
EmPaci GoA 2.2 - Ankieta obywatelska 12.08.2019 

Wersja końcowa 

                                                                                                                          

 

Należy zastąpić odpowiednio [MIASTO POCHODZENIA] oraz [KRAJ POCHODZENIA]. 

 

1. Zainteresowanie polityką i zaangażowanie obywatelskie. 

  

1.  Jak mocno interesujesz się polityką gminną? 

a.   Bardzo mocno 

b.   Dość mocno 

c.    Średnio 

d.   Dość słabo 

e.   Nie interesuje się polityką gminną  

 

2.   Jak często omawiasz kwestie polityczne z rodziną? 

a.   Codziennie 

b.   Raz w tygodniu 

c.   Raz w miesiącu 

d.   Raz w roku 

e.   Nigdy 

 

3.   Jak często omawiasz kwestie polityczne z kolegami? 

a.   Codziennie 

b.   Raz w tygodniu 

c.   Raz w miesiącu 

d.   Raz w roku 

e.   Nigdy 

 

4. Czy kiedykolwiek szukałeś kontaktu z członkiem rady gminy? 

a.   Tak 

b.   Nie 

  

5. Czy brałeś/aś udział w ostatnim głosowaniu do rady gminy? 

a.   Tak 

b.   Nie 

c.   Nie wiem. 

d.   Nie jestem upoważniony/a do głosowania 

e. Nie chcę odpowiadać. 

 

6.   Z którym z poniższych zdań zgadzasz się w największym stopniu? 

a.   Polityka lokalna jest reprezentowana przez mężczyzn. 

b.   Polityka lokalna jest reprezentowana przez kobiety. 

c.   W przybliżeniu jest równa reprezentacja kobiet i mężczyzn w polityce 

lokalnej. 

 

7.   Która z poniższych kwestii jest najważniejsza w polityce gminnej? 

a.   Możliwość trudnych negocjacji i wygrania. 

b.   Możliwość osiągnięcia porozumienia. 

c.  Nie mam opinii na ten temat. 



 

8.   Czy kiedykolwiek: 

 

 Tak, 
więcej niż 
dwa razy 

Raz lub 
dwa razy 

Nigdy 

Byłeś/aś zaangażowany/a w przekonywanie innych 
w sprawach społecznych? 

   

Podpisałeś/aś petycję?    

Bojkotowałeś/aś markę/produkt/osobę ze względu 
na swoje przekonania religijne? 

   

Brałaś/eś udział w imprezach charytatywnych?    

Brałaś/eś udział w proteście/manifestacji?    

 

9.   Która forma zaangażowania społecznego wydaje się najbardziej do Ciebie 

przemawiać? 

możliwość wielokrotnego wyboru 

a.   Wspieranie projektów regionalnych rad 

b.   Działalność dla organizacji pozarządowej 

c.   Wolontariat/prace społeczne 

d.   Inicjatywa sąsiedzka 

e. Współpraca z organizacjami miejskimi 

f. Udział w protestach 

g.   Inne <POLE TEKSTOWE> 

h.  Żadna z powyższych 

 

10. Jeśli jesteś powiązany/a z grupami/organizacjami mającymi na celu rozwiązywanie 

problemów w Twojej społeczności, jaki jest obszar ich działalności: 

możliwość wielokrotnego wyboru 

a.   Ochrona środowiska 

b.   Zdrowie oraz usługi społeczne, 

c.   Edukacja 

d.   Praca z młodzieżą 

e.   Organizacje polityczne/partie 

f. Organizacje społecznościowe 

g. Urbanistyka 

h.   Inne <POLE TEKSTOWE> 

i.  Żaden z powyższych 

  



 

2. Miejsce zamieszkania [MIEJSCOWOŚĆ] 

 

11. Czy jesteś ogólnie zadowolony/a z życia w [NAZWA MIEJSCOWOŚCI]  
 pozycja 1 „W ogóle się nie zgadzam” do 5 

„W pełni się zgadzam” 

Ogólne 
Zadowolenie 

Ogólnie jestem zadowolony/a z miejscowości, w której 
mieszkam 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ 

Ogólnie rzecz biorąc, nie lubię miejscowości, w której 
mieszkam* 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ 

Ogólnie lubię życie w tej miejscowości  
⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ 

W jakim stopniu jesteś zadowolony/a z życia w 
miejscowości, w której mieszkasz?**  

 

12.   Jak długo mieszkasz w [NAZWA MIEJSCOWOŚCI]? 

a.   Mniej niż rok 

b.   1-2 lata 

c.   3-5 lat 

d.   6-10 lat 

e.   Ponad 10 lat 

 

13.   Czy urodziłeś/aś się i wychowałeś/aś w [NAZWA MIEJSCOWOŚCI] 

a.   Tak 

b.   Nie 

  

14. W mojej opinii, w [NAZWA MIEJSCOWOŚCI] jest: 

a.   Bardzo komfortowo 

b.   Komfortowo 

c.   Mało komfortowo 

d.   Zupełnie niekomfortowo 

e. Ciężko powiedzieć 

 

15.   W jakim stopniu jesteś związany/a z [NAZWA MIEJSCOWOŚCI]? 

a.   Jestem bardzo związany/a 

b.   Raczej jestem związany/a 

c.   Raczej nie jestem związany/a 

d.   W ogóle nie jestem związany/a 

e.   Ciężko powiedzieć 

  

16.   Jak długo planujesz mieszkać w [NAZWA MIEJSCOWOŚCI]? 

a.   Planuję wyjechać w ciągu roku 

b.   Planuję zostać 1-5 lat 

c.   Dłużej niż 5 lat 

d.   Nie planuję wyjeżdżać z mojej miejscowości 

e.  Ciężko powiedzieć 

  

17.   Mieszkasz w:  

a.   Wynajmowanym mieszkaniu lub domu 

b.   Swoim własnym mieszkaniu lub domu 

c.   Inne <POLE TEKSTOWE> 



 

18.   Jak ważne są dla Ciebie poniższe atrybuty względem satysfakcji z życia i w jakim 

stopniu jesteś z nich zadowolony/a? 

 

Czynnik Ogólne pozycje 

Ważność Zadowolenie 

1 „w ogóle” ..... do ..... 5 
„bardzo” 

1 „w ogóle” ..... do ..... 5 
„bardzo” 

Miejskość 
i 
różnorodnoś
ć 

Szeroka oferta wydarzeń kulturalnych 
(teatr, życie nocne, itd.) 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

Różnorodność oferty zakupowej 
⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

Wiele różnych kultur i subkultur 
⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

Energia i atmosfera miasta 
⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

Dostępność różnych usług 
⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

Obraz miejski miasta 
⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

Otwartość i tolerancja w mieście 
⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

Natura 
i relaks Dużo publicznych miejsc zielonych 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

Jakość środowiska (niskie 
zanieczyszczenie) 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

Liczne parki i przestrzenie otwarte 
⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

Szeroka oferta zajęć na świeżym 
powietrzu 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

Spokój w mieście 
⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

Czystość miasta 
⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

Dostęp do wody 
⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

Perspektywy 
zawodowe Ogólny poziom stawek 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

Dobre perspektywy pracy i awansu 
⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

Ogólny wzrost ekonomiczny regionu 
⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

Organizacje zawodowe w mieście 
⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

Efektywność 
kosztowa Rynek mieszkaniowy/koszt wynajmu 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

Ogólny poziom cenowy w 
miejscowości/koszty życia 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

Dostępność mieszkań i domów 
⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      

⚪ 

 



 

3. Budżetowanie partycypacyjne 

  

19.   Czy już wcześniej słyszałeś/aś o partycypacyjnym budżetowaniu? 

a.   Tak 

b.   Nie 

  

Budżetowanie partycypacyjne jest to proces demokratyczny, w którym obywatele decydują 

w jaki sposób wydać część budżetu miejskiego lub publicznego. W ten sposób to obywatele 

decydują gdzie ulokować część budżetu miejskiego lub publicznego. 

Budżetowanie partycypacyjne rozpoczęło się w Porto Alegre, w Brazylii w roku 1989. Od 

tego czasu proces ten rozprzestrzenił się po ponad 3 000 miast na całym świecie i był 

wykorzystywany do decydowania o budżecie z państwa, miasta, władz lokalnych, szkół i 

innych instytucji. 

  

20.   Czy uważasz, że budżetowanie partycypacyjne powinno być wdrożone w [NAZWA 

MIEJSCOWOŚCI]? 

a.   Tak 

b.   Nie. Dlaczego? [pole tekstowe] - przejdź do pytań dotyczących danych 

osobowych nr 30 poniżej 

c.  Proces ten został już wdrożony w mojej miejscowości (pytanie nr 28 

zostanie udostępnione tylko dla ankietowanych, którzy wybrali tą 

odpowiedź). 

d.   Nie wiem. 

 

21.   Na które obszary chcesz wpłynąć za pomocą budżetowania partycypacyjnego?  

możliwość wielokrotnego wyboru 

a.  Na sposób w jaki miasto zbiera pieniądze (np. podatki). 

b.   Na sposób w jaki miasto oszczędza pieniądze (np. cięcia budżetowe). 

c.  Na sposób w jaki miasto wydaje pieniądze (np. wdrażanie projektów). 

 

22.   W zakresie budżetowania partycypacyjnego, chciałbym/chciałabym mieć prawo 

głosu w kwestii: 

a.   Całego budżetu [NAZWA MIEJSCOWOŚCI] 

b.   Części budżetu ze stałą kwotą na dowolny temat 

c.   Wyłącznie w kwestii szczególnych obszarów budżetu (np. służba zdrowia) 

d.  Tylko w poszczególnych i ważnych tematach/projektach 

e.   Nie mam opinii na ten temat. 

  

23.   W zakresie budżetowania partycypacyjnego, chciałbym/chciałabym mieć wpływ 

oraz prawo głosu w następujących obszarach budżetowych: 

możliwość wielokrotnego wyboru 

a.   Edukacja 

b.   Sprawy kulturalne 

c.   Sprawy społeczne 

d.   Sprawy młodzieży 

e. G. Urbanistyka 

f.   Służba zdrowia 

g. Oferta sportowa 

h.   Infrastruktura 

i. Środowisko 



j.  Ekologia 

k.   Turystyka 

l.   Administracja centralna 

m.   Inne specyficzne obszary, mianowicie: <POLE TEKSTOWE> 

n. żaden z powyższych 

  

24.   W mojej opinii: 

Wybierz jedno zdanie, które jest najbliższe Twoim poglądom 

a.   Obywatele powinni składać tylko takie propozycje, które są następnie 

wybierane przez lokalną radę w [NAZWA MIEJSCOWOŚCI]. 

b.   Obywatele powinni składać propozycje, które następnie podlegają 

głosowaniu obywateli. (POKAŻ pytanie Nr 25) 

c.   Propozycje powinny być składane przez lokalną radę w [NAZWA 

MIEJSCOWOŚCI], a następnie poddawane głosowaniu obywateli. 

(POKAŻ pytanie Nr 25) 

d.   Inne, mianowicie: <POLE TEKSTOWE>. 

e.   Ciężko powiedzieć. 

 

 

25.(pojawia się wyłącznie, gdy w pytaniu 24 została wybrana odpowiedź b lub c). Czy 

przed złożeniem propozycji powinna odbyć się dyskusja na jej temat?  

a.   Tak 

b.   Nie 

 

 

26.   Nad iloma propozycjami chciałbyś/chciałabyś głosować? 

a.   Nad wszystkimi, które zostały przedstawione przez obywateli. 

b.   Tylko nad tymi, które zostały wstępnie wybrane przez lokalną radę. 

c.   Nad ograniczoną liczbą propozycji, mianowicie <POLE TEKSTOWE>. 

 

27.   Preferuję następujące sposoby udziału w budżetowaniu partycypacyjnym: 

możliwość wielokrotnego wyboru 

a.   Tryb online 

b.   Ankiety pisemne 

c.   Osobiście 

d.   Inne, mianowicie: <POLE TEKSTOWE>. 

e.   Nie mam żadnych preferencji w tej kwestii. 

  

28.   Jaki wiek powinien upoważniać obywateli do głosowania nad budżetowaniem 

partycypacyjnym? 

a.   Powyżej 16 roku życia 

b.   Powyżej 18 roku życia 

c.   Inne, mianowicie: <POLE TEKSTOWE>. 

 

29.   Jakich informacji oczekiwałbyś/oczekiwałabyś względem wyników ukończonej 

procedury budżetowania partycypacyjnego? 

możliwość wielokrotnego wyboru 

a.   Nie potrzebuję informacji 

b.   Informacji włącznie z ogólnym sprawozdaniem [NAZWA 

MIEJSCOWOŚCI]. 

c.   Tylko szczegółowy raport o budżetowaniu partycypacyjnym. 



d.   Szczegółowy raport o budżetowaniu partycypacyjnym włącznie z 

monitorowaniem wdrażania 

e.   Inne, mianowicie: <POLE TEKSTOWE>. 

f.    Nie mam żadnych preferencji w tej kwestii. 

 

 

  

30.   Czy już wcześniej brałeś/aś udział w partycypacyjnym budżetowaniu? 

a.   Tak (POKAŻ pytanie Nr 32) 

b.   Nie (POKAŻ pytanie Nr 31) 

c.   Nie wiem. 

  

31.   Jeżeli nie, dlaczego?  (POKAŻ to pytanie jeżeli w pytaniu nr 30 wybrano odpowiedź 

„Nie”). 

a.   Nie interesuje się polityką 

b.   Nie interesuje się zagadnieniami społecznymi 

c.   Nie byłem wystarczająco poinformowany/a aby podejmować decyzję 

d.   To niedogodne/Nie mam czasu 

e.   Ciężko uzyskać rzetelne informacje 

f.   Mam inne powody <POLE TEKSTOWE> 

  

  

4. Dane osobowe   

 

32. (jeśli dotyczy gminy partnerskiej) W której części [NAZWA MIEJSCOWOŚCI] 

mieszkasz? 

a.   [NAZWA CZĘŚCI GMINY 1] 

b.   [NAZWA CZĘŚCI GMINY 2] 

c.   … 

d.   [NAZWA CZĘŚCI GMINY N] 

e.    Nie mieszkam w [NAZWA MIEJSCOWOŚCI] 

 

33.   Płeć: 

a.   Kobieta 

b.   Mężczyzna 

c.   Inne 

  

34. (Jeśli jest taka możliwość poproś o dokładny wiek, jeżeli nie, skorzystaj ze skali 

poniżej): Wiek: 

a.   Poniżej 18 roku życia 

b.  19 do 20 lat 

c.   21 do 25 lat 

d.   26 do 35 lat 

e.   36 do 45 lat 

f.   46 do 55 lat 

g.   56 do 65 lat 

h.   66 do 75 lat  

i.   76 do 85 lat  

k.   86 lat lub więcej 

 

  



35.   Stan cywilny: 

a.   Kawaler/panna 

b.  Związek partnerski 

c.  Żonaty/zamężna (związek zalegalizowany) 

d. Rozwiedziony/a / w separacji 

f.  Wdowiec/wdowa 

 

 

 

36.   Sytuacja rodzinna: 

a.   Niezależny/a 

b.   W związku lub w małżeństwie 

c.   Rodzicielstwo: dzieci i młodzież (Pokaż pytanie nr 37) 

d.   Dorosłe dzieci (puste gniazdo rodzinne) (Pokaż pytanie nr 37) 

e.   Okres emerytury lub seniorzy. 

 

37.   Ile posiadasz dzieci? 

a.   0 

b.   1 

c.   2-3 

d.   4 i więcej 

 

 

38.   Aktualny status zawodowy: 

a.   Zatrudniony/a 

b.  Samo - zatrudniony/a 

c.   Bezrobotny/a, okres pomiędzy pracami (krótszy niż 3 miesiące) 

d.  Długotrwale bezrobotny/a 

e.   Na emeryturze 

f.   Studia/edukacja (brak czynności zawodowych) 

g.   Praca w domu 

h.   Inne <POLE TEKSTOWE> 

  

39. Najwyższy poziom osiągniętej edukacji: 

a.   Brak wykształcenia 

b.   Wykształcenie podstawowe 

c.   Szkoła średnia lub zaświadczenie o ukończeniu edukacji o stopniu 

średnim 

d.   Okres studiów 

e.   Tytuł naukowy (licencjat lub magister) 

f.   Tytuł doktorski                

g.   Inny stopień   

  

40.   Jak dużej jest Twoje gospodarstwo domowe? 

liczba osób z którą mieszkasz, włącznie z Tobą 

a.   1 osoba 

b.   2 osoby 

c.   3-5 osób 

d.   Powyżej 5 osób 

  

41.   Kraj urodzenia 



Miejsce urodzenia [KRAJ, NA KTÓREGO TERENIE ZNAJDUJE SIĘ GMINA] 

[ROZWIJANA LISTA lub POLE TEKSTOWE]  

  

42.   Obywatelstwo 

Jestem obywatelem [KRAJ, NA KTÓREGO TERENIE ZNAJDUJE SIĘ 

GMINA] [ROZWIJANA LISTA lub POLE TEKSTOWE]  


