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BADANIA ANKIETOWE
Niniejszy kwestionariusz jest częścią dużego projektu badawczego Unii Europejskiej,
który bada wpływ branż o dużym nasyceniu wiedzą oraz rodzących się branż
kreatywnych na konkurencyjność unijnych regionów metropolitalnych. Stosując podejście
porównawcze obejmujące 13 takich regionów, poszukuje się odpowiedzi na pytanie, w
jakim stopniu kreatywność, innowacje i wiedza są istotne dla pomyślnego
długookresowego rozwoju gospodarczego. Pracując w sektorze gospodarki, który walnie
przyczynia się do rozwoju poznańskiego regionu metropolitalnego, jest Pani/Pan cennym
źródłem informacji dla naszego projektu.
Chcielibyśmy poznać poglądy na następujące kwestie:
• życie w Poznaniu
• praca i jej środowisko
• miejsce zamieszkania i środowisko życia.
Naturalnie, udział Pani/Pana w ankiecie jest dobrowolny, spełnia ona także standardy
etyczne obowiązujące obecnie w tego typu badaniach. Odpowiedzi Pani/Pana są
anonimowe i poufne w ramach niniejszego projektu. Wypełnienie kwestionariusza nie
powinno zabrać Pani/ Panu więcej niż 20 minut.
Żeby wypełnić kwestionariusz:
• proszę wybrać odpowiedź stawiając fajeczkę √ przy odpowiedniej pozycji;
• jeśli życzy sobie Pani/Pan zmienić jakąś wypowiedź, proszę zmienić fajeczkę
przy niewłaściwej odpowiedzi na X;
• bylibyśmy wdzięczni za wypełnienie ankiety piórem/długopisem, nie ołówkiem.
Dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety.
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KWESTIONARIUSZ
SEKCJA A.

ZADOWOLENIE Z MIASTA

Pytania w tej części dotyczą tego, jak długo mieszka Pani/Pan w Poznaniu i dlaczego tu
Pani/Pan mieszka. Proszę wybrać odpowiedź stawiając znak √ przy odpowiedniej pozycji.

A1) Jak długo mieszka Pani/Pan w Poznaniu?
Mniej niż rok
1-2 lata
2-5 lat
5-10 lat
Ponad 10 lat

A2) Gdzie Pani/Pan mieszkał/a, zanim przeniósł/a się do Poznania?
W Poznaniu, ale w innej dzielnicy
W innym mieście w województwie wielkopolskim
W innym mieście w Polsce
Poza Polską
Poza Europą

A3) Proszę zaznaczyć 4 najważniejsze powody, dla których mieszka Pani/Pan
w Poznaniu (od 1 - najważniejszy, do 4 - najmniej ważny)
Powiązania osobiste

Urodziłem/am się tu
Rodzina w Poznaniu
Studiowałem/am w Poznaniu
Bliskość przyjaciół

Praca

Przeprowadziłem/am się tu z powodu swojej
pracy
Przeprowadziłem/am się tu z powodu pracy
mojego partnera/mojej partnerki
Są tu możliwości dobrej pracy
Wyższe zarobki

Lokalizacja

Wielkość miasta
Pogoda/klimat
Dobre połączenia komunikacyjne
Bliskość natury (jeziora, lasy, wieś)

Cechy miasta

Przystępne ceny mieszkań
Dostępność mieszkań
Jakość mieszkań
Bezpieczne dla dzieci
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Ludzie/Atmosfera
społeczna

Otwarci na różnych ludzi (w sensie rasowym,
etnicznym)
Otwarte umysły, tolerancyjni
Przyjaźni dla gejów/lesbijek
Język (mogą porozumiewać się po angielsku/
niemiecku/ hiszpańsku/ włosku/ holendersku,
itd.)
Ogólna przyjacielskość miasta
Urozmaicona oferta spędzania wolnego czasu
/rozrywki
Różnorodność kulturalna
Różnorodność zabudowy

Edukacja

Obecność dobrych szkół wyższych

Inne powody

(proszę podać)

A4) Które z poniższych stwierdzeń opisuje sytuację Pani/Pana?
Chciałem/am mieszkać w tym mieście, więc znalazłem/am tu pracę
Mój partner/partnerka chcieli mieszkać w tym mieście, więc znaleźliśmy tu pracę
Mieszkam w tym mieście, bo znalazłem/am tu pracę
Mieszkam w tym mieście, bo mój partner/partnerka znaleźli tu pracę
Nie dotyczy

Poniższe pytania dotyczą doświadczeń Pani/Pana z Poznaniem jako miastem i stopnia
zadowolenia Pani/Pana z różnych aspektów życia w tym mieście.
A5) Jak często zdarza się Pani/ Panu robić poniższe rzeczy?
Codziennie

A

Wyjście do pubu

B

Jedzenie na mieście

C

Wyjście do kina, teatru, na koncert

D

Zwiedzanie muzeum /galerii sztuki

E

Spacer po centrum miasta

F

Wycieczki do parków narodowych
lub terenów zielonych na obrzeżach
miasta

G

Wyjście do klubu nocnego

H

Wyjście na imprezę sportową

I

Wyjście do parku

J

Uczestnictwo w festiwalu

J

Wizyta u znajomych

L

Udzielanie się w stowarzyszeniach
mieszkańców

M

Uczestnictwo w działalności religijnej

N

Uczestnictwo w pracach społecznych

Co najmniej
raz w
tygodniu

Rzadziej

Nigdy

Nie
wiem
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O

Uczestnictwo w działalności
politycznej (związek zawodowy,
partia polityczna, itp.)

P

Inne (proszę podać)

A6) W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/y z następujących wydarzeń/
obiektów/usług rozrywkowych oferowanych przez Poznań bądź ich cech?
Bardzo
zadowolo
ny
A

Jakość przestrzeni publicznej
(parki, place itd.)

B

Jakość obiektów sportowych

C
D
E

Zadowolo
ny

Ani
jedno,
ani
drugie

Niezadowolo
ny

Bardzo
niezado
wolony

Nie
mam
zdania

Jakość i różnorodność
festiwali i imprez
kulturalnych
Jakość i różnorodność galerii
sztuki/ muzeów
Jakość i różnorodność
restauracji

F

Jakość pubów

G

Jakość kin

H

Jakość centrów handlowych

I

Architektura miasta/ zabytki

J

Liczba zrzeszeń/ organizacji
na rzecz działalności
społecznej

A7) W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/y z następujących usług publicznych
oferowanych przez Poznań?
Bardzo
zadowolo
ny
A
B
C

Zadowolo
ny

Ani
jedno,
ani
drugie

Niezadowolo
ny

Bardzo
niezado
wolony

Nie
mam
zdania

Jakość transportu
publicznego Poznania
Poruszanie się własnym
środkiem transportu w
obrębie miasta
Łączność między miastem a
peryferiami

D

Bezpieczeństwo na ulicach

E

Służba policyjna

F

Liczba dróg rowerowych

G

Jakość atrakcji turystycznych

H

Zabezpieczenie społeczne

I

Jakość służby zdrowia
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A8) Jak oceniłaby/ oceniłby Pani/Pan następujące aspekty środowiskowe miasta?
Bardzo
dobrze
A

Stan nawierzchni ulic i chodników

B

Czystość ulic i chodników

C

Zbiórka surowców wtórnych

D

Jakość wody pitnej

E

Wywóz śmieci

F

Czystość urządzeń w parkach miejskich

G

Korki drogowe

H

Dostępność miejsc parkingowych

I

Dostępność dróg rowerowych

J

Poziom hałasu

K

Zanieczyszczenie powietrza

L

Jakość placów zabaw w mieście

Dobrze

Średnio

Słabo

Bardzo
słabo

Nie
mam
zdania

A9) Czy martwią Panią/Pana w Poznaniu następujące sprawy:
Bardzo
martwią
A

Poziom przestępczości w mieście

B

Bezpieczeństwo

C

Dostępność rekreacji dla nastolatków

D

Dostępność mieszkań w przystępnej
cenie

E

Dostępność rekreacji dla seniorów

F

Dostępność miejsc pracy

G

Dostępność transportu publicznego

H

Dostępność rekreacji dla dzieci

I

Ilość graffiti

J

Narkotyki

K

Bezdomność

L

Agresja /zachowania antyspołeczne na
ulicach

M

Prostytucja na ulicach

N

Ruch drogowy

O

Demonstracje w przestrzeniach
publicznych

Trochę
martwią

Nie martwią

Nie mam
zdania
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A10) W kategorii kosztów utrzymania, jak wypadają następujące kwestie w Poznaniu:
Bardzo
drogo
A
B

Drogo

Średnio

Tanio

Bardzo
tanio

Nie mam
zdania

Koszty mieszkaniowe (czynsz,
spłata kredytu hipotetycznego)
Koszt podstawowych usług
związanych z gospodarstwem
domowym (gaz, prąd)

C

Koszty rozrywki

D

Koszty transportu

E

Koszty żywności i napojów
(artykułów podstawowych)

F

Ogólne koszty utrzymania

Następujące pytania dotyczą dojazdów do pracy w Poznaniu.
A11) Jaki jest główny środek transportu, którym Pani/Pan i inni członkowie
gospodarstwa domowego zazwyczaj udają się do pracy /uczelni /szkoły? Proszę
zaznaczyć odpowiednią pozycję dla każdego członka gospodarstwa:
Stopień
pokrewień
stwa z
członkiem
A

Pan/Pani

B

Członek 2

C

Członek 3

D

Członek 4

Na
piecho
tę

Rower

Kolej

Prywatne
auto

Tram
waj

Auto
bus

Pasażer w
aucie

Inny
(wymień)

A12) Średnio, jak często Pani/Pan i inni członkowie gospodarstwa domowego korzystają
z transportu publicznego?
Stopień
pokrewieństwa
z członkiem
A

Pan/Pani

B

Członek 2

C

Członek 3

D

Członek 4

Nigdy

Raz w
mies.

Kilka
razy w
mies.

Raz w
tyg.

Kilka razy
w tyg.

5 lub więcej
dni w tyg.

A13) Średnio, ile czasu zabiera Pani/ Panu droga do pracy (w jedną stronę)?
Pracuję w domu
Mniej niż 15 min
15-29 min
30-44 min
45-59 min
60-90 min
Ponad 90 min
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A14) Jak daleko musi Pani/Pan jechać, by dotrzeć do pracy (w jedną stronę)?
Pracuję w domu
Nie mam stałego miejsca pracy
Poniżej 1 km
1-4 km
5-9 km
10-14 km
15-29 km
30 km lub więcej
Nie wiem

A15) Ilu samochodów używa się w Pani/Pana gospodarstwie domowym?
Żadnego
1 samochód
2 samochody
3 samochody lub więcej

Teraz pytania o Pani/Pana opinię na temat tolerancyjności Poznania jako miasta.
A16) W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że Poznań jest miejscem
życzliwie przyjmującym ludzi z innych krajów?
Całkowicie się zgadzam
Zgadzam się
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam
Nie zgadzam się
Całkowicie się nie zgadzam
Nie mam zdania

A17) W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że Poznań jest miejscem
życzliwym dla rzucających się w oczy mniejszości?
Całkowicie się zgadzam
Zgadzam się
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam
Nie zgadzam się
Całkowicie się nie zgadzam
Nie mam zdania
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A18) W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że Poznan jest miejscem
życzliwym dla lesbijek?
Całkowicie się zgadzam
Zgadzam się
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam
Nie zgadzam się
Całkowicie się nie zgadzam
Nie mam zdania

A19) W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że Poznan jest miejscem
życzliwym dla gejów?
Całkowicie się zgadzam
Zgadzam się
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam
Nie zgadzam się
Całkowicie się nie zgadzam
Nie mam zdania

A20) W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że w Poznaniu występują
napięcia między ludźmi o wysokim i niskim poziomie dochodów?
Całkowicie się zgadzam
Zgadzam się
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam
Nie zgadzam się
Całkowicie się nie zgadzam
Nie mam zdania

Chcielibyśmy zapytać o ogólny poziom zadowolenia Pani/Pana z Poznania jako miasta.
A21) Czy uważa Pani/Pan, że w ciągu ostatnich pięciu lat jakość życia w Poznaniu:
Polepszyła się
Nie zmieniła się
Pogorszyła się
Nie mam zdania
DLACZEGO? .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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A22) Jeśli mieszkał/a Pani/Pan przez rok lub dłużej gdzieś indziej, jak oceniłaby/
oceniłby Pani/Pan Poznań jako miejsce do życia w porównaniu z tymi innymi
miejscowościami?
Najlepsze miejsce do życia
Znacznie lepsze miejsce do życia
Nieco lepsze miejsce do życia
Nieco gorsze miejsce do życia
Znacznie gorsze miejsce do życia
Najgorsze miejsce do życia
Nie dotyczy

A23) Gdzie zazwyczaj spędza Pani/Pan weekendy?
W domu
W Poznaniu (ale nie w domu)
Poza Poznaniem, ale w Polsce
Poza Poznaniem, w Europie
Nie wiem

A24) Biorąc wszystkie aspekty pod uwagę, w jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/y
z obecnego życia w Poznaniu? Proszę zaznaczyć swoją wypowiedź na skali ocen od 1 do
10, gdzie 1 oznacza 'bardzo zadowolony", a 10 'bardzo niezadowolony'.
Bardzo
zadowolony
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bardzo
niezadowolony
10

A25) Jakie jest prawdopodobieństwo, że wyprowadzi się Pani/Pan z Poznania w ciągu
najbliższych 3 lat?
Dokąd?

Dlaczego?

Prawie definitywnie
Bardzo prawdopodobne
Całkiem prawdopodobne
Niezbyt prawdopodobne
Zupełnie nieprawdopodobne

A26) Czy, Pani/ Pana zdaniem, można Poznań nazwać „miastem kreatywnym”,
porównując je z innymi miastami?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
I tak, i nie
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Nie wiem
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A27) Proszę wymienić nazwiska/ nazwy ludzi, miejsc i wydarzeń w Poznaniu, którym
Pani/ Pana zdaniem, w największym stopniu można przypisać cechę kreatywności
(3 przykłady z każdej kategorii)
Kreatywni ludzie (nazwisko, zawód)
Kreatywne rodzaje działalności/ dziedziny życia
społeczno-ekonomicznego
Kreatywne instytucje i organizacje w mieście
Kreatywne wydarzenia w mieście
Kreatywne przestrzenie (szczególnie sprzyjające
rozwojowi działalności kreatywnych)

A28) Proszę o podanie trzech najbardziej kreatywnych miast:
W Polsce
W Europie

A28) Wymień trzy konkretne przedsięwzięcia, które władze lokalne powinny podjąć, by
poprawić warunki rozwoju sektora kreatywnej wiedzy w mieście i powiecie
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SEKCJA B.

ZADOWOLENIE Z PRACY I ŚRODOWISKA
PRACOWNICZEGO

Poniższe pytania związane są z wykonywanym przez Pani/Pana zawodem i miejscem
pracy oraz stopniem zadowolenia z różnych aspektów życia zawodowego.
B1) Jakie jest Pani/Pana obecne zajęcie?
Proszę wpisać

B2) Na jakiej zasadzie jest Pani/Pan obecnie zatrudniona/y?
Zatrudniony na umowę o pracę
Pracujący na własny rachunek /na zlecenie

B3) Jaka umowa obowiązuje Panią/Pana w obecnym miejscu pracy?
Umowa stała na czas nieokreślony
Umowa na konkretny projekt
Umowa na czas określony krótszy niż 12 miesięcy
Umowa na czas określony 12 miesięcy lub dłużej
Umowa tymczasowa z urzędu zatrudnienia
Staż lub inny program szkoleniowy
Bez spisanej umowy
Inna (proszę podać)
Nie wiem/ Nie dotyczy

B4) Proszę krótko opisać, na czym polega Pani/Pana obecna praca:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

B5) Ile osób, wraz z Panią/ Panem, jest zatrudnionych w Pani/Pana głównym miejscu
pracy
Mniej niż 10
10-49
50-99
100-249
250-499
500-999
1000–1999
2000 lub więcej
(Nie wiem)
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B6) Ile lat stażu ma Pani/Pan w obecnym miejscu pracy?
Lata

B7) Ile osób, o ile w ogóle, pracuje pod Pani/Pana kierownictwem?
Liczba

B8) Ile godzin tygodniowo pracuje Pani/Pan zazwyczaj w swojej głównej pracy?
Mniej niż 20
21-30 godzin
31-42 godzin
43-55 godzin
Ponad 55 godzin
W każdym tygodniu inaczej
Nie wiem

B9) Jak Pani/Pan ocenia stopień zadowolenia z następujących aspektów swojej pracy?
Bardzo
zadowolony

A

B

C

Udogodnienia
w pracy

E

Intelektualnie
stymulujący
aspekt pracy
Przyjacielskość
otoczenia
pracy
Szkolenie, z
którego
korzystam
Płaca

G

H
I

J

Ani
zadowolony,
ani
niezadowolony

Niezadowolony

Bardzo
niezadowolony

Poczucie
spełnienia,
jakie daje
praca
Miejsce na
własną
inicjatywę
Wpływ na
własną pracę

D

F

Zadowolony

Ilość dni
wolnych/ ilość
płatnego
urlopu
Pewność
zatrudnienia
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K

Widoki na
karierę

L

Możliwość
zrównoważenia
życia
zawodowego i
osobistego
(rodzina,
przyjaciele)
Możliwość
spotykania się
i nawiązywania
kontaktów z
fachowcami z
tej samej
dziedziny
Ogólne
zadowolenie z
pracy

M

N

B10) Jak długo spodziewa się Pani/Pan pracować w obecnej firmie/organizacji?
Poniżej 6 miesięcy
Poniżej 1 roku
1-3 lata
3-5 lat
5-10 lat
Ponad 10 lat
Nie wiem

B11) Jeśli planuje Pani/Pan opuścić obecną firmę/organizację w następnym roku, jakie
są Pani/Pana 2 główne powody według hierarchii ważności?
Szukam ciekawszej pracy
Szukam lepszych zarobków
Szukam mniej stresującej pracy
Szukam lepszych warunków
Skończy mi się kontrakt
Wyprowadzam się z Poznania
Wyjeżdżam z kraju
Inne powody
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SEKCJA C.

ZADOWOLENIE Z DZIELNICY I MIESZKANIA

A teraz kilka pytań o poziom zadowolenia z dzielnicy/okolicy, w której Pani/Pan mieszka i
z zajmowanego mieszkania.
C1) Jak opisałaby/łby Pani/Pan miejsce swego zamieszkania:
Centrum dużego miasta
Tuż poza centrum dużego miasta
Daleko poza centrum dużego miasta, także na
przedmieściach
Wieś /małe miasto w obszarze metropolitalnym
Miasto średnie lub duże w obszarze metropolitalnym
(Nie wiem)

C2) Jak długo mieszka Pani/Pan w tym miejscu
Poniżej 1 roku
1-5 lat
5-10 lat
Ponad 10 lat

C3) Jaki jest poziom zadowolenia Pani/Pana z następujących aspektów życia w tym
miejscu
Bardzo
zadowolony
A

Blisko do pracy

B

Bezpieczeństwo osobiste

C

Poziom hałasu ulicznego

D

Poziom zanieczyszczenia

E

Udogodnienia w opiece
nad dziećmi

F

Opieka zdrowotna

G

Stosunki towarzyskie
z sąsiadami

H

Wygląd najbliższej okolicy

I

Dostępność sklepów
(żywność, drogeria itp.)

J

Dostępność przestrzeni
publicznych (parków itp.)

K

Dostępność transportu
publicznego

L

Ogólna jakość życia w tej
okolicy

Całkiem
zadowolony

Niezbyt
zadowolony

Bardzo
niezadowolony

Nie
mam
zdania
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C4) Czy zamieszkiwanie w tej okolicy spełniła Pani/Pana oczekiwania?
Tak
Nie

C5) Jak ważne były następujące czynniki, gdy podejmowałaby/podejmowałby Pani/Pan
decyzję, żeby wprowadzić się do obecnego mieszkania?

Bardzo
ważne
A

Odległość z domu do pracy

B

Cena mieszkania/ wysokość czynszu

C

Metraż

D

Dostępność prywatnej otwartej
przestrzeni (np. balkon, ogród)

E

Bliskość rodziny/przyjaciół

F

Bliskość usług/udogodnień

G

Bliskość transportu publicznego

H

Bliskość głównych dróg/ autostrad

I

Bliskość pubów/ klubów nocnych

J

Bliskość centrum miasta

K

Bliskość szkół dobrej jakości

L

Dostępność żłobków

M

Dostępność urządzeń rekreacyjnych

N

Jakość otoczenia/ sąsiedztwa

O

Bliskość otwartej przestrzeni publicznej
(np. parki, place zabaw)

P

Atmosfera okolicy

Dość
ważne

Średnio
ważne

Nieważne

Nie
dotyczy
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C6) W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/y z następujących aspektów swojego
mieszkania?
Bardzo
zadowolony
A

Ogólna wielkość
mieszkania

B

C

Wewnętrzna
przestrzeń
magazynowa
Wielkość kuchni

D

Wielkość sypialni

E

Widok z
mieszkania

F

Zabezpieczenie
mieszkania

G

Obecność
otwartej
przestrzeni
(ogród)
Fizyczna jakość
mieszkania

H
I

Parking

J

Hałas ze strony
sąsiadów

K

(jeśli w bloku)
Jakość
zarządzania/
utrzymania
budynku
Inne (proszę
wymienić)

L

Całkiem
zadowolony

Niezbyt
zadowolony

Bardzo
niezadowolony

Nie
mam
zdania

C7) Który opis najlepiej pasuje do Pani/Pana mieszkania?
Własne bez hipoteki (tj. bez pożyczek)
Własne z hipoteką
Lokator płacący czynsz prywatnemu gospodarzowi
Lokator płacący czynsz za mieszkanie spółdzielcze/ socjalne/
komunalne
Mieszkanie za darmo
Inne
(Nie wiem)

C8) Jeśli Pani/Pan wynajmuje mieszkanie, jaki procent Pani/Pana zarobków stanowi
czynsz miesięczny?
0-10%
11-20%
21-30%
31-40%
41-50%
51-60%

16

ACRE: The Creative City - Work and Life Satisfaction Survey

C9) Jeśli Pani/Pan kupił/a mieszkanie, jaki procent Pani/Pana zarobków stanowi
miesięczna rata kredytu hipotecznego?
0-10%
11-20%
21-30%
31-40%
41-50%
51-60%

C10) Biorąc wszystko pod uwagę, czy Pani/Pana czynsz /dług hipoteczny jest:
Bardzo łatwy do zapłacenia
Łatwy do zapłacenia
Jeszcze w granicach moich możliwości
finansowych
Niezbyt łatwy do zapłacenia
Bardzo trudny do zapłacenia
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SEKCJA D.

DANE OGÓLNE

To już ostatnia sekcja ankiety dotycząca ważnych informacji ogólnych na temat
Pani/Pana i Waszego gospodarstwa domowego.
D1) Płeć respondenta:
Mężczyzna
Kobieta
D2) Które z poniższych kategorii najlepiej opisują Pani/Pana obecne gospodarstwo
domowe?
Jedna osoba
Para
Para z dziećmi
Samotny rodzic z dziećmi
Para i inne osoby
Para z dziećmi i inne osoby
Samotny rodzic z dziećmi i inne osoby
Dwie rodziny
Gospodarstwo domowe osób spokrewnionych (np. rodzeństwo) lub
niespokrewnionych (np. przyjaciele lub współlokatorzy)
Inne (proszę opisać)

D3) Ile osób, łącznie z Panią/ Panem, zamieszkuje w Pani/Pana lokalu?
1
2
3
4
5
6 i więcej

D4) Jakie jest Pani/Pana wykształcenie?
Proszę podać

D5) Gdzie zdobył/a Pani/Pan wykształcenie?
Miasto
Szkoła
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D6) Proszę wskazać przedział Pani/Pana miesięcznych dochodów PO opodatkowaniu
(w zł):
Poniżej 1000
1000-1999
2000-2999
3000-3999
4000-4999
5000-5999
6000-6999
7000-7999
8000-8999
9000-9999
10000 lub więcej
Nie wiem/Bez odpowiedzi

D7) Proszę wskazać przedział Pani/Pana wieku:
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-78
79-84
85 lat i więcej
Bez odpowiedzi

D8) Proszę podać miejsce urodzenia:
Miejsce urodzenia

D9) Proszę podać narodowość:
Narodowość

To już koniec ankiety.
Jeszcze raz dziękujemy za współpracę i poświęcenie nam
czasu.

19

