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Jedną z najbardziej charakterystycznych cech ustroju demokratycznego jest promowanie idei 
społeczeństwa uczestniczącego, w którym obywatele wspólnie podejmują decyzje związane  
z funkcjonowaniem ich państwa. Obecnie coraz częściej mówi się o ,,politycznym obudzeniu 
młodych”, chętnie angażujących się w różne działania obywatelskie. Czy rzeczywiście tak jest? 
Jakie aktywności podejmują, by zmienić swój kraj, a od jakich wolą trzymać się z daleka?  
W jaki sposób postrzegają świat polityki? Jaki obraz obywatela kształtuje szkoła i co robi, żeby 
zachęcić młodych do działania na rzecz kraju? Co jeszcze można uczynić, żeby zainteresować 
młodych polityką, aktywizmem, partycypacją społeczną?

Celem naszego projektu było udzielenie odpowiedzi na te i inne pytania, przy użyciu wiedzy  
z zakresu psychologii społecznej i politycznej. W ramach projektu przeprowadziliśmy serię  
badań ilościowych i jakościowych, diagnozujących aktywność obywatelską młodych Polaków  
i Polek. Zwieńczeniem naszych działań badawczych jest opracowanie metody zachęcającej 
młodych ludzi do partycypacji obywatelskiej: gry planszowej print&play ,,Dialog. Działaj, graj, 
zmieniaj kraj!”.  Nasza gra jest materiałem edukacyjnym, który może być stosowany na lekcjach 
wiedzy o społeczeństwie. Pomaga uzupełnić wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa, pokazując 
zarazem, że sukces obywatelski osiągniemy tylko wtedy, gdy będziemy działać razem. Poza tym, 
jest także źródłem świetnej zabawy.

Niniejszy raport podsumowuje najważniejsze wątki i wyniki naszych przedsięwzięć badawczych. 
Stanowi analizę barier i motywacji związanych z różnymi formami partycypacji. Porusza takie  
zagadnienia, jak: postawy wobec polityki i polityków, wiedza i zainteresowanie polityką, poczucie 
wpływu polityki na życie codzienne, rola szkoły w kształtowaniu zaangażowania obywatelskiego 
młodych Polek i Polaków. Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z nim czytelnicy wzbogacą 
swoją wiedzę, a przede wszystkim sięgną po grę planszową, która jest inspirowana opisanymi  
tu wynikami. Tymczasem, życzymy udanej lektury!

Zespół Laboratorium Poznania Politycznego 
Instytutu Psychologii PAN

WPROWADZENIE
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Nasze badania wykazały, że polityka i politycy mają zły wizerunek w oczach młodych Polek  
i Polaków. Badani nisko oceniają kompetencje polityków oraz nie żywią wobec nich ciepłych uczuć. 
Co więcej, badania wykazały, że niemała część młodych Polek i Polaków czuje się wykluczona jako 
grupa (młodych obywateli) z życia politycznego. 

Przeprowadzona analiza segmentacyjna pozwoliła na wykrycie podgrup młodych ludzi  
ze względu na partycypację polityczną i społeczną oraz wyłoniła tylko jeden segment osób 
prawdziwie obywatelskich i zaangażowanych (Dzieci Demokracji, 15%). Pozostałe segmenty –  
mimo bardzo młodego wieku – są zwykle rozczarowane życiem społeczno-politycznym i odcinają 
się od niego. Takich osób jest o wiele więcej niż zaangażowanych. 

Wyniki wskazują, że warto wzmacniać wiedzę polityczną i postawy obywatelskie. Nie jest  
to jednak łatwe. Wielu badanych wskazuje, że szkoła przekazuje jedynie ,,suche fakty”, nie ucząc  
życia obywatelskiego. Mimo to, szkoła ma potencjał, by kształtować obywatelskie postawy oraz  
wzmacniać partycypację młodych Polek i Polaków. W jaki sposób? Między innymi, warto włączyć 
do programu treści z aktualnych wydarzeń oraz w większym stopniu pokazywać powiązania teorii  
z praktyką życia społeczno-politycznego. Przede wszystkim, warto z młodymi obywatelami  
rozmawiać – ale z zachowaniem szacunku i podmiotowości. Ważne zdaje się także włączenie  
bardziej aktywizujących metod (np. gry, quizy, zabawy interaktywne).

W tym celu stworzyliśmy grę planszową „Dialog: działaj, graj, zmieniaj kraj!”, którą testowaliśmy  
z zaproszonymi młodymi Polakami i Polkami. Gra ma na celu aktywizację działań społeczno- 
politycznych poprzez pokazywanie ważności współpracy, wzmacnianie wiedzy i poczucia kompe-
tencji (co jest także istotne podczas zajęć z wiedzy o społeczeństwie), czy też poprzez kształtowanie
pozytywnych postaw wobec polityki.

MŁODZI I PARTYCYPACJA:
KRÓTKIE PODSUMOWANIE
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W Części I raportu prezentujemy analizy z pierwszej fali badania ilościowego: wskazujemy, 
 że wizerunek polityki i polityków w oczach młodych Polek i Polaków przedstawia się dość negatywnie 
– może to być jedna z barier partycypacji. Pokazujemy także wyniki testu wiedzy politycznej  
i wskazujemy, że osoby biorące udział w wyborach wykazują większe zainteresowanie polityką  
i osiągają lepsze wyniki w testach wiedzy obywatelskiej niż osoby niegłosujące. 

W Części II raportu prezentujemy wyniki badania podłużnego. Z analiz wynika, że kluczowe w prze- 
widywaniu udziału w wyborach prezydenckich (II fala, czerwiec 2020) są wcześniejsze zachowania. 
Młodych należy od najmłodszych lat zachęcać do zachowań obywatelskich, a nie tylko o nich 
opowiadać. Uczyć przez działanie.

Część III referuje wyniki eksperymentu, w którym analizujemy rolę poczucia wpływu polityki na życie 
codzienne obywateli w kontekście partycypacji młodych. Wyniki wskazują, że wzbudzenie poczucia 
wpływu polityki na życie codzienne i pokazanie, że decyzje polityczne mają rzeczywiste znaczenie, 
nasila chęci angażowania się młodych Polek i Polaków w politykę. Te wyniki mogą stanowić istotny 
trop dla udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak wzmacniać partycypację.

Część IV stanowią główne wyniki i wnioski z badania ilościowego i jakościowego segmentacyjnej 
części naszego projektu. Analiza segmentacyjna pozwoliła nam na zidentyfikowanie grup, które łączą 
podobne zachowania i postawy związane z partycypacją obywatelską. Wyróżniliśmy pięć segmentów 
(Dzieci Demokracji, Bierni Prosystemowcy, Rozczarowani Polityką, Narcyzi Polityczni, Wyobcowani 
Sceptycy) i analizowaliśmy, w jaki sposób poszczególne grupy partycypują oraz jak postrzegają 
politykę. 

W Części V łączymy podejście ilościowe i jakościowe, analizując rolę szkoły w kształtowaniu aktywnej 
partycypacji młodych Polek i Polaków. Wyniki pokazują, że młodzi chcą być traktowani podmiotowo
i z szacunkiem – chcą mieć poczucie, że ich zdanie i opinia też się liczą. Ponadto warto wzboga-
cić metody dydaktyczne takimi, które będą aktywizować uczniów. Należy włączać bardziej aktualne  
tematy i pokazywać, jak teoria wiąże się ze współczesnym życiem politycznym. Nie należy przy tym 
zapominać, że szkoła i nauczyciele powinni zachować polityczną bezstronność.

W Części VI przedstawiamy wyniki dotyczące gry planszowej mającej zachęcać do partycypacji, którą 
stworzyliśmy w ramach projektu Dialog. Przeprowadziliśmy badanie, w którym jedenaście czterooso-
bowych grup młodych Polek i Polaków grało w naszą grę. Wyniki badania wskazują, że gra „Dialog: 
Działaj, graj, zmieniaj kraj!” stanowi użyteczne połączenie rozrywki z edukacją, które może sprawdzić 
się zarówno w zabawie ze znajomymi i rodziną, jak i podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie.

CO ZNAJDUJE SIĘ W RAPORCIE?
OPIS SZCZEGÓŁOWY
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W trakcie naszych dwuletnich działań przeprowadziliśmy szereg różnorodnych badań. 
Poniżej przedstawiamy kroki badawcze, które podjęliśmy w ramach naszego projektu:

DZIAŁANIA BADAWCZE
PODSUMOWANIE ZASTOSOWANYCH METOD

1
2

4

Wstępne rozpoznanie: badanie pilotażowe (ilościowe)
Zaczęliśmy od ilościowego badania pilotażowego, aby wstępnie zdiagnozować możliwe bariery, 
motywy i korelaty partycypacji oraz aby przetestować narzędzia badawcze. Badanie to zostało 
przeprowadzone na przełomie października i listopada 2019 roku metodą CAWI (Computer  
Assisted Web Interview) na ogólnopolskim panelu badawczym. Badanie zostało przeprowadzone na  
reprezentatywnej próbie młodych dorosłych Polaków w wieku od 18 do 25 lat (N = 570). 

Badanie właściwe, dwie fale pomiaru: przed i po wyborach prezydenckich w 2020r.
(ilościowe)
Badanie podłużne polegało na zbadaniu tej samej grupy młodych Polek i Polaków dwa razy –  
w dwóch punktach czasowych. Pierwszy pomiar został zrealizowany w grudniu 2019 roku (N = 1048) 
– przed wyborami prezydenckimi, zaś drugi pomiar miał miejsce w lipcu 2020 roku (N = 558) –  
po wyborach prezydenckich. Pomiar został zrealizowany na ogólnopolskiej, losowo-kwotowej  
próbie, reprezentatywnej (dla młodych dorosłych Polaków w wieku 18-25 lat) ze względu na płeć, 
wiek i wielkość miejscowości zamieszkania. 

3
Szukanie przyczyn i skutków: badania eksperymentalne – o roli wiedzy, (dez)informacji  
i poczuciu wpływu polityki na życie
W ramach projektu przeprowadziliśmy serię czterech badań eksperymentalnych na temat sku-
tecznych sposobów zachęcania młodych Polek i młodych Polaków do partycypacji politycznej.  
Wszystkie badania z tego bloku zostały przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web  
Interview) na ogólnopolskim panelu badawczym. Przeprowadzone badania miały pomóc  
w udzieleniu odpowiedzi na pytania: Czy dostarczenie wiedzy politycznej wpływa na zwiększe-
nie chęci zaangażowania się w politykę? Czy istnieje związek między poczuciem wpływu polityki  
na życie codzienne a chęcią angażowania się młodych Polek i Polaków w politykę? Czy możliwe 
jest zachęcenie młodych Polek i Polaków do angażowania się w politykę poprzez dostarczenie na-
rzędzi do skutecznego poruszania się w świecie (dez)informacji?  W niniejszym raporcie zostaną  
przedstawione wybrane wyniki.

Aby pogłębić wiedzę o partycypacji młodych Polek i Polaków, zastosowaliśmy również 
analizę segmentacyjną oraz badania jakościowe, czyli wywiady – zarówno indywidualne, 
jak i grupowe.

O różnych typach obywatela/obywatelki: badanie segmentacyjne
Dane zebrane w pierwszej fali badania podłużnego poddaliśmy analizie segmentacyjnej, stosującej 
metodę analizy skupień (ang. data clustering). Badanie to pozwoliło na wyodrębnienie pięciu 
względnie jednorodnych grup, wewnątrz których respondenci byli do siebie podobni nie tylko pod 
względem zachowań partycypacyjnych, poziomu wiedzy i poglądów politycznych, ale także szeregu
zmiennych psychologicznych. Analizy segmentacyjne stanowią podstawę do planowania działań 
interwencyjnych, ponieważ wskazują typy osób należących do danej populacji oraz dostarczają 
pogłębionych informacji na temat ich specyfiki. Dlatego ta część projektu była dla nas kluczowa 
podczas dalszych prac, w tym projektowania oraz promocji powstałej w jego trakcie gry planszowej.
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Lepsze zrozumienie segmentacji: pogłębione wywiady indywidualne (IDI). 
W tej części projektu przeprowadziliśmy serię pogłębionych wywiadów indywidualnych  
(z ang. Individual In-depth Interview, IDI) z wykorzystaniem technik projekcyjnych. Przepro- 
wadziliśmy  44 wywiady w 4 lokalizacjach (Warszawa, Gdańsk, Siedlce i tereny wiejskie),  
w których udział wzięły 22 kobiety oraz 22 mężczyzn. Próba dobrana była tak, aby w jej skład  
wchodziło co najmniej  od 8 do 10 respondetów/ek z każdego z wcześniej wyodrębnionych  
segmentów. Czas trwania pojedynczego wywiadu wynosił około 1,5 godziny, a zawarte w scena-
riuszu i poruszane w trakcie wywiadu tematy dotyczyły m.in.: udziału w wyborach, zainteresowania  
polityką, poglądów politycznych, stosunku do polityki, priorytetów postępowań politycznych, 
podejmowania działań obywatelskich w różnych formach oraz socjalizacji politycznej w szkole  
i w domu. Badanie to przeprowadziliśmy w styczniu 2020 roku.

Test gry: zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
Ostatnie badanie zrealizowaliśmy w kwietniu-maju 2021 roku metodą tak zwanych grup 
fokusowych (z ang. Focus Group Interview, FGI), jakościowych wywiadów w grupach liczących 
po 4 respondentów/ek. W sumie przeprowadziliśmy 11 wywiadów w grupach znających się 
osób w 3 lokalizacjach (Warszawa, Poznań, Radom). Respondent/ka rekrutujący/a znajomych 
do badania musiał/a  należeć do jednego z 5 wyodrębnionych wcześniej segmentów.  W czasie 
badania respondenci rozgrywali testowaną grę, a przed i po rozgrywce wypełniali kwestionariusz 
zawierający pytania związane z chęcią partycypacji i postrzeganiem polityki. Na koniec moderatorka 
przeprowadzała z nimi krótki (30-40 min.) wywiad, zawierający pytania o ogólną ocenę gry, opinię 
na temat jej poszczególnych elementów i wrażeń na temat jej możliwych efektów.
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MŁODZI A POLITYKA

ANALIZY PIERWSZEJ FALI 
BADANIA PODŁUŻNEGO

CZĘŚĆ I
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METODOALOGIA BADANIA

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej, losowo-kwotowej próbie młodych  
dorosłych Polaków (18-25 lat, N = 1048) ze względu na płeć, wiek i wielkość miejscowości  
zamieszkania.”

Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2019 roku.

W poniższej części raportu prezentujemy część danych procentowych (rozkładu odpowiedzi  
na pytania) w podziale na głosujących vs niegłosujących w ostatnich wyborach parlamentarnych. 
Dla przejrzystości raportu robimy to tylko wtedy, gdy różnice między porównywanymi grupami 
są dość duże i ważne z punktu widzenia celu badania.

PŁEĆ

WIEK

WIELKOŚĆ MIEJSCA  ZAMIESZKANIA

WYKSZTAŁCENIE

Kobiety
Mężczyźni

Wieś

Małe miasto (do 20 tys.)

Średnie miasto (20-99 tys.)

Duże miasto (100-500 tys.)

Wielkie miasto (powyżej 500 tys.)

Podstawowe

Zawodowe

Średnie

Wyższe

18 - 21 lat

22 - 25 lat

52%
48%

42%

9%

9%

51%

31%

34%

66%

13%

18%

15%

12%
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Wyniki tej części raportu wskazują na możliwe bariery partycypacji obywatelskiej i politycznej 
wśród młodych Polek i młodych Polaków. 

Po pierwsze, wśród młodych Polek i Polaków przeważa zły wizerunek oraz niskie zaufanie 
do polityków i partii politycznych. Ponad połowa uważa polityków za ludzi niekompetentnych 
i nie żywi wobec nich ciepłych uczuć. Ponadto część młodych czuje się wykluczona z polskiej 
polityki (np. 46% badanych uważa, że w polskim życiu politycznym brakuje głosu  młodszego 
pokolenia). Wydaje się, że większość młodych Polek i Polaków nie chce mieć nic wspólnego  
z polityką i nie chcieliby w przyszłości zostać politykami. Jedynie 16% badanych przejawia chęć 
angażowania się w formalną politykę.

Druga bariera to małe zainteresowanie polityką i uboga wiedza polityczna. Jedynie około  
25% młodych Polek i Polaków twierdzi, że interesuje się polityką. Jeśli chodzi zaś o test wiedzy,  
to choć większość (77%) badanych dobrze odpowiedziała na podstawowe pytanie z zakresu  
codziennego funkcjonowania obywatelskiego (dotyczące dowodu osobistego), to mieli problem  
z podstawami wiedzy politologicznej. Na przykład, jedynie 34% badanych poprawnie odpowie-
działo na pytanie dotyczące pluralizmu. 

CO MOŻNA ZROBIĆ?

Wyniki wskazują, że budowanie większego zaufania do instytucji politycznych oraz bardziej  
pozytywnego obrazu elit politycznych mogłyby zwiększyć chęć do angażowania się w polity-
kę wśród młodych. Z drugiej strony, ważne w budowaniu postaw obywatelskich jest również  
wdrożenie dedykowanych dla tej grupy wiekowej działań mających na celu zainteresowanie  
polityką i pogłębianie wiedzy w tym zakresie.

PODSUMOWANIE
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MŁODZI POLACY I MŁODE POLKI:
STOSUNEK DO POLITYKI

Wyniki, jakie pokazujemy w pierwszej części raportu, wskazują jednoznacznie: młodzi Polacy i młode 
Polki postrzegają politykę i polityków w sposób negatywny. Prawdopodobnie jest to jedna z barier 
partycypacji obywatelskiej, a zwłaszcza partycypacji politycznej.

Wizerunek polityków w oczach młodych Polaków i Polek nie przedstawia się
pozytywnie. Ponad połowa ocenia polityków jako niekompetentnych i nie żywi  
wobec nich ciepłych uczuć.

Wyniki te wskazują na negatywny stosunek młodych Polaków i Polek do polityki. Dlatego też 
nie do końca zaskakuje kolejna obserwacja:

Co więcej, duża część (ponad 40%) młodych Polek i Polaków czuje się wykluczona
z polityki: niemal połowa badanych uważa, że w polskiej polityce brakuje głosu
młodszego pokolenia.

Podobnie ponad połowa badanych nie ma zaufania do polityków oraz partii
politycznych.

Młodzi Polacy i młode Polki nie chcą zostać politykami – jedynie 16% z nich  
przejawia chęć angażowania się w formalną politykę. Intencje zostania politykiem 
wiążą się m.in. z zaufaniem politycznym: im większe zaufanie, tym większa chęć  
podjęcia takiej kariery. Można przypuszczać, że większe zaufanie do instytucji  
politycznych i polityków oraz bardziej pozytywny obraz elit politycznych, 
zwiększyłyby chęć do angażowania się w politykę.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW DOTYCZĄCYCH
STOSUNKU DO POLITYKI

12



OCENA POLITYKÓW I ZAUFANIE POLITYCZNE N=1048

Młodzi Polacy i Polki nie żywią ,,ciepłych uczuć” wobec polityków: jedynie ~20% badanych  
zaznaczyło na naszym termometrze odpowiedź powyżej 0. Niewiele lepszą opinię mają na temat  
kompetencji polityków.

14%

13%

-50

-50

-40

-40

-30

-30

-20

-20

-10

-10

0

0

+10

+10

+20

+20

+30

+30

+40

+40

+50

+50

11%

11%

13%

12%

10%

10%

9%

9%

8%

11%

7%

7%

4%

4%

2% 1%

1%2%

21%

20%

57%

55%

22%

25%

Na skali od -50 (= zimne, negatywne) do +50 (= ciepłe, pozytywne) proszę określić swoje uczucia 
wobec polityków.

Na skali od -50 (= bardzo nisko) do +50 (= bardzo wysoko) proszę określić, jak ocenia  
Pan/i kompetencje polityków.

Średni poziom uczuć wobec polityków:

Średni poziom oceny kompetencji polityków:

zimne

niekompetentni

ciepłe

kompetentni

-13,9

-12,2
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N=1048

Większość młodych Polek i Polaków ma niski poziom zaufania politycznego (jedynie 8% ufa
politykom; 11% partiom politycznym). 

57%

62%

11%

8%

Posługując się skalą od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że nie ma Pan/i zaufania, a 5, że ma Pan/i duże zaufanie,
proszę określić, jakie zaufanie ogólnie ma Pan/i do:

Bottom2Box

Bottom2Box

Top2Box

Top2Box

1- nie mam zaufania

1- nie mam zaufania

5- Mam duże zaufanie

5- Mam duże zaufanie

2

2

3

3

4

4

34% 23% 32% 8% 3%

partii politycznych

polityków

38% 24% 30% 6% 2%

PONAD POŁOWA MŁODYCH POLEK
I POLAKÓW NIE UFA POLITYKOM
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N=1048WYKLUCZENI ZMOBILIZOWANI

WYKLUCZENIE MŁODYCH Z POLITYKI

W polskim życiu politycznym brakuje głosu młodszego pokolenia.

Młodym politykom trudno zająć liczące się stanowiska, a nawet dostać się do Sejmu.

12%

12%

13%

17%

12%

11%

34%

29%

50%

47%

46%

43%

Bottom2Box

Bottom2Box

Top2Box

Top2Box

1- zdecydowanie się nie zgadzam

1- zdecydowanie się nie zgadzam

5- zdecydowanie się zgadzam

5- zdecydowanie się zgadzam

2

2

3

3

4

4

3%

3%

9%

9%

42%

45%

32%

28%

14%

15%

Ogółem

Ogółem

Osoby niegłosujące w wyborach

Osoby niegłosujące w wyborach

Osoby głosujące w wyborach

Osoby głosujące w wyborach

5%

6%

3%

3%

8%

11%

9%

8%

53%

54%

38%

42%

25%

19%

34%

31%

9%

10%

16%

16%

W polskim życiu politycznym potrzeby młodych ludzi są pomijane.

12%

16%

11%

26%

43%

40%

Bottom2Box Top2Box

1- zdecydowanie się nie zgadzam 5- zdecydowanie się zgadzam2 3 4

3% 9% 48% 27% 13%

Ogółem

Osoby niegłosujące w wyborach

Osoby głosujące w wyborach

6%

2%

10%

9 %

58%

46%

17%

29 %

9%

14%

Ponad 40% młodych Polek i Polaków ma poczucie wykluczenia młodych ludzi z polityki. 
Prawie połowa uważa, że w polskim życiu politycznym brakuje głosu młodszego pokolenia. 
Osoby głosujące w wyborach parlamentarnych mają większe poczucie wykluczenia młodych
z polityki. Być może z jednej strony mają większą świadomość problemu, a z drugiej może
właśnie to poczucie mobilizuje ich do udziału w wyborach.
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MŁODZI POLACY I MŁODE POLKI NIE CHCĄ ZOSTAĆ POLITYKAMI

Czy Ty chciał(a)byś być w przyszłości politykiem?

Większość młodych Polek i Polaków nie chce zostać politykami. Jedynie 16% (odpowiedzi  
„raczej tak”, „tak”, „zdecydowanie tak”) rozważa taką ścieżkę kariery. Osoby, które brały udział  
w ostatnich wyborach parlamentarnych, nieco częściej deklarują chęć zostania politykami niż osoby  
niegłosujące. 

65%

71%

62%

9%

19%

16%

Bottom3Box Top3Box

1- zdecydowanie nie 7- zdecydowanie tak2 3 4 5 6

Ogółem

Osoby niegłosujące w wyborach

Osoby głosujące w wyborach

58% 9% 20%

19% 11%8%12%42%

4% 1%3%

4%4%

5%

46% 11% 8% 19% 3%4%9%
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Rysunek przedstawia 
wizualizację korelacji chęci 

zostania politykiem z wybranymi 
zmiennymi społeczno-politycznymi. 
Siła związku oznaczona jest liczbowo 

i kolorem: im bardziej intensywny kolor, 
tym korelacja jest silniejsza. Kolor 

niebieski oznacza dodatni związek, tzn. 
wraz ze wzrostem jednej zmiennej, 

wzrasta wynik drugiej.
*** p < 0,001. ** p < 0,01.

Chęć zostania politykiem wiąże się m.in. z zaufaniem politycznym: im większe zaufanie, tym  
większa chęć podjęcia takiej kariery. 

Podobny, choć nieco słabszy, wzór wyników można zaobserwować dla zainteresowania polityką 
oraz dla zainteresowania polityką wśród znajomych – wraz z większym zainteresowaniem własnym  
i w otoczeniu znajomych, zwiększa się deklarowana chęć zostania politykiem.

***

*** ***

******

*** *** **

***

N=1048
CHĘĆ ZOSTANIA POLITYKIEM
A INNE ZMIENNE: ANALIZA KORELACJI
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WIEDZA POLITYCZNA
I ZAINTERESOWANIE POLITYKĄ

PODSUMOWANIE WYNIKÓW DOTYCZĄCYCH WIEDZY
POLITYCZNEJ I ZAINTERESOWANIA POLITYKĄ

Jedynie około 25% młodych Polek i Polaków wykazuje zainteresowanie polityką. 
Tylko 30% ma poczucie, że jednocząc się z innymi młodymi Polakami i Polkami, 
może jakkolwiek wpłynąć na to, co dzieje się w ich państwie.

W badaniu sprawdzono wiedzę młodych Polek i Polaków z zakresu życia 
obywatelskiego. Wyniki testu wiedzy nie przedstawiają się zbyt optymistycznie: 
na przykład, 40% badanych nie było w stanie poprawnie wskazać komitetu 
wyborczego, który zdobył najwięcej mandatów do Sejmu w wyborach w 2019 
roku. 

Osoby biorące udział w wyborach wykazują większe zainteresowanie polityką 
i osiągają lepsze wyniki w testach wiedzy obywatelskiej niż osoby niegłosujące.

Wdrożenie działań mających na celu wzbudzenie zainteresowania polityką wśród młodych 
(specjalnie dedykowanych tej grupie) wydaje się kluczowe w budowaniu postaw obywatelskich. 
Wraz z zainteresowaniem należy również dbać o to, by młodzi uwierzyli, że swoim działaniem 
mogą wpłynąć na to, co dzieje się w ich państwie. 

25%30%

40%
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NIEWIELKIE ZAINTERESOWANIE POLITYKĄ
WŚRÓD MŁODYCH POLAKÓW I POLEK

ZAINTERESOWANIE POLITYKĄ

N=1048

Około 40% młodych Polek i Polaków twierdzi, że nie interesuje się polityką. Jedynie około 
25% badanych przejmuje się sprawami politycznymi. Jednocześnie osoby głosujące w ostatnich  
wyborach parlamentarnych wykazują wyższe zainteresowanie polityką.

37%

42%

56%

59%

31%

37%

8%

10%

32%

25%

26%

22%

Bottom2Box

Bottom2Box

Top2Box

Top2Box

1- zdecydowanie się nie zgadzam

1- zdecydowanie się nie zgadzam

1- zdecydowanie się nie zgadzam

1- zdecydowanie się nie zgadzam

5- zdecydowanie się zgadzam

5- zdecydowanie się zgadzam

5- zdecydowanie się zgadzam

5- zdecydowanie się zgadzam

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

18%

21%

19%

21%

37%

36%

19%

15%

7%

7%

Przejmuję się sprawami politycznymi.

Polityka jest interesująca.

Osoby niegłosujące w wyborach

Osoby niegłosujące w wyborach

Osoby głosujące w wyborach

Osoby głosujące w wyborach

35%

38%

12%

16%

21%

21%

19%

21%

36%

31%

37%

38%

7%

8%

23%

17%

1%

2%

9%

8%

Ogółem

Ogółem
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WPROWADZENIE

TEST WIEDZY: WYNIKI

• Test wiedzy politycznej składał się z dwóch części, z których każda zawierała po 3 pytania.
 Ich dokładną treść można zobaczyć na kolejnych stronach raportu.

• Część I – codzienne funkcjonowanie obywatelskie, dotyczyła takich kwestii, jak: ostatnie  
  wybory parlamentarne (które ugrupowanie zdobyło największą liczbę mandatów w Sejmie),
 dowód osobisty (czy musi mieć go każdy obywatel, ile czasu jest ważny) oraz nowa ulga 
 podatkowa dla młodych (kogo i co obejmuje).

• Część II – wiedza politologiczna, poruszała kilka podstawowych kwestii związanych  
 z politologią i funkcjonowaniem państwa. Pytania dotyczyły pluralizmu politycznego (jakie  
 są jego konsekwencje), trójpodziału władzy (co jest celem tego modelu) oraz zgromadzeń  
 publicznych (jakie są zasady i prawo związane ze zgromadzeniami).

• Młodzi Polacy i młode Polki lepiej poradzili sobie z częścią dotyczącą codziennego  
 funkcjonowania obywatelskiego niż z wiedzą politologiczną.

• W części I najłatwiejsze pytanie (największy % poprawnych odpowiedzi) dotyczyło dowo- 
 du osobistego (77% poprawnych odpowiedzi), najtrudniejsze zaś – ugrupowania, które  
 zdobyło największą ilość mandatów do Sejmu w ostatnich wyborach parlamentarnych  
 (59% poprawnych odpowiedzi).

• W części II najłatwiejsze pytanie poruszało kwestię modelu trójpodziału władzy 
 (50%) poprawnych odpowiedzi), natomiast najtrudniejsze dla młodych Polek i Polaków  
 zagadnienie w teście dotyczyło pluralizmu politycznego (jedynie 34% poprawnych  
 odpowiedzi). Jednocześnie pytanie o pluralizm okazało się najtrudniejszym w całym teście.
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CZĘŚĆ I: CODZIENNE FUNKCJONOWANIE 
OBYWATELSKIE

N=1048

Dowód osobisty:

musi mieć każdy pełnoletni obywatel, mieszkający w Polsce

pozwala na wjazd do większej liczby krajów niż paszport

jest ważny 3 lata

należy bezwzględnie wymienić na e-dowód do końca 2019 r.

NIE WIEM

77% 5% 2% 3% 13%

Ulga podatkowa „Bez PIT dla Młodych”, obowiązująca od sierpnia 2019, obejmuje:

osoby do 26. roku życia

tylko przychody z umów zlecenia

całość przychodu bez limitu

rodziców dzieci do 5. roku życia

NIE WIEM

68% 3% 4% 4% 21%

Najwięcej mandatów do Sejmu w wyborach w 2019 r. zdobył Komitet Wyborczy…

Prawo i Sprawiedliwość 

Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni 

Sojusz Lewicy Demokratycznej 

Polskie Stronnictwo Ludowe 

Konfederacja Wolność i Niepodległość

NIE WIEM

59% 5% 3% 3% 3% 27%

Na granatowo zaznaczono 
poprawne odpowiedzi

21



Z modelem trójpodziału władzy w państwie mamy do czynienia, jeśli funkcje prawodawcze, wykonawcze oraz 
sądownicze są od siebie oddzielone i wykonują je niezależne od siebie organy. Przyjęcie takiego modelu  

ma na celu:

wzajemną kontrolę poszczególnych władz

stworzenie większej liczby stanowisk do obsadzenia

ukrycie faktycznej hierarchii władz

konieczność załatwiania spraw w wielu urzędach 

NIE WIEM

50% 7% 6% 8% 29%

CZĘŚĆ II: WIEDZA POLITOLOGICZNA N=1048

Zgromadzenia publiczne często są organizowane w celu wyrażania poglądów. Odbywają się na otwartej 
przestrzeni, dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób i:

Z pluralizmem politycznym mamy do czynienia, gdy istnieją dwie (lub więcej) legalne partie o różnych 
programach. Konsekwencją pluralizmu jest:

muszą mieć pokojowy charakter, tzn. uczestnikom nie wolno m.in. 
stosować przemocy ani niszczyć mienia

możliwość swobodnego prowadzenia debaty politycznej

mogą być rozwiązane tylko przez przewodniczącego

nadmierne uprzywilejowanie jednej z grup społecznych

o miejscu zgromadzenia trzeba zawiadomić Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji

tworzenie sztucznych podziałów między ludźmi

jeżeli organizowana kontrmanifestacja może 
wiązać się z zagrożeniem użycia siły, można zakazać 
organizacji demonstracji

silna koncentracja władzy

NIE WIEM

NIE WIEM

35%

34%

5%

8%

10%

13%

14%

9% 36%

36%

Na granatowo zaznaczono 
poprawne odpowiedzi
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Wyniki w teście wiedzy w podziale ze względu na zmienne demograficzne:

Wielkość
miejscowości
zamieszkania

Głosowanie w wyborach
parlamentarnych

Wiek

Płeć

Kobieta

Mężczyzna

18 - 21 lat

22 - 25 lat

Tak

Nie

Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców

Miasto 100 - 500 tys.  mieszkańców

Miasto 20 - 99 tys.  mieszkańców

Miasto do 20 tys.  mieszkańców

Wieś

3,28

3,15

2,9

3,38

3,54

2,22
3,97

3,48

2,95

3,01

3,08

0 1 2 3 4

p < 0,05

• Wyniki wskazują, że młodzi Polacy lepiej orientują się w kwestiach codziennego
 funkcjonowania obywatelskiego niż podstaw politologii (t(1047) = 25,39; p < 0,001). 

• W całym teście istotnie lepiej poradziła sobie starsza grupa  badanych (22-25 lat) niż  
 młodsza (18-21 lat). Osoby z dużych miast osiągały wyższe wyniki niż osoby z niewielkich  
 miast i wsi.

• Co najważniejsze, osoby, które głosują w wyborach, poradziły sobie w teście istotnie lepiej  
 niż osoby niegłosujące.

TEST WIEDZY: PODSUMOWANIE N=1048

W całym teście można było zdobyć od 0 do 6 punktów, w tym od 0 do 3 z części 
„Codzienne funkcjonowanie obywatelskie” oraz od 0 do 3 z części „Wiedza politologiczna”.

Średni wynik całego testu (skala od 0 do 6) dla całej próby wynosi:

Średni wynik części „Codzienne funkcjonowanie obywatelskie” (skala od 0 do 3) dla całej próby 
wynosi:

Średni wynik części „Wiedza politologiczna” (skala od 0 do 3) dla całej próby wynosi:

3,22

2,03

1,19
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Poczucie grupowej skuteczności (collective efficacy) odzwierciedla wiarę w to, że zaangażowanie 
danej grupy może przyczynić się do osiągnięcia celów tej grupy poprzez wspólne działanie. Jest  
to ważny predyktor zbiorowego działania (van Zomeren i in., 2012).

W naszym badaniu około 1/3 respondentów twierdzi, że są oni – jako grupa młodych Polek  
i Polaków – w stanie zmienić sytuację polityczną w państwie wspólnymi siłami i sprawić, że będą 
wysłuchani przez polityków.

Średnia z 2 pytań dla poczucia grupowej skuteczności (r = 0,57) wśród młodych Polek i Polaków 
(skala od 1 do 5):

Analizy wykazały, że osoby głosujące i osoby niegłosujące w wyborach parlamentarnych istotnie 
różnią się między sobą pod względem poczucia grupowej skuteczności. Osoby głosujące w wyborach 
mają istotnie wyższy poziom poczucia grupowej skuteczności niż osoby niegłosujące w wyborach:
t(428,91) = -4,16; p < 0,001

18%

25%

35%

32%

Bottom2Box

Bottom2Box

Top2Box

Top2Box

1- zdecydowanie się nie zgadzam

1- zdecydowanie się nie zgadzam

5- zdecydowanie się zgadzam

5- zdecydowanie się zgadzam

2

2

3

3

4

4

6%

9%

12%

16%

47%

43%

24%

23%

11%

9%

My, młodzi Polacy, możemy zmienić sytuację polityczną w tym kraju własnym,
wspólnym wysiłkiem.

Politycy słuchaliby nas – młodych Polaków –  gdybyśmy ich do tego zmusili.

M = 3,15
SD = 0,90

M = 3,21 
SD = 0,89

M = 2,95 
SD = 0,89VS

POCZUCIE GRUPOWEJ SKUTECZNOŚCI
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Większa wiedza obywatelska i - przede wszystkim -  większe zainteresowanie polityką  
wiąże się z wiarą młodych Polaków i Polek w to, że jako grupa są w stanie zmieniać politykę  
i sytuację w kraju.
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1

1

0,1
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Rysunek 
przedstawia wizualizację 

korelacji wiedzy politycznej 
z zainteresowaniem polityką

i poczuciem grupowej skuteczności. 
Siła związku oznaczona jest liczbowo

i kolorem: im bardziej intensywny kolor, 
tym korelacja jest silniejsza. Kolor 

niebieski oznacza dodatni związek, tzn. 
wraz ze wzrostem jednej zmiennej, 

wzrasta wynik drugiej.
*** p < 0,001. ** p < 0,01

***

*** ***

******

*** *** *** **

***

ZWIĄZKI WIEDZY Z ZAINTERESOWANIEM
POLITYKĄ I POCZUCIEM GRUPOWEJ
SKUTECZNOŚCI
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PARTYCYPACJA POLITYCZNA: 
DEKLARACJA VERSUS 
ZACHOWANIA

CZĘŚĆ II
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FALA I
Przeprowadzona przed wyborami 

prezydenckimi (grudzień 2019)

Badanie ilościowe, przeprowadzone 
na reprezentatywnej próbie młodych 

Polek i Polaków (18-25 lat),
N = 1048

Badanie ilościowe, z udziałem tych 
samych osób, które wzięły udział

w pierwszej części badania,
N = 558

Przeprowadzona po wyborach 
prezydenckich (lipiec 2020)

FALA II

Czym są badania podłużne?
Badania w schemacie podłużnym pozwalają na kilkukrotny pomiar tych samych 
osób w kilku punktach czasowych. W naszym przypadku badaliśmy tę samą 
grupę młodych Polek i Polaków dwa razy: w grudniu 2019 i w lipcu 2020 (tuż po 
wyborach prezydenckich). W drugim pomiarze wzięło udział ok. 53% respondentów  
z pierwszego pomiaru. Badania podłużne pozwalają między innymi zaobserwować 
zmiany w czasie oraz spójność zachowań.

Mierzono zmienne:
• Związane z partycypacją: np. intencja udziału w wyborach prezydenckich,  udział
   w wyborach prezydenckich. 

• Związane z kompetencjami i postawami wobec polityki: np. zainteresowanie      
   polityką, poczucie skuteczności, wiedza polityczna, identyfikacja z polityką.

Badania realizowano metodą CAWI (Computer Assisted Web
Interview). Respondenci byli rekrutowani za pośrednictwem panelu badawczego.

ETAPY:

PODSUMOWANIE
METODOLOGIA BADANIA

METODOLOGIA BADAŃ
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FALA I (grudzień 2019)

FALA II (lipiec 2020)

PŁEĆ

PŁEĆ

WIEK

WIEK

WIELKOŚĆ MIEJSCA  ZAMIESZKANIA

WIELKOŚĆ MIEJSCA  ZAMIESZKANIA

WYKSZTAŁCENIE

WYKSZTAŁCENIE

Kobiety
Mężczyźni

Kobiety
Mężczyźni

Wieś

Małe miasto (do 20 tys.)

Średnie miasto (20-99 tys.)

Duże miasto (100-500 tys.)

Wielkie miasto (powyżej 500 tys.)

Wieś

Małe miasto (do 20 tys.)

Średnie miasto (20-99 tys.)

Duże miasto (100-500 tys.)

Wielkie miasto (powyżej 500 tys.)

Podstawowe

Zawodowe

Średnie

Wyższe

Podstawowe

Zawodowe

Średnie

Wyższe

18 - 21 lat

22 - 25 lat

18 - 21 lat

22 - 25 lat

52%
48%

49%
51%

42%

41%

9%

7%

9%

7%

51%

51%

31%

34%

34%

22%

66%

78%

13%

12%

18%

18%

15%

17%

12%

12%

STRUKTURA PRÓBY
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Dane wskazują, że silniejszy wpływ na udział w wyborach prezydenckich miały nie intencje 
mierzone około pół roku wcześniej, a wcześniejsze zachowania wyborcze  (udział w poprzednich 
wyborach parlamentarnych). Wydaje się więc, że kreowanie i wzmacnianie pewnych nawyków 
partycypacyjnych jest szczególnie ważne dla tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

Porównując osoby, które w 2019 roku (pomiar z I fali) zadeklarowały, że pójdą na wybory 
prezydenckie i faktycznie wzięły w nich udział (pomiar z II fali), z osobami które na wybory 
jednak nie poszły, można zauważyć, że osoby, które planowały głosować i faktycznie to zrobiły, 
miały najwyższe poczucie kolektywnej skuteczności (przekonanie, że poprzez wspólne działanie 
można zmienić życie polityczne) i najwyższy poziom identyfikacji z polityką – poglądy stanowią 
ważną część ich tożsamości. 

Niegłosujący mieli natomiast niski poziom identyfikacji z polityką i wysoki poziom izolacji – 
poczucia, że polityka nie ma żadnego wpływu na ich życie, oraz bardzo niski poziom skuteczności 
– poczucia, że wspólne działanie nic nie zmieni. Planując ewentualne interwencje w tym zakresie, 
warto wziąć te różnice pod uwagę. Co więcej, osoby, które planowały głosować i rzeczywiście 
zagłosowały, miały najwyższy (spośród analizowanych grup) poziom zainteresowania polityką
i wiedzy politycznej. Wydaje się więc, że oprócz wysokiego poczucia kolektywnej skuteczności, 
osoby te cechuje też pewna kompetencja w zakresie sfery działań politycznych.

Aby efektywnie wzmacniać partycypację młodych, należy prowadzić działania wielokie-
runkowo. Z jednej strony, warto kreować i wzmacniać nawyki i zachowania partycypacyjne.  
Z drugiej zaś, należy dawać narzędzia i kompetencje potrzebne do angażowania się w działania 
polityczno-społeczne. Nie należy również zapominać o budowaniu poczucia skuteczności oraz  
uświadamianiu, że polityka i partycypacja mają sens oraz rzeczywisty wpływ na życie obywateli 
i obywatelek.

PODSUMOWANIE
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ZMIENNE MIERZĄCE PARTYCYPACJĘ WYBORCZĄ

Intencje udziału w wyborach prezydenckich (I fala)
Mierzone pytaniem: Jak bardzo prawdopodobne jest, że weźmie Pan/Pani udział w wyborach 
prezydenckich, które odbędą się w 2020 roku? Skala: 1 – bardzo mało prawdopodobne;
5 – bardzo prawdopodobne.

Udział w wyborach parlamentarnych w październiku 2019 (I fala)
Na jaki komitet wyborczy głosował/a Pan/i w wyborach do Parlamentu Europejskiego (maj, 2019)?
Konfederacja Wolność i Niepodległość/ Koalicja Obywatelska (PO .N iPL Zieloni)/Sojusz Lewicy 
Demokratycznej (SLD, Lewica Razem, Wiosna, Polska Partia Socjalistyczna)/ Koalicja Polska (PSL, 
Kukiz’15)/ Prawo i Sprawiedliwość/ Inna partia/ Nie głosowałem/am.

Udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 (I fala)
Na jaki komitet wyborczy głosował/a Pan/i w wyborach do Parlamentu Europejskiego (maj, 2019)?
Koalicja Europejska (PO PSL SLD .N Zieloni)/ Konfederacja (KORWiN Braun Liroy Narodowcy)/ 
Kukiz’15/ Lewica Razem (Partia Razem, Unia Pracy, RSS)/ Prawo i Sprawiedliwość / Wiosna/ Inna 
parta/ Nie głosowałem/am.

Udział w wyborach prezydenckich w czerwcu 2020 (II fala)
Czy głosował/a Pan/i w I turze wyborów prezydenckich 2020? nie/ tak
Czy głosowała Pan/i w II turze wyborów prezydenckich 2020? nie/ tak 

INTENCJE UDZIAŁU W WYBORACH
PREZYDENCKICH A RZECZYWISTY UDZIAŁ

Wyniki pokazują przeciętną spójność między intencjami a zachowaniem. Osoby, które oceniały 
prawdopodobieństwo wzięcia udziału w wyborach jako wysokie, faktycznie w większości 
partycypowały (choć warto zwrócić uwagę, że nawet w grupie oceniającej prawdopodobieństwo 
jako bardzo wysokie blisko co dziesiąty badany nie zagłosował). Z drugiej strony, w grupie 
osób, które uznały swój udział za mało prawdopodobny, niemal połowa jednak zdecydowała się  
pójść do urn. Taki wynik może być związany zarówno ze zmianami o charakterze psychologiczno-
społecznym, które zachodzą wraz z rozwojem młodego człowieka, jak i ze zmianami w świecie 
politycznym i większą niż zwykle mobilizacją wyborczą – faktycznie w tegorocznych wyborach 
frekwencja młodych była dużo wyższa niż zwykle.

PARTYCYPACJA WYBORCZA
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PREDYKTORY UDZIAŁU W WYBORACH

I Fala

II Fala

Intencje udziału w wyborach 
prezydenckich w październiku 2020

Udział w wyborach do PE 
w maju 2019

Udział w wyborach parlamentarnych 
w październiku 2019

Udział 
w wyborach 

prezydenckich
w czerwcu 2020

B = 0,18; SE = 0,14;  p = 0,210

B = 1,07; SE = 0,56; p = 0,054

B = 1,62; SE = 0,57; p = 0,004

Wyniki logistycznej analizy regresji pokazały, że intencje udziału w wyborach istotnie przewidywały 
to, czy młodzi faktycznie poszli do urn jedynie zanim dodano inne predyktory. Faktyczny wpływ  
na udział w wyborach prezydenckich miały nie intencje, lecz wcześniejsze zachowania: udział
w wyborach do polskiego Sejmu i Senatu oraz (na poziomie trendu) do Parlamentu Europejskiego.

I Fala – grudzień 2019:
Jak bardzo prawdopodobne jest,

że zagłosuje Pan/i w wyborach
prezydenckich?

II Fala – lipiec 2020:
rzeczywisty deklarowany udział

w wyborach prezydenckich
VS

5 - bardzo prawdopodobne

4

3

2

1 - bardzo mało prawdopodobne

II Fala, lipiec 2020: Zagłosowało w wyborach prezydenckich

II Fala, lipiec 2020: Nie zagłosowało w wyborach prezydenckich

92%

82%

73%

48%

43%

8%

18%

27%

52%

57%

I Fala

II Fala

N=558
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Czy głosował/a Pan/i w I turze wyborów prezydenckich 2020?

B

D C

A

E

F

Jak bardzo 
prawdopodobne jest, 
że weźmie Pan/Pani 
udział w wyborach 
prezydenckich, które 
odbędą się w 2020 
roku?

tak

nie

1 – bardzo mało 
prawdopodobne

5 – bardzo 
prawdopodobne

Planowana a rzeczywista partycypacja w wyborach prezydenckich

Aby lepiej zrozumieć czynniki, które wpływają na realizację intencji partycypacji, dokonano podziału osób badanych 
na sześć grup:

osoby, które deklarowały w I fali badania, że prawdopodobnie zagłosują w wyborach prezydenckich 
(odp. 4, 5) i faktycznie zagłosowały (n=314)

osoby, które deklarowały w I fali badania, że prawdopodobnie nie zagłosują w wyborach prezydenckich 
(odp. 1, 2), ale jednak zagłosowały (n=31)

osoby, które deklarowały w I fali badania, że prawdopodobnie zagłosują w wyborach prezydenckich (odp. 
4, 5), ale jednak nie zagłosowały (n=37)

osoby, które deklarowały w I fali badania, że prawdopodobnie nie zagłosują w wyborach prezydenckich 
(odp. 1, 2), i faktycznie nie zagłosowały (n=37)

osoby, które w I fali badania nie były pewne, czy zagłosują (odp. 3), ale zagłosowały (n=101)

osoby, które w I fali badania nie były pewne, czy zagłosują (odp.3), i nie zagłosowały (n=38)

Następnie analizowaliśmy, czym te sześć grup różni się od siebie (zob. kolejne strony)

A

B

C

D

E

F

GŁOSUJĄCY VERSUS NIEGŁOSUJĄCY N=558
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Izolacja polityczna (I fala: α = 0,79; II fala: α = 0,74)
Skala składała się z pięciu stwierdzeń („Nie podoba mi się to, jak wygląda system polityczny i/lub 
wyborczy w Polsce – nie chcę brać w tym udziału”, „Polityka nie dba o mnie – więc i ja nie dbam  
o politykę”, „Kwestie, które są przedmiotem debaty politycznej w Polsce, nie mają nic wspólnego  
z moim życiem”, „To, jaka partia wygrywa wybory nie ma żadnego przełożenia na moje obecne życie” 
i „Trudno mi określić, jakie mam poglądy polityczne, ponieważ nie znam się na tych sprawach”) 
i mierzyła poczucie odizolowania od polityki, rozumiane jako postrzegany brak związku między 
polityką a życiem osoby i odcinanie się od życia politycznego. Skala: 1 – zdecydowanie się nie 
zgadzam; 5 – zdecydowanie się zgadzam.

Zainteresowanie polityką (I fala: α = 0,76; II fala: α = 0,76)
Skala składała się z dwóch stwierdzeń („Polityka jest interesująca” i „Przejmuję się sprawami 
politycznymi”) i mierzyła ogólne zainteresowanie polityką. Skala: 1 – zdecydowanie się nie zgadzam; 
5 – zdecydowanie się zgadzam.

Wiedza polityczna (I fala: α = 0,69; II fala: α = 0,76)
Test mierzący ogólną wiedzę polityczną, obejmujący pytania z wiedzy teoretycznej (politologicznej) 
i praktycznej (bieżącej) i składał się z 6 pytań. W każdym pytaniu była jedna odpowiedź poprawna 
– wskaźnikiem wiedzy jest suma poprawnych odpowiedzi udzielonych we wszystkich pytaniach. 
Dokładna treść pytań znajduje się na stronach 23-25.

Kolektywne poczucie skuteczności (I fala: α = 0,59; II fala: α = 0,75)
Skala składała się z dwóch stwierdzeń („Politycy słuchaliby nas – młodych Polaków – gdybyśmy ich 
do tego zmusili” i „My, młodzi Polacy, możemy zmienić sytuację polityczną w tym kraju własnym, 
wspólnym wysiłkiem”) i mierzyła ona poczucie, na ile grupa społeczna, działając wspólnie, może 
zmienić życie polityczne, inspirowana skalą van Zomeren i in. (2004). Skala: 1 – zdecydowanie się nie 
zgadzam; 5 – zdecydowanie się zgadzam.

Wykluczenie młodych (I fala: α = 0,82; II fala: α = 0,79)
Skala składała się z trzech stwierdzeń („W polskim życiu politycznym brakuje głosu młodego 
pokolenia”, „Młodym politykom trudno zająć liczące się stanowiska, a nawet dostać do Sejmu”  
i „W polskim życiu politycznym potrzeby młodych ludzi są pomijane”) i mierzyła postrzegane 
wykluczenie młodych jako grupy z życia politycznego. Skala: 1 – zdecydowanie się nie zgadzam; 
5 – zdecydowanie się zgadzam.

Identyfikacja z polityką (I fala: α = 0,77; II fala: α = 0,74)
Skala składała się z trzech stwierdzeń („Wybory to dla mnie ważna okazja do wyrażenia 
moich poglądów”, „Moje poglądy polityczne to ważna część tego, kim jestem” i „Muszę być  
na bieżąco z tym, co się dzieje w kraju i na świecie, inaczej nie był(a)bym sobą”) i mierzyła stopień, 
w jakim osoba traktuje swoje poglądy i działania polityczne jako element swojej tożsamości.  
Skala: 1 – zdecydowanie się nie zgadzam; 5 – zdecydowanie się zgadzam.

PORÓWNYWANE ZMIENNE RÓŻNIĄCE GŁOSUJĄCYCH 
I NIEGŁOSUJĄCYCH 
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N=558

Kolektywne poczucie skuteczności

A

3,32
3,66

3,26 3,223,14 3,09 3,11
3,06

3,02 2,94 2,92 2,85 2,88 2,91
2,77

2,49

3,04
3,19

3,40

2,71

3,042,93 2,973,08

AB BC CD DE EF F

A AB BC CD DE EF F

Izolacja polityczna

Wykluczenie młodych 
z polityki

Identyfikacja z polityką

2,90

1,63

3,59

2,43

3,06

4,24

3,04

2,35
2,30

2,38
2,51

2,68

A AB BC CD DE EF F

Zainteresowanie polityką Wiedza polityczna

A – mieli zamiar i zagłosowali (n=314)
B – nie mieli zamiaru, ale zagłosowali (n=31)
C – mieli zamiar, ale nie zagłosowali (n=37)

D – nie mieli zamiaru i nie zagłosowali (n=37)
E – niezdecydowani – zagłosowali (n=101)
F – niezdecydowani – nie zagłosowali (n=38)

CO CHARAKTERYZUJE OSOBY, KTÓRE ZAMIERZAŁY 
GŁOSOWAĆ I FAKTYCZNIE ZAGŁOSOWAŁY?
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Realizacja intencji głosowania była związana z szeregiem zmiennych o charakterze 
psychologicznym.

Osoby, które miały zamiar głosować w wyborach prezydenckich 2020 (deklaracja mierzona  
w I fali badania) i rzeczywiście zagłosowały (pomiar w II fali badania, tuż po wyborach), cechowały 
się z jednej strony najwyższym (spośród wyróżnionych i analizowanych grup) poczuciem, że osoby 
młode są wykluczane z życia politycznego w kraju, zaś z drugiej strony – najniższym poziomem  
izolacji politycznej oraz najwyższym poziomem identyfikacji z polityką, co oznacza, że widzą  
związek między polityką a ich życiem i polityka jest dla nich ważna. 

Co więcej, te osoby miały także najwyższy spośród innych grup poziom kolektywnego poczucia 
skuteczności, czyli poczucia, że młodzi poprzez wspólne działanie mogą wpłynąć na życie 
polityczne w kraju. Wydaje się więc, że dla osób, które miały zamiar i rzeczywiście zagłosowały  
w wyborach prezydenckich, polityka ma duże znaczenie, choć czują, że jako grupa (młodych)  
są z niej wykluczani. Być może to poczucie wykluczenia mobilizuje ich do działania i sprawia,  
że mają poczucie, że wspólnymi siłami są w stanie zmienić coś w życiu politycznym. 

Warto również zauważyć, że osoby z tej właśnie grupy cechowały się najwyższym poziomem 
zainteresowania polityką i wiedzy politycznej – wygląda więc na to, że oprócz samego poczucia 
kolektywnej skuteczności, mają także pewne kompetencje, by działać i angażować się w życie 
polityczne kraju.

Do tych wniosków należy podejść jednak z pewną dozą ostrożności, ponieważ analizowane 
podgrupy nie są równoliczne, a dodatkowo tegoroczne wybory prezydenckie cechowała duża 
mobilizacja i frekwencja osób młodych.

Co charakteryzuje osoby, które zamierzały głosować
i faktycznie zagłosowały?

CO CHARAKTERYZUJE OSOBY, KTÓRE ZAMIERZAŁY 
GŁOSOWAĆ I FAKTYCZNIE ZAGŁOSOWAŁY?
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WPŁYW POLITYKI NA ŻYCIE 
A PARTYCYPACJA

POCZUCIE WPŁYWU 
POLITYKI NA ŻYCIE 
CODZIENNE 
A PARTYCYPACJA 
POLITYCZNA

CZĘŚĆ III
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Celem naszego projektu jest poznanie i przeanalizowanie uwarunkowań partycypacji polity- 
cznej i obywatelskiej młodych Polek i Polaków oraz odnalezienie sposobów na jej zwiększenie.  
W próbach wyjaśnienia dynamiki relacji między politykami a obywatelami zdaje się brakować  
ujęcia i zmierzenia postrzegania tego, w jakim stopniu decyzje podejmowane przez rządzących 
mają rzeczywiste znaczenie według obywateli (badanych). 

W badaniu eksperymentalnym zainteresowaliśmy się więc tym, czy poczucie, że decyzje polityczne 
przekładają się (lub nie) na życie obywateli, wpływa na partycypację.

Przegląd literatury przedmiotu nie dostarczył żadnych narzędzi do pomiaru poczucia, że decy-
zje polityczne przekładają się na życie codzienne obywateli, dlatego stworzyliśmy własną skalę,  
za pomocą której mierzyliśmy poczucie wpływu polityki na życie codzienne.

Czy dostarczenie informacji o tym, jak decyzje polityczne wpłynęły na życie obywateli, 
wzmocni poczucie, że polityka ma rzeczywiste znaczenie dla ich życia codziennego?

Czy poczucie, że decyzje polityczne przekładają się na życie obywateli, wpływa na 
chęć partycypacji?

Chcieliśmy się dowiedzieć:

1

2

Badanie zrealizowane na internetowym panelu badawczym na próbie N = 627 młodych Polaków
i Polek (18-25 lat). Wykorzystano metodę CAWI (Computer Assisted Web Interview). 
Badanie zostało przeprowadzone w marcu 2021 roku.

PŁEĆ

WIEK

WIELKOŚĆ MIEJSCA  ZAMIESZKANIA

WYKSZTAŁCENIE

Kobiety
Mężczyźni

Wieś

Małe miasto (do 20 tys.)

Średnie miasto (20-99 tys.)

Duże miasto (100-500 tys.)

Wielkie miasto (powyżej 500 tys.)

Podstawowe

Zawodowe

Średnie

Wyższe

18 - 21 lat

22 - 25 lat

52%
48%

42%

12%

6%

51%

31%

34%

66%

12%

20%

15%

11%

CEL I METODOLOGIA EKSPERYMENTU
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ZMIENNE NIEZALEŻNE:
Warunek eksperymentalny (opis znajduje się na kolejnej stronie)

ZMIENNE ZALEŻNE:

MEDIATOR - Poczucie wpływu polityki na życie codzienne.
Nowe narzędzie, stworzone na potrzeby niniejszego badania. Respondenci/tki wskazywali/ły 
za pomocą siedmiostopniowej skali, gdzie 1 oznaczało „zdecydowanie nie zgadzam się” a 7 – 
„zdecydowanie zgadzam się”,  w jakim stopniu zgadzają się z każdym z piętnastu stwierdzeń, 
np. „kwestie, które są przedmiotem debaty politycznej mają niewiele wspólnego z moim 
życiem”, „polityka ma wpływ na decyzje, które podejmuję na co dzień”.

Intencje niekonwencjonalnej partycypacji politycznej: Respondenci/tki wskazywali/ły 
na ile prawdopodobne jest to, że w przyszłości podejmą każde z dwunastu wymienionych 
działań (np. „podpisanie petycji”, „dyskutowanie z rodziną, znajomymi na tematy społeczne/
polityczne”) za pomocą skali, w której 1 oznaczało „zupełnie nieprawdopodobne” a 7 – „bardzo 
prawdopodobne”.

Intencje wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych: Respondenci/tki określali  
czy wzięli(ły)by udział w wyborach do Sejmu i Senatu, gdyby te odbywały się w najbliższą 
niedzielę, za pomocą skali, w której 1 oznaczał „zdecydowanie nie” a 5 – „zdecydowanie tak”.

Intencje wzięcia udziału w wyborach prezydenckich: Respondenci/tki określali czy wzięli(ły)
by udział w wyborach prezydenckich, gdyby te odbywały się w najbliższą niedzielę, za pomocą 
skali, w której 1 oznaczał „zdecydowanie nie” a 5 – „zdecydowanie tak”.

*W związku z planowaną publikacją naukową zawierającą wyniki eksperymentu, możemy przed-
stawić jedynie ogólne informacje na temat badania. Szczegółowe informacje można uzyskać  
kontaktując się z autor(k)ami raportu.

ZMIENNE
ZMIENNE
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MANIPULACJA EKSPERYMENTALNA

Bodźcem w eksperymencie było sześć krótkich informacji  
na temat decyzji politycznych, np. wprowadzenia programu 
„500+” czy „podatku cukrowego”.  Jedyną różnicą między  

grupami eksperymentalnymi było to, że grupa 1 dodatkowo 
otrzymywała informacje na temat tego, w jaki sposób 
owe decyzje polityczne wpływają na życie obywateli. 

Grupa kontrolna nie otrzymywała do przeczytania żadnego 
 tekstu.

PRZEBIEG BADANIA

Respondenci/tki otrzymywali/ły do wypełnienia 
kwestionariusz, który rozpoczynał się od krótkiego 
tekstu do przeczytania (manipulacji eksperymen-

talnej). Następne przystępowali/ły do dalszej
części badania, w którym wypełniali/ły kolejne

narzędzia pomiarowe. 

GRUPA

1

2

3 (kontrolna)

MANIPULACJA

Tekst: nagłówki z informacją o decyzjach politycznych + informacja o tym, jak dana 
decyzja wpływa na życie obywateli/ek

Tekst: nagłówki z informacją o decyzjach politycznych 

Brak tekstu

Eksperyment potwierdził hipotezę o związku przyczynowo-skutkowym poczucia wpływu polityki  
na życie codzienne oraz chęci angażowania się młodych Polek i Polaków w politykę. 

Okazało się ponadto, że dostarczenie informacji na temat tego jakie decyzje podejmują rządzący 
nie wystarczy, aby ludzie byli bardziej skłonni do partycypacji. Konieczne jest bowiem pokazanie,  
w jaki sposób owe zmiany w prawie wpływają na codzienne życie. Dostarczenie „suchych” informa-
cji na temat polityki nie wystarczy, by wzbudzić motywację do angażowania się w politykę. Wyniki  
eksperymentu pokazały, że dopiero uzmysłowienie sobie, jak konkretne decyzje polityczne wpływają  
na codzienne funkcjonowanie obywateli/ek powoduje, że nasilają one intencje partycypacji  
politycznej.

WNIOSKI

ZMIENNE
PRZYGOTOWANIE
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TYPOLOGIA MŁODYCH POLEK 
I POLAKÓW POD WZGLĘDEM 
PARTYCYPACJI

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI 
BADAŃ ILOŚCIOWEGO  
I JAKOŚCIOWEGO

CZĘŚĆ IV
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METODOLOGIA BADAŃ

ETAPY BADAWCZE

Badanie
ilościowe

Analiza
segmentacji

Badanie 
jakościowe

Pierwszy etap to badanie ilościowe, przeprowadzone na reprezen-
tatywnej próbie młodych Polaków (18-25 lat), N = 1048. W badaniu  
posłużono się metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview).  
Celem tej części było rozpoznanie charakterystycznych dla młodych 
Polaków zachowań partycypacyjnych, poziomu ich wiedzy politycz-
nej oraz preferowanych poglądów. Uwzględniono również szereg  
zmiennych psychologicznych.

Ilościowe dane poddano analizie segmentacyjnej, wykorzystującej  
metodę analizy skupień (cluster analysis), w celu wyodrębnienia  
segmentów różniących się pod względem nie tylko praktyk partycy-
pacyjnych, ale także wyznawanych wartości, potrzeb i ogólnego stylu  
życia. Na podstawie segmentacji wyróżniono pięć grup.

Na trzecim etapie zrealizowane zostało badanie jakościowe, w ramach 
którego przeprowadzono pogłębione wywiady indywidualne (IDIs) 
z przedstawicielkami i przedstawicielami wcześniej wyodrębnionych 
(pięciu) segmentów. Celem badania było pogłębienie wiedzy o każdej 
z grup, aby poznać z motywy i bariery partycypacji właściwe dla każdej 
z nich. 

SEGMENTACJA: CZYM JEST I JAKIE DAJE EFEKTY?

Realizując nasz projekt, chcieliśmy dowiedzieć się jakie są zachowania i postawy młodych 
Polek i Polaków w obszarze partycypacji obywatelskiej (np. jak wyglądają ich zachowa-
nia wyborcze, jaki jest ich stosunek do angażowania się w życie polityczne, jakie działania 
podejmują dla dobra swojego państwa/swojej miejscowości).

Nie jest łatwo udzielić jednoznacznej odpowiedzi na te pytania. Młodzi Polacy i młode Polki 
nie są grupą jednorodną: jedni regularnie biorą udział w wyborach, ale na tym kończy się ich 
aktywność obywatelska; inni rezygnują z praw wyborczych, ale chętnie uczestniczą w marszach 
i demonstracjach, jeszcze inni zupełnie nie biorą udziału w życiu obywatelskim i politycznym.  

Analiza segmentacyjna pozwala na zidentyfikowanie grup ludzi, których łączą podobne  
zachowania i postawy związane z partycypacją obywatelską (spójność wewnętrzna segmen-
tów). Dodatkowo każda z tych grup odróżnia się od innych i posiada swój wyjątkowy charakter 
(zróżnicowanie między segmentami). 
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Segmentacja jest niezwykle użytecznym narzędziem badawczym. Kierowanie działań  
i komunikacji do ogółu danej grupy (w tym wypadku młodych Polek i Polaków) jest często 
nieskuteczne, gdyż ludzie bardzo różnią się pod względem potrzeb, wartości i motywów 
leżących u podłoża ich zachowań. Analizy segmentacyjne stanowią podstawę do 
definiowania grupy docelowej działań interwencyjnych. Po pierwsze, pokazują nam typy 
osób należących do danej populacji. Po drugie, dostarczają pogłębionych informacji na temat 
ich specyfiki.

Pogłębione rozumienie segmentów pod względem cech psychologicznych pozwala na  
skuteczniejsze planowanie interwencji poprzez odpowiednie dopasowanie komunikacji do 
potrzeb i wartości wybranego jako grupa docelowa segmentu.

SPOSÓB PREZENTACJI DANYCH W RAPORCIE 

W dalszej części raportu zostaną zaprezentowane wyniki przeprowadzonej przez nas 
segmentacji ogólnopolskiej próby młodych Polek i Polaków  (od 18 do 25 roku życia) 
oraz pogłębiającego zrozumienie segmentów badania jakościowego. Wyodrębnione  
segmenty zostały uporządkowane pod względem zainteresowania partycypacją obywatelską  
i potencjału w tym zakresie, od segmentu najczęściej partycypującego (Dzieci Demokracji)  
do najmniej zainteresowanego partycypacją (Wyobcowani Sceptycy).

Na początku zostanie przedstawiona syntetyczna (ilościowo-jakościowa) charakterystyka
każdego z wyodrębnionych segmentów. 

Następnie każdy z badanych i wcześniej przedstawionych obszarów (od zachowań partycypa-
cyjnych po zmienne psychologiczne), zostanie przedstawiony z podziałem na poszczególne 
segmenty.

Aby ułatwić czytanie, strony zostały oznaczone symbolami, wskazującymi na rodzaj analizowa-
nych danych:

dane ilościowe dane jakościowe
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Badanie  zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie młodych dorosłych 
Polek i Polaków (18-25 lat), N = 1048. Posłużono się metodą CAWI (Computer 
Assisted Web Interview). 

Pomiar został zrealizowany na ogólnopolskiej, losowo-kwotowej próbie,  
reprezentatywnej (dla młodych dorosłych Polaków) ze względu na płeć, wiek  
i wielkość miejscowości zamieszkania. Badanie trwało około 25 minut.

W badaniu wykorzystano szereg skal i narzędzi psychologicznych, m.in. do pomiaru 
poglądów politycznych, cech osobowości, czy też do pomiaru postaw wobec 
polityki i polityków.

Strukturę demograficzną próby prezentują poniższe wykresy:

PŁEĆ

WIEK

WIELKOŚĆ MIEJSCA  ZAMIESZKANIA

WYKSZTAŁCENIE

Kobiety
Mężczyźni

Wieś

Małe miasto (do 20 tys.)

Średnie miasto (20-99 tys.)

Duże miasto (100-500 tys.)

Wielkie miasto (powyżej 500 tys.)

Podstawowe

Zawodowe

Średnie

Wyższe

18 - 21 lat

22 - 25 lat

52%
48%

42%

9%

9%

51%

31%

34%

66%

13%

18%

15%

12%

W badaniu jakościowym zastosowano metodę pogłębionych wywiadów indywidualnych 
(IDI) z wykorzystaniem technik projekcyjnych. Zawarte w scenariuszu i poruszane w trak-
cie wywiadu tematy dotyczyły m.in: udziału w wyborach, zainteresowania polityką, poglądów 
politycznych, stosunku do polityki, podejmowania działań obywatelskich w różnych formach 
oraz socjalizacji politycznej w szkole i w domu. Czas trwania pojedynczego wywiadu wynosił 
około 1,5 godziny. 

METODOLOGIA CZĘŚCI ILOŚCIOWEJ

METODOLOGIA CZĘŚCI JAKOŚCIOWEJ
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Przeprowadzono 44 wywiady indywidualne w  4 lokalizacjach. Łącznie w badaniu wzięły 
udział 22 kobiety oraz 22 mężczyzn.

Liczba respondentów z podziałem na segment, lokalizację i płeć (K-kobieta, M-mężczyzna):

Warszawa

4

2

2

5

2

K=2, M=2

K=1, M=1

K=1, M=1

K=2, M=3

K=1, M=1

K=2

K=2, M=0

K=1, M=1

K=0, M=1

K=0, M=2

K=1, M=1

K=1, M=1

K=2, M=0

K=1, M=1

K=1, M=1

K=0, M=2

K=1, M=1

K=0, M=2

K=2, M=0

K=1, M=1

K=5, M=5

K=5, M=3

K=4, M=4

K=5, M=5

K=3, M=5

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10

8

8

10

8

Gdańsk Siedlce Tereny wiejskie Razem

Dzieci
Demokracji

Bierni 
Prosystemowcy

Rozczarowani 
Polityką

Narcyzi 
Polityczni

Wyobcowani 
Sceptycy

WYOBCOWANI SCEPTYCY

NARCYZI POLITYCZNI

ROZCZAROWANI POLITYKĄ

DZIECI DEMOKRACJI

BIERNI PROSYSTEMOWCY

16% 15%

23%

25%

21%

SEGMENTY - PODSUMOWANIE I PORTRETY
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WYOBCOWANI 
SCEPTYCY

NARCYZI 
POLITYCZNI

ROZCZAROWANI
POLITYKĄ

DZIECI
DEMOKRACJI

BIERNI
PROSYSTEMOWCY

Biorą udział w wielu różnych formach partycypacji obywatelskiej. Najczęściej głosują  
w wyborach, angażują się w działania zbiorowe. Nie interesuje ich jednak kariera polityczna. 
Mają największą wiedzę polityczną ze wszystkich segmentów, ale krytyczny stosunek wobec 
polityki i polityków. Są otwarci na doświadczenia, mają wysoką potrzebę poznania. Pochodzą
z dużych miast, przeważają wśród nich kobiety.

Biorą udział w wyborach, mniej chętnie angażują się jednak w inne formy działań obywa-
telskich. Grupa nieszczególnie zainteresowana polityką, posiadająca raczej umiarkowaną,  
powierzchowną wiedzę. Są to osoby względnie zadowolone z obecnej sytuacji politycznej, 
dość pozytywnie nastawione do polityków i partii politycznych. Bardzo ugodowi – nie lubią 
się kłócić o politykę, a relacje z innymi są dla nich priorytetem, niezależnie od zapatrywań 
politycznych. Większość to osoby religijne, ceniące sobie tradycyjny styl życia.
W grupie przeważają mieszkańcy wsi. 

Biorą udział w wyborach, ale na tym kończy się ich zaangażowanie obywatelskie. Mają 
bardzo niskie zaufanie do polityków i negatywnie oceniają obecną sytuację polityczną  
w Polsce. To osoby otwarte na doświadczenia, które mają wiedzę z zakresu polityki, jednak 
nie chcą się w nią angażować. Przewaga osób bogatych, z większych miejscowości. Są silniej-
szymi zwolennikami polityki wolnorynkowej w porównaniu z innymi grupami.

Zaangażowani w różne formy życia obywatelskiego, za wyjątkiem głosowania w wyborach. 
Grupa pod wieloma względami niejednorodna, ze skłonnością do autoprezentacji.  
Na tle innych grup przewaga osób, które pragną zostać politykami (wydaje się, że raczej dla 
poklasku, aniżeli walki o dobro wspólne). Charakteryzuje ich jednak bardzo niska wiedza  
z zakresu polityki. Przeważają wśród nich mężczyźni.

Najrzadziej ze wszystkich segmentów biorą udział w życiu obywatelskim. Nie głosują 
w wyborach, nie identyfikują się z polityką, ich bliscy i znajomi nie głosują. Cechuje ich brak 
wiedzy z zakresu polityki. Są niezadowoleni z życia. To osoby znajdujące się w najgorszej 
sytuacji materialnej ze wszystkich grup, najrzadziej oglądające telewizję, czytające gazety 
czy korzystające z internetu.
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DZIECI
DEMOKRACJI

DZIECI DEMOKRACJI: OPIS

Idealiści – są gotowi do walki o sprawy i wartości dla nich ważne – wolność, 
tolerancję, szacunek dla wszystkich. Jest to segment najbardziej świadomy 
i aktywny obywatelsko. Prawie wszyscy głosują w wyborach. Chętnie biorą 
udział w ruchach społecznych, uczestniczą w protestach i demonstracjach. 
Najczęściej ze wszystkich segmentów angażują się w działania charytatywne.

Nie do końca identyfikują się z Polską taką, jaka jest obecnie – chcieliby  
ją zmienić, unowocześnić, wprowadzić rozwiązania społeczne obecne
w społeczeństwach Europy Zachodniej.

Są zainteresowani polityką, najbardziej aktywnie szukają informacji, mają 
największą wiedzę, jednak często ich spojrzenie na politykę jest bardzo 
krytyczne. 

Otwarci na nowe doświadczenia – chętnie angażują się w nowe rzeczy, dużo 
podróżują, lubią poznawać nowych ludzi, patrzeć na świat z innej perspekty-
wy. Są ciekawi świata i tego, jak różne rzeczy działają w innych krajach.

Segment osób z większych miejscowości, przewaga kobiet. Wiele z tych 
osób to osoby niereligijne lub bezwyznaniowe. 

Zadowoleni z życia i ugodowi – cenią sobie relacje z innymi.

Mają lewicowe poglądy, szczególnie pod względem obyczajowym.

Pomimo wysokiej potrzeby działania, są niechętni wobec działań z zakre-
su formalnej partycypacji politycznej, co jest związane z niskim zaufaniem  
do polityki i polityków. Postrzegają politykę jako grę, w której wielu graczy 
oszukuje i boją się, że nie poradzą sobie tak, by działać skutecznie i jed-
nocześnie nie zaprzedać swoich ideałów. Często też nie czują, by mieli  
potrzebne do zaangażowania w politykę zdolności przywódcze – wolą 
działać w grupie, na partnerskich zasadach z innymi. Są to więc bardziej  
aktywiści społeczni.

PARTYCYPACJA

PSYCHOGRAFIA

DEMOGRAFIA

Dużo trzeba zmienić, zróbmy to!

Płeć Miejsce
zamieszkania

Mieszkają
z rodzicami

Wieś
Małe miasto 

Średnie miasto 

Duże miasto 

Wielkie miasto

30%

51% 49%

TAK NIE
17%
18%

15%
20%

42% 58%
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PSYCHOGRAFIA

PARTYCYPACJA

BIERNI PROSYSTEMOWCY: OPIS Jest super, więc o co wam chodzi?

DEMOGRAFIA

Są bardzo przywiązani do realizowania norm i reguł społecznych, stąd 
większość z nich regularnie bierze udział w wyborach: głosowanie jest w ich 
odczuciu obowiązkiem każdego obywatela. 

Poza okresem przedwyborczym interesują się polityką w umiarkowanym 
stopniu. Jeśli o niej rozmawiają, to jedynie z osobami, które się z nimi 
zgadzają – polityka nie jest dla nich tak ważna, by się o nią kłócić.

Wpólnotowcy – dla nich relacje z innymi zawsze będą ważniejsze niż polityka. 
Jeśli angażują się w jakiekolwiek inne działania obywatelskie, to raczej na 
rzecz najbliższych im, wąskich wspólnot – rodziny, społeczności lokalnej. 
Zdarza im się przekazać datki na cele charytatywne i podpisywać petycje. 

Zachowawczy, tradycjonaliści, mało otwarci na nowości – chcą, by jak najmniej 
się zmieniało.

Segment osób z przewagą mieszkańców wsi oraz osób, które cały czas 
mieszkają z rodzicami. 

Większość tych osób to katolicy, mocno wierzący i często praktykujący.  

Ugodowi, sumienni.

Najsilniej ze wszystkich segmentów identyfikują się z innymi Polakami.

Konserwatywni pod względem obyczajowym, dość lewicowi pod względem 
gospodarczym.

Nie biorą udziału w ruchach społecznych, nie uczestniczą w protestach, 
demonstracjach. Dzieje się tak z jednej strony dlatego, że są raczej 
zadowoleni z bieżącej sytuacji politycznej i nie mają potrzeby zmiany. 
Mają też często za małą wiedzę, by dostrzec jakiekolwiek niedoskonałości. 
Z drugiej strony, często postrzegają też działania zbiorowe jako agresywne, 
antagonizujące ludzi wobec siebie, a tymczasem oni są bardzo ugodowi. 
Polityka nie jest w ich opinii na tyle ważna, by naruszać poprawne relacje 
społeczne. Nie czują też, by udział w tego typu działaniach był obywatelskim 
obowiązkiem.

Wieś
Małe miasto 

Średnie miasto 

Duże miasto 

Wielkie miasto

69% 31%

TAK NIE57%
11%
16%

11%
5%

56% 44%

Miejsce
zamieszkania

Mieszkają
z rodzicamiPłeć

BIERNI
PROSYSTEMOWCY
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PARTYCYPACJA

PSYCHOGRAFIA

DEMOGRAFIA

Buntują się wobec tego, jak Polska jest zarządzana, ale mają też głębsze 
przekonanie, że polityka jako taka jest zła i niewiele da się zmienić. Pomimo 
przekonania, że zmiana jest potrzebna, brakuje im motywacji do działania
i wiary, że to ma sens. Czują się rozczarowani, zrezygnowani.

Przyjmują bardzo krytyczną postawę wobec polityki. Wydaje się, że są dość 
dobrze przygotowani do działania od strony merytorycznej (duża wiedza), 
jednak bardzo niechętni ku temu ze względu na negatywny stosunek  
do polityki, a zwłaszcza polityków obecnie rządzących. 

W efekcie jest to segment osób nieaktywnych obywatelsko. Głosują,  
by pokazać swoje niezadowolenie, ale nie daje im to satysfakcji. Poza tym, 
unikają innych form partycypacji: nie rozmawiają na tematy polityczne 
i społeczne, niechętnie podpisują petycje, nie działają w organizacjach 
obywatelskich, nie pełnią i nie chcą pełnić stanowisk publicznych. Są również 
bardzo negatywnie nastawieni do bycia członkiem/członkinią organizacji 
politycznych. 

To grupa o najwyższym ze wszystkich segmentów poziomie niechęci  
do kariery politycznej. Może to wynikać z wysokiego cynizmu politycznego
i bardzo niskiego zaufania, jakie mają względem polityków. 

Mają najbardziej wolnorynkowe poglądy ze wszystkich segmentów i jed-
nocześnie centrowe lub liberalne poglądy w sferze obyczajowej. Często 
mają poczucie, że na polskiej scenie politycznej brakuje partii prawdziwie  
odpowiadającej ich poglądom.

Indywidualiści i introwertycy – stawiają raczej na własny rozwój niż na dobro 
wspólnoty, wolą działać sami niż w grupie. 

Segment z przewagą kobiet oraz osób zamieszkujących większe miasta; 
średnio najstarszy wiekowo pośród innych segmentów. 

ROZCZAROWANI POLITYKĄ: OPIS Głosować albo nie głosować?

Miejsce
zamieszkania

Mieszkają
z rodzicamiPłeć

Wieś
Małe miasto 

Średnie miasto 

Duże miasto 

Wielkie miasto

51% 49%

TAK NIE34%
8%

19%
19%
20%

42% 58%
ROZCZAROWANI

POLITYKĄ
(N=178)
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PSYCHOGRAFIA

PARTYCYPACJA

NARCYZI POLITYCZNI: OPIS JA bym to naprawił!

DEMOGRAFIA

Segment pełen wewnętrznych sprzeczności, co wydaje się być związane
z pewną tendencją do autoprezentacji i przeceniania siebie. Z jednej strony, 
niechętnie biorą udział w wyborach. Z drugiej, najczęściej ze wszystkich 
grup widzą siebie w roli polityków. Deklarują, że dużo działają,
ale tylko w obszarach rzadko wybieranych przez innych.

Pomimo deklarowanego zainteresowania, mają bardzo małą wiedzę  
z zakresu polityki, co może być związane z powierzchownością zaintereso-
wania i bezkrytycznym doborem źródeł informacji. Polityka jest dla nich często  
źródłem rozrywki – pretekstem do żartów.

Preferują działania, w których mogą zabłysnąć.

Bardzo pewni siebie, lubią, gdy koncentruje się na nich uwaga innych.

Niezbyt ugodowi – ich racje są dla nich ważniejsze niż relacje z innymi. 

Segment z przewagą mężczyzn. Sporo osób z tego segmentu deklaruje 
religijność (katolicyzm) i częsty udział w praktykach religijnych. 

To grupa, która wydaje się mieć raczej przyjazny stosunek do polityków
i polityki. 

Najbardziej ze wszystkich respondentów akceptują system polityczny funk-
cjonujący w Polsce.

Mają bardzo konserwatywne poglądy pod względem obyczajowym i raczej 
wolnorynkowe pod względem gospodarczym.

Raczej chcą być wybierani na liderów niż brać udział w głosowaniu na innych. 
Jest to jedyny segment zainteresowany udziałem w formalnej, instytucjonalnej 
polityce (np. przynależność do partii/organizacji politycznych).

Wieś
Małe miasto 

Średnie miasto 

Duże miasto 

Wielkie miasto

53% 47%

TAK NIE40%
11%

19%
21%

9%

58% 42%
NARCYZI POLITYCZNI

(N=257)

Miejsce
zamieszkania

Mieszkają
z rodzicamiPłeć
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PARTYCYPACJA

PSYCHOGRAFIA

DEMOGRAFIA

Odcięci od polityki – pochodzą ze środowisk społecznych, gdzie polityka jest 
mało obecna. 

Mają bardzo małą wiedzę polityczną. Bardzo niski jest też potencjał jej 
wzrostu, bo nie mają ku temu ani motywacji (przekonania, że warto),  
ani narzędzi (wiedzy, jak szukać informacji).

W ich odczuciu ich życie i polityka to światy wzajemnie nieprzenikalne – oni 
nie mają wpływu na politykę, polityka nie ma wpływu na nich.

Ze wszystkich grup są najmniej otwarci na doświadczenia.

Bierni, często o złej sytuacji materialnej, niezadowoleni z życia – czują się  
pokrzywdzeni, ale nie mają narzędzi – wiedzy, wiary w siebie – które pomo-
głyby im zrozumieć, co i jak mogliby zmienić.

Nie identyfikują się szczególnie ani z osobami młodymi, ani z Polakami.

Skoncentrowani na sobie, swoich problemach – nie rozumieją, po co mieliby 
zajmować się polityką. 

Segment z przewagą osób znajdujących się w najgorszej sytuacji finansowej. 

To najrzadziej pracujący ze wszystkich segmentów. 

Nie działają w organizacjach obywatelskich, politycznych i nie chcą zostać 
politykami.

Mają niskie zaufanie polityczne, negatywny stosunek do polityków i najniższą 
ze wszystkich grup identyfikację z polityką. Polityka kojarzy im się z nudną
i trudną lekcją, której odrabiania nie widzą sensu. 

Są nieufni i pełni rezerwy – sceptyczni wobec każdej z nielicznych informacji, 
która do nich dociera.

Niechętnie biorą udział w jakichkolwiek formach partycypacji obywatelskiej. 
Najrzadziej głosują, nie podpisują petycji, nie działają w ruchach społecznych, 
nie biorą udziału w protestach, nie rozmawiają na tematy polityczne.  
Nie uczestniczą też w działaniach charytatywnych. 

WYOBCOWANI SCEPTYCY: OPIS Po co głosować? A czy taki polityk 
zrobił kiedyś coś dla mnie?

Wieś
Małe miasto 

Średnie miasto 

Duże miasto 

Wielkie miasto

55% 45%

TAK NIE43%
18%
19%

10%
10%

50% 50%
WYOBCOWANI 

SCEPTYCY
(N=222)

Miejsce
zamieszkania

Mieszkają
z rodzicamiPłeć
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POGLĄDY POLITYCZNE - OBYCZAJOWE 

JAK MYŚLĄ? POGLĄDY

DZIECI DEMOKRACJI
(N=152)

BIERNI 
PROSYSTEMOWCY

(N=239)

ROZCZAROWANI 
POLITYKĄ
(N=178)

NARCYZI 
POLITYCZNI

(N=257)

WYOBCOWANI                
SCEPTYCY
(N=222)

1

1

1

1

1

liberalni

liberalni

liberalni

liberalni

liberalni

Średnia:

Średnia:

Średnia:

Średnia:

Średnia:

konserwatywni

konserwatywni

konserwatywni

konserwatywni

konserwatywni

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

2,44

4,43

3,14

4,50

3,67
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POGLĄDY POLITYCZNE - EKONOMICZNE

DZIECI DEMOKRACJI
(N=152)

BIERNI 
PROSYSTEMOWCY

(N=239)

ROZCZAROWANI 
POLITYKĄ
(N=178)

NARCYZI 
POLITYCZNI

(N=257)

WYOBCOWANI                
SCEPTYCY
(N=222)

1

1

1

1

1

Średnia:

Średnia:

Średnia:

Średnia:

Średnia:

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

4,48

4,22

4,86

4,50

3,86

model socjalny

model socjalny

model socjalny

model socjalny

model socjalny

model wolnego rynku

model wolnego rynku

model wolnego rynku

model wolnego rynku

model wolnego rynku
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POGLĄDY POLITYCZNE   

Wyodrębnione segmenty wyraźnie różnią się nie tylko podejściem do kwestii społecznych 
oraz gospodarczych, ale też wagą, jaką przypisują poszczególnym kwestiom społeczno- 
gospodarczym.

Segment Priorytety polityczne:

Dzieci Demokracji

Lewicowi obyczajowo, w programach wyborczych szczególnie interesują 
ich kwestie rozdziału kościoła od państwa, praw mniejszości seksualnych, 
praw reprodukcyjnych. Mniejszą wagę przykładają do kwestii gospodarczych. 
Są za utrzymaniem systemu socjalnego, ale nie za ,,rozdawnictwem” – państwo 
w ich odczuciu powinno wspierać tylko tych szczególnie potrzebujących, 
najbiedniejszych.

Prawicowi obyczajowo, zależy im na ochronie tradycji i wartości rodzinnych. 
W kwestiach gospodarczych interesują ich głównie postulaty, na których 
mogą bezpośrednio skorzystać: płaca minimalna, świadczenia socjalne, ulgi 
podatkowe, ceny mieszkań i żywności.

Odwrotnie niż w przypadku Dzieci Demokracji, najważniejsze są dla nich kwestie 
gospodarcze, których stan obecny oceniają bardzo negatywnie: inflacja, 
podatki, kryzys systemu emerytalnego. Mają poglądy raczej wolnorynkowe. 
Natomiast kwestie światopoglądowe są dla nich mniej istotne i często zajmują 
tu centrowe, niejednoznaczne stanowiska.

Poglądy obyczajowe podobne do Biernych Prosystemowców - ochrona 
wartości konserwatywnych; gospodarczo są bardziej wolnorynkowi.

Nie potrafią jednoznacznie określić swoich poglądów.

Bierni
Prosystemowcy

Rozczarowani 
Polityką

Narcyzi Polityczni

Wyobcowani 
Sceptycy

G
os

po
da

rc
ze

Obyczajowe
lewicowe prawicowe

le
w

ic
ow

e
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aw
ic

ow
e

?
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1: Zdecydowanie nie jest typowe dla mnie 5: Zdecydowanie jest typowe dla mnie2 3 4

1: Zdecydowanie nie jest typowe dla mnie 5: Zdecydowanie jest typowe dla mnie2 3 4

1: Zdecydowanie nie jest typowe dla mnie 5: Zdecydowanie jest typowe dla mnie2 3 4

1: Zdecydowanie nie jest typowe dla mnie 5: Zdecydowanie jest typowe dla mnie2 3 4

1%

5%

4%

1%

33%

4%

6%

3%

23%

10%

15%

13%

13%

15%

15%

80%

53%

55%

16%

3%

23%

25%

45%

39%

Głosowanie w wyborach samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich…

DZIECI DEMOKRACJI
(N=152)

BIERNI 
PROSYSTEMOWCY

(N=239)

ROZCZAROWANI 
POLITYKĄ
(N=178)

NARCYZI 
POLITYCZNI

(N=257)

WYOBCOWANI
SCEPTYCY
(N=222)

JAK DZIAŁAJĄ? PARTYCYPACJA POLITYCZNA
I OBYWATELSKA

GŁOSOWANIE W WYBORACH

1: Zdecydowanie nie jest typowe dla mnie 5: Zdecydowanie jest typowe dla mnie2 3 4

95%

80%

39%

13%

76%

Top2Box

Top2Box

Top2Box

Top2Box

Top2Box

54



CZYNNE PRAWO WYBORCZE 

DZIECI DEMOKRACJI

Głosują we wszystkich wyborach, 
ponieważ nie są zadowoleni  

z obecnej sytuacji politycznej
i chcą ją w ten sposób zmienić. 

Jest to dla nich możliwość
wyrażenia swojej opinii oraz 
okazania wsparcia partiom,

których program jest im bliski.

„Jak na przykład komuś się nie 
podoba jak jest w Polsce to 
ważne, że musi iść [zagłoso-
wać]. Nie może tak biernie po 
prostu patrzeć. (…) Człowiek 
nie ma prawa narzekać, jeśli 
nic z tym nie zrobi” Dziecko 
Demokracji, 21  lat, studentka 

europeistyki, Warszawa

BIERNI PROSYSTEMOWCY

Głosują z poczucia obowiązku 
obywatelskiego. Jest to dla nich 
tradycja i  nie wyobrażają sobie 

nie wziąć udziału w wyborach. 
Bardzo często głosowanie ma 
charakter towarzyski, idą na nie 

razem z rodziną, znajomymi.

„Pamiętam, że wtedy mia-
łem bardzo dużo rzeczy do 

zrobienia, jakichś tam swoich 
obowiązków, ale pamiętam, że 

mimo wszystko udało mi się 
zagłosować. Ja po prostu czuję 
taką wielką ekscytację, że mogę 
spełnić swój obowiązek” Bierny 
Prosystemowy, 20 lat, student 

geodezji, Warszawa

NARCYZI POLITYCZNI

Grupa mieszana pod względem 
korzystania z czynnego prawa 

wyborczego. Ci, którzy głosują, 
robią to, bo wierzą, że ich 

głos ma wagę, że mogą coś 
zmienić, a poza tym uważają to 
za swój obowiązek. Ci, którzy 

nie głosują, nie chcą marnować 
czasu na coś, co ich zdaniem 
nie ma sensu – ich głos waży 
zbyt mało, by warto było się 

wysilać.

„Ja sądzę, że mój głos
i tak nic nie zmieni, więc ja 
nie chcę głosować. Coraz 
więcej Polaków ma, jest 

niezainteresowanych tymi 
głosami i i tak starsi ludzie 

głosują. I znaczy, jest więcej 
starszych ludzi, którzy 

głosują na jedną partię, która 
zazwyczaj wygrywa, więc mój 

głos nic nie da.”
Narcyzka Polityczna,  19 lat, 

studentka filologii, wieś

ROZCZAROWANI POLITYKĄ

Głosują, ponieważ są za zmianą, 
i uważają, że przynajmniej 
w ten sposób powinni to 
zamanifestować. Jednak
z głosowaniem wiążą się 

dla nich negatywne emocje, 
poczucie rozczarowania. Nie 

mają przekonania, że w polityce 
może coś się realnie zmienić.

„Chodzę na wybory, bez 
przekonania, ale chodzę.

Niestety na siłę trochę, no, ale 
chodzę no, staram się. Liczę, 
że coś to zmieni, chociaż no, 
tak patrząc po sondażach to 
raczej ten mój głos to nic nie 
da.” Rozczarowany Polityką, 

22 lata, pracownik firmy 
budowlanej, wieś

WYOBCOWANI SCEPTYCY

Nie głosują – nie wiedzą na 
kogo mogliby zagłosować, nie 

widzą sensu w głosowaniu, 
nie rozumieją jakie funkcje 

głosowanie spełnia w systemie 
demokratycznym. Uważają, że 
pojedynczy głos i tak nie ma

znaczenia.

„Po co mam chodzić na 
jakieś wybory i pisać na 

jakiejś kartce A4 kilka stron 
wypisywać, pierdoły jakieś, 
jak mogę sobie, nie wiem, 

jakieś przyjemne rzeczy robić 
w moim wolnym czasie, jak 

nie jestem w szkole albo 
nie pracuję.” Wyobcowany 
Sceptyk, 22 lata, student 

filologii, Warszawa
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Czy chciał(a)by Pan(i) w przyszłości zostać politykiem?

19%

5%

38%

6%

9%

Top3Box

Top3Box

Top3Box

Top3Box

Top3Box

1- zdecydowanie nie 7- zdecydowanie tak2 3 4 5 6

1- zdecydowanie nie 7- zdecydowanie tak2 3 4 5 6

1- zdecydowanie nie 7- zdecydowanie tak2 3 4 5 6

1- zdecydowanie nie 7- zdecydowanie tak2 3 4 5 6

1- zdecydowanie nie 7- zdecydowanie tak2 3 4 5 6

49% 14% 8%10% 5%2%12%DZIECI DEMOKRACJI
(N=152)

ROZCZAROWANI 
POLITYKĄ
(N=178)

NARCYZI POLITYCZNI
(N=257)

WYOBCOWANI                
SCEPTYCY 
(N=222)

BIERNI 
PROSYSTEMOWCY

(N=239)

51% 14% 10% 7%16% 1%1%

70%

8%11%

60% 20%5%9%

13%

36%

7%

9%

5%

7%

2%

20%

2%1%

9%

3%3%

CHĘĆ ZOSTANIA POLITYKIEM

Tylko pojedyncze osoby rozważają podjęcie kariery politycznej, najczęściej są to Narcyzi 
Polityczni.

BARIERY STOJĄCE NA DRODZE DO WYBRANIA TEJ ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ TO:

Cechy osobowości - większość respondentów uważa, że nie są dość charyzmatyczni, aby zostać 
politykami.

Kwestie etyczne - respondenci uważają, że z zawodem polityka wiąże się wiele nieetycznych 
zachowań, tj. niespełnianie obietnic wyborczych, okłamywanie obywateli czy czerpanie korzyści 
kosztem innych ludzi.

BIERNE PRAWO WYBORCZE - BARIERY
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Brak wiedzy - który odnosi się nie tylko do wiedzy formalnej, ale również praktycznej dotyczącej 
możliwości działania politycznego.

Brak kompetencji - młodzi Polacy uważają, że brakuje im zarówno doświadczenia,  
jak i umiejętności, żeby odnieść sukces w polityce.

Segment Główna bariera

Dzieci Demokracji

Bierni Prosystemowcy

Rozczarowani Polityką

Narcyzi Polityczni

Wyobcowani Sceptycy

Kwestie etyczne, osobowość

Kwestie etyczne, osobowość

Brak wiedzy

Brak wiedzy

Brak barier

„Ja nie byłabym w stanie tak naobiecywać 
ludziom i po prostu albo tego nie spełnić, 
albo spełnić i  tak trzymać ich trochę 
w  niepewności.” Bierna Prosystemowa, 

18 lat, uczennica liceum, Gdańsk

„Chyba moralnie bym nie mogła,  (…) 
korzystać z tych wszystkich  przywilejów 
wiedząc, że to  wychodzi z budżetu 
państwa.”  Dziecko Demokracji, 18 lat, 

studentka socjologii, Gdańsk

  • Działania indywidualne 
     (np. segregacja śmieci)
  • Etyczna konsumpcja
  • Praca na rzecz organizacji,
     wpłacanie datków 
  • Petycja
  • Marsz, protest

Dzieci Demokracji

  • Działania indywidualne 
     (np. segregacja śmieci)
  • Wpłacanie datków
     (charytatywnych),
     wolontariat
  • Petycja

Bierni Prosystemowcy

  • Działania indywidualne              
     (np. segregacja śmieci)
  • Wpłacanie datków
     (charytatywnych),
     wolontariat
  • Etyczna konsumpcja
  • Petycja

Rozczarowani Polityką

  • Zostanie
     politykiem/polityczką
  • Marsz, protest,
     bojkot
  • Petycja

Narcyzi Polityczni

PREFEROWANIE DZIAŁANIA PARTYCYPACYJNE
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Są skłonne podjąć wszelkie działania, które są skuteczne, a które nie godzą w niczyje dobro
i nie naruszają prawa. Jeśli tego nie robią, to głównie dlatego, że nie mają z kim (brak podobnie 
zaangażowanych znajomych) lub po prostu nie wiedzą, że mogą to zrobić (brak informacji, 
kogoś, kto by ich wciągnął,  zainspirował). Bardzo wierzą w skuteczność wszelkich działań 
obywatelskich.

Chętniej angażują się anonimowo, indywidualnie, tak, by inni tego nie widzieli. Barierą dla działań 
zbiorowych jest niechęć do uzewnętrzniania swoich poglądów, mała wiedza (często brakuje im 
zdecydowanej opinii w różnych sprawach lub zrozumienia, jakie są postulaty poszczególnych 
ruchów społecznych i organizacji) oraz przekonanie, że marsze i protesty to nie są bezpieczne 
wydarzenia. Wydaje się, że mogłoby ich do nich popchnąć jedynie zagrożenie dóbr lokalnych 
i  intensywna mobilizacja ich najbliższego otoczenia. Nie bardzo angażują się także w etyczną 
konsumpcję, bo często nie mają świadomości, że ich konsumenckie wybory  mają jakieś 
znaczenie, albo że określony sposób konsumpcji może być uznawany za mało odpowiedzialny.

Także angażują się raczej indywidualnie, choć z nieco innych powodów. Nie brakuje im wiedzy, 
ale brakuje im wiary, że marsze i protesty mogą coś realnie zmienić. Są też indywidualistami: 
nie czują potrzeby działania w grupie, manifestowania czegoś i rzadko w pełni się zgadzają 
z wszystkimi postulatami  określonych organizacji. Najchętniej angażują się indywidualnie, 
między innymi w różnego rodzaju wolontariat, który oprócz przysłużenia się słusznej sprawie, 
daje im możliwość rozwoju osobistego.

Jeśli już mają się angażować, najchętniej angażują się w działania, które uważają za najbardziej 
skuteczne i które są dobrze widoczne. Indywidualne działania są często w ich poczuciu za mało 
skuteczne, by warto było sobie nimi zawracać głowę.

Praktycznie nie podejmują działań obywatelskich.
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„Jest taka petycja, pod którą musi się jakaś określona 
liczba osób podpisać, to z tego co wiem to po prostu

w polskim prawie jest zagwarantowane, że jeśli ta
petycja zostanie właśnie podpisana przez określoną 
liczbę osób to musi to zostać jakoś tam rozpatrzone.”
Dziecko Demokracji, 25 lat, pracownik maszynowni 

kolejowej, Siedlce

„Ja czasami chodzę na te marsze, takie jak marsz 
niepodległości, lubię na to chodzić. Petycja to 
też uważam, że to nie jest problem. Działania 

indywidualne: też można działać, chociaż tutaj to 
samemu jest ciężko.” Narcyz Polityczny, 23 lata, 

student technologii, Warszawa

„No i też marsze czasami są niebezpieczne, no 
właśnie jak na przykład jest marsz niepodległości 
mimo wszystko, no to tam czasem są jakieś dymy 

i też nie każdy na to się decyduje, dużo osób 
postrzega właśnie, żeby nie chodzić, bo to jest 
niebezpieczne.” Bierna Prosystemowa, 22 lata, 

studentka ekonomii,

„Bo to, że ktoś wyjdzie na ulice i pomacha sobie 
swoim szyldem, że “mi się coś bardzo nie podoba”, 

“jestem bardzo zły” - to i tak nie ma wpływu na to, co 
się dzieje w budynku gdzie siedzą wszyscy politycy, 

którzy podejmują decyzje. Prawda jest taka, że jeżeli - 
brzydko mówiąc - oni chcą coś przepchnąć, to

i tak to przepchną.” Rozczarowana Polityką, 25 lat, 
pracownica fabryki, Siedlce

PREFERENCJE PARTYCYPACYJNE - CYTATY
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CO WIEDZĄ? WIEDZA I ZAINTERESOWANIE

WIEDZA POLITYCZNA: TEST

W całym teście można było zdobyć od 0 do 6 punktów, w tym: 
   • od 0 do 3 z części „Codzienne funkcjonowanie obywatelskie” oraz 
   • od 0 do 3 z części „Wiedza politologiczna”.

4,9

DZIECI DEMOKRACJI

BIERNI PROSYSTEMOWCY

ROZCZAROWANI POLITYKĄ

NARCYZI POLITYCZNI

WYOBCOWANI SCEPTYCY

ŚREDNIA Z CAŁEGO BADANIA

3,7
4,3

3,2

2,1 2

Część I – codzienne funkcjonowanie obywatelskie, dotyczyła takich kwestii, jak: ostatnie 
wybory parlamentarne (które ugrupowanie zdobyło największą ilość mandatów w Sejmie), 
dowód osobisty (czy musi mieć go każdy obywatel, ile czasu jest ważny) oraz nowa ulga 
podatkowa dla młodych (kogo i co obejmuje).

Część II – wiedza politologiczna, poruszała kilka podstawowych kwestii związanych  
z politologią i funkcjonowaniem państwa. Pytania dotyczyły pluralizmu politycznego (jakie 
są jego konsekwencje), trójpodziału władzy  (co jest celem tego modelu) oraz zgromadzeń 
publicznych (jakie są zasady i prawo związane ze zgromadzeniami).

Wykres pokazuje średni wynik z całego testu (obu jego części łącznie) dla każdego
segmentu oraz dla całej próby.
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Wiadomości wyświetlające się 
na Facebooku (udostępniane przez 

znajomych, influencerów)  
to najpowszechniej wykorzystywane przez 

młodych źródło informacji wśród wszystkich 
segmentów. Gdy coś ich zainteresuje, zdarza 

im się przeczytać podlinkowany artykuł, 
jednak często nie zapamiętują jego źródła. 

Nie przykładają dużej wagi do pierwotnego 
źródła informacji, jeżeli została ona polecona 

przez kogoś zaufanego.

Spora grupa młodych Polaków ogląda serwisy  
informacyjne w telewizji, ale robią to głównie osoby 

mieszkające z rodzicami i to zazwyczaj rodzice/dziadkowie 
wybierają stację. Są to również kanały prezentujące poglądy 

zgodne z ich własnymi: Bierni Prosystemowcy częściej  
wspominają TVP, podczas gdy Dzieci Demokracji wskazują 

głównie ,,media opozycyjne” – TVN, TVN24.

Segmenty o mniejszym zainteresowaniu polityką (Bierni Prosystemowcy, 
Wyobcowani Sceptycy, znaczna część Narcyzów Politycznych) w zasadzie 

pozostają przy Facebooku i telewizji jako głównych źródłach informacji  
– co oznacza, że docierają do nich informacje przefiltrowane,  

o ograniczonej różnorodności, zazwyczaj osadzone w dyskursie  
reprezentującym poglądy zbliżone do ich własnych.

GŁÓWNE ŹRÓDŁA INFORMACJI
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Aplikacje mobilne, internetowe wyszukiwarki,  
różnego rodzaju internetowe portale informacyjne  

są ważnym źródłem informacji dla bardziej zaintereso-
wanych polityką segmentów (Dzieci Demokracji,  

Rozczarowanych Polityką, części Narcyzów Politycznych).

Te segmenty częściej też obserwują w mediach  
społecznościowych profile typowo polityczne: oficjalne  

strony partii, polityków, serwisy informacyjne.

Subskrypcja kanałów na YouTube, kanały informacyjne online  
czy śledzenie wpisów polityków i dziennikarzy na Twitterze –  

to aktywność wyłącznie najbardziej zaintersowanych osób (części Dzieci 
 Demokracji i bardzo nielicznych Rozczarowanych Polityką czy Narcyzów  

Politycznych). 

SKĄD NIE CZERPIĄ INFORMACJI?

Źródła, z których młodzi nie czerpią informacji okazały się wspólne dla wszystkich 
segmentów.

Programy informacyjne w telewizji oglądają prawie wyłącznie młodzi mieszkający  
z rodzicami. Rzadko przenoszą ten nawyk do własnych gospodarstw domowych. 

Niektórzy respondenci słuchają radia w samochodzie, jednak robią to sporadycznie 
i wyłącznie w celach rozrywkowych. Nie słuchają stacji informacyjnych.

Prasa tradycyjna praktycznie nie jest wybierana. Młodym Polakom zdarza się  
czytać gazety elektroniczne, ale sporadycznie, po przekierowaniu z linku. Żaden  
respondent nie wykupywał pełnego dostępu do jakiegokolwiek pisma.
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Ilość 
(ile czasu na to 
poświęcają, jak 
szeroki zakres 
informacji ich 
interesuje)

Dzieci Demokracji

Narcyzi Polityczni

Bierni Prosystemowcy

Wyobcowani Sceptycy

Rozczarowani Polityką

Jakość
(zwracanie uwagi na 

źródło, krytycyzm, 
różnorodność źródeł)

Największe zainteresowanie i największy krytycyzm. Starają się być na bieżąco z wydarzenia-
mi w kraju, szczególnie z decyzjami przedstawicieli partii rządzącej, do której są krytycznie 
nastawieni. W tym segmencie najwięcej jest osób czerpiących informacje z różnorodnych 
źródeł i podchodzących do nich krytycznie.

Powierzchowne zainteresowanie. Umiarkowanie interesują się bieżącymi wydarzeniami. 
Orientują się w założeniach programowych głównych partii, ale dość pobieżnie.  
Nie znają też szczegółów programu partii, na którą oddali głos w wyborach. Ich zaintereso-
wanie wzrasta w okresie wyborczym oraz w szkole, kiedy trzeba przygotować się do zajęć  
z wiedzy o społeczeństwie. Do źródeł informacji podchodzą bezkrytycznie, rzadko próbują  
zweryfikować czy pogłębić wiadomości, które do nich dotarły.

Bierni odbiorcy informacji. Osoby z tego segmentu są zazwyczaj na bieżąco, ale raczej
z poczucia obowiązku niż zainteresowania. Rzadko szukają więcej informacji, nie porównują 
źródeł. Wręcz przeciwnie, kiedy jakaś informacja ich zdenerwuje, mają tendencję 
do „chowania głowy w piasek” – unikania zwiększania wiedzy na ten temat. W porównaniu 
z Biernymi Prosystemowcami, wydają się być jednak nieco bardziej krytyczni – starają się 
obserwować różne strony sceny politycznej lub szukać niezależnych źródeł wiedzy.

Segment bardzo niejednorodny. W większości, choć deklarują zainteresowanie polityką,
w istocie jest to zainteresowanie bardzo sporadyczne i powierzchowne. Co ciekawe, często 
śledzą politykę dla rozrywki – na przykład oglądają strony z memami lub obserwują profile 
odległe od ich poglądów, które ich… rozśmieszają. Można jednak znaleźć w tym segmencie 
także osoby codziennie śledzące wydarzenia polityczne, nastawione krytycznie i sięgające 
do różnorodnych źródeł.

Całkowity brak zainteresowania i sceptycyzm. Nie są zainteresowani polityką, uważają ten 
temat za nudny, nie czują też, że decyzje polityczne mają bezpośrednie przełożenie na ich 
życie. Nie rozmawiają na tematy polityczne z rodziną i ze znajomymi. Nawet kwestie,  
z którymi mieli w swoim życiu bezpośredni kontakt (edukacja), nie wzbudzają ich 
ciekawości. Z drugiej strony, często są sceptyczni wobec docierających do nich informacji, 
myślą, że mogą być nieprawdziwe – jednak nie wiedzą, jak mogliby to zweryfikować.

WYOBCOWANI 
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POLITYCZNI
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ZAINTERESOWANIE INFORMACJAMI
POLITYCZNYMI
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ZAINTERESOWANIE - CYTATY

„Staram się wiedzieć, 
w miarę możliwości i w miarę 

oczywiście czasu, orientować się 
tak naskórkowo przynajmniej co 
się dzieje.” Dziecko Demokracji, 

18 lat, studentka socjologii, 
Gdańsk

„Ja się też specjalnie jakby
w to nie zagłębiam, bo wręcz 

się boję jakby zagłębienia w to 
wszystko. [mowa o globalnym 

ociepleniu]. I mam nadzieję, że 
tego po prostu nie dożyję...” 

Rozczarowana Polityką,
24 lata, studentka

i pracowniczka banku, Warszawa

„Nie ma dla mnie żadnego 
znaczenia jaka partia polityczna 
wygra wybory, no w sumie nic 
w moje życie to nie wnosi, bo 
jeszcze nie pracuję. Nie mam 
dzieci i większość spraw, tak 

naprawdę, mnie nie interesuje.” 
Wyobcowana Sceptyczka, 

uczennica, 19 lat, wieś w woj. 
mazowieckim„Jak coś się w Internecie 

nawinie, to przeczytam. Ale 
tak poza tym to, chyba nawet 

o tym z nikim nie rozmawiam.” 
Rozczarowany Polityką, 18 lat, 

uczeń, wieś w woj. mazowieckim

„Staram się, może nie tyle 
interesować, różnie to wychodzi, 
ale raczej staram się być mniej 

więcej na bieżąco.”  Bierna 
Prosystemowa, 25 lat, 

pracownica apteki, wieś
w woj. mazowieckim

„Staram się porównywać różne źródła. Czasem 
nawet wchodzę na TVP, czasem na WP, czasem 

na Onet, czasem na Niezależną, Do Rzeczy,
w Polityce. Bo nie ukrywajmy, niektóre z portali 
i gazety popierają jedną partię, a inne drugą. 
I staram się znaleźć ten punkt w środku, który 

łączy poszczególne tematy i też czym się 
różnią, i wtedy sobie ułożyć w głowie, która 

jest mi bliższa strona.” Narcyz Polityczny, 25 lat, 
pracownik banku, Warszawa

„Na Instagramie obserwuję jakieś 
konta, które się zajmują właśnie takimi 
politycznymi poglądami Na przykład 

Lewogram. Super konto. Nie no, w sensie 
tam to bardziej tak bardziej dla pośmiania 
się można chwilami." Narcyzka Polityczna, 

19 lat, uczennica, Siedlce

„Kiedyś może bardziej się 
interesowałam, jak chodziłam 

do gimnazjum, tam musieliśmy 
po prostu śledzić te informacje.” 

Bierna Prosystemowa, 19 lat, 
uczennica liceum, Gdańsk

„Już jak byłem mały to lubiłem 
oglądać właśnie te wszystkie 

programy informacyjne, jakieś 
takie dyskusyjne też.” Dziecko 
Demokracji, 25 lat, pracownik 

maszynowni kolejowej, Siedlce
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POTRZEGANIE POLITYKÓW

Z odpowiedzi respondentów wyłaniają się 3 typy wizerunku polityka:

Oportunista Strateg Idealista

Politycy-oportuniści 
działają na korzyść 

własną, nie obywateli. 
Najważniejsze dla 

nich jest utrzymanie 
swojej pozycji, a nie 
spełnienie obietnic 

danych wyborcom. Są 
skorumpowani, kłótliwi, 
okłamują obywateli, nie 

są w stanie dojść do 
porozumienia  
z politykami  

o poglądach innych 
niż ich własne. Nisko 
oceniane są też ich 
kompetencje oraz 

wiedza. 

Politycy-konformiści
dopasowują się do 

obowiązujących  
w świecie polityki 

reguł gry, których nie 
da się zmienić. Nawet 

jeżeli karierę zaczynają 
jako idealiści, to wraz 

z upływem czasu 
dostosowują się do 

środowiska i zaczynają 
grać “nieczysto”.  

W grze tej uczestniczą 
świadomie, dążąc do 

wyższego celu, ale także 
dla własnego dobra.

Politycy-idealiści
decydują się na karierę 

polityczną, aby  
działać na rzecz 

obywateli swojego kraju. 
Mają doświadczenie 

oraz wiedzę potrzebne 
do tego, by usprawnić 

działanie mechanizmów 
państwowych i sprawić, 

żeby ludziom żyło się 
lepiej. Dobro ogółu jest 
dla nich ważniejsze od 
ich dobra prywatnego. 

“Bo to są układy i układziki, prawda, każdy tam no… kogoś swojego wsadza,
ale trzeba by było ich wszystkich po prostu usunąć, żeby coś w ogóle, cokolwiek 
zmienić.” Bierna Prosystemowa, 25 lat, pracownica biurowa, Siedlce.
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Oportunista

Strateg

Idealista

Większość polityków obecnych na scenie
politycznej postrzegają jako oportunistów,
ale wierzą, że istnieją wyjątki i zdarzają się
politycy – idealiści.

Zauważają nieczystą grę prowadzoną przez 
wielu polityków, nawet tych reprezentują-
cych partie na które głosują, ale twierdzą, 
że jest to część strategii, koniecznej by móc 
zmieniać kraj.

Uważają, że polityków do działania motywu-
je korzyść własna. Postrzegają ich zazwyczaj 
jako oportunistów lub - w najlepszym razie 
- strategów realizujących swoją wizję, jednak 
niezainteresowanych dobrem ogółu.

Dominuje wizerunek skorumpowanego,
zakłamanego polityka, co negatywnie
wpływa na chęć zainteresowania się polityką.

Podziwiają  strategów  potrafiących  wykorzy-
stać swoją wiedzę i umiejętności, by wejść do 
świata  polityki.  Są też przekonani, że wśród 
polityków zdarzają się idealiści.
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IDENTYFIKACJA Z POLSKĄ I EUROPĄ

Po
la

k

Europejczyk

OBYWATELE POLSKI I EUROPY

WYOBCOWANI 
SCEPTYCY

NARCYZI 
POLITYCZNI

ROZCZAROWANI
POLITYKĄ

DZIECI
DEMOKRACJI

BIERNI
PROSYSTEMOWCY

Na tle pozostałych grup wyróżnia ich niska identyfikacja z Polakami i pol-
skością, która kojarzy im się z silnym przywiązaniem do  tradycji katolickiej, 
niską tolerancją i zamknięciem na innych. Silnie utożsamiają się natomiast  
z Europą, podkreślając zbieżną historię oraz kulturę regionu na tle światowym, 
oraz ze społecznością lokalną, która jest z reguły ważniejsza niż identyfikacja 
z narodem polskim, który postrzegają jako podzielony i bardzo zróżnicowany 
pod względem lokalnej kultury i historii.

Czują silniejszą przynależność do Polski niż do Europy – są dumni z polskiej 
historii, kultywują tradycje. Jednak pewne aspekty im nie odpowiadają –  
podziały polityczne w społeczeństwie, wzajemna agresja, brak szacun-
ku i wykluczanie pewnych grup. Woleliby, by Polska pod tymi względami  
przypominała bardziej społeczeństwa zachodnioeuropejskie, które  
wyobrażają sobie jako bardziej tolerancyjne i pełne wzajemnego szacunku.

Najsilniej identyfikują się z narodem polskim, miejscem urodzenia oraz  
religią katolicką, którą postrzegają jako nierozłączny element polskiej  
kultury i historii. Ważne są dla nich tradycyjne wartości, znajomość historii, 
celebrowanie świąt państwowych i religijnych oraz solidarność ze „zwykłymi” 
Polakami. Cechuje ich także niskie poczucie przynależności do Europy,  
którą kojarzą z narzucaniem norm niekorzystnych dla Polski.

Zdecydowanie silniejsza identyfikacja narodowa – deklarują dumę ze swojej 
przynależności narodowej, przywiązanie do kraju, historii,  tradycji. Nie czują 
wspólnoty kulturowej z innymi Europejczykami, co może być związane  
z mniejszym kontaktem z innymi narodowościami (np. w porównaniu do Dzieci 
Demokracji). Europa kojarzy im się jednoznacznie jako struktura polityczna 
(Unia  Europejska), często zarządzana w sposób godzący w polski interes 
narodowy.

Identyfikacja zarówno z Polską, jak i Europą, rozumiana jest przez pryzmat 
miejsca urodzenia i zamieszkania. Polskość postrzegana jest w opozycji do in-
nych europejskich narodowości, podczas gdy europejskość utożsamiana jest 
głównie z przynależnością do Unii Europejskiej. Sposób postrzegania kwestii 
tożsamości jest w tej grupie dość powierzchowny, respondenci nie przykłada-
ją uwagi do wspólnych wartości czy kultury.
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OBYWATELE POLSKI I EUROPY - CYTATY

„Cieszę się z tego, że jestem 
Europejką i jestem z tego 

dumna, że w ogóle jesteśmy 
w Unii Europejskiej. Czasami 

jak oglądam jakieś filmy 
amerykańskie i oni wspominają 

o Starym Kontynencie i jakby 
mówią o tym, że “o, to jest takie 

coś wspaniałego, że tam jest 
cała historia i dziedzictwo” to 

bardzo się cieszę, że mieszkam 
właśnie na tym kontynencie,

a nie innym.”
Dziecko Demokracji, 21 lat,  

studentka, Warszawa

„W sumie jeżeli chodzi o to, że 
jestem Polką, to to, że urodziłam 

się tutaj i w sumie ma to dla 
mnie jakieś znaczenie, że jestem 
stąd, a nie, wiadomo, z jakiegoś 
innego państwa.” Wyobcowana 
Sceptyczka, 19 lat, uczennica, 

wieś w woj. mazowieckim

„Urodziłam się tutaj, tu mam korzenie swoje, całą 
swoją rodzinę, natomiast nie wiem, czy Polska jest 

krajem, z którym na pewno chciałabym związać 
swoją przyszłość, albo nie wiem, czy chciałabym, 

żeby moje dzieci się tutaj wychowywały - 
chociażby ze względu na tę politykę, którą mamy.” 

Rozczarowana Polityką, 29 lat, pracowniczka 
fabryki, Siedlce

„Jestem Europejczykiem, urodziłem się w Europie, 
ale czuję się nim w mniejszym stopniu  może 

dlatego, że mi się to kojarzy z Unią Europejską, 
która nie do końca mi się podoba, bo nakładają 

różne bzdury po prostu.” Narcyz Polityczny,
23 lata, student, Warszawa

„Urodziłam się w Polsce, cała moja rodzina 
mieszka w Polsce, po prostu czuję się związana

z tym krajem. Fajnie jest pojechać na wakacje, ale 
to tylko na tydzień, dwa i zawsze się chętnie wraca 

do domu, tutaj, to swojego kraju, który też jest
w miarę bezpieczny.” Bierna Prosystemowa,

25 lat, pracownica biurowa, Siedlce
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JAKIEJ SZKOŁY CHCĄ MŁODZI?

ANALIZY WYNIKÓW BADAŃ 
POŚWIĘCONYCH ROLI SZKOŁY  
W KSZTAŁTOWANIU 
PARTYCYPACJI POLITYCZNEJ
I OBYWATELSKIEJ

CZĘŚĆ V
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Głównym celem projektu finansowanego z programu DIALOG jest poznanie i przeanalizowanie 
uwarunkowań partycypacji politycznej i obywatelskiej młodych Polek i Polaków oraz odnalezie-
nie sposobów na jej zwiększenie. 

Od początku ważnym elementem badań jest eksploracja roli szkoły w kształtowaniu
postaw obywatelskich. 

Chcieliśmy się dowiedzieć:

Czy szkoła ma wpływ na partycypację?

Jakie szkolne aktywności wzmacniają partycypację?

Co można zmienić w szkolnej edukacji i wychowaniu społecznym i politycznym,
aby młodzi chętniej angażowali się w życie polityczne i społeczne kraju?

METODOLOGIA BADAŃ

Rolę szkoły w procesie partycypacji młodych Polek i Polaków analizowaliśmy na podstawie 
trzech badań:

Badanie 1 – analiza związków między ekspozycją na tematy polityczne w szkole
a partycypacją (badanie ilościowe; N = 570)

Badanie 2 – ocena wpływu szkoły (na przykładzie własnych doświadczeń) przez segmenty 
młodych Polaków, zróżnicowanych pod względem stopnia zaangażowania politycznego
i społecznego (badanie ilościowe, z analizą segmentacyjną; N = 1048)

Badanie 3 – identyfikacja różnych szkolnych praktyk związanych z edukacją i wychowaniem 
politycznym i obywatelskim, próba oceny ich wpływu i wskazania obszarów do poprawy 
(badanie jakościowe; 44 wywiady indywidualne)

1

2

3

CELE POSZCZEGÓLNYCH BADAŃ
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METODOLOGIA BADAŃ

Badanie ilościowe, na próbie N = 570 Polaków w wieku 18-25 lat, 
reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek i wielkość miejscowości 
zamieszkania.  Realizacja online na panelu badawczym. 

Badanie ilościowe, na próbie N = 1048 Polaków w wieku 18-25 lat, 
reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek i wielkość miejscowości 
zamieszkania. Realizacja online na panelu badawczym. 

Badanie jakościowe: 44 pogłębione wywiady indywidualne 
z reprezentantami każdego z segmentów zidentyfikowanych w Bad. 2.

W projekcie zastosowano analizę segmentacyjną, która pozwoliła  
na wyróżnienie 5 spójnych wewnętrznie i różniących się między sobą grup 
(segmentów) młodych Polaków, odmiennych pod względem partycypacji
i postaw wobec polityki.

Próba rekrutowana celowo – poza kryteriami związanymi z partycypacją
i postawami wobec polityki, zadbano o równy rozkład płci i zróżnicowanie 
wielkości miejsca zamieszkania (badani pochodzili z Warszawy, innego
dużego miasta, małego miasta i wsi).

BADANIE
1

BADANIE
2

BADANIE
3
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Co można zmienić, żeby wykorzystać potencjał szkoły?

Zainteresowanie młodych polityką i zachęcenie ich do partycypacji powinno być ważnym 
celem programowym szkoły.

Powinno się to odbywać nie poprzez poszerzanie i tak przeładowanego już programu 
nauczania, ale jego przebudowę i zmianę.

Warto oferować młodym różnorodne dobrowolne, atrakcyjne aktywności dodatkowe.

Warto ograniczać metody dydaktyczne polegające na biernym przekazywaniu informacji.

Do programu nauczania trzeba włączyć bardziej aktualne tematy, pokazywać powiązania 
teorii z praktyką życia politycznego, rozmawiać z młodymi o polityce.

Jednak zarówno szkoła, jak i poszczególni nauczyciele, powinni zachowywać   
polityczną bezstronność.

Frekwencja wyborcza pokazuje wyniki matury z polityki – egzaminu, do którego obecnie 
szkoła nie przygotowuje młodych tak, jakby mogła.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

Szkoła ma potencjał, żeby odegrać istotną rolę w budowaniu postaw  obywatelskich u młodych 
Polek i Polaków, jednak nie wykorzystuje go w pełni. Dlaczego? 

Wychowanie obywatelskie nie jest ważnym punktem programu szkoły: lekcji takich jak 
WOS jest niewiele, ale przede wszystkim często są prowadzone w mało atrakcyjny i niezbyt 
aktywizujący sposób. 

Nauczanie skupia się często na zagadnieniach teoretycznych, obecnych na egzaminach, 
podczas gdy uczniom brakuje wiedzy praktycznej.

Bardzo niewiele jest dodatkowych działań i aktywności, które mogłyby młodych zainspiro-
wać, zaangażować, pokazać im atrakcyjne strony polityki, pozwolić wypróbować swoje siły 
jako aktywni obywatele.
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SZKOŁA MA WPŁYW! ANALIZA ZWIĄZKÓW
UCZESTNICTWA W ZWIĄZANYCH Z POLITYKĄ ZAJĘCIACH
I WYDARZENIACH SZKOLNYCH Z PARTYCYPACJĄ

BADANIE I

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH A PARTYCYPACJA
WYBORCZA

Deklarowany udział w wyborach parlamentarnych (X 2019)

Ekspozycja na politykę w szkole:

Udział w szkolnych zajęciach i aktywnościach dotyczących polityki ma związek z partycypacją.  
W gronie osób, które nie wzięły udziału w październikowych wyborach parlamentarnych, było 
zdecydowanie więcej tych, które nie brały udziału w żadnych szkolnych zajęciach związanych  
z bieżącymi sprawami politycznymi lub społecznymi (47% vs 18%).

NIEPARTYCYPUJĄCY (N = 77): PARTYCYPUJĄCY (N = 405):

Obowiązkowy przedmiot szkolny: wiedza
o społeczeństwie, historia itp.

Obowiązkowy przedmiot szkolny: wiedza
o społeczeństwie, historia itp

Dodatkowe zajęcia, np. koło zainteresowań Dodatkowe zajęcia, np. koło zainteresowań

Poruszanie kwestii społecznych, politycznych 
także poza zajęciami

Poruszanie kwestii społecznych, politycznych, 
także poza zajęciami

Nie brałem/am udziału w żadnych zajęciach
o tej tematyce

Nie brałem/am udziału w żadnych zajęciach o tej 
tematyce

W gronie osób, które wzięły udział w październikowych wyborach parlamentarnych, było  
zdecydowanie więcej tych, które uczestniczyły w zajęciach obowiązkowych, dodatkowych,  
czy miały okazję stykać się w szkole z polityką poza zajęciami.

16%

84%

nie

nie nie

N = 482 (bez osób, które 
odmówiły odpowiedzi)

tak

tak tak

49% 69%

13% 23%

21% 37%

47% 18%

51% 31%

87% 77%

79% 63%

53% 82%
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"Szkoła to jest jedyna rzecz, 
która może trafić do młodych 
ludzi. Szkoła i uczelnia. Żeby 
w szkole i uczelni o tym się 

mówiło, żeby były jakieś 
przedmioty na ten temat." 

Studentka, 23 lata, duże miasto

"Byłem przewodniczącym w klasie
i później tam w ostatniej gimnazjum 
szkoły. (…) Wszyscy cię tak kojarzą, 
jest satysfakcja, jak się uda coś tam 
zrobić. (…) Fajna zabawa to była. (…) 
Myślę, że mogłoby mi się spodobać 

bycie politykiem." Student, 23 lata,
duże miasto

W badaniu jakościowym szkoła była wskazywana jako miejsce z potencjałem – które mogłoby
sprawić, by partycypacja młodych się wzmocniła.

Szkoła wyraźnie ma wpływ na partycypację. Trudno jednak rozstrzygnąć, czy jej wpływ 
nie ogranicza się jedynie do wzmacniania zwyczajów i wartości już wyniesionych z domu 
i czy jej oddziaływanie jest takie samo w różnych środowiskach.

Osoby o wyższym poziomie politycznej partycypacji 
wskazywały również na różne szkolne doświadczenia,  
które pomogły im się rozwinąć. Wśród nich znalazły się:

   • lekcje zachęcające do samodzielnego    
      poszukiwania informacji o charakterze 
      politycznym i społecznym;
   • udział w dyskusjach;
   • praca w samorządzie szkolnym.

Zarazem jednak były to osoby z aktywnych politycznie 
środowisk – których rodzice i znajomi także partycypo-
wali. Również w badaniu ilościowym 56,4% osób, które 
uczestniczyły w jakichkolwiek szkolnych zajęciach 
związanych z polityką, i tylko 37,4% tych, którzy nie 
brali udziału w żadnych zajęciach o tej tematyce, 
deklarowało, że ich rodzice biorą udział w wyborach.

BADANIE I i III

SZKOŁA JAKO WAŻNE MIEJSCE
SOCJALIZACJI
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BADANIE I

SZKOŁA A SPRAWA POLSKA
ANALIZA TEGO, JAK MŁODZI POLACY I POLKI
DOŚWIADCZAJĄ ORAZ JAK OCENIAJĄ EDUKACJĘ
I WYCHOWANIE POLITYCZNE/OBYWATELSKIE W SZKOLE

W jakich szkolnych zajęciach poruszających aktualne tematy społeczne, polityczne brał/a Pan/i udział?

64% 20% 24%

Obowiązkowy 
przedmiot szkolny: 

wiedza
o społeczeństwie, 

historia itp.

Dodatkowe 
zajęcia, np. koło 
zainteresowań, 

dodatkowy 
przedmiot

Nie brałem/am 
udziału w zajęciach 

o tej tematyce

Z poprzedniego rozdziału wynika, że udział w obowiązkowych zajęciach poruszających 
aktualne tematy polityczne czy społeczne ma pozytywny związek z partycypacją. Z drugiej 
strony jednak, niespełna dwie trzecie młodych (64%) deklaruje, że brało udział w takich 
zajęciach, a aż jedna czwarta (24%) nie brała udziału w żadnych zajęciach, na których aktualne 
tematy byłyby poruszane. Dane te mogą być zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że zarówno 
w szkole podstawowej, jak i w szkole średniej, wiedza o społeczeństwie jest przedmiotem 
obowiązkowym.
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"Ja to miałam tylko jakąś wiedzę 
o społeczeństwie i to  

w gimnazjum, bo w liceum  
w ogóle nie pamiętam takiego 

przedmiotu." Studentka, 23 lata, 
duże miasto

"Teraz mam historię
i społeczeństwo, ale szczerze, 

no to na przedmiocie to się 
nie dzieje nic. (…) Można 

powiedzieć, że to są wolne 
lekcje tak po prostu, no pani 
coś wyświetli na projektorze, 
że “przeczytajcie sobie” i to 

wszystko." Uczennica LO, 19 lat, 
wieś

POZYCJA W PROGRAMIE:

SPOSÓB NAUCZANIA:

• Za mało godzin – osoby realizujące tylko podstawowy  
   program nauczania WOS-u mają często jedną godzinę    
   lekcyjną tego przedmiotu w dwóch pierwszych klasach  
   szkoły średniej. Powoduje to, że inne treści szybko   
   wypierają z pamięci uczniów to, co przyswoili podczas   
   lekcji WOS-u.
 
• „Nieważny” przedmiot – WOS jest często traktowany  
   przez nauczycieli jako przedmiot mniejszej wagi,
   w porównaniu z przedmiotami obowiązkowo     
   zdawanymi na maturze i innymi przedmiotami         
   rozszerzonymi w danym profilu. Powoduje to    
   zmniejszenie wymagań, i to nie tylko jeśli chodzi   
   o efekty kształcenia, ale nawet przebieg samych lekcji.

• Tylko teoria – wielu nauczycieli skupia się wyłącznie   
   na realizowaniu podstawowych, teoretycznych treści,     
  nie pokazując młodym, jak mogą się one przekładać 
   na praktykę codziennego życia politycznego.

• Nieangażujący sposób nauczania – bardzo często   
   nauczanie jest pasywne – ogranicza się do materiałów 
   wyświetlanych na rzutniku, czytania podręcznika.   
   Uczniowie nie są zachęcani do zadawania pytań,  
   wyrażania swojego zdania, bardziej aktywnego czy  
   kreatywnego przetworzenia materiału.

BADANIE III

Zagadkę wyjaśniło dopiero badanie jakościowe. Okazało 
się, że aktualne tematy polityczne są na lekcjach WOS-u 
rzadko poruszane. Co więcej, bardzo wiele młodych osób 
w ogóle tych lekcji nie pamięta. Powody można podzielić 
na dwie grupy – (1) związane z pozycją WOS-u w programie 
i (2) związane ze sposobem jego nauczania.

"Nie wiem, na pewno za mało 
jest tego WOS-u, że dużo rzeczy 

nie pamiętam, jak działa, albo 
musiałem sam sprawdzać." 
Student ekonomii, 21 lat,

duże miasto
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Co ważne, osoby, które rzeczywiście miały okazję uczestniczyć w zajęciach szkolnych 
odnoszących się do aktualnych tematów społeczno-politycznych, oceniają je raczej 
pozytywnie – niezależnie od tego, czy były to zajęcia obowiązkowe czy dodatkowe. Jednak  
w ich ocenie, w przypadku zajęć obowiązkowych, pomimo że były one interesujące i ciekawe,  
nie do końca przekładało się to na zachętę do partycypacji – np. jako interesujące oceniło  
te zajęcia 56% badanych, ale już tylko 44% twierdziło, że zachęciły ich one do brania udziału  
w życiu politycznym, a 25% wręcz twierdziło, że zajęcia szkolne do partycypacji zniechęcały.

Interesujące Interesujące

N = 366 N = 115

Zachęciły do partycypacji Zachęciły do partycypacjiZwiększyły wiedzę Zwiększyły wiedzę 

Jak ocenia Pan/i zajęcia, w których brał/a Pan/i udział?

Obowiązkowy przedmiot szkolny Dodatkowe zajęcia, np. koło 
zainteresowań

20%

56% 59%

44%
53% 52% 49%

25%
17% 17% 18%19%

27%

14%

22%

17%

12%
7% 13%

9% 8%
13%

30% 31% 33%

16% 17%
16%

10%
13%

6%

27% 22% 27%

31%

18%

9%

17%

22%

19%

18%

22%

7% 5% 6% 4% 5%
2%8% 7% 6% 4% 4% 3%

1- Nie 2 3 4 5 6 7 - Tak 1- Nie 2 3 4 5 6 7 - Tak

SZCZEGÓŁOWA OCENA ZAJĘĆ

BADANIE I
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"Studiuję kierunek ściśle techniczny, ale np. miałam na tych studiach przedmiot, który się 
nazywał filozofia. Ten przedmiot nie wniósł kompletnie nic do mojego życia i w niczym mi 
nie pomógł. Ale nie miałam przedmiotu np. uświadamiającego o państwie, nie miałam 
żadnej takiej wiedzy o społeczeństwie. Za to musiałam uczyć się na pamięć poglądów 
jakiegoś tam Tomasza z Akwinu." Studentka, 23 lata, duże miasto

Co ważne, zastrzeżenia te odnoszą się nie tylko do lekcji WOS-u i nie tylko do 
szkoły średniej, ale do całego systemu edukacji. W odczuciu młodych zarówno  
w szkole, jak i potem na studiach brakuje miejsca na wychowanie obywatelskie 
– które mogłoby mieć miejsce nie tylko podczas lekcji WOS-u.

Większość młodych Polek i Polaków nie miała w swoich szkołach okazji zaangażować się  
w jakiekolwiek pozalekcyjne wydarzenia lub aktywności powiązane z polityką. Szczególnie 
warto zwrócić uwagę, jak niewielki odsetek miał okazję zetknąć się z prawdziwym działaczem 
społecznym czy politykiem.

BADANIE III

INNE AKTYWNOŚCI

W jaki sposób, poza zajęciami, poruszało się w Pana/i szkole kwestie społeczne, polityczne?
(pytanie wielokrotnego wyboru)

17%

16%

12%

7%

5%

68%

W ramach luźnych, indywidualnych rozmów z nauczycielami

W dyskusjach grupowych z udziałem nauczyciela

Wcale

W ramach szkolnych mediów, np. radia, gazetki szkolnej itp.

Podczas specjalnych szkolnych wydarzeń szkolnych:
np. debaty, symulowane wybory państwowe itp.

Organizowano spotkania z działaczami społecznymi, politykami

N = 570

NIEWAŻNA LEKCJA, A MOŻE NIEWAŻNY 
PRZEDMIOT?
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JAK MOŻNA ZMIENIĆ SZKOŁĘ?

BADANIE III

SZKOŁA OBYWATELSKA
JAK MŁODZI OCENIAJĄ EDUKACJĘ 
POLITYCZNĄ I OBYWATELSKĄ W SZKOLE?

W badaniu jakościowym ze strony młodych padło wiele pomysłów na ulepszenie systemu 
edukacji pod kątem wychowania obywatelskiego. Można wyróżnić cztery główne kategorie:

MISJA – zmiana powinna zacząć się od podstaw. Wychowanie obywatelskie młodych 
powinno stać się jednym z ważnych punktów szkolnego programu.

DODATKOWE AKTYWNOŚCI – Skuteczne wychowa-
nie obywatelskie nie powinno ograniczać się tylko 
do zajęć lekcyjnych. Potrzeba szeregu  innych aktyw-
ności, które pozwoliłyby młodym spróbować życia  
politycznego, zetknąć się z nim naprawdę i trenować 
obywatelskie postawy i umiejętności – mogłyby to 
być np. debaty, spotkania z politykami, symulowane 
wybory państwowe, wybory do samorządu imitujące 
wybory państwowe i wiele innych.

"Taki jest nacisk na tam 
matematykę, fizykę czy 

inne rzeczy, a powinny być 
wygospodarowane te godziny 

na to, żeby tę świadomość 
[polityczną] zwiększyć." 

Studentka, 23 lata, duże miasto

METODY NAUCZANIA – Podczas lekcji WOS-u powinny być zastosowane bardziej 
aktywne metody nauczania, oparte na interakcji, zachęcające do samodzielnego 
myślenia.

TREŚCI NAUCZANIA – powinno położyć się  
większy nacisk na zrozumienie, jak polityka  
funkcjonuje w praktyce. Nie oznacza to całkowi-
tej rezygnacji z treści teoretycznych, ale być może 
ograniczenie ich na rzecz lepszego powiązania  
z praktyką i aktualnymi wydarzeniami. 

"Można na przykład zrobić takie 
wybory do samorządu. Nie tak, 

że na przerwie się pisze karteczki, 
tylko takie normalne, zrobić 

urnę i tak dalej, żeby mieć takie 
spisy uczniów, coś w tym stylu." 

Student, 23 lata, duże miasto

79



NIE WIĘCEJ, A INACZEJ!

BADANIE III

Zmiany w szkole w mniejszym stopniu powinny polegać na rozszerzeniu treści nauczania 
(program jest w odczuciu respondentów i tak już przeładowany, a oni nadmiernie obciążeni 
nauką), a w większym stopniu na przebudowie i zmianie: położeniu nacisku na zrozumienie, 
jak polityka funkcjonuje w praktyce, uwzględnieniu bardziej aplikacyjnych tematów, zbudowa-
niu oferty dodatkowych działań, takich jak możliwość udziału w debatach, pisania artykułów do 
gazety szkolnej itp.

Wszelkie aktywności powinny być wręcz dobrowolne, bo jak pokazują badania, zewnętrz-
ny przymus czy zachęta często obniżają motywację wewnętrzną (Frey, Obreholzer-Gee, 1997). 
Ta zaś jest kluczowa, jeśli partycypacja ma trwać w życiu dorosłym.

Szkoła powinna zachęcać młodych do partycypacji poprzez umożliwienie 
im włączenia się w atrakcyjne dla nich działania

Wprowadzając dodatkowe aktywności i zajęcia oraz bardziej aktualne tematy, warto jednak 
bardzo uważać na to, by nie przekroczyć granicy pomiędzy zaangażowaniem obywatelskim
a politycznym szkoły. Ujawnianie swoich poglądów przez nauczycieli czy angażowanie się przez 
szkołę w wydarzenia  o zabarwieniu politycznym jest negatywnie oceniane, rodzi bunt (zwłaszcza 
u uczniów o odmiennych poglądach) i poczucie bezsilności ( jest to przez nich odbierane jako 
rodzaj nadużycia autorytetu, władzy). W konsekwencji przynajmniej część uczniów może się 
zniechęcić do polityki zamiast nią zainteresować i wycofać się, zamiast włączyć!

"Była jedna taka pani, która, no można powiedzieć, że taką trochę agitację polityczną 
uskuteczniała. Ona faktycznie o politykach bardzo dużo mówiła, była zakochana w jednej partii 
politycznej. (…) Starałam się unikać tych lekcji jak ognia. Jakby nie mówię, że wagarowałam 
i uciekałam z tych zajęć, ale starałam się koncentrować w tym czasie na czymś innym. (…)  
Ta pani była tak zaaferowana sama sobą, swoim zdaniem, tym co nam miała do przekazania, 
że w sumie nie zwracała uwagi co robimy." Pracowniczka zakładu produkcyjnego, 25 lat, małe 
miasto

Zarówno nauczyciele, jak szkoła, powinni zawsze pozostawać bezstronni  
i nie ujawniać poglądów politycznych

To uczniowie powinni partycypować, a nie szkoła!

POLITYKA W SZKOLE? - RYZYKOWNE!

BADANIE III
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Polityka w szkole a efekty kształcenia

ZASADY SZKOŁY OBYWATELSKIEJ

MŁODZI PRAGNĄ BYĆ TRAKTOWANI:

Wpływ na 
partycypację

EFEKTY: niska wiedza polityczna 
młodych, niewzbudzanie
zaangażowania w politykę

EFEKTY: większa wiedza
polityczna młodych, wzbudzenie
zaangażowania w politykę

EFEKTY: nieco większa wiedza 
polityczna młodych (wzbudzenie 
oporu i nieufności wobec prze-
kazywanych treści), zniechęcenie 
przynajmniej części do zaan-
gażowania (bunt)

Upolitycznienie szkoły

   APOLITYCZNOŚĆ

   • unikanie poruszania tematów  
      bieżących
   • zamknięcie na opinie uczniów
   • nauczyciel nie ujawnia   
      swoich poglądów
   • szkoła nie opowiada się
      za żadną ze stron sporów
      politycznych

   OBYWATELSKOŚĆ

   • poruszanie tematów bieżących
   • otwarcie na opinie uczniów
   • nauczyciel nie ujawnia   
      swoich poglądów
   • szkoła nie opowiada się
      za żadną ze stron sporów
      politycznych

   ZAANGAŻOWANIE POLITYCZNE

   • poruszanie tematów bieżących
   • wykluczanie z dyskusji uczniów,      
    których opinie nie są zbieżne  
     z poglądami nauczyciela/ki czy szkoły
   • nauczyciel ujawnia swoje poglądy
   • szkoła opowiada się za wybraną    
     opcją czy kierunkiem politycznym

BADANIE III

BADANIE III

Z szacunkiem – jako osoby, których zdanie ma znaczenie, których przekonania, wartości
i poglądy są równoważne tym, które mają starsi od nich dorośli;
 
Podmiotowo – chcą mieć prawo głosu – móc dyskutować, wyrażać swoją opinię. Chcą też 
mieć wpływ na to, jak przebiega ich edukacja, nie chcą być edukowani czy wychowywani – 
chcą się uczyć i działać;
 
Z zachowaniem wolności wyboru – chcą móc wybrać, w co i w jaki sposób się zaangażują.
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CZĘŚĆ VI

OCENA GRY DIALOG – 
DZIAŁAJ, GRAJ, ZMIENIAJ 
KRAJ. RAPORT Z FGI
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METODOLOGIA BADAŃ

METODA
Badanie zrealizowano metodą grup fokusowych – FGI (z ang. Focus Group
Interview) – jakościowych wywiadów w 11 grupach liczących po 4 respondentów.

PRÓBA
W sumie zrealizowano 11 wywiadów w 3 lokalizacjach: Warszawie (5 FGI),  
Poznaniu (3 FGI) i Radomiu (3 FGI). Badanie realizowano w grupach znają-
cych się osób. Taki dobór próby pozwolił zwiększyć trafność ekologiczną  
badania – granie w nową grę w grupie nieznających się osób mogłoby zaburzać  
dynamikę i przebieg gry. Dodatkowym argumentem była potrzeba ograniczenia
ryzyka epidemiologicznego w związku z panującą pandemią COVID-19. Próba
została dobrana w sposób celowy. Każdorazowo respondent rekrutujący 
swoich znajomych do badania musiał należeć do jednego z pięciu segmentów 
wyłonionych w poprzednich badaniach (charakterystyka segmentów znajduje się  
na stronach 46-50). Sprawdzano też dopasowanie pozostałych osób 
do segmentów. Dodatkowo każdy respondent musiał być w określonym wieku 
(6 FGI 18-21, 5 FGI 22-25 lat).

NARZĘDZIA I PROCEDURA
W czasie badania respondenci rozgrywali testowaną grę. Przed i po rozgrywce
wypełniali kwestionariusz zawierający pytania związane z chęcią partycypacji
i postrzeganiem polityki (warto pamiętać, że ze względu na małą próbę i jednokrot-
ną ekspozycję na grę, należy zachować dużą ostrożność przy interpretacji wyników 
ilościowych). Po rozgrywce i wypełnieniu kwestionariusza moderator przeprowa-
dzał z nimi krótki (30-40 min.) wywiad. Ta część badania miała charakter częścio-
wo ustrukturyzowany – przebiegała  w oparciu o ramowy scenariusz, stanowiący 
punkt wyjścia do rozmowy. Scenariusz zawierał pytania o ogólną ocenę gry, opinię  
na temat jej poszczególnych elementów i wrażenia na temat jej możliwych efektów.
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Testowana gra wydaje się oferować wiele potencjalnych korzyści w obszarze wzmacniania 
partycypacji politycznej młodzieży.

WZMACNIA KOOPERACJĘ
Gra zachęca do kooperacji. Pokazuje, że razem można zdziałać więcej, wzmacnia zarówno 
motywację, jak i umiejętność współpracy z innymi.

WZMACNIA WIEDZĘ
Gra wspiera budowanie wiedzy dotyczącej zarówno politycznych faktów (o tym, jak działa 
system polityczny), jak również procesów – tego, jak można się angażować i wywierać wpływ 
na politykę.

WZMACNIA POCZUCIE KOMPETENCJI
Nawet pojedyncza rozgrywka wzmacnia w graczach poczucie, że mają wiedzę polityczną, 
że mogą ją pogłębić, że każdy może zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne, by zostać 
politykiem.

KSZTAŁTUJE POSTAWY WOBEC POLITYKI
„Dialog”pokazuje graczom, że polityka to „gra do wspólnej bramki”, a nie tylko rywalizacja 
i walka o swoje. Przełamuje też kojarzenie polityki wyłącznie ze stronami politycznymi  
i konfliktami o poglądy. Pokazuje, że polityka może być ciekawa, może być obszarem  
do współdziałania i łączyć ludzi.

WZMACNIA PARTYCYPACJĘ?
Tak. Buduje indywidualne umiejętności, wzmacniając wiedzę i zmieniając postawy wobec 
polityki. Może powodować, że gracze będą bardziej otwarci na możliwości angażowania 
się w życie polityczne kraju w przyszłości. 

„Dialog” może zainteresować i przynieść korzyści każdemu z wyłonionych w poprzednich 
badaniach segmentów młodych.

Dzieci Demokracji
Chętnie grają w grę i angażują się w przedstawiony w niej świat. Gra może pokazać im,  
jak zmieniać rzeczywistość polityczną wokół nich.

Rozczarowani Polityką
Mając sporą wiedzę i przekonanie, że polityka jest ogólnie ważną kwestią, łatwo wchodzą 
w przedstawiony świat. Gra może im pokazać, że polityka buduje społeczeństwa i łączy ludzi. 
Może przekonać ich, by nie rezygnować z zaangażowania się w nią.

GRUPY DOCELOWE

PODSUMOWANIE
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Bierni Prosystemowcy
Dzięki grze mogą zweryfikować i wzmocnić swoją wiedzę. Gra może także pogłębić ich
zainteresowanie i pokazać im, że polityka to dużo więcej niż tylko chodzenie na wybory. 

Narcyzi Polityczni
Będą mogli nie tylko sprawdzić swoją wiedzę, ale też poćwiczyć umiejętności niezbędne przy 
współpracy z innymi.

Wyobcowani Sceptycy
To najbardziej zaskakująca grupa. Na co dzień wycofani i unikający styczności z polityką,  
poprzez grę wzmacniają swoje kompetencje oraz poczucie, że politykę można zrozumieć. Mogą 
się także przekonać, że polityka może mieć wpływ na nich, a oni na nią. Gra może rozbudzić  
w nich zainteresowanie polityką  i wpłynąć na ich postawy, pokazując, że polityka może być 
emocjonująca i ciekawa.

EFEKT GRY - WSPÓLNOTOWOŚĆ

EFEKTY GRY

POKAZANIE ROLI KOOPERACJI
Podstawowym efektem gry jest pokazanie, jak ważne jest współdziałanie; przekonywanie, 
że razem można więcej. Efekt ten w odczuciu respondentów może być generalizowany  
na szersze funkcjonowanie w społeczeństwie – uświadamiać, że razem ludzie mogą 
zdziałać więcej niż pojedynczo i wzmacniać włączanie się w działania zbiorowe.

BUDOWANIE UMIEJĘTNOŚCI KOOPERACJI
Gra wzmacnia nie tylko motywację do kooperacji, ale też umiejętności współdziałania
i komunikowania się z innymi. 

„Ludzie myślą tylko
o sobie i moim zdaniem 
ta gra to jest doskonałe 

przypomnienie, że 
 w grupie da się osiągnąć 
więcej niż w pojedynkę.”  

Bierna Prosystemowa,
18-20 lat, Warszawa

„Kształtuje ta gra rzeczy, które mogą się 
przydawać w życiu, na przykład żyjąc 

 w społeczeństwie, przydaje się umiejętność 
współpracy z drugim człowiekiem, a nie 
myślenie tylko o sobie jako o jednostce 

indywidualnej.” 
Narcyzka Polityczna, 18-20 lat, Warszawa

„To nie jest tak, że grasz 
na siebie, tylko robisz to 
z innymi, to uczy takiej 
współpracy po prostu.”  
Rozczarowana Polityką,

21-25 lat, Radom

„Gra pokazuje, że warto 
współpracować w grupie, że 
współpraca jest podstawą.” 

Rozczarowana Polityką,
21-25 lat, Poznań

85



N=44

Gra wzmacniała przekonanie, że polityka to nie tylko rywalizacja, ale też współpraca
i „gra do wspólnej bramki”. 

Aby wygrać w polityce, trzeba budować kolektywne zwycięstwo.

Po grze

Przed grą 9%

5%

21%

11%

25%

36%

36%

32%

9%

16%

45%

48%

Top2BoxM

3,16

3,43t

tróżnica średnich istotna na poziomie p < 0,10 (trend statystyczny)

1 - Zdecydowanie się nie zgadzam 2 3 4 5 - Zdecydowanie się zgadzam

WZROST WIEDZY FAKTUALNEJ
Respondenci ze wszystkich grup przyznawali także, że gra jest dobrym sposobem na zdobycie 
czy uporządkowanie wiedzy politycznej – przede wszystkim dzięki pytaniom zawartym w quizie. 
Niektórzy dostrzegali także, że wiedzę pomagają zdobyć i uporządkować także hasła zawarte 
w kalamburach i treść projektów.

WZROST WIEDZY PROCESUALNEJ
Poza powtórką politologicznych terminów, gra pokazuje też wachlarz możliwych działań
politycznych, sposobów, w jakie obywatele mogą wpływać na politykę i pokazuje, jak oddolne
działania zbiorowe mogą oddziaływać na rzeczywistość.

„Dla rozszerzających WOS to 
jest naprawdę dobry pomysł.” 

Bierna Prosystemowa,
18-20 lat, Warszawa

„Można wiele fajnych rzeczy się dowiedzieć, 
o których na co dzień się zapomina.”  

Rozczarowana Polityką,
18-20 lat, Warszawa

„To jest bardziej nauka o WOSie,
o strukturze państwa,

o uprawnieniach,
niż stricte o polityce.” 
Dziecko Demokracji,

kobieta, 18-20 lat, Warszawa

„Gra pokazuje że możemy brać udział w petycjach, możemy brać udział w demonstracjach, że możemy na różne sposoby dążyć 
do tego, by nasz kraj był lepszy, i że jeżeli dużo ludzi podpisywałoby petycje, by się udzielali bardziej politycznie, wydaje mi się, 

że w naszym kraju żyłoby się lepiej.”   Rozczarowany Polityką  21-25 lat, Warszawa

EFEKTY GRY - WIEDZA
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N=44WIEDZA POLITYCZNA

Gra wzmacniała poczucie kompetencji (subiektywne przekonanie o własnej wiedzy i zrozumieniu 
procesów politycznych), jak również chęć zdobywania nowej wiedzy i dzielenia się nią z innymi.

Mam dużą wiedzę na tematy polityczne.

W przyszłości chętnie porozmawiam ze swoimi znajomymi/bliskimi o tym,
w jaki sposób możemy wpłynąć na wygląd naszego państwa.

Przed grą

Przed grą

** różnica średnich istotna na poziomie p < 0,01

Po grze

Po grze

16%

59%

30%

69%

Top2Box

Top2Box

M

M

2,57

3,64

16%

11%

30%

23%

38%

36%

14%

23%

2%

7% 2,91**

3,80

1 - Zdecydowanie się nie zgadzam 2 3 4 5 - Zdecydowanie się zgadzam

1 - Zdecydowanie się nie zgadzam 2 3 4 5 - Zdecydowanie się zgadzam

5%

9% 9% 13% 30% 39%

18% 18% 27% 32%

Nauczanie WOS powinno być interaktywne.

Jak ocenia Pan/i swoją chęć dzielenia się swoją wiedzą/informacjami na tematy polityczne
z bliskimi/znajomymi?

Przed grą

Przed grą

Po grze

Po grze

71%

41%

77%

48%

Top2Box

Top2Box

M

M

4,02

2,95

2%

16%

2%

9%

27%

25%

7%

18%

37%

18%

14%

25%

34%

30% 11%

27%

23%

50%

25%

4,16

3,36**

1 - Zdecydowanie się nie zgadzam 2 3 4 5 - Zdecydowanie się zgadzam

1 - Bardzo mała 2 3 4 5 - Bardzo duża
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Przeprowadzone badanie pokazało, że gra wpływa na uczestników badania zarówno  
na poziomie świadomym, jak i nieświadomym. Chociaż większość respondentów przed 
rozgrywką była zdania, że gra nie wpłynie na ich myślenie o polityce, to pomiar ilościowy 
po jej zakończeniu wykazał wzrost gotowości do zaangażowania się w kwestie polityczne  
i obywatelskie. Wśród badanych wzrosło także poczucie wpływu na politykę oraz poczucie,  
że są oni w stanie zdobywać wiedzę oraz rozwijać kompetencje niezbędne by zostać politykiem. 
Pomimo że to „tylko gra”, a świat w niej wykreowany czasem jest przez graczy postrzegany 
jako nierealny, może stanowić pewien ideał, do którego będą chcieli dążyć. Wpływ gry 
na kształtowanie postaw obywatelskich ma subtelny charakter – rozbudza już kiełkujące 
zainteresowanie i chęć zaangażowania się w politykę.

MNIEJ UŚWIADAMIANE, WTÓRNE EFEKTY

BARDZIEJ UŚWIADAMIANE,
PODSTAWOWE, SILNIEJSZE EFEKTY

EFEKTY GRY

CHĘĆ
PARTYCYPACJI

WZMOCNIENIE
WSPÓLNOTOWOŚCI

WZROST
WIEDZY

POZYTYWNE
POSTRZEGANIE

POLITYKI

88



KLUCZEM JEST WSPÓŁPRACA

EDUKACJA I HUMOR MOGĄ IŚĆ W PARZE

OCENA GRY

KOOPERACYJNA – kooperacja powoduje, 
że wszyscy gracze zaangażowani są cały 
czas, nie tylko w trakcie swojej tury.  
Dodatkowo kooperacja dla wielu  
respondentów była czymś nowym  
w porównaniu z innymi znanymi przez nich 
grami, co wzmagało zaciekawienie i chęć  
zaangażowania. Pozytywnie oceniany był 
również brak negatywnej interakcji w grze.

ANGAŻUJĄCA – gra jest odbierana jako 
wciągająca, a nawet ekscytująca. Wymaga 
poznawczego zaangażowania – liczenia, 
planowania; wzbudza emocje, dzięki  
czemu nie dłuży się – gracze cały czas  
z napięciem śledzą tok rozgrywki.  
Respondenci wysoko ocenili również 
niską losowość gry, dzięki której mieli 
większy wpływ na przebieg rozgrywki.

„Fajnie, że jest inna od 
wszystkich gier, bo nie

opiera się na rywalizacji” 
Dziecko Demokracji,
18-20 lat, Warszawa

„Ja byłam uradowana jak małe 
dziecko!”  Bierna Prosystemowa,

18-20 lat, Warszawa

„Duży plus dla autora, który 
pisał te teksty. Można się 

uśmiechnąć.”  
Rozczarowany Polityką,

21-25 lat, Radom

„Ciężko też było komuś zaszkodzić w tej grze. 
Nam się dobrze grało bez takiego aspektu
rywalizacyjnego.”  Bierny Prosystemowy,

21-25 lat, Warszawa

„Gra nie jest w zupełności losowa. Mamy 
swój udział, możemy decydować co zrobić. 

Mogliśmy pomyśleć, co nam się bardziej 
opłaca.” Bierny Prosystemowy, 21-25 lat, 

Warszawa

„W tym “państwie” każdy pełnił 
inną funkcję jako postać, ale razem 

decydowaliśmy co zrobić, co jest lepsze 
dla nas.”  Rozczarowana Polityką,

18-20 lat, Poznań

ZABAWNA – humorystyczne elementy gry dodają 
grze lekkości, co jest zaletą gry mającej na celu 
edukację polityczną i obywatelską, ponieważ  
dla większości młodych ludzi ta tematyka jest 
kojarzona z czymś nudnym.

WYMAGAJĄCA – niektóre elementy gry - takie jak 
pytania w quizie i hasła kalamburów - były oceniane 
jako dość trudne, co w oczach respondentów  
stanowiło atut: nie wiadomo, czy uda się zdobyć 
punkty za daną aktywność, zdobycie ich wymaga 
zastanowienia, wysiłku.
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EDUKACYJNA – gra na różne sposoby
buduje wiedzę na tematy polityczne  
i obywatelskie. Tę funkcję spełniają nie 
tylko karty quizu i kalamburów, ale także 
projektów, które pokazują możliwości
angażowania się obywatelsko.

BLISKI, A ZARAZEM INNY ŚWIAT –
rzeczywistość przedstawiona w grze  
bardzo przypomina świat, w którym  
respondenci na co dzień funkcjonują –
na planszy są bliskie im miejsca (takie 
jak siłownia, uniwersytet), postaci 
przypominają ludzi, których spotykają, 
projekty dotyczą bliskich im spraw. 
Zarazem jednak w grze obywatele mają  
bardzo duży wpływ na rzeczywistość  
– ten element respondenci oceniają jako 
daleki od realnego świata, ale tym 
bardziej atrakcyjny – jest to rzeczywistość, 
o której można pomarzyć.

ATRAKCYJNA WIZUALNIE – gra jest
oceniana jako profesjonalnie wykonana, 
co ułatwia „wciągnięcie się” w nią  
i sprawia, że gra jest bardziej przyjemna.

„Ja się bałam, jak przebiegnie gra, 
bałam się, że będzie poważna gra, 

będzie ciężko, ale okazała się zabawna, 
było fajnie.”  Wyobcowana Sceptyczka, 

21-25 lat, Warszawa

„W grze pokazany jest realny świat: 
Hyde Park, który rzeczywiście istnieje, 

Uniwersytet, Kawiarnia to są takie 
miejsca, które odwiedzamy na co dzień, 
są w naszym życiu.” Narcyzka Polityczna,

18-20 lat, Warszawa

„Ale można pomarzyć, że mamy taką 
możliwość (realizowania projektów)

i potem dążyć do tego, byśmy ją mieli 
naprawdę.” Wyobcowana Sceptyczka, 

21-25 lat, Warszawa

„W realnym świecie obywatele nie mają 
tyle do powiedzenia, co w tej grze, 

nie ma tylu projektów, nie ma takiego 
wyboru.” Rozczarowany Polityką,

21-25 lat, Warszawa

„Można to utożsamić ze swoim krajem, 
miastem, wsią, to jest takie uniwersalne”  

Dziecko Demokracji, mężczyzna,
21-25 lat, Poznań

„Szata graficzna jest bardzo ładna.”  
Rozczarowana Polityką, 

21-25 lat, Radom

KREACJA ŚWIATA
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„Gra pokazuje, że w polityce chodzi 
przede wszystkim o to, by nie myśleć 
tylko o sobie.” Bierna Prosystemowa,  

18-20 lat, Warszawa

„To była gra w stylu: naucz się
współpracy, a osiągniesz wspólny cel.”  

Dziecko Demokracji, mężczyzna
 21-25 lat, Warszawa

„Ta gra jest o życiu, życiu codziennym.”  
Wyobcowany Sceptyk, 18-20 lat

 Warszawa

PRZESŁANIE GRY? WARTO DZIAŁAĆ!

INNA TWARZ POLITYKI
W opinii większości respondentów gra, pomimo odwoływania się
do politycznych pojęć w niektórych elementach (Quiz, Kalambury),
w istocie wcale nie jest o polityce, ale o życiu społecznym.

Gra jest skoncentrowana na obywatelskim, oddolnym wymiarze życia politycznego kraju, 
odbiegając tym samym od  tego, co młodym się z polityką przede wszystkim kojarzy – 
odgórnym procesem zarządzania państwem.
   
Przełamuje  przekonanie, że polityka to tylko spory ideologiczne i konflikty o zasoby – 
pokazuje jej inną, społeczną stronę, w którą młodzi mogą się realnie zaangażować.

Pokazuje młodym ludziom, w jak wielu miejscach polityka ma wpływ na ich życie 
oraz uzmysławia im, że sami też mogą mieć wpływ na otaczającą ich rzeczywistość.

Gra nie tylko przekazuje wiedzę, ale może zmieniać emocjonalne nastawienie do polityki
w stronę bardziej pozytywnego.

Co najważniejsze, pokazuje, że w działaniach tych chodzi o wspólną sprawę, o którą 
warto dbać razem.

„Pokazuje politykę od takiej strony 
spokojniejszej, cichej, bezkonfliktowej – 

jak podpisywanie petycji.”  
Rozczarowany Polityką,

21-25 lat, Radom
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*Świat przedstawiony w grze to świat, w którym obywatele angażują się i uzyskują realny 
wpływ na otaczającą rzeczywistość, co ma pokazywać, że warto się angażować i kooperować. 
Im lepsza immersja w świat, tym lepiej przekazywane jest to przesłanie.

Gra ma wiele elementów, z których niemal każdy, poza rolą odgrywaną w mechanice gry,  
ma również swoje przełożenie na zamierzone efekty.

PROJEKTY
   • Wymagają kooperacji, uczą gry   
      zespołowej i pokazują jej rolę
   • Budują świat, pozwalają się    
      „wciągnąć”*

POSTACI
     • Budują świat, pozwalają się utożsamić*
   • Pokazują, że każdy może zwiększać
     zasoby i wpływać na otaczającą 
     rzeczywistość

PRZYGODY
    • Budują świat*
    • Modelują pożądane   
       zachowania, premiując       
       zaangażowanie i karząc  
       za brak kooperacji

QUIZ
   • Buduje wiedzę
   • Rozbudza zainteresowanie polityką

PRZYGOD A

KALAMBURY
   • Wzmacniają wiedzę

GRUPY DOCELOWE

Gra wydaje się mieć potencjał we  wszystkich badanych segmentach oraz różnych 
grupach wiekowych. Na podstawie badań segmentacyjnego i jakościowego zakładaliśmy, 
że głównymi grupami docelowymi dla gry będą Bierni Prosystemowcy i Rozczarowani Polityką 
– ze względu na dość dużą potrzebę zmiany (obie grupy względnie mało się angażują, choć 
wykazują dość duże zainteresowanie polityką), większą możliwość wpływu na ich postawy 
wobec polityki (które nie są jak u  Wyobcowanych Sceptyków skrajnie negatywne) i fakt,  
że grają w gry planszowe. 
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Wszystkie grupy dobrze się przy grze bawiły.

Gra w opinii respondentów ma potencjał wykorzystania w czasie zajęć z wiedzy
o społeczeństwie, co pozwoliłoby dotrzeć do grup niegrających w gry (przede wszystkim
Wyobcowanych Sceptyków).

Respondenci dodawali, że mogliby zagrać w tę grę nie tylko ze znajomymi, ale również 
z rodziną.

„Moją pierwszą myślą było zdziwienie, bo pierwszy 
raz się spotkałem z grą o temacie politycznym, po-
tem było zaciekawienie, a finalnie efekt był bardzo 
pozytywny, było przyjemnie, naprawdę fajna gra” 

Rozczarowany Polityką,
21-25 lat, Radom

„Przyjemna gra z tematyką kontrowersyjną –
w mojej rodzinie polityka jest uważana za bardzo 

kontrowersyjny temat.”  Rozczarowany Polityką
 21-25 lat, Poznań

GRA

Zwiększa wiedzę i może pokazać ewentualne luki w dotychczasowej wiedzy, co może być 
korzystne dla grup Biernych Prosystemowców i Narcyzów Politycznych;

Dzieciom Demokracji, które są zainteresowane polityką i chcą działać, pokazuje możliwe 
sposoby działania i wpływu na rzeczywistość;

Zestawia polityczną tematykę z dobrą zabawą, co może przełamywać negatywne 
postawy wobec polityki, obserwowane szczególnie w grupach Biernych Prosystemowców 
i Wyobcowanych Sceptyków – pokazać, że polityka nie musi być nudna,  trudna  
i konfliktowa, przeciwnie – może być kanwą dla interesującej, wciągającej zabawy i okazją 
do współpracy z innymi. To ostanie przesłanie – pokazanie, że polityka niekoniecznie musi 
powodować konflikty – może być też korzystne dla Rozczarowanych Polityką;

Dzieci Demokracji i Rozczarowani Polityką częściej podkreślali odrealnienie, utopijność 
świata przedstawionego w grze. Z drugiej jednak strony, ze względu na największą wiedzę 
i zainteresowanie polityką, szczególnie łatwo i chętnie „zanurzają się” w przedstawionym 
świecie, co uwrażliwia ich na przesłanie przedstawione w grze.

„Projekty wnoszą coś w życie obywateli, 
a nie są tylko po to, żeby wypełniać 

kieszenie polityków – jednak realia są 
trochę smutniejsze. Gra wydaje się

w pewien sposób ocenzurowana. Ale 
gdyby z drugiej strony przedstawiała 

prawdziwe realia, to trzeba by 
wprowadzić ograniczenia wiekowe. 

[śmiech]”   Dziecko Demokracji,
18-20 lat, Poznań

„Ta polityka, to jest trochę taki temat 
nieosiągalny dla wielu młodych ludzi,

że trochę boją się zagłębić, mają 
przeświadczenie, że to jest takie 

przytłaczające przez nadmiar informacji, 
który jest na przykład w telewizji. A taka 

gra może oswoić tą politykę dla młodych 
ludzi i może sprawić, że bardziej będą 

patrzeć na politykę jak na perspektywę,
a nie jakąś wiedzę tajemną.”

Rozczarowana Polityką, 21-25 lat, 
Warszawa

93



• Alfa Cronbacha (α) – najczęściej wykorzystywany w psychologii współczynnik rzetelności pomiarów  
 kwestionariuszowych, rozumiany jako spójność wewnętrzna narzędzia. Określa na ile dobrze
 i precyzyjnie kwestionariusz mierzy dany konstrukt psychologiczny.
  
• Korelacja –  określa wzajemne powiązania pomiędzy wybranymi zmiennymi. Charakteryzując korelację  
 podajemy dwa czynniki: kierunek oraz siłę. Wyrazem liczbowym korelacji jest współczynnik korelacji  
 zawierający się w przedziale od -1 do 1. Wyższa wartość bezwzględna współczynnika świadczy
 o silniejszym związku między zmiennymi a znak (-/+) o kierunku współwystępowania – plus oznacza,
 że wzrostowi jednej zmiennej towarzyszy wzrost drugiej zmiennej a minus – wzrostowi jednej zmiennej  
 towarzyszy spadek drugiej. 

• Kowariant – zmienna współwystępująca.

• Mediator – rodzaj zmiennej w modelu statystycznym; zmienna pośrednicząca między zmienną
 niezależną (objaśniającą) a zmienną zależną (objaśnianą), której znalezienie pozwala na sprezycowanie
 i lepsze zrozumienie, w jaki sposób zachodzi zależność pomiędzy dwiema zmiennymi w modelu.

• N – skrót oznaczający liczebność (liczność) badanej grupy osób.

• Odchylenie standardowe – miara rozproszenia (zmienności); informuje o tym, jak bardzo wartości
 danej zmiennej są rozrzucone wokół jej średniej. Im mniejsza wartość odchylenia, tym obserwacje
 są bardziej skupione wokół średniej; oznaczone symbolem SD.

• Poziom istotności (p) - prawdopodobieństwo uzyskania danego wyniku przy założeniu, że hipoteza  
 zerowa jest prawdziwa. W badaniach społecznych umownym progiem jest 0,05, a zatem kiedy
 istotność wyniku jest mniejsza niż 0,05, to wyniki są istotne statystycznie (analogicznie: kiedy istotność 
 jest większa niż 0,05, wówczas uzyskane wyniki uznawane są za nieistotne).

• Predyktor – rodzaj zmiennej w modelu statystycznym; inaczej nazywany zmienną objaśniającą
 lub zmienną niezależną, na podstawie której próbuje się przewidywać wartości innych zmiennych
 w analizie regresji. 

• Regresja – metoda statystyczna, polegająca na obliczeniu matematycznego modelu zależności,
 w którym wartość zmiennej objaśnianej (zależnej) przewidywana jest na podstawie wartości
 zmiennych objaśniających (niezależnych/predyktorów).
 
• Średnia - miara tendencji centralnej; iloraz sumy zaobserwowanych wartości zmiennej przez liczbę  
 obserwacji; oznaczona symbolem M.

• Techniki projekcyjne - grupa psychologicznych technik badawczych, polegających na prezentowaniu  
 badanym materiałów pomocniczych w celu pośredniego pozyskania wiedzy na badany temat;   
 wykorzystywane są często w badaniach jakościowych, których celem jest głęboka analiza
 badanego zjawiska.

• Wskaźnik - wybrana obserwacja, której wystąpienie świadczy o wystąpieniu badanej zmiennej;   
 wskaźnikiem może być np. właściwość, zachowanie.

• Zmienna - to dowolna cecha, właściwość lub czynnik, przyjmująca różne wartości w badaniu,  
 które można zmierzyć.

• Zmienna zależna – rodzaj zmiennej w modelu statystycznym, inaczej nazywana zmienną objaśnianą.

Aby ułatwić zrozumienie poniższego raportu, przygotowaliśmy mały słownik pojęć 
metodologiczno-statystycznych, które pojawiają się na kartach tego opracowania. 

SŁOWNICZEK POJĘĆ
METODOLOGICZNO-STATYSTYCZNYCH
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Kierowniczka Laboratorium Poznania Politycznego (Instytut Psychologii PAN), wykładowczyni na 
Uniwersytecie SWPS, współpracowniczka Political Psychology Lab na University of Kent (Wielka 
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zagrożenia pełnią w sposobie postrzegania świata politycznego.

Socjolożka i latynoamerykanistka, absolwentka Uniwersytetów Warszawskiego i Oksfordzkiego, 
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w Argentynie.

Psycholog, badaczka rynku i opinii, doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Naukowo interesuje się osobowościowymi uwarunkowaniami zachowań 
prospołecznych i partycypacyjnych.

Adiunktka w Centrum Badań Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują przyczyny i konsekwencje 
zaangażowania w działania zbiorowe, uprzedzenia (głównie wobec osób LGBT+)
oraz polaryzację polityczną. 

Doktorantka w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk w ramach Graduate School for 
Social Research. Jej zainteresowania badawcze obejmują takie tematy jak regulacja emocji, 

identyfikacja z grupą własną oraz wiara w teorie spiskowe.

Psycholog społeczny, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz 
studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii PAN. Obecnie pisze pracę doktorską poruszającą 

problematykę indywidualnych i społecznych determinantów uprzedzeń.

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, wykładowczyni na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze dotyczą głównie struktury 

cechowej osobowości, „ciemnych” aspektów osobowości oraz pomiaru w psychologii.
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Profesor psychologii, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
ekspertka w dziedzinie psychologii konsumenta i badań marketingowych. Specjalizuje się 

w metodologii badań jakościowych i badaniach segmentacyjnych. W pracy naukowej 
zajmuje się m. in. Nieświadomymi procesami leżącymi u podłoża zmiany postaw i zachowań  

oraz psychologicznymi uwarunkowaniami zachowań prospołecznych.
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