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NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE
Międzynarodowy Sondaż Społeczny (ISSP)
ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N1
N1.
Na wstępie chcielibyśmy Pana(-ią) zapytać o możliwości osiągania sukcesu w życiu
Jak ważne, Pana(-i) zdaniem, są następujące sprawy dla osiągnięcia sukcesu w życiu ...
Decydujące ........................................................................... 1
Bardzo ważne ....................................................................... 2
Średnio ważne ...................................................................... 3
Niezbyt ważne ...................................................................... 4
Bez znaczenia ...................................................................... 5
TRUDNO POWIEDZIEĆ........................................... 8
a. ... jak ważne jest pochodzenie z bogatej rodziny? ------------------------------------------------------------------------------------------------b. ... jak ważne jest posiadanie dobrze wykształconych rodziców? ------------------------------------------------------------------------------c. ... jak ważne jest własne dobre wykształcenie? ---------------------------------------------------------------------------------------------------d. ... jak ważne jest być ambitnym? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e. ... jak ważna jest sumienna, ciężka praca? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------f. ... jak ważne są dobre znajomości? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------g. ... jak ważne jest posiadanie powiązań politycznych? -------------------------------------------------------------------------------------------h. ... jak ważne jest dawanie łapówek? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------i. ... jak ważna jest rasa? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------j. ... jak ważne jest wyznanie religijne osoby? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------k. ... jak ważne jest urodzić się mężczyzną lub kobietą? -------------------------------------------------------------------------------------------ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N2
N2. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami …
Zdecydowanie się zgadzam ................................................. 1
Zgadzam się ......................................................................... 2
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam ....................................... 3
Nie zgadzam się ................................................................... 4
Zdecydowanie się nie zgadzam ........................................... 5
TRUDNO POWIEDZIEĆ........................................... 8
a. Tylko poprzez korupcję i przekupstwo w dzisiejszej Polsce można zrobić karierę --------------------------------------------------------b. W Polsce tylko uczniowie z najlepszych szkół średnich mają duże szanse zdobyć wyższe wykształcenie -----------------------c. W Polsce tylko bogatych stać na ponoszenie kosztów studiowania na wyższej uczelni ------------------------------------------------d. W Polsce wszyscy ludzie mają takie same szanse dostania się na wyższą uczelnię niezależnie od płci, przynależności
etnicznej, czy pochodzenia społecznego -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N3
N3. Czy sądzi Pan(i), że za pracę otrzymuje Pan(i)… Jeśli Pan(i) obecnie nie pracuje, prosimy o ocenę dochodów z ostatniej pracy
Znacznie mniej, niż zasługuję ...................................................................................................................... 1
Nieco mniej, niż zasługuję ........................................................................................................................... 2
Mniej więcej tyle, na ile zasługuje ................................................................................................................ 3
Nieco więcej, niż zasługuję .......................................................................................................................... 4
Znacznie więcej, niż zasługuję .................................................................................................................... 5
Nigdy nie pracowałem(-am) ......................................................................................................................... 6
TRUDNO POWIEDZIEĆ ............................................................................................................... 8
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N4.

Chcielibyśmy poznać Pana(-i) zdanie na temat rzeczywistych zarobków ludzi wykonujących różne zawody. Prosimy podać, ile
Pana(-i) zdaniem, zarabiają przeciętnie miesięcznie - netto/ "na rękę" - ludzie wykonujący następujące prace i zawody. Wiele osób
nie ma pewności, ile dokładnie zarabiają ci ludzie, dlatego wystarczy, aby podał(a) Pan(i) przybliżoną kwotę ich miesięcznych
zarobków netto, „na rękę”. Ile mniej więcej, Pana(-i) zdaniem, RZECZYWIŚCIE zarabia miesięcznie
Ankieter: odpowiedzi "nie wiem" / "trudno powiedzieć" kodujemy : "999 998".
a. Lekarz internista ----------------------------------------------------------------------------------------------- złotych
b. Dyrektor naczelny dużego, ogólnopolskiego przedsiębiorstwa prywatnego -------------------- złotych
c. Sprzedawca w sklepie --------------------------------------------------------------------------------------- złotych
d. Robotnik niewykwalifikowany w fabryce ----------------------------------------------------------------- złotych
e. Minister ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- złotych
N5.

A ile, Pana(-i) zdaniem, POWINNI zarabiać przeciętnie miesięcznie - netto/ "na rękę" - ludzie wykonujący następujące prace i
zawody? Prosimy nie kierować się ich aktualnymi zarobkami. Ile mniej więcej, Pana(-i) zdaniem, POWINIEN zarabiać miesięcznie
(netto/ "na rękę"):
Ankieter: odpowiedzi "nie wiem" / "trudno powiedzieć" kodujemy: "999 998".
a. Lekarz internista ----------------------------------------------------------------------------------------------- złotych
b. Dyrektor naczelny dużego, ogólnopolskiego przedsiębiorstwa prywatnego -------------------- złotych
c. Sprzedawca w sklepie --------------------------------------------------------------------------------------- złotych
d. Robotnik niewykwalifikowany w fabryce ----------------------------------------------------------------- złotych
e. Minister ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- złotych
ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N6
N6. Przeczytam Panu(-i) teraz cztery opinie. O każdej proszę powiedzieć, czy Pan(i) się z nią zdecydowanie zgadza, zgadza się, ani się
zgadza ani nie zgadza, nie zgadza się, czy też zdecydowanie się nie zgadza?
Zdecydowanie się zgadzam ................................................. 1
Zgadzam się ......................................................................... 2
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam ....................................... 3
Nie zgadzam się ................................................................... 4
Zdecydowanie się nie zgadzam ........................................... 5
TRUDNO POWIEDZIEĆ........................................... 8
a. Różnice dochodów są w Polsce zbyt duże ---------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Do zadań rządu powinno należeć zmniejszenie różnic w dochodach między ludźmi z wysokimi i niskimi dochodami ----------c. Rząd powinien zapewnić bezrobotnym godziwy standard życia-------------------------------------------------------------------------------d. Rząd powinien przeznaczać mniej pieniędzy na świadczenia socjalne dla ludzi biednych ---------------------------------------------
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ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N7a
N7a. Jak Pan(i) sądzi, czy ludzie dużo zarabiający powinni oddawać na podatki większą część swoich dochodów niż ludzie mało
zarabiający, taką samą czy też mniejszą część?
Znacznie większą część ..............................................................................................................................1
Większą część .............................................................................................................................................2
Taką samą część ........................................................................................................................................3
Mniejszą część ............................................................................................................................................4
Znacznie mniejszą część .............................................................................................................................5
TRUDNO POWIEDZIEĆ ...............................................................................................................8
ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N7b
N7b. Ogólnie biorąc , jak Pan(i) ocenia obecny system podatkowy w Polsce dla ludzi o wysokich dochodach ? Czy podatki są …
... o wiele za wysokie ...................................................................................................................................1
... za wysokie ...............................................................................................................................................2
... mniej więcej odpowiednie ........................................................................................................................3
... za niskie ...................................................................................................................................................4
... o wiele za niskie.......................................................................................................................................5
TRUDNO POWIEDZIEĆ ...............................................................................................................8
ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N8a
N8a. Czy jest to sprawiedliwe czy też niesprawiedliwe – słuszne czy niesłuszne – że ludzie z wyższymi dochodami mogą zapewnić sobie
lepszą opiekę medyczną, niż ludzie z niższymi dochodami?
Bardzo sprawiedliwe, zdecydowanie słuszne ..............................................................................................1
Raczej sprawiedliwe, słuszne ......................................................................................................................2
Ani sprawiedliwe, ani niesprawiedliwe, mam mieszane uczucia .................................................................3
Raczej niesprawiedliwe, niesłuszne ............................................................................................................4
Bardzo niesprawiedliwe, zdecydowanie niesłuszne ....................................................................................5
TRUDNO POWIEDZIEĆ ...............................................................................................................8
ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N8b
N8b. Czy jest to sprawiedliwe czy też niesprawiedliwe – słuszne czy niesłuszne – że ludzie z wyższymi dochodami mogą zapewnić swoim
dzieciom lepsze wykształcenie, niż ludzie z niższymi dochodami
Bardzo sprawiedliwe, zdecydowanie słuszne ..............................................................................................1
Raczej sprawiedliwe, słuszne ......................................................................................................................2
Ani sprawiedliwe, ani niesprawiedliwe, mam mieszane uczucia .................................................................3
Raczej niesprawiedliwe, niesłuszne ............................................................................................................4
Bardzo niesprawiedliwe, zdecydowanie niesłuszne ....................................................................................5
TRUDNO POWIEDZIEĆ ...............................................................................................................8
ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N9
N9.
We wszystkich krajach występują różnice lub nawet konflikty między różnymi grupami społecznymi. Jak silne, Pana(i) zdaniem są w
Polsce konflikty ...
Bardzo silne konflikty ............................................................ 1
Silne konflikty ........................................................................ 2
Niezbyt silne konflikty ........................................................... 3
Nie ma konfliktów ................................................................. 4
TRUDNO POWIEDZIEĆ ........................................... 8
a. Między ludźmi biednymi i bogatymi? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Między robotnikami i pracownikami umysłowymi? ------------------------------------------------------------------------------------------------c. Między kadrą kierowniczą i pracownikami? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------d. Między ludźmi z najwyższych i z najniższych warstw społecznych? --------------------------------------------------------------------------
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ANKIETER:
wręczyć respondentowi Kartę N10a

N10a. W naszym społeczeństwie są grupy

ludzi, które zajmują wyższe pozycje i
takie, które zajmują niższe pozycje.
Mamy tutaj skalę, która biegnie od góry
do dołu. W którym miejscu na tej skali
umieścił(a)by Pan(-i) siebie?

ANKIETER: postawić krzyżyk wewnątrz kratki
a nie na linii dzielącej kratki

NA GÓRZE
10
9
8
7
6
5

ANKIETER:
wręczyć respondentowi Kartę N10a

N10b. A gdy pomyśli Pan(i) o rodzinie, w której

Pan(i) dorastał(a), w którym miejscu na tej
skali znajdowała się wtedy Pana(i)
rodzina?

ANKIETER: postawić krzyżyk wewnątrz kratki
a nie na linii dzielącej kratki

NA GÓRZE
10
9
8
7
6
5

4

4

3

3

2

2

1

1

NA DOLE

NA DOLE

PYTANIE N11 ZADAĆ TYLKO TYM, KTÓRZY OBECNIE PRACUJĄ LUB KIEDYKOLWIEK PRACOWALI ZAWODOWO PRZEZ ROK LUB DŁUŻEJ.
PRZECHODZĄ DO PYTANIA N12.
ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N11
N11. Proszę pomyśleć o swej obecnej pracy (lub jeśli Pan(i) obecnie nie pracuje - o swej ostatniej pracy) i porównać ją z pracą, jaką wykonywał Pana(
wówczas, gdy miał(a) Pan(i) około 15 lat. Czy Pana(-i) pozycja zawodowa jest (lub była) wyższa czy niższa od ówczesnej pozycji zawodowej Pan
Znacznie wyższa od pozycji ojca .................................................................................................................1
Wyższa od pozycji ojca................................................................................................................................2
Mniej więcej taka sama................................................................................................................................3
Niższa od pozycji ojca .................................................................................................................................4
Znacznie niższa od pozycji ojca ..................................................................................................................5
RESPONDENT NIGDY NIE PRCOWAŁ .......................................................................................6
BRAK DANYCH O OJCU; OJCIEC NIE PRACOWAŁ LUB NIE ŻYŁ ............................................7
ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N12
N12. Interesuje nas, jaki wpływ na wysokość zarobków powinny mieć, Pana(-i) zdaniem, następujące rzeczy ...
Powinien mieć wpływ decydujący ......................................... 1
Bardzo duży .......................................................................... 2
Dość duży ............................................................................. 3
Niezbyt duży ......................................................................... 4
Nie powinien mieć żadnego wpływu ..................................... 5
TRUDNO POWIEDZIEĆ ........................................... 8
a. ... zakres odpowiedzialności związany z wykonywaną pracą? --------------------------------------------------------------------------------b. ... poziom wykształcenia? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. ... potrzeby związane z utrzymaniem rodziny? -----------------------------------------------------------------------------------------------------d. ... to, czy dana osoba ma dzieci na utrzymaniu? Jaki powinno to mieć wpływ na wysokość zarobków?----------------------------e. ... jakość wykonywanej pracy? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f. ... to, jak sumiennie, ciężko dana osoba pracuje? --------------------------------------------------------------------------------------------------

ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N13
N13. Czy płaca, jaką Pan(i) otrzymuje jest sprawiedliwa? Nie pytamy się o to, ile Pan(i) zarabia, ani o to ile chciał(a)by Pan(i) zarabiać—chodzi nam o
odczucie, czy Pana(-i) płaca jest sprawiedliwa, biorąc pod uwagę Pana(-i) umiejętności i wysiłek. Jeśli Pan(i) obecnie nie pracuje, prosimy pomyś
swej ostatniej pracy
Znacznie niższa niż sprawiedliwa płaca ......................................................................................................1
Trochę niższa niż sprawiedliwa płaca..........................................................................................................2
Jak dla mnie jest to sprawiedliwa płaca .......................................................................................................3
Trochę wyższa niż sprawiedliwa płaca ........................................................................................................4
Znacznie wyższa niż sprawiedliwa płaca.....................................................................................................5
Nigdy nie pracowałem(-am) .........................................................................................................................6
TRUDNO POWIEDZIEĆ ...............................................................................................................8
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ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N14 [z rysunkami ]
N14. Te pięć rysunków przedstawia różne typy społeczeństw. Proszę przeczytać opisy tych społeczeństw, popatrzeć na rysunki i wskazać ten, który na
dzisiejszą Polskę.

Typ A:

Typ B:

Typ C:

Typ D:

Niewielka elita na górze,
bardzo mało ludzi w
środku i większość ludzi
na dole.

Społeczeństwo jak
piramida - niewielka elita
na górze, więcej ludzi w
środku i najwięcej na dole.

Piramida za wyjątkiem
tego, że na samym dole
jest nieco mniej ludzi.

Społeczeństwo w którym
najwięcej ludzi jest w
środku.

N14a. Jakim społeczeństwem jest dziś Polska--który z rysunków jest temu najbliższy?
Typ A ...........................................................................................................................................................1
Typ B ...........................................................................................................................................................2
Typ C ...........................................................................................................................................................3
Typ D ...........................................................................................................................................................4
Typ E ...........................................................................................................................................................5
NIE POTRAFIĘ WYBRAĆ .............................................................................................................8
N14b. A jak Polska powinna wyglądać--który z rysunków wybrał(a)by Pan(i)?
Typ A ...........................................................................................................................................................1
Typ B ...........................................................................................................................................................2
Typ C ...........................................................................................................................................................3
Typ D ...........................................................................................................................................................4
Typ E ...........................................................................................................................................................5
NIE POTRAFIĘ WYBRAĆ .............................................................................................................8
[OPTIONAL: V73-V75]
ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N24
N24. Jak opisał(a)by Pan(i) siebie jako osobę? Czy się Pan(i) zgadza czy też nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?
Zdecydowanie się zgadzam ................................................. 1
Zgadzam się ......................................................................... 2
Nie zgadzam się ................................................................... 3
Zdecydowanie się nie zgadzam ........................................... 4
TRUDNO POWIEDZIEĆ ........................................... 8
a. Sumiennie pracuję, aby wypełnić moje codzienne obowiązki, nawet jeśli jestem trochę chory(-a)
lub jest jakiś inny uzasadniony powód, abym zrobił(a) sobie przerwę -----------------------------------------------------------------------b. Wykonuję najlepiej jak potrafię nawet te zadania, których nie lubię --------------------------------------------------------------------------c. Sumiennie pracuję nad wykonaniem podjętych zadań,
nawet jeśli pierwsze rezultaty są widoczne dopiero po dłuższym czasie -------------------------------------------------------------------[OPTIONAL: V76-V78]
ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N25
N25. Proszę pomyśleć o okresie, kiedy miał(a) Pan(i) około 15 lat (lub wcześniej, jeśli zakończył(a) Pan(i) swoją edukację w młodszym
wieku). Jak opisał(a)by Pan(i) siebie w tamtym czasie? Czy się Pan(i) zgadza czy też nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?
Zdecydowanie się zgadzam ................................................. 1
Zgadzam się ......................................................................... 2
Nie zgadzam się ................................................................... 3
Zdecydowanie się nie zgadzam ........................................... 4
TRUDNO POWIEDZIEĆ ........................................... 8
a. Bardzo starałem(-am) się chodzić do szkoły codziennie, nawet jeśli byłem(-am) trochę chory(a)
lub gdy był jakiś inny uzasadniony powód, abym został(a) w domu -------------------------------------------------------------------------b. W szkole wykonywałem(-am) najlepiej jak potrafiłem(-am), nawet te prace i zadania, których nie lubiłem(-am) ----------------c. Sumiennie pracowałem(-am) nad wykonaniem szkolnych zadań,
nawet jeśli uzyskanie jakichś wyników zabierało dużo czasu. ---------------------------------------------------------------------------------Proszę podać godzinę i minutę zakończenia
tej części wywiadu:

Ty

Większo
górze i ty
na
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NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE
Międzynarodowy Sondaż Społeczny (ISSP)
ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N1
N1.
Na wstępie chcielibyśmy Pana(-ią) zapytać o możliwości osiągania sukcesu w życiu
Jak ważne, Pana(-i) zdaniem, są następujące sprawy dla osiągnięcia sukcesu w życiu ...
Decydujące ........................................................................... 1
Bardzo ważne ....................................................................... 2
Średnio ważne ...................................................................... 3
Niezbyt ważne ...................................................................... 4
Bez znaczenia ...................................................................... 5
TRUDNO POWIEDZIEĆ........................................... 8
a. ... jak ważne jest pochodzenie z bogatej rodziny? ------------------------------------------------------------------------------------------------b. ... jak ważne jest posiadanie dobrze wykształconych rodziców? ------------------------------------------------------------------------------c. ... jak ważne jest własne dobre wykształcenie?----------------------------------------------------------------------------------------------------d. ... jak ważne jest być ambitnym? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e. ... jak ważna jest sumienna, ciężka praca? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------f. ... jak ważne są dobre znajomości? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------g. ... jak ważne jest posiadanie powiązań politycznych? -------------------------------------------------------------------------------------------h. ... jak ważne jest dawanie łapówek? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------i. ... jak ważna jest rasa? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------j. ... jak ważne jest wyznanie religijne osoby? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------k. ... jak ważne jest urodzić się mężczyzną lub kobietą? -------------------------------------------------------------------------------------------ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N2
N2. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami …
Zdecydowanie się zgadzam ................................................. 1
Zgadzam się ......................................................................... 2
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam ....................................... 3
Nie zgadzam się ................................................................... 4
Zdecydowanie się nie zgadzam ........................................... 5
TRUDNO POWIEDZIEĆ........................................... 8
a. Tylko poprzez korupcję i przekupstwo w dzisiejszej Polsce można zrobić karierę --------------------------------------------------------b. W Polsce tylko uczniowie z najlepszych szkół średnich mają duże szanse zdobyć wyższe wykształcenie -----------------------c. W Polsce tylko bogatych stać na ponoszenie kosztów studiowania na wyższej uczelni-------------------------------------------------d. W Polsce wszyscy ludzie mają takie same szanse dostania się na wyższą uczelnię niezależnie od płci, przynależności
etnicznej, czy pochodzenia społecznego -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N3
N3. Czy sądzi Pan(i), że za pracę otrzymuje Pan(i)… Jeśli Pan(i) obecnie nie pracuje, prosimy o ocenę dochodów z ostatniej pracy
Znacznie mniej, niż zasługuję ......................................................................................................................1
Nieco mniej, niż zasługuję ...........................................................................................................................2
Mniej więcej tyle, na ile zasługuje ................................................................................................................3
Nieco więcej, niż zasługuję ..........................................................................................................................4
Znacznie więcej, niż zasługuję ....................................................................................................................5
Nigdy nie pracowałem(-am) .........................................................................................................................6
TRUDNO POWIEDZIEĆ ...............................................................................................................8
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N4.

Chcielibyśmy poznać Pana(-i) zdanie na temat rzeczywistych zarobków ludzi wykonujących różne zawody. Prosimy podać, ile
Pana(-i) zdaniem, zarabiają przeciętnie miesięcznie - netto/ "na rękę" - ludzie wykonujący następujące prace i zawody. Wiele osób
nie ma pewności, ile dokładnie zarabiają ci ludzie, dlatego wystarczy, aby podał(a) Pan(i) przybliżoną kwotę ich miesięcznych
zarobków netto, „na rękę”. Ile mniej więcej, Pana(-i) zdaniem, RZECZYWIŚCIE zarabia miesięcznie
Ankieter: odpowiedzi "nie wiem" / "trudno powiedzieć" kodujemy : "999 998".

a. Lekarz internista ----------------------------------------------------------------------------------------------- złotych
b. Dyrektor naczelny dużego, ogólnopolskiego przedsiębiorstwa prywatnego -------------------- złotych
c. Sprzedawca w sklepie --------------------------------------------------------------------------------------- złotych
d. Robotnik niewykwalifikowany w fabryce ----------------------------------------------------------------- złotych
e. Minister ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- złotych
N5.

A ile, Pana(-i) zdaniem, POWINNI zarabiać przeciętnie miesięcznie - netto/ "na rękę" - ludzie wykonujący następujące prace i
zawody? Prosimy nie kierować się ich aktualnymi zarobkami. Ile mniej więcej, Pana(-i) zdaniem, POWINIEN zarabiać miesięcznie
(netto/ "na rękę"):
Ankieter: odpowiedzi "nie wiem" / "trudno powiedzieć" kodujemy: "999 998".

a. Lekarz internista ----------------------------------------------------------------------------------------------- złotych
b. Dyrektor naczelny dużego, ogólnopolskiego przedsiębiorstwa prywatnego -------------------- złotych
c. Sprzedawca w sklepie --------------------------------------------------------------------------------------- złotych
d. Robotnik niewykwalifikowany w fabryce ----------------------------------------------------------------- złotych
e. Minister ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- złotych
ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N6
N6. Przeczytam Panu(-i) teraz cztery opinie. O każdej proszę powiedzieć, czy Pan(i) się z nią zdecydowanie zgadza, zgadza się, ani się
zgadza ani nie zgadza, nie zgadza się, czy też zdecydowanie się nie zgadza?
Zdecydowanie się zgadzam ................................................. 1
Zgadzam się ......................................................................... 2
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam ....................................... 3
Nie zgadzam się ................................................................... 4
Zdecydowanie się nie zgadzam ........................................... 5
TRUDNO POWIEDZIEĆ........................................... 8
a. Różnice dochodów są w Polsce zbyt duże ---------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Do zadań rządu powinno należeć zmniejszenie różnic w dochodach między ludźmi z wysokimi i niskimi dochodami ----------c. Rząd powinien zapewnić bezrobotnym godziwy standard życia-------------------------------------------------------------------------------d. Rząd powinien przeznaczać mniej pieniędzy na świadczenia socjalne dla ludzi biednych ---------------------------------------------
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ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N7a
N7a. Jak Pan(i) sądzi, czy ludzie dużo zarabiający powinni oddawać na podatki większą część swoich dochodów niż ludzie mało
zarabiający, taką samą czy też mniejszą część?
Znacznie większą część ..............................................................................................................................1
Większą część .............................................................................................................................................2
Taką samą część ........................................................................................................................................3
Mniejszą część ............................................................................................................................................4
Znacznie mniejszą część .............................................................................................................................5
TRUDNO POWIEDZIEĆ ...............................................................................................................8
ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N7b
N7b. Ogólnie biorąc , jak Pan(i) ocenia obecny system podatkowy w Polsce dla ludzi o wysokich dochodach ? Czy podatki są …
... o wiele za wysokie ...................................................................................................................................1
... za wysokie ...............................................................................................................................................2
... mniej więcej odpowiednie ........................................................................................................................3
... za niskie ...................................................................................................................................................4
... o wiele za niskie.......................................................................................................................................5
TRUDNO POWIEDZIEĆ ...............................................................................................................8
ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N8a
N8a. Czy jest to sprawiedliwe czy też niesprawiedliwe – słuszne czy niesłuszne – że ludzie z wyższymi dochodami mogą zapewnić sobie
lepszą opiekę medyczną, niż ludzie z niższymi dochodami?
Bardzo sprawiedliwe, zdecydowanie słuszne ..............................................................................................1
Raczej sprawiedliwe, słuszne ......................................................................................................................2
Ani sprawiedliwe, ani niesprawiedliwe, mam mieszane uczucia .................................................................3
Raczej niesprawiedliwe, niesłuszne ............................................................................................................4
Bardzo niesprawiedliwe, zdecydowanie niesłuszne ....................................................................................5
TRUDNO POWIEDZIEĆ ...............................................................................................................8
ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N8b
N8b. Czy jest to sprawiedliwe czy też niesprawiedliwe – słuszne czy niesłuszne – że ludzie z wyższymi dochodami mogą zapewnić swoim
dzieciom lepsze wykształcenie, niż ludzie z niższymi dochodami
Bardzo sprawiedliwe, zdecydowanie słuszne ..............................................................................................1
Raczej sprawiedliwe, słuszne ......................................................................................................................2
Ani sprawiedliwe, ani niesprawiedliwe, mam mieszane uczucia .................................................................3
Raczej niesprawiedliwe, niesłuszne ............................................................................................................4
Bardzo niesprawiedliwe, zdecydowanie niesłuszne ....................................................................................5
TRUDNO POWIEDZIEĆ ...............................................................................................................8
ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N9
N9.
We wszystkich krajach występują różnice lub nawet konflikty między różnymi grupami społecznymi. Jak silne, Pana(i) zdaniem są w
Polsce konflikty ...
Bardzo silne konflikty ............................................................ 1
Silne konflikty ........................................................................ 2
Niezbyt silne konflikty ........................................................... 3
Nie ma konfliktów ................................................................. 4
TRUDNO POWIEDZIEĆ ........................................... 8
a. Między ludźmi biednymi i bogatymi? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Między robotnikami i pracownikami umysłowymi? ------------------------------------------------------------------------------------------------c. Między kadrą kierowniczą i pracownikami? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------d. Między ludźmi z najwyższych i z najniższych warstw społecznych? --------------------------------------------------------------------------
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ANKIETER:
wręczyć respondentowi Kartę N10a

N10a. W naszym społeczeństwie są grupy
ludzi, które zajmują wyższe pozycje i
takie, które zajmują niższe pozycje.
Mamy tutaj skalę, która biegnie od góry
do dołu. W którym miejscu na tej skali
umieścił(a)by Pan(-i) siebie?
ANKIETER: postawić krzyżyk wewnątrz kratki
a nie na linii dzielącej kratki

10

ANKIETER:
wręczyć respondentowi Kartę N10a

9

N10b. A gdy pomyśli Pan(i) o rodzinie, w której

NA GÓRZE

8
7
6
5

Pan(i) dorastał(a), w którym miejscu na tej
skali znajdowała się wtedy Pana(i)
rodzina?
ANKIETER: postawić krzyżyk wewnątrz kratki
a nie na linii dzielącej kratki

NA GÓRZE
10
9
8
7
6
5

4

4

3

3

2

2

1

1

NA DOLE

NA DOLE

PYTANIE N11 ZADAĆ TYLKO TYM, KTÓRZY OBECNIE PRACUJĄ LUB KIEDYKOLWIEK PRACOWALI ZAWODOWO PRZEZ ROK LUB DŁUŻEJ.
PRZECHODZĄ DO PYTANIA N12.
ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N11
N11. Proszę pomyśleć o swej obecnej pracy (lub jeśli Pan(i) obecnie nie pracuje - o swej ostatniej pracy) i porównać ją z pracą, jaką wykonywał Pana(
wówczas, gdy miał(a) Pan(i) około 15 lat. Czy Pana(-i) pozycja zawodowa jest (lub była) wyższa czy niższa od ówczesnej pozycji zawodowej Pan
Znacznie wyższa od pozycji ojca .................................................................................................................1
Wyższa od pozycji ojca................................................................................................................................2
Mniej więcej taka sama................................................................................................................................3
Niższa od pozycji ojca .................................................................................................................................4
Znacznie niższa od pozycji ojca ..................................................................................................................5
RESPONDENT NIGDY NIE PRCOWAŁ .......................................................................................6
BRAK DANYCH O OJCU; OJCIEC NIE PRACOWAŁ LUB NIE ŻYŁ............................................7
ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N12
N12. Interesuje nas, jaki wpływ na wysokość zarobków powinny mieć, Pana(-i) zdaniem, następujące rzeczy ...
Powinien mieć wpływ decydujący ......................................... 1
Bardzo duży .......................................................................... 2
Dość duży ............................................................................. 3
Niezbyt duży ......................................................................... 4
Nie powinien mieć żadnego wpływu ..................................... 5
TRUDNO POWIEDZIEĆ ........................................... 8
a. ... zakres odpowiedzialności związany z wykonywaną pracą? --------------------------------------------------------------------------------b. ... poziom wykształcenia? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. ... potrzeby związane z utrzymaniem rodziny? -----------------------------------------------------------------------------------------------------d. ... to, czy dana osoba ma dzieci na utrzymaniu? Jaki powinno to mieć wpływ na wysokość zarobków?----------------------------e. ... jakość wykonywanej pracy? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f. ... to, jak sumiennie, ciężko dana osoba pracuje? --------------------------------------------------------------------------------------------------

ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N13
N13. Czy płaca, jaką Pan(i) otrzymuje jest sprawiedliwa? Nie pytamy się o to, ile Pan(i) zarabia, ani o to ile chciał(a)by Pan(i) zarabiać—chodzi nam o
odczucie, czy Pana(-i) płaca jest sprawiedliwa, biorąc pod uwagę Pana(-i) umiejętności i wysiłek. Jeśli Pan(i) obecnie nie pracuje, prosimy pomyś
swej ostatniej pracy
Znacznie niższa niż sprawiedliwa płaca ......................................................................................................1
Trochę niższa niż sprawiedliwa płaca..........................................................................................................2
Jak dla mnie jest to sprawiedliwa płaca .......................................................................................................3
Trochę wyższa niż sprawiedliwa płaca ........................................................................................................4
Znacznie wyższa niż sprawiedliwa płaca.....................................................................................................5
Nigdy nie pracowałem(-am) .........................................................................................................................6
TRUDNO POWIEDZIEĆ ...............................................................................................................8
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ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N14 [z rysunkami ]
N14. Te pięć rysunków przedstawia różne typy społeczeństw. Proszę przeczytać opisy tych społeczeństw, popatrzeć na rysunki i wskazać ten, który n
dzisiejszą Polskę.

Typ A:

Typ B:

Typ C:

Typ D:

Niewielka elita na górze,
bardzo mało ludzi w
środku i większość ludzi
na dole.

Społeczeństwo jak
piramida - niewielka elita
na górze, więcej ludzi w
środku i najwięcej na dole.

Piramida za wyjątkiem
tego, że na samym dole
jest nieco mniej ludzi.

Społeczeństwo w którym
najwięcej ludzi jest w
środku.

N14a. Jakim społeczeństwem jest dziś Polska--który z rysunków jest temu najbliższy?
Typ A ...........................................................................................................................................................1
Typ B ...........................................................................................................................................................2
Typ C ...........................................................................................................................................................3
Typ D ...........................................................................................................................................................4
Typ E ...........................................................................................................................................................5
NIE POTRAFIĘ WYBRAĆ .............................................................................................................8
N14b. A jak Polska powinna wyglądać--który z rysunków wybrał(a)by Pan(i)?
Typ A ...........................................................................................................................................................1
Typ B ...........................................................................................................................................................2
Typ C ...........................................................................................................................................................3
Typ D ...........................................................................................................................................................4
Typ E ...........................................................................................................................................................5
NIE POTRAFIĘ WYBRAĆ .............................................................................................................8
ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę P141D
N21. A. Mamy jeszcze jedno pytanie dotyczące mieszkania / domu, w którym mieszka Pan(i) i/lub Pana(i) rodzina.
Mniej więcej, ile pieniędzy zostałoby, gdyby to mieszkanie / dom zostało sprzedane a wszystkie długi z nim związane, takie jak
kredyt hipoteczny lub pożyczka osobista zostały spłacone? Proszę spojrzeć na tę kartę i wybrać jedną odpowiedź
NIE mam/ nie mamy na własność ani mieszkania ani domu .....................................................................01
Zostałyby tylko długi ..................................................................................................................................02
poniżej 100 000 zł .....................................................................................................................................03
100 000 - 199 000 zł ..................................................................................................................................04
200 000 - 299 000 zł .................................................................................................................................05
300 000 - 399 000 zł .................................................................................................................................06
400 000 - 599 000 zł ..................................................................................................................................07
600 000 - 899 000 zł ..................................................................................................................................08
900 000 - 1 499 000 zł ..............................................................................................................................09
1 500 000 - 2 499 000 zł ...........................................................................................................................10
2 500 000 - 3 499 000 zł ...........................................................................................................................11
3 500 000 złotych lub więcej .....................................................................................................................12
TRUDNO POWIEDZIEĆ .............................................................................................................98

Ty

Większo
górze i ty
na
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ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę P139_B1
N21. B. A ile - mniej więcej - pieniędzy zostałoby, gdyby Pan(i) i / lub członkowie Pan(i) najbliższej rodziny spieniężyli te wszystkie
oszczędności, akcje lub obligacje i równocześnie spłacili wszystkie osobiste długi (proszę nie wliczać ewentualnej pożyczki
mieszkaniowej)? Proszę spojrzeć na tę kartę i wybrać jedną odpowiedź
Zostałyby tylko długi ..................................................................................................................................01
Nic by nie zostało ......................................................................................................................................02
poniżej 15 000 zł .......................................................................................................................................03
15 000 - 24 999 zł ......................................................................................................................................04
25 000 - 34 999 zł .....................................................................................................................................05
35 000 - 59 999 zł .....................................................................................................................................06
60 000 - 79 999 zł ......................................................................................................................................07
80 000 - 119 000 zł ....................................................................................................................................08
120 000 - 199 000 zł .................................................................................................................................09
200 000 - 399 000 zł .................................................................................................................................10
400 000 - 599 000 zł .................................................................................................................................11
600 000 złotych lub więcej ........................................................................................................................12
TRUDNO POWIEDZIEĆ .............................................................................................................98

[OPTIONAL: V73-V75]
ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N24
N24. Jak opisał(a)by Pan(i) siebie jako osobę? Czy się Pan(i) zgadza czy też nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?
Zdecydowanie się zgadzam ................................................. 1
Zgadzam się ......................................................................... 2
Nie zgadzam się ................................................................... 3
Zdecydowanie się nie zgadzam ........................................... 4
TRUDNO POWIEDZIEĆ ........................................... 8
a. Sumiennie pracuję, aby wypełnić moje codzienne obowiązki, nawet jeśli jestem trochę chory(-a)
lub jest jakiś inny uzasadniony powód, abym zrobił(a) sobie przerwę -----------------------------------------------------------------------b. Wykonuję najlepiej jak potrafię nawet te zadania, których nie lubię --------------------------------------------------------------------------c. Sumiennie pracuję nad wykonaniem podjętych zadań,
nawet jeśli pierwsze rezultaty są widoczne dopiero po dłuższym czasie -------------------------------------------------------------------[OPTIONAL: V76-V78]
ANKIETER: wręczyć respondentowi Kartę N25
N25. Proszę pomyśleć o okresie, kiedy miał(a) Pan(i) około 15 lat (lub wcześniej, jeśli zakończył(a) Pan(i) swoją edukację w młodszym
wieku). Jak opisał(a)by Pan(i) siebie w tamtym czasie? Czy się Pan(i) zgadza czy też nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?
Zdecydowanie się zgadzam ................................................. 1
Zgadzam się ......................................................................... 2
Nie zgadzam się ................................................................... 3
Zdecydowanie się nie zgadzam ........................................... 4
TRUDNO POWIEDZIEĆ ........................................... 8
a. Bardzo starałem(-am) się chodzić do szkoły codziennie, nawet jeśli byłem(-am) trochę chory(a)
lub gdy był jakiś inny uzasadniony powód, abym został(a) w domu -------------------------------------------------------------------------b. W szkole wykonywałem(-am) najlepiej jak potrafiłem(-am), nawet te prace i zadania, których nie lubiłem(-am) ----------------c. Sumiennie pracowałem(-am) nad wykonaniem szkolnych zadań,
nawet jeśli uzyskanie jakichś wyników zabierało dużo czasu. ---------------------------------------------------------------------------------Proszę podać godzinę i minutę zakończenia
tej części wywiadu:

