Wyłącznie do użytku wewnętrznego

Szanowni Państwo
Centrum Badań nad Życiem Politycznym (Centre d’étude de la vie politique – CEVIPOL) Wolnego
Uniwersytetu w Brukseli od wielu lat prowadzi międzynarodowe badania naukowe nad delegatami na regionalne
i krajowe zjazdy partyjne. Od maja 2007 r. realizuje projekt badawczy dotyczący partii socjaldemokratycznych
i socjalistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, w ramach którego przeprowadzono już badania partii
lewicowych w Bułgarii i Rumunii, przygotowywane są badania w Republice Czeskiej. We wszystkich państwach
realizowane są one przy współpracy z wybranym krajowym ośrodkiem naukowym. Polskim partnerem
naukowym Wolnego Uniwersytetu w Brukseli jest Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Działając w porozumieniu z władzami Sojuszu Lewicy Demokratycznej chcemy serdecznie zaprosić
Państwa do wzięcia udziału w badaniach kwestionariuszowych. Kwestionariusz ankiety skonstruowany jest
w podobny sposób we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Zachodniej po to,
by umożliwić przeprowadzenie analiz porównawczych na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że badania tego typu umożliwiają partiom zebranie
precyzyjnych informacji na temat własnej organizacji dzięki anonimowym opiniom osób najbardziej
zainteresowanych losem partii, czyli delegatom na zjazdy powiatowe i wojewódzkie. Jako osoby posiadające
poparcie pozostałych członków organizacji, są Państwo tymi, którzy swoimi działaniami i wypowiedziami mogą
wpłynąć na statut, program i politykę partii. Okazją do takiej wypowiedzi jest również poniższy kwestionariusz.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie współpracy, okazanie życzliwości naszemu ankieterowi
i odpowiedź na pytania zawarte w niniejszym kwestionariuszu. Wszelkie informacje uzyskane dzięki badaniom
będą traktowane poufnie i zostaną wykorzystane jedynie do zbiorczych zestawień statystycznych.
Po zakończeniu badań otrzymają Państwo raport pozwalający na porównanie Państwa wypowiedzi z wynikami
uzyskanymi w pozostałych regionach kraju.
Informujemy, że realizowany projekt finansowany jest ze środków Wolnego Uniwersytetu w Brukseli.

Dziękujemy za okazaną pomoc i współpracę
Autorzy projektu
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Instrukcja wypełniania ankiety:
Większość pytań w tej ankiecie ma charakter zamknięty, tzn. autorzy badania zaproponowali
Państwu odpowiedzi do wyboru, oczekując, że zakreślą Państwo odpowiedź odpowiadającą
faktom lub Państwa przekonaniom. Prosimy zatem o zakreślenie lub zaczernienie tej
odpowiedzi, która jest w Państwa przypadku właściwa.
W ankiecie znalazły się również pytania otwarte, na które prosimy odpowiedzieć własnoręcznie
i zgodnie z własnym przekonaniem.
Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

1. W którym roku zapisał/a się Pan/i do SdRP lub Sojuszu Lewicy Demokratycznej ?
SdRP:
SLD:
2. Dlaczego zapisał/a się Pan/i do SdRP lub SLD właśnie wtedy? Jaki był powód zapisania się do
partii?
……………………………………………………………………………………………………..................
..........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..................
..........................................................................................................................................................................
3. Czy był/a Pan/i członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej?
! Tak (1)

! Nie (2)

4. Jeśli tak, w którym roku został/a Pan/i przyjęta do PZPR?
…………………………………………………..………………..
5. Czy należał/a Pani/i do innej partii politycznej niż socjalistyczna/socjaldemokratyczna?
! Tak (1)

! Nie (2)

6. Jeśli tak, to do jakiej (można zaznaczyć więcej odpowiedzi niż jedną)?
!
!
!
!
!
!

Polskie Stronnictwo Ludowe (1)
Samoobrona (2)
Unia Demokratyczna/Unia Wolności (3)
Platforma Obywatelska (4)
Zieloni 2004 (5)
Prawo i Sprawiedliwość (6)

!
!
!
!
!
!

Unia Polityki Realnej (7)
Liga Polskich Rodzin (8)
Akcja Wyborcza Solidarność (9)
Konfederacja Polski Niepodległej (10)
Ruch Odbudowy Polski (11)
inne (jakie?)...................................................(12)

7. Czy Pana/i ojciec był członkiem PZPR?
! Tak (1)

! Nie (2)

! Nie wiem (3)
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8. Czy Pana/i matka była członkiem PZPR?
! Tak (1)

! Nie (2)

! Nie wiem (3)

9. Czy pełni Pan/i obecnie jakąś funkcję publiczną?
! Tak (1)

! Nie (2)

10. Jeśli tak, to jaką? (możliwych więcej niż jedna odpowiedzi)
!
!
!
!

Poseł do Sejmu (1)
Senator (2)
Poseł do Parlamentu Europejskiego (3)
Radny miejski (4)

!
!
!
!

Radny powiatowy (5)
Radny wojewódzki (6)
Burmistrz, wójt lub prezydent miasta (7)
Inna (jaka?) ....................................................... (8)

11. Czy kandydował/a Pan/i ostatnio w wyborach (z jakiejkolwiek listy lub komitetu wyborczego)?
a) do Parlamentu Europejskiego w 2004 r.

! Tak (1)

! Nie (2)

b) w wyborach samorządowych w 2006 r.

! Tak (1)

! Nie (2)

c) w wyborach parlamentarnych w 2007 r.

! Tak (1)

! Nie (2)

12. Czy w 2007 r. był/a Pan/i w kontakcie z miejskimi władzami swojej partii?
! Bardzo często (1)
! Często (2)

! Rzadko (3)
! Bardzo rzadko (4)

! Wcale (5)

13. Czy w 2007 r. brał/a Pan/i udział w zebraniach miejskich struktur swojej partii?
Brałem/ brałam udział:

!
!
!
!

We wszystkich zebraniach (1)
Często (2)
Rzadko (3)
Nigdy (4)

14. Ile czasu poświęca Pan/i średnio na działalność w partii (np. uczestnictwo w zebraniach,
konferencje, dystrybucja broszur, rozlepianie plakatów, pomoc przy kampaniach wyborczych...)?
!
!
!
!
!

Nie poświęcam swojego czasu (1)
Od godziny do trzech godzin w miesiącu (2)
Od trzech do pięciu godzin w miesiącu (3)
Od pięciu do dziesięciu godzin w miesiącu (4)
Ponad dziesięć godzin w miesiącu (5)

15. Czy jest Pan/i członkiem związku zawodowego?
! Tak (1)
! Nie (2)
Jeśli «nie», przejdź do pytania nr 17.
16. Jeśli jest Pan/i członkiem związku zawodowego, proszę sprecyzować którego.
! OPZZ (1)
! NSZZ Solidarność (2)
! Sierpień ‘80 (3)
! Inny (jaki?) ....................................................................................................(4)
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17. Jeśli jest Pan/i członkiem związku zawodowego, chcielibyśmy poznać intensywność Pana/i pracy
na jego rzecz. Proszę sprecyzować, umieszczając na skali od 0 do 7, Pana/i związkowe zaangażowanie
(0 oznacza « zupełnie nieaktywny/a », 7 « bardzo aktywny/a » w związku zawodowym).
0
(zupełnie
nieaktywny/a)

1

2

3

4

5

6

7
(bardzo
aktywny/a)

18. Czy działa Pan/i w organizacji pozarządowej?
! Tak (1)

! Nie (2)

19. Proszę wyobrazić sobie następującą sytuację: Wraca Pan/i do kraju po dłuższej nieobecności,
podczas której nie miał/a Pan/i dostępu do żadnych źródeł informacji. Po jaką gazetę codzienną
lub tygodnik sięga Pan/i w pierwszej kolejności? (proszę wybrać jeden tytuł)
Gazeta Wyborcza

! Tak (1)

! Nie (2)

Rzeczpospolita

! Tak (1)

! Nie (2)

Dziennik

! Tak (1)

! Nie (2)

Nasz Dziennik

! Tak (1)

! Nie (2)

Trybuna

! Tak (1)

! Nie (2)

Fakt

! Tak (1)

! Nie (2)

SuperExpress

! Tak (1)

! Nie (2)

Jeden z lokalnych dzienników
(proszę podać tytuł)............................................

! Tak (1)

! Nie (2)

Polityka

! Tak (1)

! Nie (2)

Wprost

! Tak (1)

! Nie (2)

Newsweek Polska

! Tak (1)

! Nie (2)

Przekrój

! Tak (1)

! Nie (2)

Przegląd

! Tak (1)

! Nie (2)

Tygodnik Powszechny

! Tak (1)

! Nie (2)

Nie

! Tak (1)

! Nie (2)

Gość Niedzielny

! Tak (1)

! Nie (2)

Angora

! Tak (1)

! Nie (2)

Inny tytuł
(proszę podać)...................................................

! Tak (1)

! Nie (2)

20. Elektorat której partii politycznej jest Pan/i zdaniem najbliższy elektoratowi Sojuszu Lewicy
Demokratycznej?
……………………………………………………………………………………………………………..
21. Które formacje polityczne Pana/i zdaniem mogłyby stać się partnerem koalicyjnym Sojuszu
Lewicy Demokratycznej w przypadku wygranych wyborów?
……………………………………………………………………………………………………………...
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22. Chcielibyśmy poznać Pana/i poziom poparcia dla poniższych partii politycznych. Proszę przy
każdej z partii zakreślić odpowiednią liczbę od 0 do 7, gdzie 0 – oznacza zupełny brak poparcia,
7 – wysoki poziom poparcia. Nie jest to pytanie o głosowanie w ostatnich, ani przyszłych wyborach.
Nie popieram

popieram

Trudno powiedzieć

Unia Pracy

0

1

2

3

4

5

6

7

?

Zieloni 2004

0

1

2

3

4

5

6

7

?

Socjaldemokracja Polska

0

1

2

3

4

5

6

7

?

Partia Demokratyczna

0

1

2

3

4

5

6

7

?

Samoobrona

0

1

2

3

4

5

6

7

?

Polskie Stronnictwo Ludowe

0

1

2

3

4

5

6

7

?

Partia Kobiet

0

1

2

3

4

5

6

7

?

Platforma Obywatelska

0

1

2

3

4

5

6

7

?

Prawo i Sprawiedliwość

0

1

2

3

4

5

6

7

?

Liga Polskich Rodzin

0

1

2

3

4

5

6

7

?

Prawica Rzeczypospolitej

0

1

2

3

4

5

6

7

?

Nie popieram

popieram

Trudno powiedzieć

23. W jakim miejscu poniższej skali sytuują się Pana/i poglądy polityczne
(0 – skrajna lewica, 7 – skrajna prawica)?
0
(skrajna
lewica)

1

2

3

4

5

6

7
(skrajna
prawica)

24. W jakim miejscu poniższej skali usytuuje Pan/i Sojusz Lewicy Demokratycznej
(0 – skrajna lewica, 7 – skrajna prawica)?
0
(skrajna
lewica)

1

2

3

4

5

6

7
(skrajna
prawica)

25. Proszę podać trzy słowa (rzeczowniki lub przymiotniki), które Pana/i zdaniem najlepiej
charakteryzują dzisiejszy Sojusz Lewicy Demokratycznej?
1. ……………………………… . 2. ……………………………… . 3. ……………………………… .

26. Jakie osiągnięcia Polski ceni Pan/i najbardziej?
………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………………..............
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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27. Jakiego współczesnego polityka na arenie międzynarodowej ceni Pan/i najbardziej?
………………………………………………………………………………………………………..
28. Poziom swojego zainteresowania polityką określiłby/aby Pan/i jako:
! Bardzo wysoki (1)
! Umiarkowany (2)

! Niski (3)
! W ogóle nie interesuję się polityką (4)

29. Proszę wyrazić swoje zdanie wobec następujących kwestii i opinii:
1. Związki zawodowe powinny mieć większy niż dotychczas wpływ na podejmowanie ważnych decyzji
ekonomicznych i społecznych.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!& Raczej nie
! Zdecydowanie nie ! Trudno powiedzieć
2. Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez elastyczne formy zatrudnienia jest najlepszym sposobem na
walkę z bezrobociem (np. kilka umów na czas określony, praca na kontrakcie, praca w niepełnym
wymiarze godzin).
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!& Raczej nie
! Zdecydowanie nie ! Trudno powiedzieć
3. W Polsce należy wprowadzić podatek liniowy.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!& Raczej nie

! Zdecydowanie nie

! Trudno powiedzieć

4. Należy dążyć do zmniejszenia różnic w zarobkach obywateli.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!& Raczej nie
! Zdecydowanie nie

! Trudno powiedzieć

5. Wysokość zasiłków rodzinnych powinna zależeć od wysokości dochodów rodziców.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!& Raczej nie
! Zdecydowanie nie ! Trudno powiedzieć
6. Im mniej państwo interweniuje w gospodarkę, tym lepiej dla ekonomii.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!& Raczej nie
! Zdecydowanie nie

! Trudno powiedzieć

7. Miękkie narkotyki należy zalegalizować.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!& Raczej nie

! Zdecydowanie nie

! Trudno powiedzieć

8. Eutanazja powinna zostać zalegalizowana.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!& Raczej nie

! Zdecydowanie nie

! Trudno powiedzieć

9. Jeśli chce się mieć dzieci, trzeba wziąć ślub.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!& Raczej nie

! Zdecydowanie nie

! Trudno powiedzieć

10. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej jest dobre dla naszego kraju.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!& Raczej nie
! Zdecydowanie nie

! Trudno powiedzieć

11. Czy w szkołach, w urzędach i instytucjach państwowych (np. w Sejmie) powinny wisieć krzyże?
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!& Raczej nie
! Zdecydowanie nie ! Trudno powiedzieć
12. Aborcja ze względów społecznych («na życzenie») powinna być zakazana.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!& Raczej nie
! Zdecydowanie nie

! Trudno powiedzieć

13. Obcokrajowcy mieszkający w Polsce od 5 lat powinni mieć prawo uczestnictwa w wyborach
lokalnych.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!& Raczej nie
! Zdecydowanie nie ! Trudno powiedzieć
14. Kara śmierci powinna zostać przywrócona.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!& Raczej nie

! Zdecydowanie nie

! Trudno powiedzieć
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15. Kościół w Polsce ma zbyt duży wpływ na władzę.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!! Raczej nie

! Zdecydowanie nie

! Trudno powiedzieć

16. Prezerwatywy powinny być dostępne we wszystkich szkołach średnich.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!! Raczej nie
! Zdecydowanie nie

! Trudno powiedzieć

17. Homoseksualizm jest sprzeczny z naturą człowieka.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!! Raczej nie

! Zdecydowanie nie

! Trudno powiedzieć

18. Obcokrajowcom należy umożliwić zakup ziemi w Polsce.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!! Raczej nie
! Zdecydowanie nie

! Trudno powiedzieć

19. Członkostwo w Unii Europejskiej jest dla naszego kraju niebezpieczne.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!! Raczej nie
! Zdecydowanie nie

! Trudno powiedzieć

20. Ocena z religii powinna wliczać się do średniej na świadectwie.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!! Raczej nie
! Zdecydowanie nie

! Trudno powiedzieć

21. Szkoła powinna uczyć dzieci przede wszystkim dyscypliny.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!! Raczej nie
! Zdecydowanie nie
22. Lepiej żyje się za granicą.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!! Raczej nie
! Zdecydowanie nie

! Trudno powiedzieć
! Trudno powiedzieć

23. Naturalne miejsce i zajęcie dla kobiety to dom i opieka nad dziećmi.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!! Raczej nie
! Zdecydowanie nie

! Trudno powiedzieć

24. Po rozwodzie sąd rodzinny powinien opiekę na dzieckiem powierzać matce.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!! Raczej nie
! Zdecydowanie nie

! Trudno powiedzieć

25. Dla dobra dziecka nie ma znaczenia, czy urlop wychowawczy bierze matka czy ojciec dziecka.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!! Raczej nie
! Zdecydowanie nie ! Trudno powiedzieć
26. Wstąpienie Polski do NATO podniosło poziom bezpieczeństwa kraju.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!! Raczej nie
! Zdecydowanie nie

! Trudno powiedzieć

27. Małżeństwa homoseksualne powinny zostać zalegalizowane.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!! Raczej nie
! Zdecydowanie nie

! Trudno powiedzieć

28. Nie miałbym/łabym nic przeciwko temu, żeby moim sąsiadem była osoba innej narodowości.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!! Raczej nie
! Zdecydowanie nie ! Trudno powiedzieć
29. Polska powinna respektować zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie Doliny Rospudy.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!! Raczej nie
! Zdecydowanie nie ! Trudno powiedzieć
30. Aby ułatwić kobietom dostęp do polityki należy wprowadzić ustawowy obowiązek umieszczania
określonego procenta kobiet na listach wyborczych.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!! Raczej nie
! Zdecydowanie nie ! Trudno powiedzieć
30. Który kraj jest najbardziej przychylny wobec Polski? (jedna możliwa odpowiedź)
!
!
!
!
!
!
!

Niemcy (1)
Rosja (2)
Stany Zjednoczone (3)
Włochy (4)
Francja (5)
Republika Czeska (6)
Słowacja (7)

!
!
!
!
!
!
!

Ukraina (8)
Litwa (9)
Wielka Brytania (10)
Irlandia (11)
Węgry (12)
Inny, który……………………………………………………(13)
Żaden (14)
7

31. Który kraj stanowi największe zagrożenie dla Polski? (jedna możliwa odpowiedź)
!
!
!
!
!
!

Niemcy (1)
Rosja (2)
Stany Zjednoczone (3)
Chiny (4)
Izrael (5)
Ukraina (6)

!
!
!
!
!
!

Białoruś (7)
Turcja (8)
Irak (9)
Afganistan (10)
Inny, który……………………………………………………(11)
Żaden (12)

32. Proszę wyrazić swoją opinię na temat następujących kwestii:
1. SLD powinien przede wszystkim współpracować z Partią Demokratyczną.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!! Raczej nie
! Zdecydowanie nie

! Trudno powiedzieć

2. Aleksander Kwaśniewski powinien czynnie działać na rzecz Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!! Raczej nie
! Zdecydowanie nie ! Trudno powiedzieć
3. Decyzje w mojej partii są podejmowane w sposób demokratyczny.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!! Raczej nie
! Zdecydowanie nie

! Trudno powiedzieć

4. Partia socjaldemokratyczna powinna współpracować z ugrupowaniami liberalnymi na różnych
poziomach władzy (lokalnym, regionalnym, krajowym, ponadnarodowym).
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!! Raczej nie
! Zdecydowanie nie ! Trudno powiedzieć
5. Wojciech Olejniczak sprawdza się na stanowisku przewodniczącego partii.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!! Raczej nie
! Zdecydowanie nie

! Trudno powiedzieć

6. Sojusz Lewicy Demokratycznej potrzebuje nowego programu.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!! Raczej nie
! Zdecydowanie nie

! Trudno powiedzieć

7. SLD jest gotowe do rządzenia krajem.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!! Raczej nie

! Zdecydowanie nie

! Trudno powiedzieć

8. Leszek Miller był dobrym premierem.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!! Raczej nie

! Zdecydowanie nie

! Trudno powiedzieć

9. Odpowiada mi obecny styl kierowania Sojuszem Lewicy Demokratycznej.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!! Raczej nie
! Zdecydowanie nie

! Trudno powiedzieć

10. Jestem zadowolony/a ze sposobu komunikowania się kierownictwa SLD z szeregowymi członkami
partii.
! Zdecydowanie tak
! Raczej tak
!! Raczej nie
! Zdecydowanie nie ! Trudno
powiedzieć
33. Jakie obowiązki, Pana/i zdaniem, ma wobec swoich członków kierownictwo Sojuszu Lewicy
Demokratycznej? Proszę wybrać jedną odpowiedź.
! Konsultować i uzgadniać najważniejsze decyzje polityczne (1)
! Skutecznie i systematycznie informować o tym, co dzieje się w partii (2)
! Ułatwiać dostęp do stanowisk, które pozwalają wykorzystać doświadczenie i kompetencje członków
partii (3)
! Wspierać działania członków partii w terenie (4)
! Umożliwiać rozwój politycznej kariery (5)
! Inne (jakie?).......................................................................................................................................(6)
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34. Ludzie są członkami partii socjalistycznych/socjaldemokratycznych z różnych powodów. Jaki
był najważniejszy powód Pana/i wstąpienia do tego typu partii politycznej? (możliwa tylko jedna
odpowiedź)
!
!
!
!
!
!
!
!
!

W celu zmiany społeczeństwa (1)
Z powodu rodzinnych tradycji (2)
Aby być lepiej poinformowanym/ną o polityce (3)
Aby robić polityczną karierę (4)
Aby pomóc w rozwoju mojej gminy (5)
Aby poznać wpływowych ludzi (6)
Ponieważ znałem/am kogoś, kto był członkiem SLD (7)
Ponieważ SLD jest liczącą partią (8)
Inny powód (jaki)........................................................................................................................... (9)

35. Jakie Pana/i zdaniem powinny być trzy priorytety Sojuszu Lewicy Demokratycznej? Proszę
wpisać w kratkę cyfrę 1 (najważniejsza sprawa wg Pana/i hierarchii ważności), 2 (druga kwestia co
do ważności wg Pana/i hierarchii ważności) oraz 3 (trzeci priorytet wg Pana/i hierarchii ważności).

! Zmniejszenie bezrobocia (1)
! Podniesienie płacy minimalnej (2)
! Walka z przestępczością (3)
! Gwarancja praw socjalnych (4)
! Podwyższenie zasiłków rodzinnych (5)
! Zapewnienie kobietom i mężczyznom równych praw (6)
! Złagodzenie ustawy antyaborcyjnej (7)
! Dbałość o środowisko naturalne (8)
! Walka z korupcją w państwie (9)
! Dobry wizerunek Polski na arenie międzynarodowej (10)
! Inny (jaki)........................................................................(11)
36. Czy Sojusz Lewicy Demokratycznej aktualnie rządzi lub jest koalicjantem w:
a) Pana/i gminie:

! Tak (1)

! Nie (2)

! Nie wiem (3)

b) Pana/i powiecie:

! Tak (1)

! Nie (2)

! Nie wiem (3)

c) Pana/i regionie:

! Tak (1)

! Nie (2)

! Nie wiem (3)

37. Jest Pan/i

! mężczyzną (1)

! kobietą (2)

38. W którym roku jest Pan/i urodzony/a? _____________________
39. Jakie jest Pana/i najwyższe wykształcenie?
!
!
!
!

Podstawowe (1)
Gimnazjalne(2)
Zasadnicze zawodowe (3)
Średnie techniczne (4)

!
!
!
!

Średnie ogólnokształcące (5)
Wyższe licencjackie (pierwszego stopnia) (6)
Wyższe magisterskie (drugiego stopnia) (7)
Wyższe doktoranckie (trzeciego stopnia) (8)
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40. Jeśli skończył/a Pan/i studia, proszę sprecyzować dyscyplinę?
……………………………………………………….
41. Jeśli skończył/a Pan/i studia, proszę sprecyzować na jakiej uczelni?
……………………………………………………………………………………………………
42. Czy aktualnie Pan/i pracuje?
! Tak (1)

! Nie (2)

Jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 46.
43. Jeśli aktualnie Pan/i pracuje, jaki jest Pan/i status zawodowy?
!
!
!
!

Robotnik (1)
Rolnik (2)
Pracownik umysłowy (3)
Niezależny przedsiębiorca (4)

! Wolny zawód (5)
! Kadra kierownicza (6)
! Inny (jaki)…………………(7)

44. Jeśli aktualnie Pan/i pracuje, proszę sprecyzować w jakim sektorze?
……………………………………………………………………………………………………
45. Jeśli aktualnie Pan/i pracuje, czy Pana/i stanowisko zawodowe związane jest z polityką (parlament,
władze lokalne, regionalne, etat partyjny)?
! Tak (1)

! Nie (2)

46. Jeśli aktualnie nie pracuje Pan/i zawodowo, jaki jest Pana/i status?
! Pan/i domu (1)
! Bezrobotny/a (2)
! Uczeń/nnica, Student/ka (3)

! Rencista/ka (4)
! Emeryt/ka (5)
! Inny (jaki ?) …………………………(6)

47. Proszę podać miejsce Pana/i zamieszkania.
! wieś (1)
! miasto do 20 tys. mieszkańców (2)
! miasto od 20 tys. do 50 tys. mieszkańców (3)

! miasto od 50 tys. do 200 tys. mieszkańców (4)
! miasto od 200 tys. do 500 tys. mieszkańców (5)
! miasto powyżej 500 tys. mieszkańców (6)

48. Czy jest Pan/i wierzący/a?
! Tak (1)

! Nie (2) – przy takiej odpowiedzi proszę pominąć pyt. 49.

49. Jaką wyznaje Pan/i religię?........................................
50. Jak często chodzi Pan/i do świątyni, np. kościoła, synagogi, cerkwi, zboru, meczetu?
!
!
!
!

Co najmniej raz w tygodniu (1)
Ca najmniej raz w miesiącu (2)
Kilka razy w roku (3)
W ogóle (4)

Dziękujemy bardzo za wypełnienie ankiety.
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