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FLASH 194 URBAN AUDIT
IN PREDEFINED COUNTRIES, ASK Q0:
Q1

Ogólnie mówiąc, proszę mi powiedzieć, czy jest Pan(i) bardzo zadowolony(a), raczej zadowolony(a),
raczej niezadowolony(a), czy też w ogóle niezadowolony(a) z każdej z poniższych usług w [CITY]
[ODCZYTAJ – ROTUJ - JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU]
bardzo zadowolony(a) ...........................................................4
raczej zadowolony(a) .............................................................3
raczej niezadowolony(a) ......................................................2
w ogóle niezadowolony(a) .....................................................1
[NIE WIE/ODMOWA] ............................................................9
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I
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Q2

Transportu publicznego w mieście, np. autobusu, tramwaju lub metra.
Szkół
Usług opieki medycznej świadczonych przez szpitale
Usług opieki medycznej świadczonych przez lekarzy
Terenów zieleni takich jak parki i ogrody
Obiektów sportowych takich jak boiska sportowe, kryte hale sportowe
Kin
Obiektów kulturalnych takich jak sale koncertowe, teatry, muzea i bibloteki
Publicznego dostępu do Internetu jak np. kawiarenki internetowe lub w bibliotekach
Dostępu do Internetu w domu

Odczytam kilka stwierdzeń. Dla każdego z nich proszę powiedzieć, czy zdecydowanie zgadza się
Pan(i) z nim, w pewnym stopniu zgadza Pan(i)się z nim, w pewnym stopniu nie zgadza się Pan(i)z
nim, zdecydowanie się Pan(i) z nim nie zgadza?
[ODCZYTAJ – ROTUJ - JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU]
zdecydowanie zgadzam się ..................................................4
w pewnym stopniu zgadzam się............................................3
w pewnym stopniu nie zgadzam się......................................2
zdecydowanie nie zgadzam się.............................................1
[NIE WIE/ODMOWA] ......................................................... 9
A
B
C
D
E
F
G
H

W [CITY] łatwo jest znaleźć dobrą pracę
Obcokrajowcy, którzy mieszkają w [CITY] są dobrze zintegrowani
W [CITY] łatwo jest znaleźć dobry dom lub mieszkanie za rozsądna cenę
Kiedy kontaktuje się Pan(i) ze służbami administracyjnymi [CITY], one efektywnie Panu(i)
pomagają
W [CITY] zanieczyszczenie powietrza stanowi duży problem
W [CITY], hałas stanowi duży problem
[CITY] jest czystym miastem
[CITY] wydaje swoje środki w odpowiedzialny sposób

[NIE ROTUJ OSTATNICH DWÓCH PYTAŃ I ZACHOWAJ JE NA KONIEC]
I
J

Jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że mieszka w [CITY]
W ciągu następnych pięciu lat, mieszkanie w [CITY] będzie przyjemniejsze

Q3

Dla każdego z następujących stwierdzeń proszę, powiedzieć mi, czy zdarza się to Panu(i) zawsze,
czasami, rzadko, nigdy?
[ODCZYTAJ – ROTUJ - JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU]

zawsze....................................................................................4
czasami ..................................................................................3
rzadko ....................................................................................2
nigdy .......................................................................................1
[NIE WIE/ODMOWA] ......................................................... 9
A
B
C

Pod koniec miesiąca ma Pan(i) trudności z opłaceniem swoich rachunków
Czuje się Pan(i) bezpieczny(a) w okolicy, w której Pan(i) mieszka
Czuje się Pan(i) bezpieczny(a) w [CITY]

DEMOGRAPHICS
D1. PŁEĆ
(NIE PYTAJ - ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ)
Mężczyzna .......................................................................1
Kobieta .............................................................................2
D2. Ile ma Pan(i) lat?
[_][_]
[99]

lat
[ODMOWA/BRAK ODPOWIEDZI]

D3. Ile miał(a) Pan(i) lat, kiedy ukończył(a) Pan(i) swoją edukację w trybie dziennym?
(ZAPISAĆ 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]
- Samozatrudniający(a) się
Æ i.e. :
- rolnik, leśnik, rybak.................................................... 11
- właściciel sklepu, rzemieślnik.................................... 12
- specjalista wolnego zawodu (prawnik, lekarz, księgowy, architekt,...)
- Szef firmy .................................................................. 14
- inny............................................................................ 15

13

- Pracownik najemny
Æ i.e. :
- Zatrudnieni na etacie specjaliści (zatrudnieni lekarze, prawnicy, architekci, księgowi)
21
- Zarząd, główni dyrektorzy, wyższa kadra kierownicza22
- 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

D5.

Które z poniższych stwierdzeń dotyczy Pana(i) osoby?
(TYLKO JEDNO STWIERDZENIE DOPUSZCZONE, WEŹ PIERWSZE, KTÓRE DOTYCZY
RESPONDENTA, MYŚL O OBECNYCH 25 CZŁONKACH UNII EUROPEJSKIEJ)
- Moi rodzice i ja urodziliśmy się w Polsce ........................ 1
- Urodziłe(a)m się poza Unią Europejską ......................... 2
- Urodziłe(a)m się w innym kraju w Unii Europejskiej ........ 3
- Urodziłe(a)m się w Polsce i przynajmniej jedno z moich rodziców urodziło się poza Unią
Europejską ........................................................................ 4
- Urodziłe(a)m się w Polsce i przynajmniej jedno z moich rodziców urodziło się w innym
kraju w Unii Europejskiej .................................................. 5
- [NIE WIE/ODMOWA] ..................................................... 9

D5_NONEU. Które z poniższych stwierdzeń dotyczy Pana(i) osoby?
(TYLKO JEDNO STWIERDZENIE DOPUSZCZONE, WEŹ PIERWSZE, KTÓRE DOTYCZY
RESPONDENTA)
- Moi rodzice i ja urodziliśmy się w Polsce ........................ 1
- Urodził(a)em się zagranicą ............................................. 2
- Urodziłem się w Polsce, ale przynajmniej jedno z moich rodziców urodziło się zagranicą
........................................................................................... 3
- [NIE WIE/ODMOWA] ..................................................... 9
D6. W celu lepszego zrozumienia, do którego obszaru miasta odnosił(a) się Pan(i) chciał(a)bym, aby
powiedział(a) Pan(i), w jakim obszarze miasta Pan(i) mieszka. Ta informacja będzie użyta wyłącznie do
umieszczenia Pana(i) wyników na mapie. Czy mógł(a)by Pan(i) powiedzieć nam jaki jest kod pocztowy
obszaru, w którym Pan(i) mieszka?
KOD POCZTOWY ................................................... ______
[NIE WIE/ODMOWA] .................................................. 9999
D8. Na tym kończymy ankietę. Jednakże, Gallup chciałby być może skontaktować się z niektórymi osobami
w przyszłości, aby zadać kilka dodatkowych pytań. Czy moglibyśmy uzyskać Pana(i) zgodę, aby ponownie
kiedyś zadzwonić i poznać lepiej Pana(i) opinie i przemyślenia?
Tak....................................................................................1
Nie ....................................................................................2
(Odmowa).........................................................................3
(NIE WIE/ODMOWA) .......................................................9

Jeśli w D8 jest odp.1, zapytaj:
D9. Aby zatem Gallup mógł łatwiej skontaktować się z Panem(ią), czy mógłby(mogłaby) Pan(i) powiedzieć,
jak się nazywa?
IMIĘ NAZWISKO: _________

