
Wiarygodnośd obietnic, pomoc dla 
frankowiczów i inne tematy kampanii.  

31 lipca - 4 sierpnia 2015 

 



Pomiar został przeprowadzony w dniach 10-15 lipca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1053 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 ogólnie oceniasz bieżące działania premier Ewy Kopacz  

i kandydatki Beaty Szydło? 
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Czy Ty osobiście wierzysz w daną obietnicę wyborczą?  
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Średni wynik na skali ocen: 
1 - zdecydowanie nie 
2 - raczej nie 
3 - raczej tak 
4 - zdecydowanie tak 
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Czy Twoim zdaniem polski rząd powinien stworzyć program z 
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Jakie tematy są najważniejsze i powinny Twoim zdaniem być obecne w  

kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi? 
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Nota metodologiczna 

Raport prezentuje wyniki badania przeprowadzonego w dniach 31  
lipca – 4 sierpnia 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej 
próbie Polaków liczącej N=1053 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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