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Flash Eurobarometer 261
(Flash eurobarometer on water)
Country Specific Questionnaire
Poland

FLASH 261 ‐ WATER
Q1.
Na ile czuje Pan(i), że jest poinformowany(a) o problemach dotyczących jezior, rzek oraz przybrzeżnych
wód w Pana(i) kraju?
‐ Bardzo dobrze poinformowany(a)........................................................4
‐ Dobrze poinformowany(a) ...................................................................3
‐ Niezbyt dobrze poinformowany(a).......................................................2
‐ W ogóle niepoinformowany(a).............................................................1
‐ [Nie wie/brak odpowiedzi] ...................................................................9
Q2.

Na ile poważny jest problem jakości wody w Pana(i) kraju?
“Problem jakości wody” może oznaczać, że woda jest zarówno zanieczyszczona, jak i że ekosystem jest
zakłócony przez zbyt wiele fizycznych konstrukcji, takich jak tamy, kanały?
To jest
‐ Bardzo poważny problem .....................................................................4
‐ Dość poważny problem ........................................................................3
‐ Niezbyt poważny problem....................................................................2
‐ W ogóle nie jest to problem .................................................................1
‐ [Nie wie/brak odpowiedzi] ...................................................................9

Q3.

Na ile poważny jest problem ilości wody w Pana(i) kraju?
“Problem ilości wody” może być rozumiany zarówno jako zbyt duża ilość wody powodująca takie
problemy jak powodzie, jak i zbyt mała ilość wody wynikająca z susz lub nadmiernego zużycia wody
To jest
‐ Bardzo poważny problem .....................................................................4
‐ Dość poważny problem ........................................................................3
‐ Niezbyt poważny problem....................................................................2
‐ W ogóle nie jest to problem .................................................................1
‐ [Nie wie/brak odpowiedzi] ...................................................................9

Q4.
Czy myśli Pan(i), że w ciągu ostatnich 5 lat, jakość rzek, jezior i przybrzeżnych wód w Pana(i) kraju:
‐ Poprawiła się ........................................................................................1
‐ Pozostaje na tym samym poziomie ......................................................2
‐ Pogorszyła się .......................................................................................3

‐ [Nie wie/brak odpowiedzi] ...................................................................9
Q5.

Czy może powiedzieć mi Pan(i), jak duży wpływ Pana(i) zdaniem ma każde z następujących aspektów
na stan wody w Pana(i) kraju? Czy ma duży wpływ, umiarkowany wpływ, mały wpływ, czy też w ogóle
nie ma wpływu?
[ANK.: ODCZYTAĆ – JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU]
‐ Duży wpływ...........................................................................................4
‐ Umiarkowany wpływ ............................................................................3
‐ Mały wpływ ..........................................................................................2
‐ Ogóle nie ma wpływu ...........................................................................1
‐ [Nie wie/brak odpowiedzi] ...................................................................9
a) Zużycie wody w gospodarstwach domowych oraz ścieki gospodarstw domowych ...............1 2 3 4 9
b) Korzystanie z wody, pestycydów i nawozów w rolnictwie......................................................1 2 3 4 9
c) Korzystanie z wody i zanieczyszczenia ze strony przemysłu....................................................1 2 3 4 9
d) Produkcja energii‐ hydroenergia, wody chłodzące .................................................................1 2 3 4 9
e) Turystyka .................................................................................................................................1 2 3 4 9
f) Transport morski ‐ porty, kanały, wycieki ................................................................................1 2 3 4 9

Q6.

Odczytam teraz listę zagrożeń. Czy może mi Pan(i) powiedzieć, które uważa za główne zagrożenia dla
środowiska wodnego w Pana(i) kraju?
[ANK.: ODCZYTAĆ – ROTOWAĆ – MOŻLIWOŚĆ KILKU ODPOWIEDZI]
‐ wzrost ilości alg.....................................................................................1
‐ chemiczne zanieczyszczenia .................................................................2
‐ niedobór wody......................................................................................3
‐ powodzie .............................................................................................4
‐ zmienione wodne ekosystemy .............................................................5
‐ tamy, kanały i inne zmiany konstrukcyjne............................................6
‐ zmiana klimatyczna ..............................................................................7
‐ [ta sprawa mnie nie obchodzi] ...........................................................97
‐ [Inne] ..................................................................................................98
‐ [Nie wie/brak odpowiedzi] .................................................................99

Q7.

Proszę powiedzieć mi, co Pana(i) zdaniem z poniższej listy będzie miało największy wpływ w zmianie
klimatycznej na wodę w Pana(i) kraju?
[ANK.: ODCZYTAĆ – ROTOWAĆ – TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
‐ więcej powodzi ....................................................................................1
‐ podniesieni się poziomu mórz ..............................................................2
‐ rosnące problemy z niedostatkiem wody oraz suszami .......................3

‐ zmiany ekosystemu .............................................................................4
‐ brak ważnego wpływu zmiany klimatycznej na wodę ..........................5
‐ [Inne] ....................................................................................................8
‐ [Nie wie/brak odpowiedzi] ...................................................................9
Q8.

Są różne sposoby na zredukowanie problemu wody. Czy w celu zredukowania tych problemów
zrobił(a) Pan(i), cokolwiek z poniższych działań w ciągu ostatnich dwóch lat?
[ANK.: ODCZYTAĆ – JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU]
‐ Tak ........................................................................................................1
‐ Nie ........................................................................................................2
‐ [Nie dotyczy] ........................................................................................8
‐ [Nie wie/brak odpowiedzi] ..................................................................9
a) Ograniczył(a) Pan(i) ilość zużywanej wody (nie zostawiał(a) Pan(i) odkręconej wody, używał(a)
prysznica zamiast wanny, zainstalował(a) Pan(i) urządzenia oszczędzające wodę itp) ......1 2 8 9
b) Używał(a) Pan(i) domowych środków chemicznych przyjaznych dla środowiska .....................1 2 8 9
c) Unikał(a) Pan(i) używania pestycydów i nawozów w swoim ogrodzie.......................................1 2 8 9

Q9.

Unia Europejska wymaga od krajów członkowskich przygotowania planu zarządzania zasobami
wodnymi nazwanego planami zarządzania dorzeczami rzek, aby uzyskać dobrą jakość wody do 2015
roku i aby skonsultować stronę publiczną i zainteresowanych tym procesem.
Czy jest Pan(i) świadomy(a) prowadzonych przez władze konsultacji odnośnie planów zarządzania
dorzeczami rzek w miejscu, gdzie Pan(i) mieszka?
I czy planuje Pan(i) wyrazić swój punkt widzenia w tych konsultacjach?
‐ Tak, jest Pan(i) świadomy(a) i weźmie udział .......................................1
‐ Tak, jest Pan(i) świadomy(a) i już wziął(wzięła) Pan(i) udział ...............2
‐ Tak, jest Pan(i) świadomy(a), ale nie jest zainteresowany(a) ...............3
‐ Nie, nie jest Pan(i) świadomy(a) i nie jest zainteresowany(a) ..............4
‐ Nie, nie jest Pan(i) świadomy(a), ale weźmie Pan(i) udział ..................5
‐ [Nie, ponieważ władze i tak nie będą słuchać] .....................................6
‐ [Nie wie/brak odpowiedzi] ...................................................................9

BACKGROUND VARIABLES
D1.

PŁEĆ
[NIE PYTAJ ‐ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ]

D2.

‐

[1] Mężczyzna

‐

[2] Kobieta

Ile ma Pan(i) lat?
‐

[_][_] lat

‐
D3.

[00] [ODMOWA/BRAK ODPOWIEDZI]

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

D11.

D4.

‐

[_][_] .......................................................................................................... lat

‐

[ 0 0 ] ................... [JEST W TRAKCIE KSZTAŁCENIA SIĘ W TRYBIE DZIENNYM]

‐

[ 0 1 ] ................. [NIGDY NIE ODBYŁ(A) KSZTAŁCENIA W TRYBIE DZIENNYM]

‐

[ 9 9 ] ...........................................................[ODMOWA/BRAK ODPOWIEDZI]

Jaki jest najwyższy poziom wykształcenia, jakie Pan(i) zdobył(a)?
‐

Wykształcenie podstawowe .........................................................................1

‐

Wykształcenie średnie..................................................................................2

‐

Wykształcenie wyższe...................................................................................3

‐

[Odmowa].....................................................................................................9

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

