II. DANE KONTAKTOWE
E-mail podstawowy
E-mail alternatywny (opcjonalnie)
Strona internetowa
Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu
z obywatelami
prosimy wpisać adres profilu w serwisach
społecznościowych lub numeru/ loginu w
przypadku komunikatorów

Adres biura poselskiego/senatorskiego

Nasza klasa
Facebook
Goldenline
Twitter
Gadu-Gadu
Skype
Inne
Adres
Telefon
E-mail

http://
http://
http://
http://
Numer
Login

III. INFORMACJE BIOGRAFICZNE

Wykształcenie

Podstawowe
Gimnazjalne
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe licencjackie/ inżynierskie
Wyższe magisterskie








Dodatkowe informacje o wykształceniu
(Np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia,
specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
Ostatnio wykonywany zawód
Aktywność zawodowa
prosimy o opisanie Pani/ Pana dotychczasowej aktywności zawodowej
Aktywność społeczna i polityczna
prosimy o opisanie Pani/ Pana dotychczasowej aktywności społecznej i politycznej – działalności w organizacjach pozarządowych,
związkach zawodowych, przynależności do partii i ugrupowań politycznych
W jakich językach obcych potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać?
Język angielski
Język francuski
Język niemiecki
Język hiszpański
Język rosyjski
Inny. Jaki?
Zainteresowania/ hobby








IV. MOTYWY KANDYDOWANIA I PLANOWANA DZIAŁALNOŚĆ W PARLAMENCIE
Jakie są najważniejsze motywy, dla których podjęła Pani/ podjął Pan decyzję o kandydowaniu w wyborach do Parlamentu
RP?
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą.
należy wybrać wszystkie, które pasują
W przeszłości
Pełniłam/pełnił
Nigdy nie pełniłam/
pełniłam/
pe tę funkcję w
pełniłem tej funkcji.
pełniłem tę
czasie
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funkcję.

kandydowania
do Parlamentu



A. Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
B. Radny rady gminy



C. Radny rady powiatu



D. Radny sejmiku wojewódzkiego






E. Poseł na Sejm RP
F. Senator RP



G. Poseł do Parlamentu Europejskiego



H. Inne. Jakie?



Jeżeli zaznaczono „OBECNIE PEŁNIĘ TĘ FUNKCJĘ” (z wyjątkiem odpowiedzi poseł/ senator): Dlaczego, pomimo pełnienia tej
funkcji, zdecydowała się Pani/ zdecydował się Pan kandydować do Parlamentu?
Jakie główne cele zamierza Pani/ Pan osiągnąć jako posłanka/ poseł/ senator?
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?
Proszę wymienić 5 projektów ustaw złożonych do laski marszałkowskiej w VI kadencji Sejmu, które uważa Pani/ Pan za
najpilniejsze do uchwalenia w tej kadencji?
1.
2.
3.
4.
5.
W jaki sposób planuje Pani/ Pan przekazywać obywatelom informacje o swojej działalności w Parlamencie?
prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
A. Regularne spotkania z obywatelami w okręgu

B. Prowadzenie strony internetowej

C. Prowadzenie bloga

D. Organizacja wizyt studyjnych, spotkań i konferencji

E. Udzielanie wywiadów do prasy i mediów elektronicznych

F. Opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych (ulotek, broszur, biuletynów, książek)

G. Inne. Jakie?

Czy w pracy posła / senatora będzie korzystała Pani/ korzystał Pan ze wsparcia ekspertów?
A. Tak

B. Nie

Jeśli odpowiedź „Tak”: Prosimy o podanie w jakich dziedzinach i z jakimi ekspertami chciałaby Pani/ chciałby Pan
współpracować?

V. OCENA DZIAŁAŃ PARLAMENTU POPRZEDNIEJ KADENCJI
Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu poprzedniej kadencji?
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu poprzedniej kadencji?
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament poprzedniej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
prosimy podać uzasadnienie

VI. USTRÓJ PAŃSTWA I FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI PUBLICZNYCH
1. Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
prosimy wybrać jedną odpowiedź
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A. Tak
B. Nie
C. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli „Tak”: Które zapisy w Konstytucji RP powinny Pani/ Pana zdaniem zostać zmienione?





2. Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii:

prosimy wybrać jedną odpowiedź
A. Powinno się dążyć do zwiększenia roli regionów w państwie poprzez rozszerzenie kompetencji województw.
B. Powinno się dążyć do centralizacji władzy Państwie, poprzez ograniczanie kompetencji województw na rzecz
administracji centralnej.
C. Obecny podział kompetencji pomiędzy województwa a administrację centralną jest odpowiedni i nie
powinien być zmieniany.
D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli „A”: Jakie Pani/ Pana zdaniem nowe kompetencje powinny być przyznane województwom?






Jeśli „B”: Które Pani/ Pana zdaniem kompetencje powinny zostać odebrane województwom?

3. Które z poniższych metod ograniczania korupcji zamierza Pani/ Pan wspierać?

prosimy wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi
A. Stworzenie długofalowej strategii antykorupcyjnej


B. Zwiększenie nakładów finansowych dla służb podejmujących walkę z korupcją
C. Prowadzenie programów edukacyjnych

D. Zapewnienie lepszej ochrony prawnej osobom zgłaszającym przypadki korupcji, np. w miejscu pracy

E. Zaostrzenie kar dla osób przyjmujących korzyść majątkową


F. Wprowadzenie pełnej jawności na każdym etapie przetargu publicznego
G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

H. Inne. Jakie?

I. Nie ma potrzeby podejmowania działań w walce z korupcją.

Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.

4. Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?
prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Tak

Nie

Nie mam
zdecydowanej
opinii w tej
sprawie

A. Można odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na



rzecz finansowania partii przez obywateli poprzez dobrowolne wpłaty celowe.
B. Partie polityczne powinny mieć zaplecze merytoryczne w postaci fundacji



politycznych finansowanych na zasadach organizacji pozarządowych.
C. Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych



uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie
obowiązujących 3%.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.

5. Czy popiera Pani/ Pan wprowadzenie następujących zmian w systemie wyborczym?
prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

A. Zniesienie ciszy wyborczej.
B. Wprowadzenie głosowania przez internet.
C. Podniesienie wysokości parytetów (obecnie, aby zarejestrować listę kandydatów,
musi się na niej znajdować co najmniej 35% kobiet i 35% mężczyzn).

Tak

Nie











Nie mam
zdecydowanej
opinii w tej
sprawie.
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D. Zniesienie kwot na listach wyborczych (parytetów płci).
E. Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście
wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
F. Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania prawyborów przez partie polityczne
finansowane z budżetu państwa przed ogłoszeniem list kandydatów na wybory
powszechne.



















G. Obniżenie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).



H. Podniesienie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).



I. Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.



J. Inne. Jakie?



Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.

VIII. GŁÓWNE OBSZARY ZAINTERESOWAŃ
Poniżej wymieniliśmy wybrane obszary polityk publicznych. Które z nich uczyni Pani/ Pan głównym przedmiotem swojego
działania w Parlamencie?
W dalszej części kwestionariusza pojawią się krótkie bloki pytań związane jedynie z zaznaczonymi przez Panią/ Pana
obszarami.
prosimy wybrać wszystkie, które pasują
1. Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy (5 pytań)

2. Sprawy europejskie (5 pytań)


3. Polityka zagraniczna (6 pytań)
4. Polityka gospodarcza (6 pytań)

5. Budżet państwa i podatki (4 pytania)

6. Polityka społeczna i rynek pracy (10 pytań)


7. Edukacja (6 pytań)
8. Szkolnictwo wyższe (6 pytań)

9. Kultura (8 pytań)

10. Ochrona zdrowia (8 pytań)


11. Rolnictwo (5 pytań)
12. Współpraca rozwojowa (6 pytań)

13. Polityka migracyjna (5 pytań)

14. Energetyka (4 pytania)


15. Infrastruktura (9 pytań)
16. Ochrona środowiska (8 pytań)

EDUKACJA
1. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

A.

Należy zlikwidować gimnazja i przywrócić dwustopniowy system oświaty
(szkoła podstawowa i szkoła średnia).
B. Dzieci powinny rozpoczynać naukę w szkole w wieku 7 lat.
C. Należy utrzymać obowiązkową maturę z matematyki.
D. Powinno się wprowadzić powszechny system bonów edukacyjnych
E. Należy znieść Kartę Nauczyciela i zatrudniać nauczycieli na podstawie
przepisów Kodeksu Pracy.
F. Należy zwiększyć tygodniową liczbę godzin pracy nauczyciela (pensum
dydaktyczne).
G. Należy zreformować system rozliczania nauczycieli z efektów pracy.

Nie mam
zdecydowanej
opinii w tej
sprawie.

Tak

Nie
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H. Należy zreformować sposób wyłaniania dyrektorów szkół.



Jeśli odpowiedź „Tak”: Prosimy o wymienienie najważniejszych zmian w sposobie wyłaniania dyrektorów szkół, które
powinny zostać wprowadzone.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.

2. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
prosimy wybrać jedną odpowiedź

Zdecydowanie
A
A.

B.

Raczej
A

Raczej
B

Zdecydowanie
B

Nie mam
zdecydowanej
opinii w tej
sprawie.

Szkolnictwo na poziomie podstawowym i
gimnazjalnym powinno być wyłącznie publiczne,
co zapewni równe szanse edukacyjne i
zapobiegnie rozwarstwianiu społeczeństwa.





Należy wspierać rozwój szkolnictwa
niepublicznego – sprzyja ono podniesieniu
poziomu edukacji i daje możliwość wyboru
różnych programów nauczania.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.

3. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
prosimy wybrać jedną odpowiedź

Zdecydowanie
A
A.
B.

Raczej
A

Raczej
B

Zdecydowanie
B

Nie mam
zdecydowanej
opinii w tej
sprawie.

Rola władz samorządowych w tworzeniu polityki
oświatowej powinna być większa.





Polityka oświatowa powinna być tworzona na
poziomie centralnym.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.

4. Proces edukacyjny może prowadzić do zmian postaw w społeczeństwie. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/
Pana poglądom?
prosimy wybrać jedną odpowiedź

Zdecydowanie
A
A.
B.

Raczej
A

Raczej
B

Zdecydowanie
B

Nie mam
zdecydowanej
opinii w tej
sprawie.

Polska szkoła powinna przede wszystkim uczyć
rywalizacji.





Polska szkoła powinna przede wszystkim uczyć
współpracy w grupie rówieśniczej.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.

5. Które z wymienionych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom:

prosimy wybrać wszystkie, które pasują
A. Polityka oświatowa jest bardzo skomplikowana – decyzje z nią związane należy pozostawić ekspertom.

B. Sprawy związane z polityką oświatową powinny być konsultowane z obywatelami, jednak ostateczna

decyzja powinna należeć do ekspertów.
C. W kluczowych sprawach związanych z polityką oświatową decyzja powinna należeć do obywateli (np.

poprzez referendum).

D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.

6. Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem strategicznych celów w obszarze edukacji,
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koniecznych do zrealizowania w obecnej kadencji Parlamentu.
1.
2.
3.
SZKOLNICTWO WYŻSZE
1. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie
A
A.

B.

Raczej
A

Raczej
B

Zdecydowanie
B

Nie mam
zdecydowanej
opinii w tej
sprawie.

Sukces ekonomiczny obywateli i kraju zapewni
konsekwentnie prowadzona strategia edukacyjna
państwa polegająca na wspieraniu określonych
kierunków studiów.





Wybór kierunku kształcenia powinien podlegać
niezależnym wyborom obywateli i państwo nie
powinno wpływać na ich preferencje.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.

2. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami:
prosimy wybrać wszystkie, które pasują

Nie mam
zdecydowanej opinii w
tej sprawie.



Należy znieść opłaty za drugi kierunek studiów.
Należy znieść stopień naukowy doktora habilitowanego.



Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Tak

A.
B.

Nie

3. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
prosimy wybrać jedną odpowiedź

Zdecydowanie
A.
A.

B.

Raczej
A.

Raczej
B.

Zdecydowanie
B.

Nie mam
zdecydowanej
opinii w tej
sprawie.

Stypendia powinny być przyznawane przede
wszystkim studentom w trudnej sytuacji
materialnej, co pozwoli na wyrównywanie szans
edukacyjnych młodzieży.





Stypendia powinny być przyznawane przede
wszystkim najzdolniejszym studentom, co
pomaga kształcić wybitnych specjalistów.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.

4. Strategicznym celem dla Polski powinno być wspieranie kształcenia w określonych dziedzinach nauki. (np. zamawiane
kierunki studiów, stypendia dla studentów określonych kierunków, dotowanie badań naukowych w określonych
kierunkach).
prosimy wybrać jedną odpowiedź
A. Tak

B. Nie


C. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź „A”: Prosimy o wymienienie dziedzin nauki, które powinny być wspierane.

5. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
prosimy wybrać jedną odpowiedź

Zdecydowanie

Raczej

Raczej

Zdecydowanie

Nie mam
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A
A.
B.

A

B

B

zdecydowanej
opinii w tej
sprawie.

Należy wspierać i rozwijać duże ośrodki
akademickie w Polsce.





Należy wspierać równomiernie rozłożoną
terytorialnie sieć mniejszych uczelni w Polsce.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.

6. Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem strategicznych celów w obszarze szkolnictwa
wyższego, koniecznych do zrealizowania w obecnej kadencji Parlamentu.

1.
2.
3.
PRAWA I WOLNOŚCI OBYWATELSKIE
1. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A

Raczej
A

Raczej
B

Zdecydowanie
B

Nie mam
zdecydowa
nej opinii w
tej sprawie.

A. Z przestępczością należy walczyć „twardo”, nawet
jeśli miałoby to ograniczać prawa i swobody zwykłych
obywateli.




B. Z przestępczością należy walczyć, ale tak, by nie
ograniczać praw i swobód zwykłych obywateli.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.



2. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A
A.
B.

Raczej
A

Raczej
B

Zdecydowanie
B

Nie mam
zdecydowa
nej opinii w
tej sprawie.

Kościół powinien być od państwa całkowicie
oddzielony i nie powinien zajmować się polityką.




Kościół powinien mieć znaczny wpływ na sprawy
państwa i jego politykę.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.



3. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A
A.

B.

Raczej
A

Raczej
B

Zdecydowanie
B

Nie mam
zdecydowa
nej opinii w
tej sprawie.

Osobom zajmującym wysokie stanowiska w
aparacie władzy PRL, a także agentom SB
powinno się obecnie zabronić zajmowania
wysokich stanowisk publicznych.




Nie warto dziś interesować się PRL-owską
przeszłością osób zajmujących obecnie
stanowiska publiczne – ważne jest to, co osoby te
robią teraz.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
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4. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
prosimy wybrać jedną odpowiedź
A. W moim przekonaniu co do zasady decyzja o dokonaniu aborcji powinna zależeć wyłącznie od woli kobiety.
B. W moim przekonaniu przerywanie ciąży powinno być dopuszczalne pod określonymi warunkami.
C. W moim przekonaniu przerywanie ciąży powinno być bezwzględnie zakazane.
Jeśli „B”: W jakich sytuacjach Pani/ Pana zdaniem przerywanie ciąży powinno być dopuszczone?
prosimy wybrać wszystkie, które pasują).
A. W sytuacji, gdy ciąża stanowi zagrożenie życia lub zdrowia kobiety.
B. W sytuacji stwierdzenia dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo
nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.
C. W sytuacji, gdy ciąża jest skutkiem gwałtu, kazirodztwa lub pedofilii .
D. Inne. Jakie?
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.










5. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
prosimy wybrać jedną odpowiedź

A.

Należy dążyć do przywrócenia w polskim prawodawstwie kary śmierci w przypadku
morderstwa.
B. Należy znieść obowiązek oddawania strzału ostrzegawczego.
C. Należy wprowadzić możliwość rejestracji związków partnerskich.
Jeśli odpowiedź „Tak”: Na jakich zasadach powinien być zawierany związek partnerski?

Nie mam
zdecydowanej
opinii w tej
sprawie.

Tak

Nie
















6. Czy Pani/ Pana zdaniem w Polsce jakieś mniejszości lub grupy społeczne są dyskryminowane?
prosimy wybrać jedną odpowiedź
A. Tak
B. Nie
C. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź „Tak”: Prosimy o wymienienie tych grup.





7. Czy Pani/ Pana zdaniem należy znieść przepis art. 212 Kodeksu Karnego przewidujący odpowiedzialność karną za
zniesławienie?
prosimy wybrać jedną odpowiedź
A. Tak


B. Nie
C. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
8. Czy Pani/ Pana zdaniem uprawnienia służb specjalnych:
prosimy wybrać jedną odpowiedź
A. Powinny zostać rozszerzone
B. Powinny pozostać takiej jak obecnie
C. Powinny zostać ograniczone
D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź „A”: Jakie nowe uprawnienia powinny zostać przyznane służbom specjalnym?






Jeśli odpowiedź „C”: Które z uprawnień powinny zostać odebrane służbom specjalnym?
9. Czy uważa Pani/ Pan, że istnieją okoliczności (np. ważny interes publiczny, walka z terroryzmem, ochrona życia
obywateli, walka ze zorganizowaną przestępczością), w których wymienione poniżej prawa i wolności obywatelskie
mogłyby być zawieszone?
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prosimy wybrać wszystkie, które pasują
Nie mam
zdecydowanej
Tak
Nie
opinii w tej
sprawie.



A. Prawo do prywatności
B. Prawo do wolności od tortur



C. Prawo do wolności osobistej



D. Prawo do wolności stowarzyszania się i wolności pokojowych demonstracji



E. Prawo do rzetelnego procesu sądowego



F. Prawo do swobody praktyk religijnych



Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
10. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A
A.
B.

Raczej
A

Raczej
B

Nie mam
zdecydow
anej opinii
w tej
sprawie.

Zdecydowanie
B

W moim przekonaniu miękkie narkotyki powinny być
zalegalizowane.








W moim przekonaniu posiadanie i handel wszelkimi
narkotykami powinny być całkowicie zakazane.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.




11. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A
A.
B.

Raczej
A

Raczej
B

Nie mam
zdecydow
anej opinii
w tej
sprawie.

Zdecydowanie
B

W moim przekonaniu co do zasady decyzja o
przeprowadzeniu eutanazji powinna należeć do




chorego.




W moim przekonaniu pod żadnymi warunkami nie
jest dopuszczalne przeprowadzanie eutanazji.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.




12. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A
A.
B.

Raczej
A

Raczej
B

Zdecydowanie
B

Nie mam
zdecydowa
nej opinii w
tej sprawie.

W moim przekonaniu adopcja dzieci przez pary
homoseksualne powinna być dopuszczalna.




W moim przekonaniu adopcja dzieci przez pary




homoseksualne w żadnych okolicznościach nie jest
dopuszczalna.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.




13. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
prosimy wybrać wszystkie, które pasują
Tak

Nie

Nie mam
zdecydowanej
opinii w tej
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sprawie.
A. Nauczanie religii powinno być obecne w szkołach.






B. Duchowni powinni brać udział w uroczystościach państwowych.
C. Uroczystości państwowe powinny mieć wymiar religijny.



D. Powinien obowiązywać zakaz wieszania symboli religijnych w urzędach państwowych i



budynkach użyteczności publicznej.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
14. Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych dla Polski w obszarze praw i
wolności obywatelskich, koniecznych do zrealizowania w obecnej kadencji Parlamentu.
1.
2.
3.
DODATKOWE KOMENTARZE
Jeżeli w powyższym kwestionariuszu nie zostały poruszone istotne zdaniem Pani/ Pana obszary, w których Pani/ Pana
stanowisko powinno być znane wyborcom (względnie poruszone zostały w sposób niedostateczny), to prosimy poniżej opisać
te kwestie.

Dziękujemy!
Odpowiedzi zostały zapisane w systemie. Kwestionariusz będzie wyświetlony w przeciągu 24 godzin w Pani/Pana indywidualnym profilu.
Aby znaleźć swój profil, należy skorzystać z wyszukiwarki kandydatów, która znajduje się na stronie www.mamprawowiedziec.pl. Każdy
profil kandydata ma indywidualny link, który można skopiować i umieścić na swojej stronie domowej lub w innym miejscu w internecie.
Dzięki temu Pani/ Pana odpowiedzi trafią do większej grupy wyborców w czasie kampanii wyborczej oraz po jej zakończeniu.
Może Pani/ Pan również załączyć zdjęcie do swojego profilu. W tym celu prosimy o przesyłanie zdjęć (typu zdjęcie do dokumentu) na
adres anna.scislowska@art61.pl.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z administratorem: anna.scislowska@art61.pl.
Zespół serwisu MamPrawoWiedziec.pl.
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