ZA5443

Flash Eurobarometer 294
(European Union Citizenship)
Country Specific Questionnaire
Poland

FLASH EUROBAROMETER
ON CITIZENSHIP OF THE EUROPEAN UNION

Q1. To badanie dotyczy obywatelstwa Unii Europejskiej. Czy jest Pan(i) zaznajomiony(a) z
pojęciem “obywatelstwa Unii Europejskiej”?
[ODCZYTAĆ‐[ANK.: MOŻLIWA TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]]

‐

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?
[ODCZYTAĆ‐[ANK.: MOŻLIWA TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]]
‐

Bardzo dobrze poinformowany(a) ..................................................... 1

‐

Dobrze poinformowany(a) ................................................................. 2

‐

Niezbyt dobrze poinformowany(a) .................................................... 3

‐

W ogóle niepoinformowany(a) .......................................................... 4

‐

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

Q3. Dla każdego ze stwierdzeń, które zaraz odczytam, proszę wskazać, czy uważa Pana(i),
że są prawdziwe, czy fałszywe:
[ODCZYTAĆ‐[ANK.: JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU]]
‐ Prawda........................................................................................ 1
‐ Fałsz ............................................................................................ 2
‐ [Nie wie/brak odpowiedzi] ......................................................... 9

A. Aby zostać obywatelem Unii, musi Pan(i) o to poprosić. ............................................. 1 2 9
B. Jest Pan(i) zarówno obywatelem(ką) Unii, jak i Polski jednocześnie. ............................1 2 9
C. Jeśli Pan(i) życzy sobie tego, może wybrać, aby nie być obywatelem(ką) Unii. .............1 2 9

Q4. Rzeczywiście wszyscy obywatele krajów członkowskich UE są “obywatelami Unii
Europejskiej” już od 1992 roku. Jakie, Pana(i) zdaniem, ma prawa obywatel Unii?
[ODCZYTAĆ‐[ANK.: JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU]]
‐ Tak .............................................................................................. 1
‐ Nie .............................................................................................. 2
‐ [Nie wie/brak odpowiedzi] ......................................................... 9

A. On/ona ma prawo mieszkać w jakimkolwiek kraju członkowskim Unii
Europejskiej, pod pewnymi warunkami..................................................................... 1 2 9
B. Ma on/ona prawo uzyskać obywatelstwo jakiegokolwiek kraju członkowskiego, w
którym mieszka od przynajmniej 5 lat. ....................................................................... 1 2 9
C. Ma on/ona prawo złożyć skargę do Komisji Europejskiej, Parlamentu
Europejskiego lub Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. .................1 2 9
D. Mieszkając w innym kraju członkowskim, ma prawo być traktowany dokładnie w taki
sam sposób jak obywatel tego kraju. ........................................................................... 1 2 9
E. Znajdując się poza granicami UE ma on/ona prawo poprosić o pomoc Ambasadę
innego kraju członkowskiego UE, jeśli jego kraj nie ma tam swojej ambasady. .....1 2 9
F. Ma on/ona prawo uczestniczyć w inicjatywie Obywatelskiej, wniosku podpisanego
przez przynajmniej 1 milion obywateli UE proszących Komisję Europejską o
zaproponowanie nowych kwestii politycznych. ............................................................ 1 2 9

Q5. Jeśli jest Pan(i) w kraju, gdzie Polska nie ma ambasady, ma Pan(i) prawo, jako obywatel UE
do uzyskania pomocy od ambasady jakiegokolwiek innego kraju członkowskiego UE. Typ/rodzaj
pomocy jaką Pan(i) otrzyma zależy od tego, do której ambasady się Pan(i) uda:
[ODCZYTAĆ‐[ANK.: MOŻLIWA TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]]
‐

Każda z ambasad powinna określić sama, jaki rodzaj

pomocy dostarcza LUB ............................................................................. 1
‐

Każda z ambasad powinna dostarczyć przynajmniej

minimalnej pomocy LUB ........................................................................... 2
‐

Każda z ambasad powinna dostarczyć dokładnie ten sam

rodzaj pomocy, jaki mógłbym(mogłabym) uzyskać w mojej
własnej ambasadzie. ................................................................................ 3
‐

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

Q6. Czy uważa Pan(i), że w przypadkach, kiedy członkowie rodziny obywateli UE nie są
obywatelami kraju członkowskiego UE powinni być uprawieni do udzielenia im pomocy przez
ambasady krajów członkowskich UE na tych samych warunkach jak obywatelom UE?
[ODCZYTAĆ‐[ANK.: MOŻLIWA TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]]
‐ Tak ............................................................................................. 1
‐ Nie .............................................................................................. 2
‐ [Nie wie/brak odpowiedzi] ......................................................... 9
D1. PŁEĆ
(NIE PYTAJ‐ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ)
Mężczyzna ....................................................................... 1
Kobieta ............................................................................ 2

D2. Ile ma Pan(i) lat?
[_][_] lat
[ 9 9 ] [ODMOWA/BRAK ODPOWIEDZI]

D3. Ile miał(a) Pan(i) lat, kiedy ukończył(a) Pan(i) swoją edukację w trybie dziennym?
(ZAPYTAĆ O WIEK, W KTÓRYM ZOSTAŁA UKOŃCZONA EDUKACJA)
[_][_] lat
[ 9 9 ] [ODMOWA/BRAK ODPOWIEDZI]
[ 0 1 ] [NIGDY NIE ODBYŁ(A) KSZTAŁCENIA W TRYBIE DZIENNYM]
[ 0 0 ] [JEST W TRAKCIE KSZTAŁCENIA SIĘ W TRYBIE DZIENNYM]

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 ‐ MOŻLIWA TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
‐ 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

