są kompetentni w sprawach gospodarczych 

35% •  Jej celem praworządnośd w paostwie 

33% •  Gwarant paostwa neutralnego światopoglądowo 

32% •  Politycy tej partii troszczą się o interes Polski 

31% •  Wiarygodna w realizacji obietnic wyborczych 

29% •  Jej celem postęp społeczny 

23% •  Walczy z korupcją, działa transparentnie 

22% • Troszczy się o równe szanse dla wszystkich  

21% •  Dąży do zmniejszenia podatków 

18% •  Politycy tej partii rozumieją potrzeby przeciętnych Polaków 

9% • Sprawnie działa w samorządach 

8% •  Popieram linię tej partii w sprawie kryzysu na Ukrainie 

5% •  Lubię polityków tej partii 



Hierarchia kryteriów przy ocenie partii politycznych 
wg wyborców danej partii 

 

Pomiar został przeprowadzony w dniach 12  – 15 czerwca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1018 osób dobranych z panelu 
Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości 
miejscowości zamieszkania.  

 

46% • Skuteczna w rozwiązywaniu problemów społecznych 

42% • Wiarygodna w realizacji obietnic wyborczych 

41% •  Dąży do zmniejszenia podatków 

40% •  Gwarant bezpieczeostwa narodowego 

35% •  Politycy tej partii troszczą się o interes Polski 

33% • Troszczy się o równe szanse dla wszystkich 

32% •  Politycy tej partii rozumieją potrzeby przeciętnych Polaków 

31% •  Walczy z korupcją, działa transparentnie 

25% •  Jej celem postęp społeczny 

22% •  Dobrze wykorzystuje pieniądze z Unii Europejskiej 

19% •  Politycy z tej partii są kompetentni w sprawach gospodarczych 

17% •  Jej celem praworządnośd w paostwie 

9% •  Gwarant paostwa neutralnego światopoglądowo 

6% • Sprawnie działa w samorządach 

5% •  Lubię polityków tej partii 



Hierarchia kryteriów przy ocenie polityka 
wg wyborców danej partii 

Pomiar został przeprowadzony w dniach 12  – 15 czerwca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1018 osób dobranych z panelu 
Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości 
miejscowości zamieszkania.  

 

65% • Uczciwy 

58% • Rozumie potrzeby przeciętnych Polaków 

53% • Patriota 

48% •  Skuteczny przywódca 

38% •  Silny, zdecydowany 

38% 
• Bliski ludziom 

36% • Kompetentny polityk (profesjonalista) 

30% •  Wzbudza moje zaufanie 

20% • Aktywny 

13% •  Tolerancyjny, otwarty na świat 

13% •  Lubię go 

9% • Warto głosowad na tego polityka 



Hierarchia kryteriów przy ocenie polityka 
wg wyborców danej partii 

 

Pomiar został przeprowadzony w dniach 12  – 15 czerwca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1018 osób dobranych z panelu 
Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości 
miejscowości zamieszkania.  

 

64% • Uczciwy 

54% 
•  Skuteczny przywódca 

51% •  Tolerancyjny, otwarty na świat 

51% •  Silny, zdecydowany 

49% • Rozumie potrzeby przeciętnych Polaków 

48% • Kompetentny polityk (profesjonalista) 

34% •  Wzbudza moje zaufanie 

29% • Aktywny 

25% • Patriota 

25% • Bliski ludziom 

11% •  Lubię go 

11% • Warto głosowad na tego polityka 



Hierarchia kryteriów przy ocenie polityka 
wg wyborców danej partii 

 

Pomiar został przeprowadzony w dniach 12  – 15 czerwca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1018 osób dobranych z panelu 
Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości 
miejscowości zamieszkania.  

 

70% • Uczciwy 

56% • Rozumie potrzeby przeciętnych Polaków 

49% • Bliski ludziom 

46% • Aktywny 

40% •  Skuteczny przywódca 

40% • Patriota 

31% •  Silny, zdecydowany 

27% • Kompetentny polityk (profesjonalista) 

26% •  Wzbudza moje zaufanie 

13% •  Tolerancyjny, otwarty na świat 

8% •  Lubię go 

6% • Warto głosowad na tego polityka 



Nota metodologiczna 

Raport prezentuje wyniki badania przeprowadzonego w dniach 12 
– 15 czerwca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie 
Polaków liczącej N=1018 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba 
losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji 
Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i 
wielkości miejscowości . 
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