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Badanie nastrojów konsumenckich 
260203 

 
Długość wywiadu: do 8  
Początek realizacji: Omnibus nieparzysty 
Koniec realizacji: Omnibus nieparzysty 
 
I. ZMIENNE DO PRÓBY  
 
- wywiadu z bazy Klienta 
- wywiady z własną rekrutacją 

 
II. KWOTY 

 
Total N=1000 
- Omnibus 
 
 
III. WSTĘP  
 
IV. KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY   
 
IV. KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY  
 
V.  KWESTIONARIUSZ GŁÓWNY 
[Zadać osobie celowej]  
 
A01 [S]  
Kolejnych kilka pytań dotyczy sytuacji finansowej Pana(i) rodziny, a także Pana(i) opinii na temat 
polskiej gospodarki. 
Jak zmieniła się ogólna sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego od okresu sprzed 12 
miesięcy (od [PROG: wstaw bieżący miesiąc] zeszłego roku)? 

1. znacznie się poprawiła  
2. trochę się poprawiła  
3. nie zmieniła się 
4. trochę się pogorszyła 
5. znacznie się pogorszyła 

 
A02 [S]  
A jak – Pana(i) zdaniem – zmieni się sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego w ciągu 
najbliższych 12 miesięcy? 

1. znacznie się poprawi  
2. trochę się poprawi  
3. nie zmieni się 
4. trochę się pogorszy 
5. znacznie się pogorszy 

 
A03 [S]  
Kolejne pytanie dotyczy sytuacji gospodarczej Polski. Jak zmieniła się ogólna sytuacja gospodarcza 
Polski od okresu sprzed 12 miesięcy (od [PROG: wstaw bieżący miesiąc] zeszłego roku)?  

1. znacznie się poprawiła  
2. trochę się poprawiła  
3. nie zmieniła się 
4. trochę się pogorszyła 
5. znacznie się pogorszyła 
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A04 [S]  
A jak – Pana(i) zdaniem – zmieni się sytuacja gospodarcza kraju w ciągu najbliższych 12 miesięcy? 

1. znacznie się poprawi  
2. trochę się poprawi  
3. nie zmieni się 
4. trochę się pogorszy 
5. znacznie się pogorszy 

 
A05 [S]  
Proszę teraz pomyśleć o ogólnym poziomie cen. Czy w porównaniu z okresem sprzed 12 miesięcy, 
ogólnie ceny są obecnie.... 

1. znacząco wyższe DO PYTANIA A05a 
2. wyższe DO PYTANIA A05a 
3. trochę wyższe DO PYTANIA A05a 
4. mniej więcej takie same DO PYTANIA A06 
5. niższe DO PYTANIA A05b 

 
A05a [S]  
O ile procent, Pana(i) zdaniem, wzrosły ceny towarów i usług dla ludzi w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 
Proszę podać Pana(i) oszacowanie w procentach 
ceny wzrosły o ........,...... % 
 
A05b [S]  
O ile procent, Pana(i) zdaniem, spadły ceny towarów i usług dla ludzi w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 
Proszę podać Pana(i) oszacowanie w procentach 
ceny spadły o ........,...... % 
 
A06 [T]  
Czy uważa Pan(i), że w porównaniu z obecną sytuacją, w ciągu najbliższych 12 miesięcy.... 

1. ceny będą rosły znacznie szybciej niż obecnie DO PYTANIA A06a 
2. ceny będą rosły w podobnym tempie co obecnie DO PYTANIA A06a 
3. trochę wyższe DO PYTANIA A06a 
4. ceny będą mniej więcej takie same DO PYTANIA A07 
5. ceny będą spadać DO PYTANIA A06b 

 
A06a [S]  
O ile procent, Pana(i) zdaniem, wzrosną ceny towarów i usług dla ludzi w ciągu najbliższych 12 
miesięcy? Proszę podać Pana(i) oszacowanie w procentach 
ceny wzrosną o ........,...... % 
 
A06b [S]  
O ile procent, Pana(i) zdaniem, spadną ceny towarów i usług dla ludzi w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 
Proszę podać Pana(i) oszacowanie w procentach 
ceny spadną o ........,...... % 
 
A07 [T]  
Jaka jest Pana(i) opinia na temat możliwych zmian poziomu bezrobocia w Polsce w ciągu najbliższych 
12 miesięcy? Czy w tym okresie bezrobocie w Polsce.... 

1. zdecydowanie wzrośnie  
2. trochę wzrośnie 
3. pozostanie na tym samym poziomie 
4. trochę spadnie 
5. zdecydowanie spadnie 
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A08 [S]  
Czy uważa Pan(i), że zakup dóbr trwałego użytku (np. mebli, telewizorów, pralek) jest szczególnie 
korzystny właśnie teraz, czy też nie? 

1. tak, teraz jest dobry moment 
2. to nie jest ani dobry, ani zły moment 
3. nie, to jest zły moment, takie zakupy należy odłożyć 

 
A09 [S]  
Czy Pana/i zdaniem suma pieniędzy, którą wydacie Państwo na zakup dóbr trwałego użytku (np. 
mebli, telewizorów, aut, pralek, komputerów) w ciągu najbliższych 12 miesięcy zmieni się w stosunku 
do sumy wydanej na te cele w ciągu minionych 12 miesięcy? 

1. wydamy znacznie więcej  
2. wydamy trochę więcej 
3. wydamy tyle samo 
4. wydamy nieco mniej 
5. wydamy zdecydowanie mniej 

 
A10 [S]  
Biorąc pod uwagę ogólną sytuację gospodarczą, czy uważa Pan(i), że to jest.... 

1. bardzo korzystny moment, by oszczędzać 
2. raczej korzystny moment, by oszczędzać 
3. raczej niekorzystny moment dla oszczędzania 
4. zdecydowanie niekorzystny moment dla oszczędzania 

 
A11 [S]  
Jak Pan(i) ocenia prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie Pan(i) miał(a) 
możliwość oszczędzania pieniędzy? Czy jest to ..... 

1. bardzo prawdopodobne 
2. raczej prawdopodobne 
3. raczej nieprawdopodobne 
4. bardzo nieprawdopodobne 

 
A12 [S]  
Które ze stwierdzeń, które zaraz odczytam, najlepiej opisuje obecną sytuację finansową Pana(i) 
gospodarstwa domowego? 

1. oszczędzamy dużo pieniędzy 
2. oszczędzamy trochę pieniędzy 
3. dochody starczają nam akurat na codzienne potrzeby 
4. sięgamy po oszczędności, by zaspokoić codzienne potrzeby 
5. zadłużamy się, by zaspokoić codzienne potrzeby 

 
A13 [S]  
SCRIPTER: Pytanie zadawane TYLKO w falach: styczeń, kwiecień, lipiec, październik 
. 
Jak Pan(i) ocenia prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy kupicie Państwo 
samochód? Czy jest to ..... 

1. bardzo prawdopodobne 
2. raczej prawdopodobne 
3. raczej nieprawdopodobne 
4. bardzo nieprawdopodobne 
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A14 [S]  
SCRIPTER: Pytanie zadawane TYLKO w falach: styczeń, kwiecień, lipiec, październik 
 
A czy w ciągu najbliższych dwóch lat, planujecie Państwo zakupić mieszkanie lub dom lub wybudować 
dom (do zamieszkania przez Państwa, dla kogoś z rodziny, na działce wypoczynkowej lub na 
wynajem)? 

1. tak, z pewnością 
2. jest to możliwe 
3. raczej nie 
4. nie 
5. nie wiem 

 
A15 [S]  
SCRIPTER: Pytanie zadawane TYLKO w falach: styczeń, kwiecień, lipiec, październik 
 
Jak Pan(i) ocenia prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy wydacie Państwo 
pieniądze na remont domu lub mieszkania (np. nowe ogrzewanie, nowa hydraulika)? Czy jest to ..... 

1. bardzo prawdopodobne 
2. raczej prawdopodobne 
3. raczej nieprawdopodobne 
4. bardzo nieprawdopodobne 

 


