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Flash Eurobarometer 213
(European Citizenship)

Country Specific Questionnaire
Poland

Flash 213 – Awareness of Citizen’s rights
Q1. To badanie dotyczy obywatelstwa Unii Europejskiej. Czy
zaznajomiony(a) z pojęciem “obywatelstwa Unii Europejskiej”?

jest

Pan(i)

- Tak i Pan(i) wie, co to znaczy........................................................... 1
- Tak, słyszał(a) Pan(i) o tym, ale nie jest pewny(a), co to znaczy..... 2
- Nie, nigdy Pan(i) nie słyszał(a) pojęcia “obywatelstwo Unii Europejskiej” 3
- [Nie wie/brak odpowiedzi]................................................................. 9

Q2. W Pan(i) odczuciu, jak dobrze jest Pan(i) poinformowany(a) o swoich prawach jako
obywatela Unii Europejskiej?
[ANK.: MOŻLIWA TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
- Bardzo dobrze poinformowany(a) .................................................... 4
- Dobrze poinformowany(a) ................................................................ 3
- Niezbyt dobrze poinformowany(a).................................................... 2
- W ogóle niepoinformowany(a).......................................................... 1
- [Nie wie/brak odpowiedzi]................................................................. 9

Q3. Dla każdego ze stwierdzeń, które zaraz odczytam, proszę powiedzieć mi czy to jest
prawda, czy fałsz:
[ANK.: JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU]
- Prawda .............................................................................. 1
- Fałsz .................................................................................. 2
- [Nie wie/brak odpowiedzi .................................................. 9

a. Aby zostać obywatelem Unii Europejskiej, musi Pan(i) o to poprosić...... 1 2 9
b. Jest Pan(i) obywatelem(ką) Unii Europejskiej oraz Polski jednocześnie. 1 2 9
c. Jeśli Pan(i) życzy sobie tego, może wybrać, aby nie być
obywatelem(ką) Unii Europejskiej .......................................................... 1 2 9

Q4. Rzeczywiście wszyscy obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej są
“obywatelami Unii Europejskiej”. Jakie, Pana(i) zdaniem, ma prawa obywatel Unii
Europejskiej?
[ANK.: JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU]
- Tak, ma takie prawo

....................................................... 1

- Nie, nie ma takiego prawa ................................................. 2
- [Nie wie/brak odpowiedzi] .................................................. 9

a) Obywatel Unii Europejskiej ma prawo mieszkać w jakimkolwiek
kraju członkowskim Unii Europejskiej, pod pewnymi warunkami......... 1 2 9
b) Obywatel Unii Europejskiej ma prawo uzyskać obywatelstwo
jakiegokolwiek kraju członkowskiego, w którym mieszka od
przynajmniej 5 lat. ................................................................................. 1 2 9
c)

Obywatel Unii Europejskiej ma prawo złożyć skargę do Komisji
Europejskiej, Parlamentu Europejskiego lub Europejskiego
Rzecznika Praw Obywatelskich............................................................ 1 2 9

d) Obywatel Unii Europejskiej z innego kraju członkowskiego,
mieszkający w Polsce, ma prawo do głosowania lub
kandydowania w tutejszych wyborach samorządowych. ..................... 1 2 9
e) Obywatel Unii Europejskiej z innego kraju członkowskiego,
mieszkający w Polsce, ma prawo do głosowania lub
kandydowania w tutejszych wyborach do Sejmu. ................................ 1 2 9
f)

Obywatel Unii Europejskiej z innego kraju członkowskiego,
mieszkający w Polsce, ma prawo do głosowania lub
kandydowania w tutejszych wyborach do Europejskiego
Parlamentu............................................................................................ 1 2 9

g) Obywatel Unii Europejskiej znajdując się poza granicami Unii
Europejskiej ma prawo poprosić o pomoc Ambasadę innego
kraju członkowskiego Unii Europejskiej, jeśli jego kraj nie ma
tam swojej ambasady. .......................................................................... 1 2 9
h) Obywatel Unii Europejskiej, mieszkający w innym kraju
członkowskim, ma prawo być traktowany dokładnie w taki sam
sposób jak obywatel tego kraju............................................................. 1 2 9

Q5. Czy jest Pan(i) zaznajomiony(a) z “Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej”,
która także gwarantuje podstawowe prawa obywatelom Unii Europejskiej?
[ANK.: MOŻLIWA TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
- Tak i wie Pan(i), co to jest. ................................................................................... 1
- Tak, słyszał(a) Pan(i) o tym, ale nie jest pewny(a), co to znaczy. ....................... 2
- Nie, nigdy Pan(i) nie słyszał(a) o “Karcie Praw Podstawowych Unii
Europejskiej”...................................................................................................... 3
- [Nie wie/brak odpowiedzi] .................................................................................... 9

D1.

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

D2.

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

D3.

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]

D4.

Mężczyzna
Kobieta

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

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

