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2009 1.  
Jak Pan(i) s ądzi, czy obecnie w Polsce lepiej żyje si ę kobietom 
czy mężczyznom? w procentach 

Lepiej mężczyznom niż kobietom 39 
Tak samo mężczyznom i kobietom 48 
Lepiej kobietom niż mężczyznom 7 

Trudno powiedzieć 6 
 

  
CBOS 

 1. Jak Pan(i) s ądzi, czy obecnie w Polsce lepiej żyje si ę kobietom czy m ężczyznom?  
 

 

39%

48%

7%

6%

Lepiej mężczyznom 
niż kobietom

Tak samo mężczyznom 
i kobietom

Trudno powiedzieć

Lepiej kobietom 
niż mężczyznom

 

 

 

 

2009 
Kobietom Mężczyznom 

2.  
Czy w porównaniu z ko ńcem lat osiemdziesi ątych ...  
żyje si ę obecnie lepiej czy te ż gorzej? w procentach 

Lepiej 64 48 
Tak samo 11 19 
Gorzej  21 20 
Trudno powiedzieć 4 12 
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2009 3.  
Czy w porównaniu z ko ńcem lat osiemdziesi ątym kobiety 
obecnie: w procentach 

 
Są bardziej zadbane 87 
Są mniej zadbane 3 
Są tak samo zadbane 7 
Trudno powiedzieć 3 

 
Więcej czasu poświęcają na pracę zawodową 83 
Mniej czasu poświęcają na pracę zawodową 5 
Tyle samo czasu poświęcają na pracę zawodową 9 
Trudno powiedzieć 4 

 
W większym stopniu dzielą się z mężczyznami obowiązkami 
domowymi 

58 

W mniejszym stopniu dzielą się z mężczyznami obowiązkami 
domowymi 

10 

W takim samym stopniu dzielą się z mężczyznami obowiązkami 
domowymi 

27 

Trudno powiedzieć 5 
 

Częściej myślą o sobie i swoich potrzebach 68 
Rzadziej myślą o sobie i swoich potrzebach 8 
Tak samo często myślą o sobie i swoich potrzebach 19 
Trudno powiedzieć 5 

 
Są bardziej zadowolone z życia 46 
Są mniej zadowolone z życia 22 
Są tak samo zadowolone z życia 20 
Trudno powiedzieć 12 

 
Rodzina (mąż, dzieci) ma dla nich większe znaczenie 28 
Rodzina (mąż, dzieci) ma dla nich mniejsze znaczenie 19 
Rodzina (mąż, dzieci) ma dla nich takie samo znaczenie 47 
Trudno powiedzieć 6 

  
Większą wagę przywiązują do seksu 40 
Mniejszą wagę przywiązują do seksu 8 
Taka samą wagę przywiązują do seksu 35 
Trudno powiedzieć 17 
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CBOS 

 3. Czy w porównaniu z ko ńcem lat osiemdziesi ątym kobiety obecnie:   
 

87% 3% 7% 3%

Są bardziej 
zadbane

Są mniej 
zadbane

Są tak samo 
zadbane

Trudno 
powiedzieć

 

 

 

83% 5% 9% 4%

Więcej czasu 
poświęcają na 
pracę zawodową

Mniej czasu 
poświęcają na 
pracę zawodową

Tyle samo czasu 
poświęcają na 
pracę zawodową

Trudno 
powiedzieć

 

 

 

58% 10% 27% 5%

W większym 
stopniu dzielą się 
z mężczyznami 
obowiązkami 
domowymi

W mniejszym 
stopniu dzielą się 
z mężczyznami 
obowiązkami 
domowymi

W takim samym 
stopniu dzielą się 
z mężczyznami 
obowiązkami 
domowymi

Trudno 
powiedzieć

 

 

 

68% 8% 19% 5%

Częściej myślą 
o sobie i swoich 
potrzebach

Rzadziej myślą
o sobie i swoich 
potrzebach

Tak samo często 
myślą o sobie 
i swoich potrzebach

Trudno 
powiedzieć

 

 

 

46% 22% 20% 12%

Są bardziej 
zadowolone 
z życia

Są mniej 
zadowolone 
z życia

Są tak samo 
zadowolone 
z życia

Trudno 
powiedzieć

 

 

 

28% 19% 47% 6%

Rodzina (mąż, 
dzieci) ma dla 
nich większe 
znaczenie

Rodzina (mąż, 
dzieci) ma dla 
nich mniejsze 
znaczenie

Rodzina (mąż, 
dzieci) ma dla 
nich takie samo 
znaczenie

Trudno 
powiedzieć

 

 

 

40% 8% 35% 17%

Większą wagę 
przywiązują do 
seksu

Mniejszą wagę 
przywiązują do 
seksu

Taka samą wagę 
przywiązują do 
seksu

Trudno 
powiedzieć
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Wskazania respondentek  
według terminów badań 

1993 2009 

4.  
Czy chciałaby Pani nale żeć do organizacji, 
stowarzysze ń zajmuj ących si ę problemami 
kobiet? w procentach 

Zdecydowanie tak 20 7 
Raczej tak 32 21 
Raczej nie 27 47 
Zdecydowanie nie 13 21 
Już należę - 1 

Trudno powiedzieć 8 3 
 

  
CBOS 

 
4. Czy chciałaby Pani nale żeć do organizacji, stowarzysze ń zajmuj ących si ę 

problemami kobiet?  
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Wskazania respondentek według terminów badań 
1993 1996 2009 

5.  
Czy, Pani zdaniem, to, że kobieta 
pracuje zawodowo, przynosi jej życiu 
rodzinnemu: 

w procentach 

Więcej korzyści niż strat 28 36 42 
Tyle samo strat, co korzyści 21 27 24 
Więcej strat niż korzyści 14 18 16 
Praca zawodowa kobiety w ogóle nie ma 
wpływu na jej życie rodzinne 21 11 13 
Trudno powiedzieć 16 8 5 

 

  
CBOS 

 
5.  Czy, Pani zdaniem, to, że kobieta pracuje zawodowo, przynosi jej życiu rodzinnemu:  
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Trudno powiedzieć
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Wskazania respondentek według terminów badań 

1993 1996 2009 
6.  
Jak Pan(i) myśli, czy w naszym 
społeczeństwie jest bardziej 
szanowana? w procentach 

Kobieta pracująca zawodowo 48 71 67 

Gospodyni domowa, kobieta 
niepracująca zawodowo 3 2 3 

Nie ma różnicy 41 23 28 

Trudno powiedzieć 7 4 2 

 

 

Kobiety maj ą 
większe mo żliwo ści 

Kobiety maj ą 
mniejsze 

możliwo ści 

Kobiety maj ą równe 
możliwo ści 

1993 1996 2009 1993 1996 2009 1993 1996 2009 

7.  
Czy, Pani zdaniem, obecnie 
kobiety w porównaniu 
z mężczyznami maj ą 
mniejsze, wi ększe czy te ż 
równe mo żliwo ści: w procentach 
Znalezienia nowej pracy 6 6 7 59 62 59 25 24 29 
Prowadzenia z powodzeniem 
własnej firmy 2 5 11 44 38 23 41 43 61 
Utraty pracy 48 48 49 11 10 8 32 30 40 
Zrobienia kariery zawodowej 4 6 8 44 44 39 39 39 50 
Awansowania na kierownicze 
stanowisko 2 4 7 53 52 52 33 34 36 
Uzyskiwania wyższych 
zarobków 2 3 7 61 60 65 26 28 24 
Zrobienia kariery politycznej 1 2 5 63 68 63 23 18 27 
  Pominięto odpowiedzi „trudno powiedzieć”. 
 

 

Wskazania respondentek  
według terminów badań 

1993 2009 

8.  
Czy w wyborach (parlamentarnych, prezydenckich, 
lokalnych) Pani i Pani m ąż/partner zwykle 
post ępujecie tak samo (idziecie na wybory albo 
rezygnujecie, głosujecie na t ę samą parti ę, osob ę) 
czy te ż nie?  w procentach 
Zwykle tak samo 47 52 
Zwykle inaczej 17 12 
Różnie bywa 29 34 
Trudno powiedzieć 5 2 
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2009 
9.  
Kto na ogół ma decyduj ący głos jak post ąpić w wyborach 
(pójść na nie czy nie, na któr ą parti ę, na kogo głosowa ć)? 

w procentach 

Ja 7 
Mąż/partner 8 
Decydujemy wspólnie  63 
Każdy podejmuje decyzję osobno 22 

Trudno powiedzieć 0 
 

 
2009 

10.  
Gdyby miała Pani do wyboru kobiet ę i mężczyzn ę, którzy 
startowaliby w wyborach do Sejmu z tej samej listy, byli 
w podobnym wieku, mieli podobne wykształcenie, kompetencje 
oraz do świadczenie w polityce, to na kogo by Pani głosowała?  w procentach 

Raczej na kobietę 62 
Raczej na mężczyznę 22 
W ogóle nie chodzę na wybory 1 
Trudno powiedzieć, to zależy 15 

 

  
CBOS 

 10.   Gdyby miała Pani do wyboru kobiet ę i mężczyzn ę, którzy startowaliby w wyborach 
do Sejmu z tej samej listy, byli w podobnym wieku, mieli pod obne wykształcenie, 
kompetencje oraz do świadczenie w polityce, to na kogo by Pani głosowała?  
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2009 

11. Jak by Pani oceniła obecno ść mężczyzn i kobiet w polityce? Czy takie 
cechy jak… kojarz ą się Pani z kobietami czy te ż mężczyznami działaj ącymi 
w polityce?  w procentach 

Wysokie kompetencje  
Raczej z mężczyznami 18 
Raczej z kobietami 17 
W równym stopniu z mężczyznami, co z kobietami 58 
Trudno powiedzieć 7 

Uczciwość 
Raczej z mężczyznami 4 
Raczej z kobietami 37 
W równym stopniu z mężczyznami, co z kobietami 50 
Trudno powiedzieć 9 

Umiejętność współpracy z innymi 
Raczej z mężczyznami 16 
Raczej z kobietami 27 
W równym stopniu z mężczyznami, co z kobietami 53 
Trudno powiedzieć 4 

Odpowiedzialność 
Raczej z mężczyznami 8 
Raczej z kobietami 46 
W równym stopniu z mężczyznami, co z kobietami 42 
Trudno powiedzieć 4 

Doświadczenie polityczne 
Raczej z mężczyznami 60 
Raczej z kobietami 3 
W równym stopniu z mężczyznami, co z kobietami 31 
Trudno powiedzieć 5 

Zaangażowanie 
Raczej z mężczyznami 17 
Raczej z kobietami 34 
W równym stopniu z mężczyznami, co z kobietami 45 
Trudno powiedzieć 4 

Odporność psychiczna  
Raczej z mężczyznami 35 
Raczej z kobietami 41 
W równym stopniu z mężczyznami, co z kobietami 20 
Trudno powiedzieć 4 

Wiarygodność  
Raczej z mężczyznami 8 
Raczej z kobietami 34 
W równym stopniu z mężczyznami, co z kobietami 50 
Trudno powiedzieć 8 

Skuteczność działania  
Raczej z mężczyznami 27 
Raczej z kobietami 20 
W równym stopniu z mężczyznami, co z kobietami 48 
Trudno powiedzieć 5 

Umiejętność kierowania ludźmi 
Raczej z mężczyznami 29 
Raczej z kobietami 21 
W równym stopniu z mężczyznami, co z kobietami 46 
Trudno powiedzieć 4 

Umiejętność tworzenia idei, wizji, programu politycznego  
Raczej z mężczyznami 37 
Raczej z kobietami 11 
W równym stopniu z mężczyznami, co z kobietami 47 
Trudno powiedzieć 5 
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CBOS 

 11.  Jak by Pani oceniła obecno ść mężczyzn i kobiet w polityce? Czy takie cechy jak … 
kojarz ą się Pani z kobietami czy te ż mężczyznami działaj ącymi w polityce?  
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2009 

12. 
Czy uwa ża Pani za słusznie, aby prawo okre ślało, jaki procent 
(minimum) miejsc na listach kandydatów komitetów 
wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu powinny 
zajmowa ć kobiety?  w procentach 

Zdecydowanie tak  18 
Raczej tak 34 
Raczej nie 20 
Zdecydowanie nie 21 
Trudno powiedzieć 7 

 

  
CBOS 

 12. Czy uwa ża Pani za słusznie, aby prawo okre ślało, jaki procent (minimum) miejsc 
na listach kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu 
powinny zajmowa ć kobiety?  
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2009 

13.  
Czy uwa ża Pani za słuszne, aby prawo okre ślało, jaki procent 
(minimum) miejsc w rz ądzie, administracji pa ństwowej 
i kierownictwie wa żnych instytucji publicznych powinny 
zajmowa ć kobiety? w procentach 

Zdecydowanie tak  17 
Raczej tak 33 
Raczej nie 22 
Zdecydowanie nie 22 
Trudno powiedzieć 6 

 

  
CBOS 

 13. Czy uwa ża Pani za słuszne, aby prawo okre ślało, jaki procent (minimum) miejsc 
w rządzie, administracji pa ństwowej i kierownictwie wa żnych instytucji publicznych 
powinny zajmowa ć kobiety?  
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2009 14.  

Gdyby prawo w Polsce stanowiło, że kobiety powinny 
zajmowa ć okre ślony procent  miejsc w rz ądzie,  administracji 
państwowej i kierownictwie wa żnych instytucji publicznych, 
to jaki to powinien by ć procent (minimum)?  w procentach 

Do 50% 28 
50% 51 
Powyżej 50% 8 
Trudno powiedzieć 13 
Średnio 45 

 

  
CBOS 

 14. Gdyby prawo w Polsce stanowiło, że kobiety powinny zajmowa ć określony procent  
miejsc w rz ądzie,  administracji pa ństwowej i kierownictwie wa żnych instytucji 
publicznych, to jaki to powinien by ć procent (minimum)  
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2009 

Tak Nie 
15. 
Czy osobi ście:  

w procentach 

Korzysta Pani z telefonu komórkowego 79 21 

Posiada Pani konto osobiste w banku 73 27 
Posługuje się Pani bankową kartą płatniczą podczas robienia 
zakupów  46 54 
Przynajmniej raz w tygodniu korzysta Pani z Internetu (sieci 
WWW, poczty e-mail, komunikatora internetowego itp.) 60 40 
Przynajmniej raz w miesiącu korzysta Pani z zagranicznych 
mediów: czyta obcojęzyczną prasę, ogląda zagraniczną 
telewizję, słucha zagranicznego radia lub wchodzi na 
obcojęzyczne strony internetowe w celu uzyskania informacji  41 59 
Zna Pani przynajmniej jeden język obcy na tyle dobrze, 
aby porozumieć się z obcokrajowcem 61 39 

Po 1989 roku wyjeżdżała Pani za granicę 52 48 
Kiedykolwiek uczestniczyła Pani w zagranicznych szkoleniach 
i kursach 10 90 
Kiedykolwiek studiowała Pani za granicą lub brała udział 
w międzynarodowych programach stypendialnych 3 97 
W ciągu ostatnich dziesięciu lat pracowała Pani zarobkowo 
za granicą 9 91 

 


