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SPIS!TABEL,!WYKRESÓW,!RYSUNKÓW

Agnieszka Turska-Kawa, Waldemar Wojtasik
Postawy, zachowania i decyzje wyborcze jako przedmiot bada! empirycznych.
Tabela 1. Poparcie dla partii politycznych /w procentach3 w badaniach w"asnych i o&rodków badania
opinii.
Wykres 1. Procentowa struktura próby wedle zamieszkiwanego województwa.
Wykres 2. Procentowa struktura próby wedle miejsca zamieszkania: miasto-wie&.
Wykres 3. Procentowa struktura próby wed"ug p"ci.
Wykres 4. Procentowa struktura próby wed"ug przedzia"u wieku.
Wykres 5. Procentowa struktura próby wed"ug posiadanego wykszta"cenia.
Wykres 6. Procentowa struktura próby wed"ug stanu cywilnego.
Wykres 7. Procentowa struktura próby wed"ug statusu zawodowego.
Wykres 8. Procentowa struktura próby wed"ug odczuwanej sytuacji materialnej.
Wykres 9. Procentowa struktura próby wed"ug &rednich dochodów na cz"onka rodziny w gospodarstwie
domowym.
Wykres 10. Procentowa struktura próby wed"ug dost#pu do Internetu.

Robert Alberski
Proces zmiany lojalno&ci wyborczej w Polsce w latach 2005-2009.
Tabela 1. Przesuni#cie poparcia wyborczego w wyborach do Sejmu w latach 2001-2005.
Tabela 2. Przesuni#cie poparcia wyborczego w wyborach do Sejmu w latach 2005-2008.
Tabela 3. Przep"ywy elektoratu pomi#dzy decyzjami w wyborach prezydenckich w 2005 r. a decyzjami
w wyborach parlamentarnych w 2008 r. /w procentach3.
Tabela 4. Przesuni#cie poparcia wyborczego mi#dzy wyborami do Sejmu w 2008 r. a wyborami
do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.
Tabela 5. Przep"ywy elektoratu pomi#dzy decyzjami w wyborach parlamentarnych w 2008 r.
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a decyzjami w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. /w procentach3.
Tabela 6. Przep"ywy elektoratu pomi#dzy decyzjami w wyborach prezydenckich w 2005 r. a decyzjami
w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. /w procentach3.
Wykres 1. Struktura elektoratu PO i PiS w wyborach do Sejmu w 2008 r., a preferencje partyjne
w wyborach parlamentarnych w 2005 r.
Wykres 2. Struktura elektoratu PO i PiS w wyborach do Sejmu w 2008 r., a preferencje w wyborach
prezydenckich w 2005 r.
Wykres 3. Struktura elektoratu PO i PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.,
a preferencje w wyborach prezydenckich w 2005 r.
Wykres 4. Struktura elektoratu PO i PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.,
a preferencje w wyborach parlamentarnych w 2008 r.
Wykres 5. Struktura zachowa! wyborczych polskiego elektoratu w wyborach do Parlamentu
Europejskiego w 2009 r.

Bartosz Szwejkowski
Preferencje prezydenckie w uj#ciu pro(lowym.
Tabela 1. Rozk"ad ilo&ciowy i procentowy preferencji prezydenckich w poszczególnych segmentach
elektoratu i w&ród deklaruj$cych absencj# wyborcz$.

Wojciech Peszy"ski
Spo"eczne oddzia"ywanie strategii tworzenia list wyborczych.
Tabela 1. G"osowanie na kandydatów z numerem pierwszym na listach wyborczych w podziale
na elektoraty czterech najwi#kszych partii.
Tabela 2. G"osowanie na kandydatów z numerem pierwszym na listach wyborczych
w poszczególnych
Województwach. Tabela 6. Warto&ci wska4nika WPW dla czterech najwi#kszych komitetów,
we wszystkich województwach w wyborach do Sejmu w 2008 roku i Parlamentu Europejskiego
2009 roku.
Tabela 4. G"osowanie na kandydatów z numerem pierwszym w podziale na sta"e miejsce
zamieszkania.
Tabela 5. G"osowanie na kandydatów z numerem pierwszym w podziale na p"e).
Tabela 6. G"osowanie na kandydatów z numerem pierwszym ze wzgl#du na poziom wykszta"cenia.
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Tabela 7. G"osowanie na kandydatów z numerem pierwszym ze wzgl#du na wiek.
Tabela 8. G"osowanie na kandydatów z numerem pierwszym ze wzgl#du na miejsce zatrudnienia.
Tabela 9. G"osowanie na kandydatów z numerem pierwszym ze wzgl#du na dochód na cz"onka
rodziny.
Tabela 10. G"osowanie na kandydatów z numerem pierwszym ze wzgl#du na postrzegan$ sytuacj#
materialn$.

Jaros!aw Wichura
Identy(kacje partyjne a preferencje w zakresie kszta"tu systemu politycznego
w Polsce.
Tabela 1. Poparcie respondentów dla poszczególnych systemów partyjnych.
Tabela 2. Rozk"ad ilo&ciowy i procentowy poparcia poszczególnych elektoratów dla systemu
prezydenckiego i parlamentarno-gabinetowego.
Tabela 3. Wybrane pro(le socjodemogra(czne dla systemu parlamentarno-gabinetowego i systemu
prezydenckiego.
Tabela 4. Poparcie respondentów dla poszczególnych systemów rz$dów.
Tabela 5. Rozk"ad ilo&ciowy i procentowy poparcia poszczególnych elektoratów dla systemu jedno-,
dwu- i wielopartyjnego.
Tabela 6. Wybrane pro(le socjodemogra(czne dla systemu jedno-, dwu- i wielopartyjnego.

Agnieszka Turska-Kawa
Psychologiczne uwarunkowania zachowa! wyborczych.
Tabela 1. Interkorelacje pomi#dzy wybranymi zmiennymi psychologicznymi.
Tabela 2. Istotno&) ró'nic i &rednie wyniki w poziomie poszczególnych zmiennych mi#dzy
jednostkami deklaruj$cymi udzia" oraz absencj# w wyborach parlamentarnych /‚>0,053.
Tabela 3. Istotno&) ró'nic i &rednie wyniki w poziomie poszczególnych zmiennych mi#dzy
jednostkami aktywnymi i biernymi wyborczo w poszczególnych wyborach /‚>0,053.
Tabela 4. Wybrane charakterystyki psychologiczne poszczególnych elektoratów oraz jednostek
deklaruj$cych absencj# w wyborach parlamentarnych.
Tabela 5. Wybrane pro(le socjodemogra(czne w uk"adzie &rednich wyników poszczególnych
zmiennych
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Agnieszka Turska-Kawa, Waldemar Wojtasik
Struktura spo"eczna oraz preferencje partyjne w uk"adzie autoidenty(kacji lewicowoprawicowych.
Tabela 1. Miejsce zamieszkania a &rednie na skali lewica-prawica oraz procentowy i ilo&ciowy
rozk"ad odpowiedzi w uk"adzie lewica-centrum-prawica.
Tabela 2. Miejsce zamieszkania /miasto-wie&3 a &rednie na skali lewica-prawica oraz procentowy
i ilo&ciowy rozk"ad odpowiedzi w uk"adzie lewica-centrum-prawica.
Tabela 3. P"e) a &rednie na skali lewica-prawica oraz procentowy i ilo&ciowy rozk"ad odpowiedzi
w uk"adzie lewica-centrum-prawica.
Tabela 4. Wiek a &rednie na skali lewica-prawica oraz procentowy i ilo&ciowy rozk"ad odpowiedzi
w uk"adzie lewica-centrum-prawica.
Tabela 5. Wykszta"cenie a &rednie na skali lewica-prawica oraz procentowy i ilo&ciowy rozk"ad
odpowiedzi w uk"adzie lewica-centrum-prawica.
Tabela 6. Stan cywilny a &rednie na skali lewica-prawica oraz procentowy i ilo&ciowy rozk"ad
odpowiedzi w uk"adzie lewica-centrum-prawica.
Tabela 7. Struktura zawodowa a &rednie na skali lewica-prawica oraz procentowy i ilo&ciowy rozk"ad
odpowiedzi w uk"adzie lewica-centrum-prawica.
Tabela 8. Ocena w"asnej sytuacji materialnej a &rednie na skali lewica-prawica oraz procentowy
i ilo&ciowy rozk"ad odpowiedzi w uk"adzie lewica-centrum-prawica.
Tabela 9. Dochód na osob# w gospodarstwie domowym a &rednie na skali lewica-prawica oraz
procentowy i ilo&ciowy rozk"ad odpowiedzi w uk"adzie lewica-centrum-prawica.
Tabela 10. Preferencje partyjne a &rednie na skali lewica-prawica oraz procentowy i ilo&ciowy rozk"ad
odpowiedzi w uk"adzie lewica-centrum-prawica.
Tabela 11. Deklarowane orientacje lewicowe, centrowe i prawicowe a preferencje partyjne.
Rysunek 1. Nat#'enie postaw lewicowych, centrowych i prawicowych /odpowiednio3 w uk"adzie
wojewódzkim.
Rysunek 2. Rozk"ad autoidenty(kacji badanych o ró'nych preferencjach partyjnych oraz deklaruj$cych
absencj# wyborcz$.

Danuta Karnowska
Identy(kacja lewica-prawica i jej rozumienie w przestrzeni kulturowej.
Tabela 1. Rozk"ad ilo&ciowy i procentowy deklarowanych ideologicznych pogl$dów politycznych
w poszczególnych elektoratach i wyborcach, deklaruj$cych absencj# wyborcz$.
Tabela 2. Rozk"ad procentowy i ilo&ciowy odpowiedzi na pytanie: „Czy dopuszcza Pan/i3 mo'liwo&)
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aborcji z przyczyn niemedycznychq” w kontek&cie ideologicznych pogl$dów politycznych.
Tabela 3. Rozk"ad procentowy i ilo&ciowy odpowiedzi na pytanie „Czy dopuszcza Pani mo'liwo&)
eutanazjiq” w kontek&cie ideologicznych pogl$dów politycznych.
Tabela 4. Rozk"ad procentowy i ilo&ciowy odpowiedzi na pytanie: „Czy dopuszcza Pan/i3 legalizacj#
zwi$zków partnerskich par tej samej p"ciq” w kontek&cie ideologicznych pogl$dów politycznych.
Tabela 5. Rozk"ad procentowy i ilo&ciowy odpowiedzi na pytanie: „Czy jest Pan/i3 zwolennikiem
nauki religii w szko"achq” w kontek&cie ideologicznych pogl$dów politycznych.
Tabela 6. Interkorelacje pomi#dzy formatem odpowiedzi na poszczególne pytania.
Tabela 7. Interkorelacje pomi#dzy odpowiedziami na poszczególne pytania a miejscem na skali
lewica-prawica /1-103.

Waldemar Wojtasik
Kwestie ekonomiczne jako czynnik dyskrepancyjny identy(kacji politycznych.
Tabela 1. Rozk"ad procentowy i ilo&ciowy odpowiedzi na pytanie: „Czy Pan/i3 zdaniem wolny
rynek jest najlepszym sposobem regulacji stosunków spo"eczno-ekonomicznychq” w kontek&cie
ideologicznych pogl$dów politycznych.
Tabela 2. Rozk"ad procentowy i ilo&ciowy odpowiedzi na pytanie: „Czy Pan/i3 zdaniem pa!stwo
powinno kontrolowa) rynekq” w kontek&cie ideologicznych pogl$dów politycznych.
Tabela 3. Rozk"ad procentowy i ilo&ciowy odpowiedzi na pytanie: „Czy Pan/i3 zdaniem w"asno&)
prywatna powinna by) preferowana przed innymi formami w"asno&ciq” w kontek&cie ideologicznych
pogl$dów politycznych.
Tabela 4. Rozk"ad procentowy i ilo&ciowy odpowiedzi na pytanie: „Czy jest Pan/i3 zwolennikiem
podatku liniowegoq” w kontek&cie ideologicznych pogl$dów politycznych.
Tabela 5. Deklarowane orientacje lewicowe, centrowe i prawicowe a preferencje partyjne.
Tabela 6. Interkorelacje pomi#dzy formatem odpowiedzi na poszczególne pytania.
Tabela 7. Interkorelacje pomi#dzy odpowiedziami na poszczególne pytania a miejscem na skali
lewica-prawica /0-103.
Tabela 8. G"ówne postulaty gospodarcze partii parlamentarnych.

Janusz Okrzesik, Krzysztof Stecyk
Pogl$dy na kwestie socjalne i ich wp"yw na polsk$ scen# polityczn$.
Tabela 1. Rozk"ad ilo&ciowy i procentowy odpowiedzi na pytanie o obecn$ rol# zwi$zków zawodowych
w Polsce w poszczególnych elektoratach i wyborcach, deklaruj$cych absencj# wyborcz$.
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Tabela 2. Rozk"ad ilo&ciowy i procentowy odpowiedzi na pytanie o poparcie dla polityki ochrony
grup s"abszych i biedniejszych.
Tabela 3. Rozk"ad ilo&ciowy i procentowy odpowiedzi na pytanie o istnienie zbyt du'ych ró'nic
w dochodach Polaków w poszczególnych elektoratach i wyborcach, deklaruj$cych absencj#
wyborcz$.
Tabela 4. Rozk"ad ilo&ciowy i procentowy odpowiedzi na pytanie o konieczno&) gwarantowania
przez pa!stwo obywatelom mo'liwo&ci zaspokajania podstawowych potrzeb w poszczególnych
elektoratach i wyborcach, deklaruj$cych absencj# wyborcz$.
Tabela 5. Rozk"ad ilo&ciowy i procentowy odpowiedzi na pytanie o konieczno&) gwarantowania przez
pa!stwo bezp"atnej opieki zdrowotnej w poszczególnych elektoratach i wyborcach, deklaruj$cych
absencj# wyborcz$.

Tomasz Okraska
Poparcie dla demokracji i integracji z Uni$ Europejsk$ w perspektywie deklarowanych
preferencji partyjnych.
Tabela 1. Rozk"ad ilo&ciowy i procentowy odpowiedzi w poszczególnych elektoratach i w&ród
deklaruj$cych absencj# wyborcz$ na pytanie: „Czy jest Pan/i3 zwolennikiem demokracjiq”
Tabela 2. Wybrane pro(le socjodemogra(czne w uk"adach poparcia i braku akceptacji
dla demokracji.
Tabela 3. Rozk"ad ilo&ciowy i procentowy odpowiedzi w poszczególnych elektoratach i w&ród
deklaruj$cych absencj# wyborcz$ na pytanie: „Czy jest Pan/i3 zwolennikiem integracji Polski z Uni$
Europejsk$”
Tabela 4. Wybrane pro(le socjodemogra(czne w uk"adach poparcia i braku akceptacji dla integracji
Polski z Uni$ Europejsk$.

Jan Wolnicki
Polacy wobec jednomandatowych okr#gów wyborczych.
Tabela 1. Rozk"ad ilo&ciowy i procentowy odpowiedzi w poszczególnych elektoratach i w&ród
deklaruj$cych absencj# wyborcz$ na pytanie „Czy jest Pan/i3 zwolennikiem jednomandatowych
okr#gów wyborczych w wyborachq”
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Magdalena Marzec
Uczestnictwo Polaków w praktykach religijnych i ich ocena roli Ko&cio"a w 'yciu
publicznym.
Tabela 1. Stosunek poziomu wiary do uczestnictwa w praktykach religijnych.
Tabela 2. Procentowy i ilo&ciowy rozk"ad odpowiedzi respondentów na pytanie: „Jak cz#sto chodzi
Pan/i3 do ko&cio"aq”
Tabela 3. Pro(le socjodemogra(czne w ró'nych uk"adach uczestnictwa w praktykach religijnych.
Zró'nicowanie ze wzgl#du na wiek i stan cywilny.
Tabela 4. Pro(le socjodemogra(czne w ró'nych uk"adach uczestnictwa w praktykach religijnych.
Zró'nicowanie ze wzgl#du na p"e).
Tabela 5. Pro(le socjodemogra(czne w ró'nych uk"adach uczestnictwa w praktykach religijnych.
Zró'nicowanie ze wzgl#du na wykszta"cenie.
Tabela 6. Pro(le socjodemogra(czne w ró'nych uk"adach uczestnictwa w praktykach religijnych.
Zró'nicowanie ze wzgl#du na miejsce zamieszkania.
Tabela 7. Pro(le socjodemogra(czne w ró'nych uk"adach uczestnictwa w praktykach religijnych.
Zró'nicowanie ze wzgl#du na województwa Polski.
Tabela 8. Procentowy i ilo&ciowy rozk"ad odpowiedzi respondentów na pytanie: „Czy Pan/i3 zdaniem
rola Ko&cio"a w 'yciu publicznym jest…”
Tabela 9. Pro(le socjodemogra(czne w ró'nych uk"adach poparcia dla roli Ko&cio"a w 'yciu
publicznym. Zró'nicowanie regionalne.
Tabela 10. Pro(le socjodemogra(czne w ró'nych uk"adach poparcia dla roli Ko&cio"a w 'yciu
publicznym.
Tabela 11. Rozk"ad ilo&ciowy i procentowy odpowiedzi w poszczególnych elektoratach i w&ród
deklaruj$cych absencj# wyborcz$ na pytanie: „Jak cz#sto chodzi Pan/i3 do ko&cio"aq”
Tabela 12. Rozk"ad ilo&ciowy i procentowy odpowiedzi w poszczególnych elektoratach i w&ród
deklaruj$cych absencj# wyborcz$ na pytanie: „Czy Pan/i3 zdaniem rola Ko&cio"a w 'yciu publicznym
jest…”
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