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Centrum Manipulacji  
Opinii Społecznej 

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) za swoje motto przybrało „Rzetelność i Profesjonalizm dla 

Społeczeństwa i Klientów”. Niestety badanie „Opinie Polaków na temat finansowania mediów 

publicznych” nie spełnia tych standardów. Jest wręcz aż tak bardzo metodologicznie niepoprawne, 

że manipulacyjne. Szkoda psuć dobrą reputację takimi badaniami. 

 Opis przypadku 

 Ocena eksperta FOR 

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w swoim badaniu1 o finansowaniu mediów państwowych 

twierdzi, że „Większość Polaków opowiada się za finansowaniem mediów publicznych z budżetu 

państwa.” Wniosek ten zawarty w podsumowaniu raportu (str. 6 komunikatu z badania) jest oparty 

o jedno tendencyjne i niepoprawne metodologicznie pytanie, które nie daje podstaw do rzetelnego 

zbadania opinii Polaków o finansowaniu mediów państwowych. 

 

 

 

 

 

 

Pytanie, na podstawie którego zebrano informacje i sformułowano wniosek o tym, że większość 

Polaków popiera finansowanie mediów państwowych z budżetu wyglądało następująco: 

 

„Czy, Pana(i) zdaniem, publiczne radio i telewizja powinny być finansowane: 

- z abonamentu płaconego przez posiadaczy odbiorników radiowych i telewizyjnych 

- z budżetu państwa 

- Trudno powiedzieć” 

 

1 
CBOS „Opinie o Finansowaniu Mediów Publicznych” BS/120/2012 wrzesień 2012 



 

 
 

Gdy ktoś rzeczywiście chce poznać opinie, zadaje pytanie przedstawiając istniejące alternatywy 

w sposób neutralny i nie sugerujący odpowiedzi. Stosując ten swoisty rodzaj metodologii użytej 

w opisywanym badaniu można zadać pytanie:   

 

„Czy CBOS potrafi prowadzić uczciwe i wiarygodne badania opinii społecznej: 

- Nie, nie potrafi, 

- Chciałby, ale nie może, 

- Trudno powiedzieć.” 

 

Centrum Badania Opinii Społecznej uznawane jest za wiarygodny ośrodek badawczy. A jego badania 

mają charakter opiniotwórczy. Sam często z nich korzystam. Przykro mi, że takie słabe 

metodologicznie badanie ukazało się pod szyldem tak szacownej instytucji. Mam nadzieję, że taki 

wypadek przy pracy już nigdy więcej się nie powtórzy.  
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