Rekonstrukcja rządu i prezydent elekt
12-15 czerwca 2015 roku

Jaki jest Twój stosunek do Platformy Obywatelskiej 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.

Jak oceniasz reakcję premier Ewy Kopacz po ujawnieniu akt śledztwa w sprawie
afery taśmowej przez Zbigniewa Stonogę?
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Jak oceniasz decyzję o przeprowadzeniu rekonstrukcji przez premier Ewę Kopacz?
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Jak oceniasz pierwsze tygodnie aktywności publicznej Andrzeja Dudy
w roli prezydenta elekta?
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Czy Ty osobiście masz zaufanie do prezydenta elekta Andrzeja Dudy?
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Hierarchia kryteriów przy ocenie partii politycznych
wg wyborców danej partii
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Hierarchia kryteriów przy ocenie polityka
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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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