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International Social Survey Programme
Środowisko
Jeśli chce Pan/Pani przerwać wypełnianie ankiety i wrócić do niej później, wystarczy zamknąć ankietę i
kliknąć na link ponownie w momencie chęci powrotu. Odpowiedzi są zapisywane automatycznie. Nie ma
Pan/Pani obowiązku odpowiadania na którekolwiek z pytań. Jeśli nie chce Pan/Pani udzielić odpowiedzi,
prosimy kliknąć „Dalej”, aby przejść do następnego pytania.

1a. Która z poniższych kwestii jest Pana/Pani zdaniem obecnie najbardziej istotna dla Islandii?

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Opieka zdrowotna
Edukacja
Przestępczość
Ochrona środowiska
Imigracja
Gospodarka
Terroryzm
Ubóstwo
Żadne z powyszych
Nie umiem wybrać
Nie chcę odpowiadać

1b. Jaka jest druga w kolejności najważniejsza kwestia?

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Opieka zdrowotna
Edukacja
Przestępczość
Ochrona środowiska
Imigracja
Gospodarka
Terroryzm
Ubóstwo
Żadne z powyszych
Nie umiem wybrać
Nie chcę odpowiadać

2. W jakim stopniu zgadza się lub nie zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

Zdecydowan
ie się
zgadzam

Zgadza
m się

Ani się
zgadza
m, ani
się nie
zgadza
m

Nie
zgadza
m się

Zdecydowan
ie się nie
zgadzam

Nie
umie
m
wybra
ć

Nie chcę
odpowiad
ać

Kluczem do
rozwiązania
problemów
ekonomicznych
Islandii są firmy
prywatne

o

o

o

o

o

o o

Zmniejszenie
różnic między
zarobkami osób
o wysokich
i niskich
dochodach jest
obowiązkiem
rządu

o

o

o

o

o

o o

Islandia powinna
ograniczyć
importowanie
zagranicznych
produktów celem
ochrony własnej
gospodarki

o

o

o

o

o

o o

Islandia powinna
ograniczyć
imigrację celem
ochrony swojego
stylu życia

o

o

o

o

o

o o

Rząd Islandii
oddaje zbyt dużo
władzy w ręce
organizacji
międzynarodowy
ch

o

o

o

o

o

o o

3a. Prosimy przyjrzeć się poniższej liście i zaznaczyć pole obok tego działania, które Pana/Pani zdaniem
powinno mieć być dla Islandii najwyższym priorytetem.
Islandia powinna...

o
o
o
o
o
o

Utrzymać porządek w kraju
Dać mieszkańcom większy wpływ na decyzje podejmowane przez rząd
Walczyć ze wzrostem cen
Chronić wolność słowa
Nie umiem wybrać
Nie chcę odpowiadać

3b. Co Pana/Pani zdaniem powinno mieć być dla Islandii drugim w kolejności najwyższym
priorytetem?

Islandia powinna...

o
o
o
o
o
o

Utrzymać porządek w kraju
Dać mieszkańcom większy wpływ na decyzje podejmowane przez rząd
Walczyć ze wzrostem cen
Chronić wolność słowa
Nie umiem wybrać
Nie chcę odpowiadać

4. Ogólnie rzecz biorąc, czy powiedział(a)by Pan/Pani, że większości ludzi można ufać czy też należy
zachować najwyższą ostrożność w kontaktach z ludźmi? Proszę zaznaczyć na skali, gdzie 1 oznacza, że
należy zachować najwyższą ostrożność, a 5, że większości ludzi można ufać.

o
o
o
o
o
o
o

1 Należy zachować najwyższa ostrożność
2
3
4
5 Większości ludzi można ufać
Nie umiem wybrać
Nie chcę odpowiadać

5. Jak duże, w skali od 0 do 10, jest Pana/Pani zaufanie do poniższych instytucji? 0 oznacza, że nie ma
Pan/Pani w ogóle zaufania, a 10 – że ma Pan/Pani pełne zaufanie.
a. Uniwersyteckie ośrodki badawcze
Pełne
zaufanie

Całkowity
brak
zaufania
0

☐

Nie
umiem
wybrać

Nie
chcę
odpowiadać

1

2

3

☐ ☐ ☐

4

5

6

7

8

9

10

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐

☐

b. Media informacyjne
Całko-

Pełne
zaufanie

wity
brak
zaufania
0

☐

1

2

3

☐ ☐ ☐

4

5

6

7

8

9

Pełne
zaufanie

1

2

3

☐ ☐ ☐

4

5

6

7

8

9

☐

Nie
umiem
wybrać

Nie
chcę
odpo-

10

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pełne
zaufanie

wity
brak
zaufania

☐

☐

wiadać

d. Parlament Islandii
Całko-

0

10

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

wity
brak
zaufania

☐

Nie
chcę
odpowiadać

c. Firmy i zakłady przemysłowe
Całko-

0

Nie
umiem
wybrać

☐

☐

Nie
umiem
wybrać

Nie
chcę
odpowiadać

1

2

3

☐ ☐ ☐

4

5

6

7

8

9

10

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐

☐

6. Ogólnie rzecz biorąć, jak duże znaczenie mają dla Pana/Pani sprawy związane ze środowiskiem
naturalnym.Prosimy zaznaczyć jedno pole, gdzie „1” oznacza, że nie mają dla Pana/Pani znaczenia, a 5
– że są dla Pana/Pani bardzo ważne.
Bez znaczenia
Bard
zo
ważn
e
1

2

3

4

5

☐

☐

☐

☐

☐

Nie umiem
wybrać

☐

Nie
chcę
odpo
wiada
ć

☐

Poniżej znajduje się lista różnych problemów dotyczących środowiska naturalnego.
7. Który problem, jeśli w ogóle któryś, ma Pana/Pani zdaniem największe znaczenie dla Islandii jako
kraju?

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zanieczyszczenie powietrza
Chemikalia i pestycydy
Braki wody
Zanieczyszczenie wody
Odpady radioaktywne
Utylizacja odpadów z gospodarstw domowych
Zmiany klimatu
Genetycznie modyfikowana żywność
Zużywanie naszych zasobów naturalnych
Żadne z powyższych
Nie umiem wybrać
Nie chcę odpowiadać

8. Obecnie wiele się mówi o klimacie na świecie i o idei, że ulega on zmianom od kilku ostatnich dekad.
Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pana/Pani opinii?

o
o
o

Klimat na świecie nie zmienia się
Klimat na świecie zmienia się w sposób naturalny

Klimat na świecie zmienia się w równym stopniu w wyniku oddziaływania procesów
naturalnych, jak i w wyniku oddziaływania człowieka

o
o
o

Klimat na świecie zmienia się głównie w wyniku oddziaływania człowieka
Nie umiem wybrać
Nie chcę odpowiadać

9a. W skali od 0 do 10, jak bardzo pozytywny/negatywny będzie Pana/Pani zdaniem wpływ zmian klimatu
na świat ogólnie? „0” oznacza bardzo negatywny, a „10” – bardzo pozytywny.

Bardzo
negatywny

0

☐

Bardzo
pozytywny

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nie
umiem
wybrać

Nie chcę
odpowiadać

☐

☐

10

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐

9b. W skali od 0 do 10, jak bardzo pozytywny/negatywny będzie Pana/Pani zdaniem wpływ zmian klimatu
na Islandię? „0” oznacza bardzo negatywny, a „10” – bardzo pozytywny.
Bardzo
negatywny

0

☐

Bardzo
pozytywny

1

2

3

4

5

6

7

8

9

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Nie
umiem
wybrać

Nie chcę
odpowiadać

☐

☐

10

☐

10. W jakim stopniu zgadza lub nie zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy
zaznaczyć tylko jedn pole w każdym wierszu

a. Współczesna
nauka
rozwiąże
problemy
środowiskowe
tak że nasz
styl życia
niewiele się
zmieni
b. Za bardzo
martwimy się
o przyszłość
środowiska, a
za mało o
obecne ceny i
miejsca pracy

c. Niemal
wszystko, co
obecnie
robimy,
szkodzi
środowisku
d. Ludzie za
bardzo
martwią się o
szkodliwy
wpływ
postępu na
środowisko

Zdecydo
wanie
się
zgadza
m

Zgadza
m się

Ani się
zgadza
m, ani
się nie
zgadza
m

Nie
zgadza
m się

Zdecydo
wanie
się nie
zgadza
m

Nie
umiem
wybrać

Nie chcę
odpowia
dać

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

e. Aby chronić
środowisko
naturalne,
Islandia
potrzebuje o
rozwoju
gospodarczeg
o

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

f.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Wzrost
gospodarczy
zawsze
negatywnie
wpływa na
środowisko

11a. Na ile byłby Pan/byłaby Pani gotowy/a płacić dużo wyższe ceny, aby chronić środowisko?

o
o
o
o
o
o
o

Zdecydowanie gotowy/a
Raczej gotowy/a
Ani gotowy/a ani niegotowy/a
Raczej niegotowy/a
Zdecydowanie niegotowy/a
Nie umiem wybrać
Nie chcę odpowiadać

11b. Na ile byłby Pan/byłaby Pani gotowy/a płacić dużo wyższe podatki, aby chronić środowisko?

o
o
o
o
o
o
o

Zdecydowanie gotowy/a
Raczej gotowy/a
Ani gotowy/a ani niegotowy/a
Raczej niegotowy/a
Zdecydowanie niegotowy/a
Nie umiem wybrać
Nie chcę odpowiadać

11c. A na ile byłby Pan/byłaby Pani gotowy/a zaakceptować ograniczenia w swoim standarcie
życiowymw, aby chronić środowisko?

o
o
o
o
o
o
o

Zdecydowanie gotowy/a
Raczej gotowy/a
Ani gotowy/a ani niegotowy/a
Raczej niegotowy/a
Zdecydowanie niegotowy/a
Nie umiem wybrać
Nie chcę odpowiadać

11.d Na ile jest Pan/Pani gotowy/a zaakceptować zmniejszenie powierzchni obszarów chronionych
Islandii celem przekształcenia części terenów pod rozwój ekonomiczny?

o
o
o
o
o
o
o

Zdecydowanie gotowy/a
Raczej gotowy/a
Ani gotowy/a ani niegotowy/a
Raczej niegotowy/a
Zdecydowanie niegotowy/a
Nie umiem wybrać
Nie chcę odpowiadać

12. Na ile zgadza się lub nie zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy zaznaczyć tylko jedno pole w każdym wierszu

Zdecydowani
e się
zgadzam

Zgadza
m się

Ani się
zgadza
m, ani
się nie
zgadza
m

Nie
zgadza
m się

Zdecydowani
e się nie
zgadzam

Nie
umie
m
wybra
ć

Nie chcę
odpowiada
ć

a. Osobie takiej
jak ja jest za
trudno zrobić
wiele dla
środowiska

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

b. Robię to, co jest
dobre dla
środowiska,
nawet jeśli
wiąże się to z
większymi
wydatkami lub
wymaga więcej
czasu

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

f.

c. W życiu są
ważniejsze
sprawy niż
ochrona
środowiska

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

d. Nie ma sensu
angażować
się w
ochronę
środowiska,
jeśli inni też
się nie
angażują

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

e. Wiele
stwierdzeń
dotyczących
zagrożeń dla
środowiska
jest
przesadzony
ch

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

f. Jest mi trudno
powiedzieć, czy
mój styl życia
ma pozytywny,
czy negatywny
wpływ na
środowisko

g.
h. g. Problemy
związane z
ochroną
środowiska
mają
bezpośredni
wpływ na moje
życie codzienne

☐

☐

☐

☐

13a. Ogólnie rzecz biorąc, czy uważa Pan/Pani, że zanieczyszczenie powietrza spowodowane przez
samochody jest…

o
o
o
o
o
o
o

… skrajnie niebezpieczne
bardzo niebezpieczne
w pewnym stopniu niebezpieczne
mało niebezpieczne
w ogóle nie jest niebezpieczne dla środowiska?
Nie umiem wybrać
Nie chcę odpowiadać

13b. Ogólnie rzecz biorąc, czy uważa Pan/Pani, że zanieczyszczenie powietrza spowodowane przez
przemysł jest …

o
o
o
o
o
o
o

… skrajnie niebezpieczne
bardzo niebezpieczne
w pewnym stopniu niebezpieczne
mało niebezpieczne
w ogóle nie jest niebezpieczne dla środowiska?
Nie umiem wybrać
Nie chcę odpowiadać

13c. Czy uważa Pan/Pani, że pestycydy i chemikalia używane w rolnictwie są…

o
o
o
o
o
o
o

… skrajnie niebezpieczne
bardzo niebezpieczne
w pewnym stopniu niebezpieczne
mało niebezpieczne
w ogóle nie jest niebezpieczne dla środowiska?
Nie umiem wybrać
Nie chcę odpowiadać

13d. Czy uważa Pan/Pani, że zanieczyszczenie rzek, jezior i strumieni na Islandii jest…

o
o
o
o
o
o
o

… skrajnie niebezpieczne
bardzo niebezpieczne
w pewnym stopniu niebezpieczne
mało niebezpieczne
w ogóle nie jest niebezpieczne dla środowiska?
Nie umiem wybrać
Nie chcę odpowiadać

13e. Ogólnie rzecz biorąc, czy uważa Pan/Pani, że wzrost temperatury na świecie spowodowany
przez zmiany klimatu jest…

o
o
o
o
o
o
o

… skrajnie niebezpieczne
bardzo niebezpieczne
w pewnym stopniu niebezpieczne
mało niebezpieczne
w ogóle nie jest niebezpieczne dla środowiska?
Nie umiem wybrać
Nie chcę odpowiadać

13f. Czy uważa Pan/Pani, że modyfikacje genetyczne pewnych roślin są…

o
o
o
o
o
o
o

… skrajnie niebezpieczne
bardzo niebezpieczne
w pewnym stopniu niebezpieczne
mało niebezpieczne
w ogóle nie jest niebezpieczne dla środowiska?
Nie umiem wybrać
Nie chcę odpowiadać

13g. Czy uważa Pan/Pani, że elektronie jądrowe są…

o
o
o
o
o
o
o

… skrajnie niebezpieczne
bardzo niebezpieczne
w pewnym stopniu niebezpieczne
mało niebezpieczne
w ogóle nie jest niebezpieczne dla środowiska?
Nie umiem wybrać
Nie chcę odpowiadać

14a. Który z poniższych sposobów będzie najlepszy abynakłonić firmy i zakłady przemysłowe na
Islandii do ochrony środowiska?

o
o
o

Wysokie grzywny dla firm mających destrukcyjny wpływ na środowisko
System podatkowy, który nagradza firmy dbające o środowisko

Więcej akcji informacyjnych i edukacyjnych dla firm w zakresie korzyści, jakie przynosi
ochrona środowiska

o
o

Nie umiem wybrać
Nie chcę odpowiadać

14b. Który z poniższych sposobów będzie najlepszy aby nakłonić mieszkańców Islandii i ich rodziny
do ochrony środowiska?

o
o
o

Wysokie grzywny dla osób mających destrukcyjny wpływ na środowisko
Systemu podatkowy który nagradza osoby dbające o środowisko

Więcej akcji informacyjnych i edukacyjnych dla ludzi w zakresie korzyści, jakie przynosi
ochrona środowiska

o
o

Nie umiem wybrać
Nie chcę odpowiadać

15. Jak bardzo, jeśli w ogóle, lubi Pan/Pani przebywać na łonie natury?

o
o
o
o
o
o
o

wcale
trochę
średnio
bardzo
bardzo mocno
Nie umiem wybrać
Nie chcę odpowiadać

16. Jak często w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, jeśli w ogóle, spędzał(a) Pan/Pani czas wolny na
łonie natury, na przykład na pieszej wycieczce, obserwowaniu ptaków, pływając, jeżdżąc na nartach,
podejmując jakiś inne aktywności na wolnym powietrzu, czy po prostu relaksując się?

o
o
o
o
o
o
o

codziennie
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
kilka razy w roku
wcale
Nie umiem wybrać
Nie chcę odpowiadać

17a. Jak często w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy podróżował(a) Pan/Pani samolotem? Przelot tam i
z powrotem, łącznie z przejazdem na lotnisko/z lotniska prosimy traktować jako jedną podróż.

o
o
o

________________________________________________
Nie wiem
Nie chcę odpowiadać

17b. Ile godzin w standardowym tygodniu spędza Pan/Pani w samochodzie lub innym pojeździe
(motocykl, ciężarówka, van), z pominięciem środków komunikacji publicznej? Prosimy nie uwzględniać
wspólnych przejazdów autobusem, minibusem ani taksówką.

o
o
o

________________________________________________
Nie wiem
Nie chcę odpowiadać

17c. Ile dni w ciągu standardowego tygodnia je Pan/Pani wołowinę, jagnięcinę lub produkty zawierające
te rodzaje mięsa?

0

☐

1

2

☐

☐

3

☐

4

☐

5

☐

6

☐

7

☐

Nie wiem

☐

Nie chcę
odpowiadać

☐

18. Ile ma Pan/Pani pokoi w swoim domu (mieszkaniu, apartamencie itd.)? Prosimy nie uwzględniać
osobnych kuchni, łazienek, garaży, balkonów, przedpokojów ani spiżarni.

o
o
o

________________________________________________
Nie wiem
Nie chcę odpowiadać

19a. Jak często podejmuje Pan/Pani dodatkowe starania, żeby sortować szkło, puszki, plastic lub,
papier w celu recyklingu?

o
o
o
o
o
o
o

Zawsze
Często
Czasami
Nigdy
(W miejscu, w którym mieszkam, nie ma możliwości recyklingu)
Nie umiem wybrać
Nie chcę odpowiadać

19b. Jak często unika Pan/Pani kupowania pewnych produktów ze względu na środowisko?

o
o
o
o
o

Zawsze
Często
Czasami
Nigdy
Nie umiem wybrać

20. Czy jest Pan/Pani członkiem jakiejkolwiek grupy, której głównym celem jest ochrona środowiska?

o
o
o

Tak
Nie
Nie umiem wybrać

21. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat...
Tak

Nie

Nie umiem wybrać

…podpisał(a) Pan/Pani
petycję dotyczącą
środowiska?

o

o

o

…przekazał(a)
Pan/Pani pieniądze dla
jakieś grupy zajmującej
się ochroną
środowiska?

o

o

o

…brał(a) Pan/Pani
udział w proteście lub
demonstracji
dotyczących ochrony
środowiska?

o

o

o

22a. W jakim stopniu, jeśli w ogóle, poniższe czynniki wpłynęły na Pana/Pani najbliższe otoczenie w
ciągu ostatnich dwunastu miesięcy?
Zanieczyszczenie powietrza

o
o
o
o
o
o
o

wcale
trochę
średnio
bardzo
bardzo mocno
Nie umiem wybrać
Nie chcę odpowiadać

22b. W jakim stopniu, jeśli w ogóle, poniższe czynniki wpłynęły na Pana/Pani najbliższe otoczenie w
ciągu ostatnich dwunastu miesięcy?

Zanieczyszczenie wody

o
o
o
o
o
o
o

wcale
trochę
średnio
bardzo
bardzo mocno
Nie umiem wybrać
Nie chcę odpowiadać

22c. W jakim stopniu, jeśli w ogóle, poniższe czynniki wpłynęły na Pana/Pani najbliższe otoczenie w
ciągu ostatnich dwunastu miesięcy?
Ekstremalne zjawiska pogodowe (silne burze, susze, powodzie, fale upałów, fale chłodu itd.)

o
o
o
o
o
o
o

wcale
trochę
średnio
bardzo
bardzo mocno
Nie umiem wybrać
Nie chcę odpowiadać

33. Kolejne pytania dotyczą Pana/Pani osoby
Z jaką płcią się Pan/Pani identyfikuje?

o
o
o
o

Mężczyzna
Kobieta
Inne
Nie wiem

34. W którym roku się Pan/Pani urodził(a)?
Wprowadź czterocyfrowy numer, np. 1977 a nie 77.

o
o

Rok urodzenia: ________________________________________________
Nie wiem

35. Ile lat w sumie kształcił(a) się Pan/Pani?
Proszę uwzględnić wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, uniwersyt i inne szkoły policealne
oraz pełnowymiarowe kształczenie zawodowe. Proszę nie liczyć powtarzanych klas/ lat studiów. Jeśli
uczy się Pan/Pani w tej chwili, proszę policzyć lata ukończone do tej pory.

o
o
o

________________________________________________
Brak wykształcenia szkolnego
Nie chce odpowiadać

36. Jaki jest najwyzszy poziom Pana/Pani wykształcenia?
o

Wykształcenie niepełne podstawowe

o

Ukończona szkoła podstawowa (do ok. 12 roku życia)

o

Ukończona szkoła średnia I stopnia (do ok. 14 roku życia)

o

Ukończona szkoła podstawowa, ukończona szkoła średnia I stopnia, krajowy egzamin wstępny

o

Krótkoterminowe kształcenie zawodowe na poziomie szkoły średniej II stopnia (np. kursy
domowe, krótkoterminowe kursy nawigacji, kurs podstawowy z handlu, krótkoterminowe
kształcenie muzyczne)

o

Egzamin maturalny, egzamin wstępny na studia w programie Háskólabrú

o

Szkoła zawodowa

o

Długoterminowe kształcenie zawodowe na poziomie szkoły średniej II stopnia (np. kształcenie w
zakresie nawigacji lub inżynierii morskiej na poziomie 4, sekretarka medyczna)

o

Kształcenie zawodowe po uzyskaniu dyplomu szkoły średniej II stopnia (np. kształcenie w
zakresie nawigacji lub inżynierii morskiej na poziomie 4, sekretarka medyczna)

o

Mistrz rzemiosła

o

Krótkoterminowe studia praktyczne na poziomie uniwersyteckim, dyplom

o

Krótkoterminowe kształcenie zawodowe na poziomie uniwersyteckim, dyplom I stopnia, 2–3 lata
(np. analiza systemów, administracja biznesu, nauczyciele muzyki i gry na instrumentach
muzycznych, studia muzyczne lub artystyczne na poziomie uniwersyteckim)

o

Studia uniwersyteckie I stopnia, BA/BS/Bed lub dyplom dodatkowy

o

Ponad 4-letnie studia uniwersyteckie I stopnia, np. medycyna, prawo, farmakologia, teologia,
stomatologia

o

Studia magisterskie, MA/MS

o

Studia doktoranckie, PhD

o

Inne, jakie? ________________________________________________

o

Nie chcę odpowiadać

Poniższe pytania dotyczą Pana/Pani sytuacji na rynku pracy.
Sytuacja na rynku pracy odnosi się w tym kontekście do pracy zarobkowej wykonywanej przynajmniej
przez godzinę tygodniowo w roli pracownika, osoby samozatrudnionej lub osoby zatrudnionej w firmie
należącej do członka rodziny.
Jeżeli obecnie Pan/Pani nie pracuje z powodu przejściowej choroby, urlopu macierzyńskiego,
przedłużonego urlopu, strajku itp., proszę odpowiedzieć na poniższe pytania tak, jakby pracował(a)
Pan/Pani na swoim normalnym stanowisku.

Sp37. Czy obecnie wykonuje Pan/Pani pracę zarobkową, albo czy wykonywał(a) Pan/Pani wcześniej
pracę zarobkową, czy może nigdy Pan/Pani nie pracował(a)?

o
o
o
o

Zatrudniony/a na etacie
Obecnie nie pracuję zarobkowo, ale wcześniej pracowałem/-am
Nigdy nie pracowałem/-am zarobkowo
Nie chcę odpowiadać

38. Ile godzin średnio przeznacza Pan/Pani na pracę zarobkową, wliczając w to nadgodziny, w
standardowym tygodniu roboczym?
Jeżeli jest Pan/Pani zatrudniony/-a przez więcej niż jednego pracodawcę lub jest jednocześnie
zatrudniony/-a i prowadzi własną działalność, proszę uwzględnić łączną liczbę przepracowanych godzin.

Wprowadzić liczbę godzin:

o
o
o

________________________________________________
Nie wiem
Nie chcę odpowiadać

Następnie pytania dotyczą dalszych szczegółów związanych z Pana/Pani sytuacją na ryku pracy.
Jeśli jest Pan/Pani zatrudniony/a przez więcej niż jednego pracodawcę, odpowiadając, proszę wziąć pod
uwagę swoją główną pracę zarobkową.
Jeżeli jest Pan/Pani na emeryturze lub czasowo nie wykonuje pracy zarobkowej, proszę wziąć pod
uwagę swoją ostatnią główną prace zarobkową.
39. Czy jest/był(a) Pan/Pani zatrudniony/a, prowadzi lub prowadził(a) własną działalność lub pracuje /
pracował(a) Pan/Pani w firmie prowadzonej przez członka rodziny?

o
o
o
o
o
o

Zatrudniony/a
Samozatrudniony, nie zatrudniam innych pracowników
Samozatrudniony/-a z 1-9 pracownikami
Samozatrudniony/-a z 10 lub większą liczbą pracowników
Pracuję dla firmy będącej własnością mojej rodziny
Nie chcę odpowiadać

40. Czy kiedykolwiek nadzorował/a Pan/Pani pracowników?
Obowiązki z zakresu zarządzania obejmują nadzór i odpowiedzialność za pracę innych.

o
o
o

Tak
Nie
Nie chcę odpowiadać

41. Iloma osobami Pan/Pani zarządza/zarządzł(a)?

o
o
o

________________________________________________
Nie wiem
Nie chcę odpowiadać

42. Czy pracuje/pracował(a) Pan/Pani firmie nastawionej na osiąganie zysku, czy organizacji nonprofit?
Większość firm w sektorze prywatnym nastawione jest na osiąganie zysku. Organizacje charytatywne
oraz instytucje publiczne związane z edukacją lub ochroną zdrowia to przykłady firm non-profit.

o
o
o
o

Pracowałem/-am / pracuję dla instytucji / firmy nastawionej na zysk
Pracowałem/-am / pracuję dla instytucji / firmy non-profit.
Nie wiem
Nie chcę odpowiadać

43. Czy pracuje/pracował(a) Pan/Pani dla firmy prywatnej lub firmy państwowej?

o
o
o
o

Firmy w sektorze panstwowym
Firmy w sektorze prywatnym
Nie wiem
Nie chcę odpowiadać

44a. Jak nazywa/nazywało się Pana/Pani stanowisko lub zajęcie (wykonywany zawód) w głównym
miejscu pracy?
Prosimy o dokładne opisanie

o
o
o

________________________________________________
Nie wiem
Nie chcę odpowiadać

44b. W swojej głównej pracy, jakie czynności przeważnie Pan/Pan wykonuje/wykonywał(a)?
Prosimy o dokładne opisanie

o
o
o

________________________________________________
Nie wiem
Nie chcę odpowiadać

44c. Czym głównie zajmuje się/zajmowała się firma, dla której Pan/Pani głównie pracował(a)/pracuje (np.
rodzaj produkcji, wykonowanych czynności)?
Prosimy o dokładne opisanie. ,

o
o
o

________________________________________________
Nie wiem
Nie chcę odpowiadać

45. Które z poniższych stwierdzeń najtrafniej określa Pana/Pani obecną sytuację?
Jeżeli obecnie Pan/Pani nie pracuje z powodu przejściowej choroby, urlopu macierzyńskiego,
przedłużonego urlopu, strajku itp., proszę odpowiedzieć na poniższe pytania tak, jakby pracował(a)
Pan/Pani na swoim normalnym stanowisku.
o

Praca zarobkowa (jako pracownik, osoba samozatrudniona lub osoba zatrudniona w firmie
należącej do członka rodziny)

o

Poszukuje pracy/bezrobotny/a

o

Nauka (nieopłacona przez pracodawcę)

o

Staż lub praktyki zawodowe

o

Przewlekła choroba lub niepełnosprawność

o

Emerytura

o

Prowadzenie domu – nadzór nad gospodarstwem domowym, opieka nad dziećmi lub innymi
osobami

o

Inne, jakie? _______________________________________________

o

Nie wiem

o

Nie chcę odpowiadać

46. Czy posiada Pani/Pan męża/żonę lub jest Pan/Pani w stałym związku?

o
o
o
o

Tak, mam męża /żonę lub jestem w stałym związku i mieszkamy razem
Tak, mam męża /żonę lub jestem w stałym związku i nie mieszkamy razem
Nie, nie mam męża /żony i nie jestem w stałym związku
Nie chce odpowiadać

Kolejne pytania dotyczą sytuacji na rynku pracy Pana/Pani małżonka/i lub osoby z którą jest Pan
/Pani w stałym związku.
Mówiąc o sytuacji na rynku pracy mamy na myśli płatną pracę przynajmniej jedną godzinę tygodniowo
jako pracownik, osoba samozatrudniona lub pracownik w firmie rodzinnej.
Jeśli ta osoba obecnie nie pracuje ze względu na tymczasową chorobę, urlop macierzyński, urlop, strajk
itp wówczas prosimy wziąć pod uwagę jego/jej normalną sytuację zatrudnieia.
47. Czy ta osoba jest obecnie pracuje zarobkowo, czy pracowała zarobkowo kiedyś czy też nigdy nie
pracował/a zarobkowo?

o
o
o
o

Jest on/ona w pracy zarobkowej
Nie jest on/ona w zarobkowej pracy teraz ale był/a wcześniej
Nigdy nie pracował/a on/ona zarobkowo
Nie chcę odpowiadać

48. Ile średnio godzin pracuje ta osoba tygodniowo w normalnym tygodniu pracy, razem z
nadgodzinami?
Jeśli pracuje on/ona u więcej niż jednego pracodawcy lub jeśli jest ta osoba pracownikiem I pracodawcą,
prosimy o policzenie wszystkich jej/jego godzin.
Ilość godzin przepracowanych w tygodniu, razem z nadgodzinami:

o
o
o

________________________________________________
Nie wiem
Nie chcę odpowiadać

Kolejne pytania dotyczą sytuacji Pana/Pani współmałżonka/i /partnera/ki na rynku pracy.
Jeżeli pracował(a) on/ona dla więcej niż jednego pracodawcy, lub jeżeli jednocześnie pracował(a) i był(a)
samozatrudniony/-a, udziel odpowiedzi na podstawie jej/jego głównej pracy zarobkowej.
Jeżeli przebywa on/ona na emeryturze lub czasowo nie wykonuje pracy zarobkowej, proszę udzielić
odpowiedzi biorąć pod uwagę jej/jego ostatnią pracę zarobkową.
49. Czy jest lub była ta osoba pracownikiem, osobą samozatrudniną lub w pracowała dla firmy będącej
własnością jej/jego rodziny?

o
o
o
o
o
o
o

Pracownik
Samozatrudniony/a, nie zatrudnia innych pracowników
Samozatrudniony/-a z 1-9 pracownikami
Samozatrudniony/-a z 10 lub większą liczbą pracowników
Pracuję dla firmy będącej własnością mojej rodziny
Nie wiem
Nie chcę odpowiadać

50. Czy kiedykolwiekPana/Pani żona/mąż/partnerka/partner nadzoruje lub nadzorował(a) innych
pracowników?
Obowiązki z zakresu zarządzania obejmują nadzór i odpowiedzialność za pracę innych.

o
o
o
o

Tak
Nie
Nie wiem
Nie chcę odpowiadać

51a. Jak nazywa sie stanowisko lub zajecie (wykonywany zawód)
Pana/Pani męża/żony/partnera/partnerki w glównym miejscu pracy?
Prosimy o dokładne opisanie

o
o
o

________________________________________________
Nie wiem
Nie chcę odpowiadać

51b. Jakie czynności wykonuje/wykonywał/a on/ona w swojej głównej pracy?
Prosimy o dokładne opisanie

o
o
o

________________________________________________
Nie wiem
Nie chcę odpowiadać

51c. Czym zajmuje się/zajmowała się firma w której ta osoba pracuje /pracowała?
Prosimy o dokładne opisanie

o
o
o

________________________________________________
Nie wiem
Nie chcę odpowiadać

52. Które z poniższych stwierdzeń najtrafniej opisuje obecną sytuację
Pana/Pani męża/żony/partnera/partnerki?
Jeżeli obecnie nie pracuje on/ona z powodu przejściowej choroby, urlopu macierzyńskiego,
przedłużonego urlopu, strajku itp., proszę odpowiedzieć na poniższe pytania tak, jakby pracował(a) na
swoim normalnym stanowisku.

o

Praca zarobkowa (jako pracownik, osoba samozatrudniona lub osoba zatrudniona
w firmie należącej do członka rodziny)

o
o
o
o
o
o

Poszukuje pracy/bezrobotny/a
Nauka (nieopłacona przez pracodawcę)
Staż lub praktyki zawodowe
Przewlekła choroba lub niepełnosprawność
Emerytura

Prowadzenie domu – nadzór nad gospodarstwem domowym, opieka nad dziećmi lub
innymi osobami

o
o
o

Inne, jakie?
Nie wiem
Nie chcę odpowiadać

53. Czy jest Pan/Pani lub kiedykolwiek był(a) członkiem związku zawodowego?

o
o
o
o
o

Tak, obecnie
Tak, w przeszłości
Nie
Nie wiem
Nie chcę odpowiadać

54. Czy należy Pan/Pani do grup lub organizacji religijnej, jeśli tak, to jakie?

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nie, nie należę do grup lub organizacji religijnych
Kościół narodowy
Kościół katolicki
Protestantyzm ale nie do Kościoła narodowego
Kościół prawosławny
Inna religia chrześcijańska
Judaizm
Islam
Buddyzm
Hinduizm
Inne religie wschodu
Religie pogańskie
Inne religie ________________________________________________

o

Nie chcę odpowiadać

55. Wyłączając szczególne okoliczności takie jak : ślub, pogrzeb itp., jak często uczestniczy Pan/Pani w
religijnych uroczystościach?

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kilka razy w tygodniu lub częściej
Raz w tygodniu
Dwa do trzech razy w miesiącu
Raz w miesiącu
Kilka razy w roku
Raz w roku
Rzadziej niż raz w roku
Nigdy
Nie chcę odpowiadać

56. Niektóre grupy znajdują się wyżej na drabinie społecznej, zaś inne – niżej. Poniżej znajduje się skala
przedstawiająca poszczególne stopnie tej drabiny, od najwyższego do najniższego.
Gdzie na skali umieściłby Pan/ umieściłaby Pani siebie?

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

10 - U góry
9
8
7
6
5
4
3
2
1 - Na dole
Nie wiem
Nie chcę odpowadać

57.Obecnie wielu ludzi z różnych przyczyn nie bierze udziału w wyborach. Czy brał(a) Pan/Pani udział w
ostatnich wyborach do parlamentu islandzkiego w pażdzierniku 2017 r.?

o
o
o
o

Tak
Nie
Nie byłem/-am uprawniony/-a do glosowania
Nie chcę odpowiadać

58. Na którą partie głosował(a) Pan/Pani w wyborach parlamentarnych w październiku 2017?

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ludowy Front Islandii (Alþýðufylkingin)
Świetlana Przyszłość (Björt framtíð)
Świt (Dögun)
Partia Ludowa (Flokkur Fólksins)
Partia Postępu (Framsóknarflokkurinn)
Partia Centrum (Miðflokkurinn)
Partia Piratów (Píratar)
Sojusz Socjaldemokratyczny (Samfylkingin)
Partia Niepodłeglości (Sjálfstæðisflokkurinn)
Odrodzenie (Viðreisn)
Ruch Zieloni-Lewica (Vinstrihreyfingin - grænt framboð)
Inna (WPISAC) ________________________________________________
Oddałem nieważny głos
Nie wiem
Nie chcę odpowiadać

59. Proszę wskazać, do której lub których z ponieższych grup czuje się Pan/Pani przynależny/a?
Proszę wybrać jedną lub dwie opcje z karty

▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢

Islandzka

Polska

Litewska
Filipińska
Łotewska
Rumuńska

Niemiecka

Tajska

Brytyjska

Portugalska
Amerykańska

Wietnamska
Hiszpańska
Duńska

Szwedzka

Norweska
Inna – jaka? ________________________________________________

▢
▢
▢

Nie należę do żadnej z grup

Nie wiem
Nie chcę odpowiadać

60-63. Ile osób zamieszkuje na co dzień w Pana/Pani gospodarstwie domowym?
Wprowadź liczbę
Ile osób dorosłych (powyżej 18 lat), wliczając Pana/Pania, mieszka na co dzień w Pana/Pania
gospodarstwie domowym? : _______
Ile dzieci w wieku 6–17 lat mieszka na co dzień w Pana/Pani gospodarstwie domowym? : _______
Ile dzieci w wieku 5 lat i młodszych mieszka na co dzień w Pana/Pani gospodarstwie domowym? :
_______
W sumie: ______

64. Biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy, proszę powiedzieć, ile wyniosły Pana/Pani przeciętne
miesięcznezarobki (dochody) brutto (przed podatkiem) pochodzące z obecnej Pana/Pani pracy. Dochód
całkowity odnosi się łącznie do wszystkich pensji, dochodów z pracy dodatkowej i pracy w nadgodzinach,
pożyczek studenckich, świadczeń ubezpieczeniowych, emerytur/rent, świadczeń mieszkaniowych itp.
Proszę oszacowaćj kwotę, jeżeli nie jest Pan/Pani w stanie podać jej dokładnie

Mój całkowity dochód mieszięczy (w ISK) to średno:
________________________________________________

65. Ile wyniosly w ostatnim miesiacu calkowite dochody brutto (przed podatkiem) Pana/Pani
gospodarstwa domowego?
Dochód całkowity odnosi się łącznie do wszystkich pensji, dochodów z pracy dodatkowej i pracy w
nadgodzinach, pożyczek studenckich, świadczeń ubezpieczeniowych, emerytur/rent, świadczeń

mieszkaniowych itp.
Proszę oszacować kwotę, jeżeli nie jeste Pan/Pani w stanie podać jej dokładnie
Dochód całkowity gospodarstwa domowego to średnio:
________________________________________________

o

Nie chcę odpowiadać

66. Jaki jest Pana/Pani obecny prawny stan cywilny?
Jeżeli nigdy nie był(a) Pan/Pani żonaty/zamężna, ale żyje Pan/Pani w nieformalnym związku, proszę
zaznaczyć opcję „Nigdy nie byłem/-am żonaty/zamężna/w formalnym związku”.

o
o
o
o
o
o

Jestem w związku małżeńskim (prawnie uznawanym)
Jestem w zarejestrowanym związku partnerskim (prawnie uznawanym)
W separacji (orzeczonej przez sąd)
Rozwiedziony/-a (rozwód orzeczony przez sąd)
Wdowiec/wdowa

Żadna z powyższych [NIGDY nie byłem żonaty/ NIGDY nie byłam zamężna/ NIGDY nie
byłem/am w zarejestrowanym związku partnerskim (prawnie uznawanym)]

o

Nie chcę odpowiadać

67. A w jakim kraju urodził się Pana/Pani ojciec?

o
o
o
o

Islandia
Kraj inny niż Islandia – jaki? _________
Nie wiem
Nie chcę odpowiadać

68. A w jakim kraju urodziła się Pana/Pani matka?

o
o
o
o

Islandia
Kraj inny niż Islandia – jaki? _________
Nie wiem
Nie chcę odpowiadać

69. Jakby Pan/Pani określił/ła swoje miejsce zamieszkania?

o
o
o
o
o
o

Duże miasto
Przedmieścia lub peryferie dużego miasta
Małe miasto
Wieś
Farma lub dom na obszarze wiejskim
Nie chcę odpowiadać

Czy ma Pan/Pani jakiekolwiek uwagi dotyczące ankiety lub poszczególnych pytań?
______________________

DZIĘKUJEMY ZA CZAS POŚWIĘCONY NA UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Iceland
ISSP 2020 – Environment IV
Questionnaire
(Web)
(Polish)

Start of Block: Kynning
Kynning
ISSP
International Social Survey Programme
Środowisko
Jeśli chce Pan/Pani przerwać wypełnianie ankiety i wrócić do niej później, wystarczy zamknąć
ankietę i kliknąć na link ponownie w momencie chęci powrotu. Odpowiedzi są zapisywane
automatycznie. Nie ma Pan/Pani obowiązku odpowiadania na którekolwiek z pytań. Jeśli nie
chce Pan/Pani udzielić odpowiedzi, prosimy kliknąć „Dalej”, aby przejść do następnego pytania.
Prosimy kliknąć „Dalej”, aby rozpocząć ankietę.
Dziękujemy za udział.

Dr. Guðbjörg Andrea Jónsdóttir
Dyrektor Instytutu Badań Społecznych
Dr. Sigrún Ólafsdóttir
Profesor socjologii na Uniwersytecie Islandzkim i kierownik projektu ISSP w Islandii

Choose "English" in the drop down menu in the top right corner answer the survey in English.
End of Block: Kynning
Start of Block: Environment
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Sp1a
Która z poniższych kwestii jest Pana/Pani zdaniem obecnie najbardziej istotna dla Islandii?

o Opieka zdrowotna (1)
o Edukacja (2)
o Przestępczość (3)
o Ochrona środowiska (4)
o Imigracja (5)
o Gospodarka (6)
o Terroryzm (7)
o Ubóstwo (8)
o Żadne z powyższych (9)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Sp1b Jaka jest druga w kolejności najważniejsza kwestia?

o Opieka zdrowotna (1)
o Edukacja (2)
o Przestępczość (3)
o Ochrona środowiska (4)
o Imigracja (5)
o Gospodarka (6)
o Terroryzm (7)
o Ubóstwo (8)
o Żadne z powyższych (9)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Sp2 W jakim stopniu zgadza się lub nie zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

Zdecydowanie
się zgadzam
(1)

Zgadzam
się (2)

Ani się
zgadzam,
ani się
nie
zgadzam
(3)

Nie
zgadzam
się (4)

Zdecydowanie
się nie
zgadzam (5)

Nie
umiem
wybrać
(98)

Nie chcę
odpowiada
(99)

Kluczem do
rozwiązania
problemów
ekonomicznych
Islandii są firmy
prywatne (1)

o

o

o

o

o

o

o

Zmniejszenie
różnic między
zarobkami osób
o wysokich
i niskich
dochodach jest
obowiązkiem rządu
(2)

o

o

o

o

o

o

o

Islandia powinna
ograniczyć
importowanie
zagranicznych
produktów celem
ochrony własnej
gospodarki (3)

o

o

o

o

o

o

o

Islandia powinna
ograniczyć
imigrację celem
ochrony swojego
stylu życia (4)

o

o

o

o

o

o

o

Rząd Islandii
oddaje zbyt dużo
władzy w ręce
organizacji
międzynarodowych
(5)

o

o

o

o

o

o

o
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Sp3a Prosimy przyjrzeć się poniższej liście i zaznaczyć pole obok tego działania, które
Pana/Pani zdaniem powinno mieć być dla Islandii najwyższym priorytetem.
Islandia powinna...

o Utrzymać porządek w kraju (1)
o Dać mieszkańcom większy wpływ na decyzje podejmowane przez rząd (2)
o Walczyć ze wzrostem cen (3)
o Chronić wolność słowa (4)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Sp3b
Co Pana/Pani zdaniem powinno mieć być dla Islandii drugim w kolejności najwyższym
priorytetem?

Islandia powinna...

o Utrzymać porządek w kraju (1)
o Dać mieszkańcom większy wpływ na decyzje podejmowane przez rząd (2)
o Walczyć ze wzrostem cen (3)
o Chronić wolność słowa (4)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Sp4
Ogólnie rzecz biorąc, czy powiedział(a)by Pan/Pani, że większości ludzi można ufać czy też
należy zachować najwyższą ostrożność w kontaktach z ludźmi? Proszę zaznaczyć na skali,
gdzie 1 oznacza, że należy zachować najwyższą ostrożność, a 5, że większości ludzi można
ufać.

o Należy zachować najwyższa ostrożność 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o Większości ludzi można ufać 5 (5)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break

Page 8 of 94

Sp5a
Jak duże, w skali od 0 do 10, jest Pana/Pani zaufanie do poniższych instytucji? 0 oznacza, że
nie ma Pan/Pani w ogóle zaufania, a 10 – że ma Pan/Pani pełne zaufanie.
Uniwersyteckie ośrodki badawcze

o Całkowity brak zaufania0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o 8 (8)
o 9 (9)
o Pełne zaufanie 10 (10)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Sp5b
Media informacyjne

o Całkowity brak zaufania0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o 8 (8)
o 9 (9)
o Pełne zaufanie 10 (10)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Sp5c
Firmy i zakłady przemysłowe

o Całkowity brak zaufania0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o 8 (8)
o 9 (9)
o Pełne zaufanie 10 (10)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Sp5d
Parlament Islandii

o Całkowity brak zaufania0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o 8 (8)
o 9 (9)
o Pełne zaufanie 10 (10)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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SP6
Ogólnie rzecz biorąć, jak duże znaczenie mają dla Pana/Pani sprawy związane ze
środowiskiem naturalnym.
Prosimy zaznaczyć jedno pole, gdzie „1” oznacza, że nie mają dla Pana/Pani znaczenia, a 5 –
że są dla Pana/Pani bardzo ważne.

o Bez znaczenia 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o Bardzo ważne5 (5)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Sp7 Który problem, jeśli w ogóle któryś, ma Pana/Pani zdaniem największe znaczenie dla
Islandii jako kraju?Który problem, jeśli w ogóle któryś, ma Pana/Pani zdaniem największe
znaczenie dla Islandii jako kraju?

o Zanieczyszczenie powietrza (1)
o Chemikalia i pestycydy (2)
o Braki wody (3)
o Zanieczyszczenie wody (4)
o Odpady radioaktywne (5)
o Utylizacja odpadów z gospodarstw domowych (6)
o Zmiany klimatu (7)
o Genetycznie modyfikowana żywność (8)
o Zużywanie naszych zasobów naturalnych (9)
o Żadne z powyższych (10)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Sp8
Obecnie wiele się mówi o klimacie na świecie i o idei, że ulega on zmianom od kilku ostatnich
dekad. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pana/Pani opinii?

o Klimat na świecie nie zmienia się (1)
o Klimat na świecie zmienia się w sposób naturalny (2)
o
Klimat na świecie zmienia się w równym stopniu w wyniku oddziaływania procesów
naturalnych, jak i w wyniku oddziaływania człowieka (3)
o Klimat na świecie zmienia się głównie w wyniku oddziaływania człowieka (4)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Skip To: Sp10 If Undanfarna áratugi hefur farið fram mikil umræða um loftslag heimsins og
loftslagsbreytingar. Hve... = Loftslag heimsins hefur ekki verið að breytast

Page Break
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9a
W skali od 0 do 10, jak bardzo pozytywny/negatywny będzie Pana/Pani zdaniem wpływ zmian
klimatu na świat ogólnie? „0” oznacza bardzo negatywny, a „10” – bardzo pozytywny.

o Bardzo negatywny 0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o 8 (8)
o 9 (9)
o Bardzo pozytywny10 (10)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Sp9b
W skali od 0 do 10, jak bardzo pozytywny/negatywny będzie Pana/Pani zdaniem wpływ zmian
klimatu na Islandię? „0” oznacza bardzo negatywny, a „10” – bardzo pozytywny.

o Bardzo negatywny 0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o 8 (8)
o 9 (9)
o Bardzo pozytywny10 (10)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Sp10 W jakim stopniu zgadza lub nie zgadza się Pan/Pani z poniższymi
stwierdzeniami? Prosimy zaznaczyć tylko jedno pole w każdym wierszu

Zdecydowanie
się zgadzam
(1)

Zgadzam
się (2)

Ani się
zgadzam,
ani się
nie
zgadzam
(3)

Nie
zgadzam
się (4)

Zdecydowanie
się nie
zgadzam (5)

Nie
umiem
wybrać
(98)

Nie chcę
odpowiadać
(99)

Współczesna
nauka
rozwiąże
problemy
środowiskowe
tak że nasz styl
życia niewiele
się zmieni
(Sp10a)

o

o

o

o

o

o

o

Za bardzo
martwimy się
o przyszłość
środowiska,
a za mało
o obecne ceny
i miejsca pracy
(Sp10b)

o

o

o

o

o

o

o

Niemal
wszystko, co
obecnie
robimy,
szkodzi
środowisku
(Sp10c)

o

o

o

o

o

o

o

Ludzie za
bardzo martwią
się o szkodliwy
wpływ postępu
na środowisko
(Sp10d)

o

o

o

o

o

o

o

Aby chronić
środowisko
naturalne,
Islandia
potrzebuje o
rozwoju
gospodarczego
(Sp10e)

o

o

o

o

o

o

o
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Wzrost
gospodarczy
zawsze
negatywnie
wpływa na
środowisko
(Sp10f)

o

o

o

o

o

o

Page Break
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o

Sp11a Na ile byłby Pan/byłaby Pani gotowy /a płacić dużo wyższe ceny, aby chronić
środowisko?

o Zdecydowanie gotowy/a (1)
o Raczej gotowy/a (2)
o Ani gotowy/a ani niegotowy/a (3)
o Raczej niegotowy/a (4)
o Zdecydowanie niegotowy/a (5)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Sp11b Na ile byłby Pan/byłaby Pani gotowy/a płacić dużo wyższe podatki, aby chronić
środowisko?

o Zdecydowanie gotowy/a (1)
o Raczej gotowy/a (2)
o Ani gotowy/a ani niegotowy/a (3)
o Raczej niegotowy/a (4)
o Zdecydowanie niegotowy/a (5)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Sp11c
A na ile byłby Pan/byłaby Pani gotowy/a zaakceptować ograniczenia w swoim standarcie
życiowymw, aby chronić środowisko?

o Zdecydowanie gotowy/a (1)
o Raczej gotowy/a (2)
o Ani gotowy/a ani niegotowy/a (3)
o Raczej niegotowy/a (4)
o Zdecydowanie niegotowy/a (5)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Sp11d Na ile jest Pan/Pani gotowy/a zaakceptować zmniejszenie powierzchni obszarów
chronionych Islandii celem przekształcenia części terenów pod rozwój ekonomiczny?

o Zdecydowanie gotowy/a (1)
o Raczej gotowy/a (2)
o Ani gotowy/a ani niegotowy/a (3)
o Raczej niegotowy/a (4)
o Zdecydowanie niegotowy/a (5)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
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Sp12
Na ile zgadza się lub nie zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy zaznaczyć tylko jedno pole w każdym wierszu
Zdecydowanie
się zgadzam
(1)

Zgadzam
się (2)

Ani się
zgadzam,
ani się
nie
zgadzam
(3)

Nie
zgadzam
się (4)

Zdecydowanie
się nie
zgadzam (5)

Nie
umiem
wybrać
(98)

Nie chcę
odpowiadać
(99)

Osobie takiej
jak ja jest za
trudno zrobić
wiele dla
środowiska
(Sp12a)

o

o

o

o

o

o

o

Robię to, co
jest dobre dla
środowiska,
nawet jeśli
wiąże się to
z większymi
wydatkami lub
wymaga
więcej czasu
(Sp12b)

o

o

o

o

o

o

o

W życiu są
ważniejsze
sprawy niż
ochrona
środowiska
(Sp12c)

o

o

o

o

o

o

o

Nie ma sensu
angażować się
w ochronę
środowiska,
jeśli inni też się
nie angażują
(Sp12d)

o

o

o

o

o

o

o

Wiele
stwierdzeń
dotyczących
zagrożeń dla
środowiska
jest

o

o

o

o

o

o

o
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przesadzonych
(Sp12e)
Jest mi trudno
powiedzieć,
czy mój styl
życia ma
pozytywny, czy
negatywny
wpływ na
środowisko
(Sp12f)

o

o

o

o

o

o

o

Problemy
związane
z ochroną
środowiska
mają
bezpośredni
wpływ na moje
życie
codzienne
(Sp12g)

o

o

o

o

o

o

o

Page Break

Page 26 of 94

Sp13a
Ogólnie rzecz biorąc, czy uważa Pan/Pani, że zanieczyszczenie powietrza spowodowane
przez samochody jest…

o … skrajnie niebezpieczne (1)
o bardzo niebezpieczne (2)
o w pewnym stopniu niebezpieczne (3)
o mało niebezpieczne (4)
o w ogóle nie jest niebezpieczne dla środowiska? (5)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Sp13b
Ogólnie rzecz biorąc, czy uważa Pan/Pani, że zanieczyszczenie powietrza spowodowane
przez przemysł jest …

o … skrajnie niebezpieczne (1)
o bardzo niebezpieczne (2)
o w pewnym stopniu niebezpieczne (3)
o mało niebezpieczne (4)
o w ogóle nie jest niebezpieczne dla środowiska? (5)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Sp13c
Czy uważa Pan/Pani, że pestycydy i chemikalia używane w rolnictwie są…

o … skrajnie niebezpieczne (1)
o bardzo niebezpieczne (2)
o w pewnym stopniu niebezpieczne (3)
o mało niebezpieczne (4)
o w ogóle nie jest niebezpieczne dla środowiska? (5)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Sp13d
Czy uważa Pan/Pani, że zanieczyszczenie rzek, jezior i strumieni na Islandii jest…

o … skrajnie niebezpieczne (1)
o bardzo niebezpieczne (2)
o w pewnym stopniu niebezpieczne (3)
o mało niebezpieczne (4)
o w ogóle nie jest niebezpieczne dla środowiska? (5)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Sp13e
Ogólnie rzecz biorąc, czy uważa Pan/Pani, że wzrost temperatury na świecie spowodowany
przez zmiany klimatu jest…

o … skrajnie niebezpieczne (1)
o bardzo niebezpieczne (2)
o w pewnym stopniu niebezpieczne (3)
o mało niebezpieczne (4)
o w ogóle nie jest niebezpieczne dla środowiska? (5)
o Nie umiem wybrać (98)
Page Break
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Sp13f
Czy uważa Pan/Pani, że modyfikacje genetyczne pewnych roślin są…

o … skrajnie niebezpieczne (1)
o bardzo niebezpieczne (2)
o w pewnym stopniu niebezpieczne (3)
o mało niebezpieczne (4)
o w ogóle nie jest niebezpieczne dla środowiska? (5)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Sp13g
Czy uważa Pan/Pani, że elektronie jądrowe są…

o … skrajnie niebezpieczne (1)
o bardzo niebezpieczne (2)
o w pewnym stopniu niebezpieczne (3)
o mało niebezpieczne (4)
o w ogóle nie jest niebezpieczne dla środowiska? (5)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Sp14a Który z poniższych sposobów będzie najlepszy abynakłonić firmy i zakłady
przemysłowe na Islandii do ochrony środowiska?

o Wysokie grzywny dla firm mających destrukcyjny wpływ na środowisko (1)
o System podatkowy, który nagradza firmy dbające o środowisko (2)
o
Więcej akcji informacyjnych i edukacyjnych dla firm w zakresie korzyści, jakie przynosi
ochrona środowiska (3)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Sp14b Który z poniższych sposobów będzie najlepszy aby nakłonić mieszkańców Islandii i
ich rodziny do ochrony środowiska?

o Wysokie grzywny dla osób mających destrukcyjny wpływ na środowisko (1)
o Systemu podatkowy który nagradza osoby dbające o środowisko (2)
o
Więcej akcji informacyjnych i edukacyjnych dla ludzi w zakresie korzyści, jakie przynosi
ochrona środowiska (3)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
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Sp15
Jak bardzo, jeśli w ogóle, lubi Pan/Pani przebywać na łonie natury?

o wcale (1)
o trochę (2)
o średnio (3)
o bardzo (4)
o bardzo mocno (5)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Sp16
Jak często w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, jeśli w ogóle, spędzał(a) Pan/Pani czas wolny
na łonie natury, na przykład na pieszej wycieczce, obserwowaniu ptaków, pływając, jeżdżąc na
nartach, podejmując jakiś inne aktywności na wolnym powietrzu, czy po prostu relaksując się?

o codziennie (1)
o kilka razy w tygodniu (2)
o kilka razy w miesiącu (3)
o kilka razy w roku (4)
o wcale (5)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
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SP17a
Jak często w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy podróżował(a) Pan/Pani samolotem? Przelot
tam i z powrotem, łącznie z przejazdem na lotnisko/z lotniska prosimy traktować jako jedną
podróż.

o (1) ________________________________________________
o Nie wiem (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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SP17b
Ile godzin w standardowym tygodniu spędza Pan/Pani w samochodzie lub innym pojeździe
(motocykl, ciężarówka, van), z pominięciem środków komunikacji publicznej? Prosimy nie
uwzględniać wspólnych przejazdów autobusem, minibusem ani taksówką.

o (1) ________________________________________________
o Nie wiem (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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SP17c
Ile dni w ciągu standardowego tygodnia je Pan/Pani wołowinę, jagnięcinę lub produkty
zawierające te rodzaje mięsa?

o 0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o Nie wiem (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
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Sp18
Ile ma Pan/Pani pokoi w swoim domu (mieszkaniu, apartamencie itd.)? Prosimy nie
uwzględniać osobnych kuchni, łazienek, garaży, balkonów, przedpokojów ani spiżarni.

o (1) ________________________________________________
o Nie wiem (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
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Sp19a
Jak często podejmuje Pan/Pani dodatkowe starania, żeby sortować szkło, puszki, plastic lub,
papier w celu recyklingu?

o Zawsze (1)
o Często (2)
o Czasami (3)
o Nigdy (4)
o (W miejscu, w którym mieszkam, nie ma możliwości recyklingu) (5)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Sp19b Jak często unika Pan/Pani kupowania pewnych produktów ze względu na
środowisko?

o Zawsze (1)
o Często (2)
o Czasami (3)
o Nigdy (4)
o Nie umiem wybrać (98)
Page Break
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Sp20 Czy jest Pan/Pani członkiem jakiejkolwiek grupy, której głównym celem jest ochrona
środowiska?

o Tak (1)
o Nie (2)
o Nie umiem wybrać (99)
Page Break
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Sp21
Czy w ciągu ostatnich pięciu lat...
Nie umiem wybrać
(99)

Tak (1)

Nie (2)

…podpisał(a)
Pan/Pani petycję
dotyczącą
środowiska? (1)

o

o

o

…przekazał(a)
Pan/Pani pieniądze
dla jakieś grupy
zajmującej się
ochroną środowiska?
(2)

o

o

o

…brał(a) Pan/Pani
udział w proteście lub
demonstracji
dotyczących ochrony
środowiska? (3)

o

o

o
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Sp22a
W jakim stopniu, jeśli w ogóle, poniższe czynniki wpłynęły na Pana/Pani najbliższe otoczenie
w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy?
Zanieczyszczenie powietrza

o wcale (1)
o trochę (2)
o średnio (3)
o bardzo (4)
o bardzo mocno (5)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Sp22b
W jakim stopniu, jeśli w ogóle, poniższe czynniki wpłynęły na Pana/Pani najbliższe otoczenie
w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy?

Zanieczyszczenie wody

o wcale (1)
o trochę (2)
o średnio (3)
o bardzo (4)
o bardzo mocno (5)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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SP22c
W jakim stopniu, jeśli w ogóle, poniższe czynniki wpłynęły na Pana/Pani najbliższe otoczenie
w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy?

Ekstremalne zjawiska pogodowe (silne burze, susze, powodzie, fale upałów, fale chłodu
itd.)

o wcale (1)
o trochę (2)
o średnio (3)
o bardzo (4)
o bardzo mocno (5)
o Nie umiem wybrać (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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End of Block: Environment
Start of Block: Viðbótarspurningar

End of Block: Viðbótarspurningar
Start of Block: Bakgrunnsspurningar- Standard ISSP

Sp33
Kolejne pytania dotyczą Pana/Pani osoby
Z jaką płcią się Pan/Pani identyfikuje?

o Mężczyzna (1)
o Kobieta (2)
o Inne (3)
o Nie wiem (99)
Page Break
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Sp34
W którym roku się Pan/Pani urodził(a)?
Wprowadź czterocyfrowy numer, np. 1977 a nie 77.

o Rok urodzenia: (1) ________________________________________________
o Nie wiem (99)
Page Break
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Sp35 Ile lat w sumie kształcił(a) się Pan/Pani?
Proszę uwzględnić wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, uniwersyt i inne szkoły
policealne oraz pełnowymiarowe kształczenie zawodowe. Proszę nie liczyć powtarzanych klas/
lat studiów. Jeśli uczy się Pan/Pani w tej chwili, proszę policzyć lata ukończone do tej pory.

o (0) ________________________________________________
o Brak wykształcenia szkolnego (1)
o Nie chce odpowiadać (99)
Page Break
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Sp36 Jaki jest najwyzszy poziom Pana/Pani wykształcenia?

o Wykształcenie niepełne podstawowe (1)
o Ukończona szkoła podstawowa (do ok. 12 roku życia) (2)
o Ukończona szkoła średnia I stopnia (do ok. 14 roku życia) (3)
o
Ukończona szkoła podstawowa, ukończona szkoła średnia I stopnia, krajowy egzamin
wstępny (4)
o
Krótkoterminowe kształcenie zawodowe na poziomie szkoły średniej II stopnia (np. kursy
domowe, krótkoterminowe kursy nawigacji, kurs podstawowy z handlu, krótkoterminowe
kształcenie muzyczne) (5)

o Egzamin maturalny, egzamin wstępny na studia w programie Háskólabrú (6)
o Szkoła zawodowa (7)
o
Długoterminowe kształcenie zawodowe na poziomie szkoły średniej II stopnia (np.
kształcenie w zakresie nawigacji lub inżynierii morskiej na poziomie 4, sekretarka
medyczna) (8)

o
Kształcenie zawodowe po uzyskaniu dyplomu szkoły średniej II stopnia (np. kształcenie
w zakresie nawigacji lub inżynierii morskiej na poziomie 4, sekretarka medyczna) (9)
o Mistrz rzemiosła (10)
o Krótkoterminowe studia praktyczne na poziomie uniwersyteckim, dyplom (11)
o
Krótkoterminowe kształcenie zawodowe na poziomie uniwersyteckim, dyplom I stopnia,
2–3 lata (np. analiza systemów, administracja biznesu, nauczyciele muzyki i gry na
instrumentach muzycznych, studia muzyczne lub artystyczne na poziomie uniwersyteckim)
(12)

o Studia uniwersyteckie I stopnia, BA/BS/Bed lub dyplom dodatkowy (13)
o
Ponad 4-letnie studia uniwersyteckie I stopnia, np. medycyna, prawo, farmakologia,
teologia, stomatologia (14)
o Studia magisterskie, MA/MS (15)
o Studia doktoranckie, PhD (16)
Page 53 of 94

o Inne, jakie? (17) ________________________________________________
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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texti1
Poniższe pytania dotyczą Pana/Pani sytuacji na rynku pracy.
Sytuacja na rynku pracy odnosi się w tym kontekście do pracy zarobkowej wykonywanej
przynajmniej przez godzinę tygodniowo w roli pracownika, osoby samozatrudnionej lub osoby
zatrudnionej w firmie należącej do członka rodziny.
Jeżeli obecnie Pan/Pani nie pracuje z powodu przejściowej choroby, urlopu macierzyńskiego,
przedłużonego urlopu, strajku itp., proszę odpowiedzieć na poniższe pytania tak,
jakby pracował(a) Pan/Pani na swoim normalnym stanowisku.

Page Break
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Sp37
Czy obecnie wykonuje Pan/Pani pracę zarobkową, albo czy wykonywał(a) Pan/Pani wcześniej
pracę zarobkową, czy może nigdy Pan/Pani nie pracował(a)?

o Zatrudniony/a na etacie (1)
o Obecnie nie pracuję zarobkowo, ale wcześniej pracowałem/-am (2)
o Nigdy nie pracowałem/-am zarobkowo (3)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Display This Question:
If Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða vinn...
= Ég er í launaðri vinnu

Sp38 Ile godzin średnio przeznacza Pan/Pani na pracę zarobkową, wliczając w to nadgodziny,
w standardowym tygodniu roboczym?
Jeżeli jest Pan/Pani zatrudniony/-a przez więcej niż jednego pracodawcę lub jest jednocześnie
zatrudniony/-a i prowadzi własną działalność, proszę uwzględnić łączną liczbę
przepracowanych godzin.
Wprowadzić liczbę godzin:

o (1) ________________________________________________
o Nie wiem (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Display This Question:
If Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða vinn...
= Ég er í launaðri vinnu
Or Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða
vinn... = Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður

textiG2 Następnie pytania dotyczą dalszych szczegółów związanych z Pana/Pani sytuacją
na ryku pracy.
Jeśli jest Pan/Pani zatrudniony/a przez więcej niż jednego pracodawcę, odpowiadając, proszę
wziąć pod uwagę swoją główną pracę zarobkową.
Jeżeli jest Pan/Pani na emeryturze lub czasowo nie wykonuje pracy zarobkowej, proszę wziąć
pod uwagę swoją ostatnią główną prace zarobkową.
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Display This Question:
If Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða vinn...
= Ég er í launaðri vinnu
Or Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða
vinn... = Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður

sp39 Czy jest/był(a) Pan/Pani zatrudniony/a, prowadzi lub prowadził(a) własną działalność lub
pracuje / pracował(a) Pan/Pani w firmie prowadzonej przez członka rodziny?

o Zatrudniony/a (1)
o Samozatrudniony, nie zatrudniam innych pracowników (2)
o Samozatrudniony/-a z 1-9 pracownikami (3)
o Samozatrudniony/-a z 10 lub większą liczbą pracowników (4)
o Pracuję dla firmy będącej własnością mojej rodziny (5)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Display This Question:
If Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða vinn...
= Ég er í launaðri vinnu
Or Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða
vinn... = Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður

sp40
Czy kiedykolwiek nadzorował/a Pan/Pani pracowników?

Obowiązki z zakresu zarządzania obejmują nadzór i odpowiedzialność za pracę innych.

o Tak (1)
o Nie (2)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Display This Question:
If Hefur/hafðir þú mannaforráð? Mannaforráð fela í sér að hafa yfirumsjón með og bera ábyrgð á
störf... = Já

sp41
Iloma osobami Pan/Pani zarządza/zarządzł(a)?

o (8) ________________________________________________
o Nie wiem (9)
o Nie chcę odpowiadać (10)
Page Break
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Display This Question:
If Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða vinn...
= Ég er í launaðri vinnu
Or Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða
vinn... = Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður

sp42

Czy pracuje/pracował(a) Pan/Pani firmie nastawionej na osiąganie zysku, czy organizacji
non-profit?
Większość firm w sektorze prywatnym nastawione jest na osiąganie zysku. Organizacje
charytatywne oraz instytucje publiczne związane z edukacją lub ochroną zdrowia to przykłady
firm non-profit.

o Pracowałem/-am / pracuję dla instytucji / firmy nastawionej na zysk (1)
o Pracowałem/-am / pracuję dla instytucji / firmy non-profit. (2)
o Nie wiem (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Display This Question:
If Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða vinn...
= Ég er í launaðri vinnu
Or Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða
vinn... = Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður

sp43 Czy pracuje/pracował(a) Pan/Pani dla firmy prywatnej lub firmy państwowej?

o Firmy w sektorze panstwowym (1)
o Firmy w sektorze prywatnym (2)
o Nie wiem (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Display This Question:
If Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða vinn...
= Ég er í launaðri vinnu
Or Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða
vinn... = Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður

sp44a
Jak nazywa/nazywało się Pana/Pani stanowisko lub zajęcie (wykonywany zawód) w glównym
miejscu pracy?
Prosimy o dokładne opisanie

o (1) ________________________________________________
o Nie wiem (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Display This Question:
If Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða vinn...
= Ég er í launaðri vinnu
Or Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða
vinn... = Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður

sp44b
W swojej głównej pracy, jakie czynności przeważnie Pan/Pan wykonuje/wykonywał(a)?
Prosimy o dokładne opisanie

o (1) ________________________________________________
o Nie wiem (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
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Display This Question:
If Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða vinn...
= Ég er í launaðri vinnu
Or Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða
vinn... = Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður

sp44c
Czym głównie zajmuje się/zajmowała się firma, dla której Pan/Pani głównie pracował(a)/pracuje
(np. rodzaj produkcji, wykonowanych czynności)?
Prosimy o dokładne opisanie.

o (1) ________________________________________________
o Nie wiem (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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sp45
Które z poniższych stwierdzeń najtrafniej określa Pana/Pani obecną sytuację?
Jeżeli obecnie Pan/Pani nie pracuje z powodu przejściowej choroby, urlopu macierzyńskiego,
przedłużonego urlopu, strajku itp., proszę odpowiedzieć na poniższe pytania tak,
jakby pracował(a) Pan/Pani na swoim normalnym stanowisku.

o
Praca zarobkowa (jako pracownik, osoba samozatrudniona lub osoba zatrudniona
w firmie należącej do członka rodziny) (1)
o Poszukuje pracy/bezrobotny/a (2)
o Nauka (nieopłacona przez pracodawcę) (3)
o Staż lub praktyki zawodowe (4)
o Przewlekła choroba lub niepełnosprawność (5)
o Emerytura (6)
o
Prowadzenie domu – nadzór nad gospodarstwem domowym, opieka nad dziećmi lub
innymi osobami (7)
o Inne, jakie? (9) ________________________________________________
o Nie wiem (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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sp46
Czy posiada Pani/Pan męża/żonę lub jest Pan/Pani w stałym związku?

o Tak, mam męża /żonę lub jestem w stałym związku i mieszkamy razem (1)
o Tak, mam męża /żonę lub jestem w stałym związku i nie mieszkamy razem (2)
o Nie, nie mam męża /żony i nie jestem w stałym związku (3)
o Nie chce odpowiadać (99)
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Display This Question:
If Átt þú maka eða ert þú í föstu sambandi? Ef já, búið þið saman? = Já, ég á maka eða er í föstu
sambandi og við búum saman
Or Átt þú maka eða ert þú í föstu sambandi? Ef já, búið þið saman? = Já, ég á maka eða er í föstu
sambandi en við búum ekki saman

texti
Kolejne pytania dotyczą sytuacji na rynku pracy Pana/Pani małżonka/i lub osoby z którą
jest Pan /Pani w stałym związku.
Mówiąc o sytuacji na rynku pracy mamy na myśli płatną pracę przynajmniej jedną godzinę
tygodniowo jako pracownik, osoba samozatrudniona lub pracownik w firmie rodzinnej.
Jeśli ta osoba obecnie nie pracuje ze względu na tymczasową chorobę, urlop macierzyński,
urlop, strajk itp wówczas prosimy wziąć pod uwagę jego/jej normalną sytuację zatrudnieia.
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Display This Question:
If Átt þú maka eða ert þú í föstu sambandi? Ef já, búið þið saman? = Já, ég á maka eða er í föstu
sambandi og við búum saman
Or Átt þú maka eða ert þú í föstu sambandi? Ef já, búið þið saman? = Já, ég á maka eða er í föstu
sambandi en við búum ekki saman

sp47
Czy ta osoba jest obecnie pracuje zarobkowo, czy pracowała zarobkowo kiedyś czy też nigdy
nie pracował/a zarobkowo?

o Jest on/ona w pracy zarobkowej (1)
o Nie jest on/ona w zarobkowej pracy teraz ale był/a wcześniej (2)
o Nigdy nie pracował/a on/ona zarobkowo (3)
o Nie chcę odpowiadać (99)
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Display This Question:
If Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
u... = Hann/hún er í launaðri vinnu

sp48
Ile średnio godzin pracuje ta osoba tygodniowo w normalnym tygodniu pracy, razem z
nadgodzinami?
Jeśli pracuje on/ona u więcej niż jednego pracodawcy lub jeśli jest ta osoba pracownikiem I
pracodawcą, prosimy o policzenie wszystkich jej/jego godzin.
Ilość godzin przepracowanych w tygodniu, razem z nadgodzinami:

o (1) ________________________________________________
o Nie wiem (98)
o Nie chcę odpowiadać (9)
Page Break
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Display This Question:
If Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
u... = Hann/hún er í launaðri vinnu
Or Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
u... = Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en hefur verið það áður

texti
Kolejne pytania dotyczą sytuacji Pana/Pani współmałżonka/i /partnera/ki na rynku pracy.

Jeżeli pracował(a) on/ona dla więcej niż jednego pracodawcy, lub jeżeli jednocześnie
pracował(a) i był(a) samozatrudniony/-a, udziel odpowiedzi na podstawie jej/jego głównej pracy
zarobkowej.
Jeżeli przebywa on/ona na emeryturze lub czasowo nie wykonuje pracy zarobkowej, proszę
udzielić odpowiedzi biorąć pod uwagę jej/jego ostatnią pracę zarobkową.
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Display This Question:
If Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
u... = Hann/hún er í launaðri vinnu
Or Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
u... = Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en hefur verið það áður

sp49
Czy jest lub była ta osoba pracownikiem, osobą samozatrudniną lub w pracowała dla firmy
będącej własnością jej/jego rodziny?

o Pracownik (1)
o Samozatrudniony/a, nie zatrudnia innych pracowników (2)
o Samozatrudniony/-a z 1-9 pracownikami (3)
o Samozatrudniony/-a z 10 lub większą liczbą pracowników (4)
o Pracuję dla firmy będącej własnością mojej rodziny (5)
o Nie wiem (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
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Display This Question:
If Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
u... = Hann/hún er í launaðri vinnu
Or Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
u... = Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en hefur verið það áður

sp50
Czy kiedykolwiekPana/Pani żona/mąż/partnerka/partner nadzoruje lub nadzorował(a) innych
pracowników?

Obowiązki z zakresu zarządzania obejmują nadzór i odpowiedzialność za pracę innych.

o Tak (1)
o Nie (2)
o Nie wiem (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Display This Question:
If Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
u... = Hann/hún er í launaðri vinnu
Or Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
u... = Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en hefur verið það áður

sp51a
Jak nazywa sie stanowisko lub zajecie (wykonywany zawód)
Pana/Pani męża/żony/partnera/partnerki w glównym miejscu pracy?
Prosimy o dokładne opisanie

o (1) ________________________________________________
o Nie wiem (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Display This Question:
If Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
u... = Hann/hún er í launaðri vinnu
Or Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
u... = Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en hefur verið það áður

sp51b
Jakie czynności wykonuje/wykonywał/a on/ona w swojej głównej pracy?

Prosimy o dokładne opisanie

o (1) ________________________________________________
o Nie wiem (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Display This Question:
If Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
u... = Hann/hún er í launaðri vinnu
Or Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
u... = Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en hefur verið það áður

sp51c
Czym zajmuje się/zajmowała się firma w której ta osoba pracuje /pracowała?

Prosimy o dokładne opisanie

o (1) ________________________________________________
o Nie wiem (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Display This Question:
If Átt þú maka eða ert þú í föstu sambandi? Ef já, búið þið saman? = Já, ég á maka eða er í föstu
sambandi og við búum saman
Or Átt þú maka eða ert þú í föstu sambandi? Ef já, búið þið saman? = Já, ég á maka eða er í föstu
sambandi en við búum ekki saman

sp52
Które z poniższych stwierdzeń najtrafniej opisuje obecną sytuację
Pana/Pani męża/żony/partnera/partnerki?

Jeżeli obecnie nie pracuje on/ona z powodu przejściowej choroby, urlopu macierzyńskiego,
przedłużonego urlopu, strajku itp., proszę odpowiedzieć na poniższe pytania tak, jakby
pracował(a) na swoim normalnym stanowisku.

o
Praca zarobkowa (jako pracownik, osoba samozatrudniona lub osoba zatrudniona
w firmie należącej do członka rodziny) (1)
o Poszukuje pracy/bezrobotny/a (2)
o Nauka (nieopłacona przez pracodawcę) (3)
o Staż lub praktyki zawodowe (4)
o Przewlekła choroba lub niepełnosprawność (5)
o Emerytura (6)
o
Prowadzenie domu – nadzór nad gospodarstwem domowym, opieka nad dziećmi lub
innymi osobami (7)
o Inne, jakie? (9)
o Nie wiem (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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sp53
Czy jest Pan/Pani lub kiedykolwiek był(a) członkiem związku zawodowego?

o Tak, obecnie (1)
o Tak, w przeszłości (2)
o Nie (3)
o Nie wiem (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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sp54 Czy należy Pan/Pani do grup lub organizacji religijnej, jeśli tak, to jakie?

o Nie, nie należę do grup lub organizacji religijnych (1)
o Kościół narodowy (2)
o Kościół katolicki (3)
o Protestantyzm ale nie do Kościoła narodowego (4)
o Kościół prawosławny (5)
o Inna religia chrześcijańska (6)
o Judaizm (7)
o Islam (8)
o Buddyzm (9)
o Hinduizm (10)
o Inne religie wschodu (11)
o Religie pogańskie (12)
o Inne religie (13) ________________________________________________
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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sp55 Wyłączając szczególne okoliczności takie jak : ślub, pogrzeb itp., jak często uczestniczy
Pan/Pani w religijnych uroczystościach?

o Kilka razy w tygodniu lub częściej (1)
o Raz w tygodniu (2)
o Dwa do trzech razy w miesiącu (3)
o Raz w miesiącu (4)
o Kilka razy w roku (5)
o Raz w roku (6)
o Rzadziej niż raz w roku (7)
o Nigdy (8)
o Nie chcę odpowiadać (98)
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sp56
Niektóre grupy znajdują się wyżej na drabinie społecznej, zaś inne – niżej. Poniżej znajduje się
skala przedstawiająca poszczególne stopnie tej drabiny, od najwyższego do najniższego.
Gdzie na skali umieściłby Pan/ umieściłaby Pani siebie?

o 10 - U góry (10)
o 9 (9)
o 8 (8)
o 7 (7)
o 6 (6)
o 5 (5)
o 4 (4)
o 3 (3)
o 2 (2)
o 1 - Na dole (1)
o Nie wiem (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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sp57
Obecnie wielu ludzi z różnych przyczyn nie bierze udziału w wyborach. Czy brał(a)
Pan/Pani udział w ostatnich wyborach do parlamentu islandzkiego w pażdzierniku 2017 r.?

o Tak (1)
o Nie (2)
o Nie byłem/-am uprawniony/-a do glosowania (3)
o Nie chcę odpowiadać (99)
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Display This Question:
If Sumt fólk nú til dags kýs af ýmsum ástæðum ekki í kosningum. Kaust þú í síðustu
alþingiskosningum... = Já, ég kaus

sp58
Na którą partie głosował(a) Pan/Pani w wyborach parlamentarnych w październiku 2017?

o Ludowy Front Islandii (Alþýðufylkingin) (1)
o Świetlana Przyszłość (Björt framtíð) (2)
o Świt (Dögun) (3)
o Partia Ludowa (Flokkur Fólksins) (4)
o Partia Postępu (Framsóknarflokkurinn) (5)
o Partia Centrum (Miðflokkurinn) (6)
o Partia Piratów (Píratar) (7)
o Sojusz Socjaldemokratyczny (Samfylkingin) (8)
o Partia Niepodłeglości (Sjálfstæðisflokkurinn) (9)
o Odrodzenie (Viðreisn) (10)
o Ruch Zieloni-Lewica (Vinstrihreyfingin - grænt framboð) (11)
o Inna (WPISAC) (95) ________________________________________________
o Oddałem nieważny głos (96)
o Nie wiem (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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sp59
Proszę wskazać, do której lub których z ponieższych grup czuje się Pan/Pani przynależny/a?
Proszę wybrać jedną lub dwie opcje z karty

▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢

Islandzka (1)
Polska (2)
Litewska (3)
Filipińska (4)
Łotewska (5)
Rumuńska (6)
Niemiecka (7)
Tajska (8)
Brytyjska (9)
Portugalska (10)
Amerykańska (11)
Wietnamska (12)
Hiszpańska (13)
Duńska (14)
Szwedzka (15)
Norweska (16)
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▢
▢
▢
▢

Inna – jaka? (17) ________________________________________________

⊗Nie należę do żadnej z grup
⊗Nie wiem

(95)

(98)

⊗Nie chcę odpowiadać

(99)
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sp60-63
Ile osób zamieszkuje na co dzień w Pana/Pani gospodarstwie domowym?

Wprowadź liczbę
Ile osób dorosłych (powyżej 18 lat), wliczając Pana/Pania, mieszka na co dzień w Pana/Pania
gospodarstwie domowym? : _______ (1)
Ile dzieci w wieku 6–17 lat mieszka na co dzień w Pana/Pani gospodarstwie domowym? :
_______ (2)
Ile dzieci w wieku 5 lat i młodszych mieszka na co dzień w Pana/Pani gospodarstwie
domowym? : _______ (3)
Total : ________

Page Break

Page 87 of 94

sp64 Biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy, proszę powiedzieć, ile wyniosły Pana/Pani
przeciętnemiesięcznezarobki (dochody) brutto (przed podatkiem) pochodzące z obecnej Pani
pracy Dochód całkowity odnosi się łącznie do wszystkich pensji, dochodów z pracy
dodatkowej i pracy w nadgodzinach, pożyczek studenckich, świadczeń ubezpieczeniowych,
emerytur/rent, świadczeń mieszkaniowych itp.
Proszę oszacowaćj kwotę, jeżeli nie jest Pan/Pani w stanie podać jej dokładnie

o
Mój całkowity dochód mieszięczy (w ISK) to średno: (1)
________________________________________________
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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Display This Question:
If Næst spyrjum við um hve margir búa venjulega á heimili þínu? Vinsamlega sláðu inn fjölda [ Að
sjálfum/sjálfri þér meðtöldum/meðtalinni, hve margir fullorðnir, 18 ára og eldri, búa venjulega á heimilinu?
] >= 2

sp65 Ile wyniosly w ostatnim miesiacu calkowite dochody brutto (przed podatkiem) Pana/Pani
gospodarstwa domowego?
Dochód całkowity odnosi się łącznie do wszystkich pensji, dochodów z pracy dodatkowej i
pracy w nadgodzinach, pożyczek studenckich, świadczeń ubezpieczeniowych, emerytur/rent,
świadczeń mieszkaniowych itp.
Proszę oszacować kwotę, jeżeli nie jeste Pan/Pani w stanie podać jej dokładnie

o
Dochód całkowity gospodarstwa domowego to średnio: (1)
________________________________________________
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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sp66
Jaki jest Pana/Pani obecny prawny stan cywilny?
Jeżeli nigdy nie był(a) Pan/Pani żonaty/zamężna, ale żyje Pan/Pani w nieformalnym związku,
proszę zaznaczyć opcję „Nigdy nie byłem/-am żonaty/zamężna/w formalnym związku”.

o Jestem w związku małżeńskim (prawnie uznawanym) (1)
o Jestem w zarejestrowanym związku partnerskim (prawnie uznawanym) (2)
o W separacji (orzeczonej przez sąd) (3)
o Rozwiedziony/-a (rozwód orzeczony przez sąd) (4)
o Wdowiec/wdowa (5)
o
Żadna z powyższych [NIGDY nie byłem żonaty/ NIGDY nie byłam zamężna/ NIGDY nie
byłem/am w zarejestrowanym związku partnerskim (prawnie uznawanym)] (6)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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sp67
A w jakim kraju urodził się Pana/Pani ojciec?

o Islandia (1)
o
Kraj inny niż Islandia – jaki? (2)
________________________________________________
o Nie wiem (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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sp68
A w jakim kraju urodziła się Pana/Pani matka?

o Islandia (1)
o
Kraj inny niż Islandia – jaki? (2)
________________________________________________
o Nie wiem (98)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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sp69
Jakby Pan/Pani określił/ła swoje miejsce zamieszkania?

o Duże miasto (1)
o Przedmieścia lub peryferie dużego miasta (2)
o Małe miasto (3)
o Wieś (4)
o Farma lub dom na obszarze wiejskim (5)
o Nie chcę odpowiadać (99)
Page Break
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End of Block: Bakgrunnsspurningar- Standard ISSP
Start of Block: H hluti - SPURNINGAR UM NETPANEL
H3
Czy ma Pan/Pani jakiekolwiek uwagi dotyczące ankiety lub poszczególnych pytań?

________________________________________________________________

Page Break
Lokatexti
DZIĘKUJEMY ZA CZAS POŚWIĘCONY NA UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA
End of Block: H hluti - SPURNINGAR UM NETPANEL
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