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Q1. Czy zna Pan(i) pojęcie “różnorodność biologiczna”?
[[ANK.: TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU]]
- Słyszałe(a)m o tym i wiem co to znaczy .....................................................1
- Słyszałe(a)m o tym, ale nie wiem co to znaczy ...........................................2
- Nigdy o tym nie słyszałe(a)m .......................................................................3
- [Nie wie/brak odpowiedzi] ............................................................................9

[[ANK.: ODCZYTAĆ]:]
Różnorodność biologiczna - lub bio-różnorodność - jest terminem odnoszącym się do
rozmaitości życia na Ziemi (np. roślin, zwierząt, oceanów itp), tworzącej sieć życia, której
częścią integralną jesteśmy my.
Q2. Czy mógłby(mogłaby) Pan(i) powiedzieć mi co znaczy sformułowanie “utrata
bio-różnorodności”?
[NIE ODCZYTYWAĆ, TYLKO ZAKODOWAĆ]
- Zubożenie naturalnego środowiska/mniej różnorodności/ ogólnie ............01
- Lasy znikną/zubożeją.................................................................................02
- Niektóre zwierzęta i rośliny znikają/ znikną ...............................................03
- Niektóre zwierzęta i rośliny są/będą zagrożone ........................................04
- Utrata naturalnego dziedzictwa jak np. parków natury/typowych
gatunków/naturalnego krajobrazu, ogólnie naturalnego środowiska w
odniesieniu do Pana(i) kraju....................................................................05
- Zmiana klimatu...........................................................................................06
- Problemy z czystością powietrza, wody/ emisją dwutlenku węgla ............07
- Problemy dla gospodarki/utrata materialnego dobrobytu ..........................08
- Mniej możliwości dla turystyki ....................................................................09
- Utrata potencjału do produkcji lekarstw, żywności oraz paliwa .................10
- Problemy w moim ogrodzie........................................................................11
- Nie zajmuję się tym zagadnieniem ............................................................12
- Inne ............................................................................................................13
- [Nie wie/brak odpowiedzi] ..........................................................................99

Q3. Na ile czuje się Pan(i) poinformowany(a) o utracie bio-różnorodności?
[[ANK.: TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU]]
- Bardzo dobrze poinformowany(a)................................................................4
- Dobrze poinformowany(a)............................................................................3
- Nie dobrze poinformowany(a)......................................................................2
- W ogóle nie poinformowany(a) ....................................................................1
- [Nie wie/brak odpowiedzi] ............................................................................9

Q4. Odczytam Panu(i) pewne stwierdzenia, dlaczego może być ważne wstrzymanie
utraty bio-różnorodności i proszę powiedzieć mi w jakim stopniu Pan(i) się z
nimi zgadza lub nie zgadza:
[[ANK.: JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU]]
- Bardzo zgadzam się.................................................. 4
- Raczej zgadzam się .................................................. 3
- Raczej nie zgadzam się ............................................ 2
- Bardzo nie zgadzam się............................................ 1
- [Nie wie/brak odpowiedzi] ......................................... 9

A) To jest moralny obowiązek - ponieważ jesteśmy odpowiedzialni
jako strażnicy natury.........................................................1 2 3 4 9
B) Nasz dobrobyt i jakość życia zależy od natury i bioróżnorodności, ponieważ to dostarcza nam przyjemności
i odpoczynku ....................................................................1 2 3 4 9
C) Bio-różnorodność jest niezbędna do produkcji dóbr takich jak,
żywność, paliwo lub lekarstwa .........................................1 2 3 4 9
D) W wyniku utraty bio-różnorodności Europa stanie się
gospodarczo uboższa ......................................................1 2 3 4 9

Q5. Na ile poważnym problemem jest zanikanie lub wymarcie gatunków zwierząt,
flory i fauny, naturalnego środowiska i ekosystemu w Polsce? Jest to.. Bardzo
poważny problem, Dość poważny problem, Niezbyt poważny problem lub W
ogóle nie jest to problem
A jak poważny jest ten problem na całym świecie? Jest to... Bardzo poważny
problem, Dość poważny problem, Niezbyt poważny problem lub W ogóle nie
jest to problem
- Bardzo poważny problem.......................................... 4
- Dość poważny problem............................................. 3
- Niezbyt poważny problem lub ................................... 2
- W ogóle nie jest to problem ...................................... 1
- [Nie wie/brak odpowiedzi] ......................................... 9
A) W Pana(i) kraju? ..........................................................................1 2 3 4 9
B) A na całym świecie? ....................................................................1 2 3 4 9

Q6. Czy myśli Pan(i), że zanikanie lub możliwe wymarcie gatunków zwierząt, flory i
fauny będzie miało osobiście na Pana(ią) wpływ?
- Tak, już dotknęła mnie utrata bio-różnorodności .........................................1
- Tak, to będzie miało wpływ na mnie, ale nie teraz, w przyszłosci ...............2
- Nie, nie na mnie osobiście lecz na moje dzieci ...........................................3
- Nie, nie będzie miało wpływu.......................................................................4
- [Nie wie/brak odpowiedzi] ............................................................................9

Q7. Odczytam Panu(i) listę. Proszę powiedzieć mi, co - z poniższej listy - najbardziej
zagraża bio-różnorodności?
[[ANK.: ODCZYTAĆ] – ROTOWAĆ – MOŻLIWA TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
- Intensyfikacja rolnictwa, zanik lasów, nadmierny połów ryb........................1
- Zanieczyszczenie powietrza/wody (mórz, rzek, jezior itp)...........................2
- Katastrofy wywołane przez ludzi (np. rozlanie się ropy, wypadki
przemysłowe itp) ....................................................................................3
- Rośliny i zwierzęta zaadoptowane do naszego ekosystemu (takie,
które normalnie nie znajdowały się w tym regionie, kraju).....................4
- Zmiana klimatu.............................................................................................5
- Zmiana użytkowania ziemi i rozwój (np. drogi, mieszkania, przemysł
itp) ..........................................................................................................6
- [Inne] ............................................................................................................7
- [Nie wie/brak odpowiedzi] ............................................................................9

Q8. Czy słyszał(a) Pan(i) o sieci Natura 2000?
[[ANK.: TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU]]
- Słyszałe(a)m o tym i wiem, co to jest...........................................................1
- Słyszałe(a)m o tym, ale nie wiem co to jest.................................................2
- Nigdy o tym nie słyszałe(a)m .......................................................................3
- [Nie wie/brak odpowiedzi] ............................................................................9

Q9. Skąd uzyskał(a)by Pan(i) informacje o bio-różnorodności jak np. zagrożenia lub
utraty itp?
[[ANK.: ODCZYTAĆ] – ROTOWAĆ – [ANK.: MAKSYMALNIE DWIE
ODPOWIEDZI]]
- Z telewizyjnych wiadomości oraz programów dokumentalnych ...............01
- Radia..........................................................................................................02
- Prasy codziennej i czasopism....................................................................03
- Internetu .....................................................................................................04
- Szkoły lub uniwersytetu (szkoły wyższej) ..................................................05
- Rodziny/przyjaciół ......................................................................................06
- Wydarzeń (konferencji/targów, festiwali itp) ..............................................07
- Publikacji/książek/broszur..........................................................................08
- [Innych].......................................................................................................09
- [Nie wie/brak odpowiedzi] ..........................................................................99

Q10. Czy powiedział(a)by Pan(i), że osobiście czyni wysiłki na rzecz ochrony bioróżnorodności?
- Tak, czynię wysiłki .......................................................................................1
- Tak, ale chciał(a)bym robić jeszcze więcej..................................................2
- Nie, ponieważ nie wiem co robić .................................................................3
- Nie, z innych powodów ................................................................................4
- [Innych].........................................................................................................5
- [Nie wie/brak odpowiedzi] ............................................................................9

D1.

PŁEĆ [NIE PYTAJ - ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ]
[1]
[2]

D2.

Ile ma Pan(i) lat?
[_][_]
[00]

D3.

Mężczyzna
Kobieta

lat
[ODMOWA/BRAK ODPOWIEDZI]

Ile miał(a) Pan(i) lat, kiedy ukończył(a) Pan(i) swoją edukację w trybie
dziennym?
[ZAPISAĆ O WIEK, W KTÓRYM ZOSTAŁA UKOŃCZONA EDUKACJA]
[_][_]
[00]
[01]
[99]

lat
[JEST W TRAKCIE KSZTAŁCENIA SIĘ W TRYBIE DZIENNYM]
[NIGDY NIE ODBYŁ(A) KSZTAŁCENIA W TRYBIE DZIENNYM]
[ODMOWA/BRAK ODPOWIEDZI]

D4.

Odnośnie Pana(i) obecnego zawodu, czy powiedział(a)by Pan(i), że jest Pan(i)
osobą samozatrudniającą się, pracownikiem najemnym, pracownikiem
fizycznym czy też nie prowadzi Pan(i) działalności zawodowej? Czy to znaczy,
że jest Pan(i) ....
[JEŚLI JEST PODANA ODPOWIEDŹ W GŁÓWNEJ KATEGORII, ODCZYTAJ
ODPOWIEDNIE PODKATEGORIE - ]
- Samozatrudniający(a) się
Æ i.e. : - rolnik, leśnik, rybak ................................................................................ 11
- właściciel sklepu, rzemieślnik................................................................ 12
- specjalista wolnego zawodu (prawnik, lekarz, księgowy,
architekt,...) ........................................................................................... 13
- Szef firmy ............................................................................................... 14
- inny......................................................................................................... 15
- Pracownik najemny
Æ i.e. : - Zatrudnieni na etacie specjaliści (zatrudnieni lekarze, prawnicy,
architekci, księgowi) ............................................................................. 21
- Zarząd, główni dyrektorzy, wyższa kadra kierownicza ........................ 22
- Średnia kadra kierownicza .................................................................... 23
- Urzędnik państwowy.............................................................................. 24
- Pracownik biurowy................................................................................. 25
- inny pracownik (sprzedawca, pielęgniarka, itp).................................... 26
- inny......................................................................................................... 27
- Pracownik fizyczny
Æ i.e. :
- kierownik/brygardzista.......................................................................... 31
- Pracownik fizyczny ................................................................................ 32
- pracownik fizyczny niewykwalifikowany ............................................... 33
- inny......................................................................................................... 34
- Nie prowadzi działalności zawodowej
Æ i.e. : - Osoba zajmująca się domem................................................................ 41
- student(ka) (w trybie dziennym)............................................................ 42
- emeryt(ka)/rencist(k)a ........................................................................... 43
- poszukujący(a) pracy............................................................................. 44
- inny......................................................................................................... 45
- [Odmowa].............................................................................................................. 99

D6.

Czy powiedział(a)by Pan(i), że mieszka na...?
- obszar wielkomiejski ...............................................................................1
- inne miasto/ośrodek miejski ....................................................................2
- obszar wiejski..........................................................................................3
- [Odmowa] ................................................................................................9

