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FLASH 257 ‐ ENLARGEMENT
W 1989, reżimy państw Europy Centralno‐Wschodniej związane ze Związkiem Radzieckim upadły i w
wielu krajach miały miejsce znaczące zmiany polityczne. Te wydarzenia są obecnie znane pod ogólną
nazwą “upadku żelaznej kurtyny” lub “upadku muru berlińskiego”. W 2004 roku osiem krajów Europy
Centralno‐Wschodniej przyłączyło się do Unii Europejskiej, a następnie w 2007 roku przyłączyła się
Bułgaria i Rumunia.
Chcielibyśmy poznać Pana(i) opinię na temat tych dwóch wydarzeń, upadku Żelaznej Kurtyny
dwadzieścia lat temu oraz integracji krajów Europy Centralno‐Wschodniej z Unią Europejską.

Q1.

Mając na uwadze zmiany, które nastąpiły po “upadku żelaznej kurtyny” w 1989 roku, czy zgodził(a)by
się Pan(i), czy też nie zgodził(a) z następującymi stwierdzeniami?
‐ Zgadza się .............................................................................................1
‐ Nie zgadza się ......................................................................................2
‐ [Nie wie/brak odpowiedzi] ..................................................................9
a) Te zmiany przyniosły każdemu w Europie więcej wolności ..........................................................1 2 9
b) Te zmiany spowodowały wyższy standard życia w Centralnej i Wschodniej Europie...................1 2 9
c) Te zmiany stworzyły nowe możliwości tylko dla młodej generacji................................................1 2 9
d) Te zmiany przyczyniły się do zniknięcia granic i pozwoliły na swobodny przepływ ludzi wewnątrz
Europy ....................................................................................................................................1 2 9
e) Te zmiany były ważne tylko dla krajów Centralnej i Wschodniej Europy......................................1 2 9
f) Te zmiany zaoferowały dobre możliwości biznesowe dla firm z Europy Zachodniej w Centralnej i
Wschodniej Europie ...............................................................................................................1 2 9

Q2.

A teraz chciał(a)bym poprosić Pana(ią), aby ocenił(a) Pan(i) ogólnie wpływ tych zmian. Czy zgodził(a)by
się Pan(i), czy też nie zgodził(a) z następującymi stwierdzeniami?
‐ Zgadza się .............................................................................................1
‐ Nie zgadza się ......................................................................................2
‐ [Nie wie/brak odpowiedzi] ..................................................................9
a) Jakość życia w krajach Centralnej i Wschodniej Europy znacząco poprawiła się od 1989 roku....1 2 9
b) Sytuacja, która dominowała w krajach Centralnej i Wschodniej Europy przed 1989 rokiem była
lepsza niż ta obecna ...............................................................................................................1 2 9
c) Te zmiany spowodowały, że życie w naszym kraju stało się bardziej niebezpieczne....................1 2 9

Q3.

Odnośnie konsekwencji integracji Centralnej i Wschodniej Europy z Unią Europejską, czy zgodził(a)by
się Pan(i), czy też nie zgodził(a) z następującymi stwierdzeniami?
‐ Zgadza się .............................................................................................1

‐ Nie zgadza się .......................................................................................2
‐ [Nie wie/brak odpowiedzi] ..................................................................9
a) Pomogło to zachować bezpieczeństwo i stabilność w całej Europie ............................................1 2 9
b) Stworzyło to problemy, z powodu istnienia zbyt różnych kultur i wartości wśród różnych krajów
Unii Europejskiej ....................................................................................................................1 2 9
c) Doprowadziło to do rozprzestrzenienia wartości demokratycznych i skonsolidowało ochronę praw
człowieka w całej Europie ......................................................................................................1 2 9
d) Przyczyniło się do utraty pracy w naszym kraju ............................................................................1 2 9
e) Zwiększyło wagę Unii Europejskiej w światowej polityce ............................................................1 2 9
f) Obniżyło standard socjalny Europie jako całości ...........................................................................1 2 9
g) Zwiększyło dobrobyt i gospodarczą konkurencyjność Europy jako całości...................................1 2 9
h) Zwiększyło poczucie niebezpieczeństwa w Europie jako całości .................................................1 2 9
i) Zwiększyło bezpieczeństwo Europy umożliwiając postęp w walce przeciwko zorganizowanej
przestępczości oraz nielegalnej emigracji ..............................................................................1 2 9
j) Doprowadziło do wzrostu i modernizacji w gospodarkach krajów Centralnej i Wschodniej Europy ...
...............................................................................................................................................1 2 9
k) Doprowadziło do tego, że kraje Zachodniej Europy dokonały ogromnych finansowych transferów ,
aby pomóc tym krajom w modernizacji .................................................................................1 2 9
l) Zwiększyło to możliwości ludzi w zakresie swobodnego przemieszczania się i podróżowania
wewnątrz Unii Europejskiej....................................................................................................1 2 9
m) Spowodowało, że Unia Europejska jest trudniejsza do zarządzania ...........................................1 2 9
Q4A.

W przypadku, gdyby Unia Europejska rozważała zaakceptowanie w przyszłości nowych krajów
członkowskich, Pana(i) zdaniem, jakie powinny być dwie najważniejsze kwestie, z poniższej listy do
wzięcia pod uwagę przez Europę jako całość przy podejmowaniu decyzji ?
Dla Europy jako całości
‐ Wolność i wartości demokratyczne......................................................1
‐ Starzenie się populacji Europejczyków.................................................2
‐ Rola Unii Europejskiej w świecie ..........................................................3
‐ Kwestie ekonomiczne ...........................................................................4
‐ Stabilność na granicach Unii Europejskiej ............................................5
‐ Kwestie kulturowe i religijne ................................................................6
‐ Kwestie imigracji...................................................................................7
‐ [Brak drugiego wyboru] .......................................................................8
‐ [Nie wie/brak odpowiedzi] ..................................................................9

Q4B.

W przypadku, gdyby Unia Europejska rozważała zaakceptowanie w przyszłości nowych krajów
członkowskich, Pana(i) zdaniem, jakie powinny być dwie najważniejsze kwestie z poniższej listy do
wzięcia pod uwagę przez Polskę przy podejmowaniu decyzji?
Dla Polski
‐ Wolność i wartości demokratyczne......................................................1
‐ Starzenie się populacji Europejczyków.................................................2
‐ Rola Unii Europejskiej w świecie ..........................................................3
‐ Kwestie ekonomiczne ...........................................................................4
‐ Stabilność na granicach Unii Europejskiej ............................................5
‐ Kwestie kulturowe i religijne ................................................................6
‐ Kwestie imigracji...................................................................................7
‐ [Brak drugiego wyboru] .......................................................................8
‐ [Nie wie/brak odpowiedzi] .................................................................9

Q4C.

W przypadku, gdyby Unia Europejska rozważała zaakceptowanie w przyszłości nowych krajów
członkowskich, Pana(i) zdaniem, jakie powinny być dwie najważniejsze kwestie, z poniższej listy do
wzięcia pod uwagę dla Pana(i) przy podejmowaniu decyzji ?
Dla Pana(i) osobiście
‐ Wolność i wartości demokratyczne......................................................1
‐ Starzenie się populacji Europejczyków.................................................2
‐ Rola Unii Europejskiej w świecie ..........................................................3
‐ Kwestie ekonomiczne ...........................................................................4
‐ Stabilność na granicach Unii Europejskiej ............................................5
‐ Kwestie kulturowe i religijne ................................................................6
‐ Kwestie imigracji...................................................................................7
‐ [Brak drugiego wyboru] .......................................................................8
‐ [Nie wie/brak odpowiedzi] .................................................................9

BACKGROUND VARIABLES
D1.

PŁEĆ
[NIE PYTAJ ‐ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ]

D2.

D11.

‐

[1] Mężczyzna

‐

[2] Kobieta

Ile ma Pan(i) lat?
‐

[_][_] lat

‐

[00] [ODMOWA/BRAK ODPOWIEDZI]

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

D4.

‐

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

