
A n k i e t A

Patrzymy  
w tym samym kierunku

Polityka ma sens tylko wtedy, kiedy pozytywnie wpływa na życie człowieka. Politycy są potrzebni tylko 
wtedy, kiedy widzą i potrafią rozwiązywać problemy obywateli. Dla mnie Polska to przede wszystkim ludzie, 
których poznaję, chcę zrozumieć i pomóc.

Wiele elementów z naszej codzienności nie jest doskonałych i tak naprawdę pewnie nigdy nie będzie,  
ale my, jako Sojusz Lewicy Demokratycznej chcemy to zmieniać. Możemy to zrobić tylko z Waszą pomocą, 
bowiem nasza polityka to polityka zbudowana z realnych potrzeb Polaków.

Powiedzcie nam, co jest ważne w waszym życiu. Czy program, który tworzymy, mówi 
o realnych potrzebach Polaków?

Dla nas najważniejsza jest walka o powszechny dostęp do służby zdrowia, zagwarantowany przez Kon-
stytucję, a jednak odległy dla wielu Polaków. Edukacja naszych dzieci to gwarancja ich przyszłości, dlatego 
dbajmy o to, aby była powszechnie dostępna i na wysokim poziomie. Bezpieczeństwo – to hasło pojawia się 
od lat, odmieniane jest przez różne przypadki, a numer 112 stale nie działa.

czy nasze założenia są słuszne? wypełniając poniższą ankietą powiecie nam, czy idziemy w dobrym  
kierunku, by budować lepszą teraźniejszość dla nas i lepszą przyszłość dla naszych dzieci.

Grzegorz Napieralski
Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej

t w o j e  M i A s t o
1. W Twoim regionie na pierwszy plan wysuwają się problemy
 [zaznacz maksymalnie 2 odpowiedzi]

 a. Gospodarcze,

 b. Dostęp do edukacji,

 c. Dostęp do służby zdrowia,

 d. Bezpieczeństwo publiczne,

 e. Stan infrastruktury drogowej,

 f. Dostęp do dóbr kultury (kina, teatry, koncerty, wystawy),

 g. Dostęp do środków unijnych.

2. W drodze do pracy poruszasz się:
a. Samochodem

 Co musiałoby się zmienić w organizacji komunikacji miejskiej, 
 abyś rozważył(a) przesiadkę do autobusu, tramwaju?

 [zaznacz maksymalnie 2 odpowiedzi]
 1. Siatka połączeń (obecnie brakuje wygodnego połączenia 

pomiędzy miejscami, w których przebywam),
 2. Czystość i estetyka,
 3. Bezpieczeństwo,
 4. Ceny przejazdów,
 5. Punktualność i niezawodność,

 6. Nie rozważam takiej zamiany, nawet w przypadku poprawy jakości usług komunikacji miejskiej.
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b. Komunikacją miejską

 Co uważasz za największy problem komunikacji publicznej w Twoim mieście?
 [zaznacz maksymalnie 2 odpowiedzi]

 1. Bezpieczeństwo,

 2. Czystość i estetyka,

 3. Ceny przejazdów,

 4. Rozkłady jazdy (siatka połączeń),

 5. Punktualność i niezawodność.

c. Rowerem, pieszo

 Co najbardziej utrudnia Ci poruszanie się po mieście?
 [zaznacz maksymalnie 2 odpowiedzi]

 1. Brak przejść dla pieszych (kładek dla pieszych),

 2. Długie oczekiwanie na światłach na przejściu dla pieszych (ich złe ustawienie),

 3. Brak ścieżek rowerowych,

 4. Samochody parkujące na chodnikach,

 5. Zły stan chodników (dziury, nieodśnieżanie zimą).

3. Jak oceniasz przyjazność administracji samorządowej w Twoim mieście?

 a. Bardzo dobrze,  c. Średnio (odpowiedz na pytanie 3a),

 b. Dobrze,  d. Źle (odpowiedz na pytanie 3a).

            3a. Co uważasz za największy jej problem?

 a. Długi czas oczekiwania na załatwienie sprawy,

 b. Brak jasnej informacji (niekompetencja urzędników),

 c. Kolejki,

 d. Niesympatyczne zachowanie urzędników,

 e. Godziny pracy urzędu.

4. Którą opłatę uważasz za najbardziej dotkliwą?

 [zaznacz 1 odpowiedź]

 a. Podatek od nieruchomości,

 b. Opłaty za wywóz śmieci,

 c. Opłaty za wodę,

 d. Opłaty za ogrzewanie,

 e. Czynsz za mieszkanie,

 f. Opłaty za parkowanie w strefach ograniczonego parkowania.

5. Gdybyś przez jeden dzień mógł (mogła) być wójtem/burmistrzem/prezydentem  
gminy/miasta, w którym mieszkasz jaką decyzję byś podjął/podjęła?

 ..................................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................................
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1. Czy Twoim zdaniem rząd we współpracy z samorządami  
powinien uruchomić program taniego budownictwa społecznego?

 a. Tak, potrzebne są wspólne działania na rzecz poprawy dostępności mieszkań,

 b. Tak, ale tylko w ograniczonym zakresie i dla jasno zdefiniowanej grupy najmniej 
zarabiających osób,

 c. Nie, obecna dostępność mieszkań jest wystarczająca, a ceny są kształtowane przez rynek,

 d. Nie, rząd ani samorząd nie mają narzędzi do skutecznego przeprowadzenia takiego 
projektu.

2. Jaka jest Twoim zdaniem najlepsza forma wsparcia państwa  
dla osób wychowujących dzieci?

 a. Dostępne dla wszystkich chętnych (w znacznym stopniu finansowane 
przez rząd i samorządy) przedszkola i żłobki umożliwiają podjęcie przez oboje  
rodziców aktywności zawodowej,

 b. Stała pensja na poziomie płacy minimalnej wypłacana osobom, które zdecydują się 
pozostać w domu i wychowywać dzieci (do 5 roku życia dziecka),

 c. Ulgi podatkowe i wsparcie w zapewnieniu odpowiednich warunków mieszkaniowych.

3. Dostęp do wysokiej jakości edukacji będzie decydował  
o przyszłości naszych dzieci i pozycji Polski w przyszłości.  
Które z poniższych priorytetów uważasz za najistotniejsze?  
[zaznacz maksymalnie 2 odpowiedzi]

 a. Należy znacząco podnieść pensje nauczycieli i jednocześnie zwiększyć nacisk na ciągłą 
poprawę kompetencji kadry pedagogicznej,

 b. Każda szkoła Polsce musi mieć dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, 
dobrze wyposażonej i dostępnej dla uczniów pracowni komputerowej (z dostępem 
do Internetu) i biblioteki,

 c. Każdy uczeń gimnazjum powinien zostać wyposażony w przenośny komputer 
z dostępem do Internetu,

 d. Studia powinny być bezpłatne, a stypendium naukowe i socjalne powinno umożliwiać 
każdemu chętnemu ukończenie ich w trybie dziennym,

 e. Powinien powstać zintegrowany system wspierania szczególnie uzdolnionych uczniów 
(zwłaszcza dla tych, którzy mają utrudniony dostęp do dobrej jakości edukacji),

 f. Dodatkowe środki powinny zostać wydatkowane na indywidualne wsparcie dla słabiej 
radzących sobie uczniów.

4. Co sądzisz o rozbudowie (tworzeniu) systemu monitoringu  
(kamery na ulicach, w instytucjach publicznych, szkołach)?

 a. Zwiększa bezpieczeństwo i dlatego warto poświęcić część prywatności,

 b. Zwiększa bezpieczeństwo, ale wymaga bardzo restrykcyjnych regulacji dotyczących 
dostępu do nagrań,

 c. Ułatwia łapanie przestępców, ale nie zwiększa poczucia bezpieczeństwa,

 d. Narusza prywatność dlatego powinien być obecny tylko w kilku wyznaczonych 
miejscach.
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5. Miejsce lekcji religii jest:

 a. W szkole, razem obowiązkową etyką dla wszystkich, którzy nie chodzą na religię,

 b. Na pierwszej lub ostatniej lekcji w szkole (z dobrowolną etyką dla wszystkich, 
którzy nie chodzą na religię),

 c. Poza szkołą (z obowiązkowymi zajęciami z etyki lub filozofii dla wszystkich uczniów 
prowadzonymi w ramach programu nauczania).

6. Co sądzisz o zapłodnieniu metodą in vitro?

 a. Powinno być prawnie dopuszczalne, ale tylko wtedy gdy nie powstają dodatkowe zarodki,

 b. Powinno być prawnie dopuszczalne, a konkretna metoda powinna wynikać tylko 
i wyłącznie z wiedzy medycznej,

 c. Powinno być prawnie zakazane,

 d. Powinno być finansowane z budżetu państwa tylko dla małżeństw,

 e. Powinno być finansowane z budżetu państwa zarówno dla małżeństw,  jak i par żyjących 
w związkach partnerskich.

7. Jeśli rosnący deficyt budżetu państwa będzie wymagał podniesienia podatków,  
to które z propozycji przedstawionych poniżej uważasz za najbardziej sprawiedliwe?  
[zaznacz maksymalnie 2 odpowiedzi]

 a. Poniesienie podstawowej stawki podatku VAT do 23%, 
a stawki na niektóre produkty żywnościowe do 8%,

 b. Wprowadzenie jednorazowego podatku od banków,

 c. Wprowadzenie 15% podatku od spadków i darowizn (powyżej kwoty 250 tys. zł),

 d. Wprowadzenie trzeciego progu podatkowego w wysokości 45% 
dla najlepiej zarabiających (powyżej 200 tys. zł rocznie),

 e. Wprowadzenie podatku w wysokości 0,5% od luksusowych nieruchomości 
(wartość nieruchomości powyżej 1 mln zł).

8. Dobrze funkcjonująca służba zdrowia jest ważnym elementem  
budującym poczucie bezpieczeństwa i komfortu obywateli.  
Zaznacz zdania, z którymi się zgadzasz:

 a. O dostępie do usług medycznych powinny decydować tylko przesłanki medyczne, 
a nie zasobność portfela,

 b. Prywatna konkurencja dla NFZ (zorganizowana podobnie jak w przypadku OFE) 
spowoduje wzrost jakości usług i spadek cen,

 c. Jestem gotowy (a) płacić co miesiąc dodatkowe 2% mojej pensji za znaczący wzrost 
jakości opieki medycznej,

 d. Lekarze i pielęgniarki powinni zarabiać tak samo jak u naszych zachodnich sąsiadów.

sld.org.pl


