KWESTIONARIUSZ DOŚWIADCZENIA I POGLĄDÓW
POSŁÓW NA SEJM RP VI KADENCJI
2007
I. DANE PODSTAWOWE
1. Imię
2. Drugie imię
3. Nazwisko
4. Rok urodzenia
5. Miejsce urodzenia
6. Wykształcenie (poziom)

podstawowe
średnie
wyższe licencjackie

niepełne wyższe
wyższe






7. Wykształcenie (kierunek)
8. Nr i nazwa okręgu wyborczego
II. DANE KONTAKTOWE POSŁA / POSŁANKI
9. Strona www

http://

10. e-mail
11. Adres biura poselskiego
12. Telefon do biura poselskiego
13. Miejsca i terminy dyżurów poselskich
III. INFORMACJE BIOGRAFICZNE
14. Dotychczasowa kariera zawodowa

15. Aktywność społeczna i polityczna
Prosimy o opisanie Pana(i) dotychczasowej aktywności społecznej (w tym przynależności do organizacji pozarządowych) oraz
aktywności politycznej (w tym przynależności do partii i ugrupowań politycznych).

IV. MOTYWY KANDYDOWANIA, OBSZARY ZAINTERESOWANIA
16. Jakie są motywy, dla których podjął/podjęła Pan(i) decyzję o kandydowaniu w wyborach do Sejmu RP?
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17. Jakie są główne cele Pana(i) działalności jako Posła / Posłanki na Sejm RP VI kadencji?

18. Jakie najważniejsze działania podejmie Pan(i) na rzecz mieszkańców Pana(i) okręgu wyborczego?

19. Jakie są główne obszary Pana(i) zainteresowania i zaangażowania jako posła na Sejm RP VI kadencji?
Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź

Integracja europejska
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo państwa


Polityka gospodarcza

Budżet państwa i podatki
Polityka społeczna i rynek pracy


Edukacja
Kultura

Ochrona zdrowia


Rolnictwo

Inne
jakie? ……
VI. PYTANIA DOTYCZĄCE POGLĄDÓW POSŁA / POSŁANKI
USTRÓJ PAŃSTWA I ORDYNACJA WYBORCZA
Tak

Nie

Nie mam
zdecydowanej opinii
w tej sprawie.







21. Należy utrzymać dwuizbowość Parlamentu.







22. Należy rozszerzyć kompetencje Prezydenta RP.







23. Należy ograniczyć immunitet poselski.







24. Obecna forma i kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powinny
pozostać bez zmian.
25. Prokurator Generalny powinien być instytucją niezależną od Ministra
Sprawiedliwości.
26. Należy wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze, to znaczy takie, w których
w jednym okręgu wyborczym wybierany jest jeden poseł.
27. Należy odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na
rzecz finansowania partii przez obywateli poprzez dobrowolne wpłaty celowe.

























Tak

Nie

Nie mam
zdecydowanej opinii
w tej sprawie.







20. Powinno się wprowadzić zmiany do obowiązującej Konstytucji.
20.a. Jeśli TAK:
Co należy zmienić w obowiązującej Konstytucji?

INTEGRACJA EUROPEJSKA

28. Popieram członkostwo Polski w Unii Europejskiej.
29. Unia Europejska powinna raczej
A/ zmierzać w kierunku państwa federalnego.
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B/ zmierzać w kierunku związku jak najbardziej niezależnych państw.
C/ starać się zachować obecny kształt, ustanowiony poprzez zapisy Traktatu
Reformującego.
D/ Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
30. Unia Europejska powinna się w dalszym ciągu rozszerzać.
30.a. Jeśli TAK: Czy Unia Europejska powinna się rozszerzać o każde państwo, które
spełni obecne wymogi i pomyślenie przejdzie proces negocjacyjny?
30.b. Jeśli w pytaniu 30.a NIE: Rozszerzenie Unii Europejskiej powinno objąć jedynie:
A/ Chorwacja
B/ Gruzję
C/ Serbia
D/ Turcja
E/ Ukraina
F/ Inne
30.c. Jeśli INNE: Jakie?




31. Należy wzmocnić rolę Parlamentu Europejskiego.
32. Należy wzmocnić rolę Komisji Europejskiej.
33. Bezpieczeństwo energetyczne powinno być regulowane na poziome
wspólnotowym poprzez Wspólną Politykę Energetyczną
34. Proszę wskazać najważniejsze zagadnienia w
obszarze integracji europejskiej, którym powinni zająć
się posłowie VI kadencji Sejmu RP.























Tak

Nie

Nie mam
zdecydowanej opinii
w tej sprawie.








POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE




35. Polska powinna uczestniczyć w operacjach zbrojnych poza Polską.


36. Wojsko Polskie może być wysyłane za granicę tylko w wypadku klęsk żywiołowych 
lub w celu ochrony misji ONZ i NATO.
37. Polska polityka zagraniczna powinna przyjąć kurs:

A/ bardziej atlantycki

B/ bardziej europejski

C/ w którym akcenty powinny się rozkładać równomiernie pomiędzy Brukselą a
Waszyngtonem.

D/ Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.



38. Polska powinna wyrazić zgodę na umieszczenie tarczy przeciwrakietowej na jej
terytorium.


39. Polska powinna wspierać demokratyczne reformy i społeczeństwo obywatelskie na 
Białorusi oraz w innych krajach b. ZSRR także wtedy, gdy oznacza to pogorszenie
stosunków z Rosją.
40. W jakim czasie wydatki ponoszone przez Polskę na pomoc rozwojową powinny wzrosnąć do poziomu wynikającego z
zobowiązań międzynarodowych (0,17% PKB)?

A/ W ciągu najbliższego roku.

B/ W ciągu pięciu lat.

C/ Nigdy.

D/ Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
41. Proszę wskazać najważniejsze zagadnienia w
obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
narodowego, którymi powinni zająć się posłowie VI
kadencji Sejmu RP.
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POLITYKA GOSPODARCZA

42. Utrzymanie wysokiego wzrostu gospodarczego jest ważniejsze niż kontrola inflacji.
43. Istnieją sektory gospodarki, które bezwzględnie powinny pozostać w rękach skarbu
państwa i tym samy powinny być wyłączone z procesów prywatyzacji.
43.a. Jeśli TAK:
Jakie sektory/firmy uznaje Pan(i) za strategiczne i nie
podlegające prywatyzacji?
44. Kiedy powinno się zastąpić złotego europejską walutą euro?
A/ Jak najszybciej.
B/ Najwcześniej za kilka lat.
C/ Wcale.
D/ Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
45. Głównym priorytetem polityki gospodarczej państwa w najbliższych latach powinno
być dążenie do ograniczenia deficytu budżetowego.
46. Proszę wskazać najważniejsze zagadnienia w
obszarze polityki gospodarczej, którymi powinni zająć
się posłowie VI kadencji Sejmu RP.

Tak

Nie

Nie mam
zdecydowanej opinii
w tej sprawie.




















BUDŻET PAŃSTWA I PODATKI
47. Proszę wskazać trzy dziedziny, na które przede
wszystkim należy przeznaczyć ewentualną nadwyżkę
budżetową.
48. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana(i) poglądom?

A/ Podatki każdego powinny stanowić taki sam procent (część) jego dochodów niezależnie od tego, ile ktoś zarabia i jaka jest jego sytuacja rodzinna (podatek
liniowy)
B/ Podatki kogoś, kto więcej zarabia, powinny stanowić większy procent (część) jego 
dochodów, a podatki kogoś, kto mniej zarabia, powinny stanowić mniejszy procenty
(część) jego dochodów - niezależnie od tego, jaka jest sytuacja rodzinna tych ludzi
(podatek progresywny)

C/ Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
49. Na jakie obszary należy zwiększyć wydatki, nawet
za cenę wzrostu deficytu budżetowego?
50. Kiedy Polska powinna wprowadzić budżet zadaniowy?
A/ W ciągu 2-3 lat.
B/ W ciągu 4- 5 lat.
C/ Nigdy.
D/ Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
51. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana(i) poglądom?
A/ Podatki osób podobnie zarabiających powinny być takie same, niezależnie od
liczby dzieci i innych utrzymywanych członków rodziny.
B/ Podatki osób podobnie zarabiających powinny być różne, w zależności od
liczby dzieci i innych utrzymywanych członków rodziny.
C/ Inne
D/ Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
51.a. Jeśli INNE:
Na czym polegałoby proponowane przez Pana(ią)
rozwiązanie?
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52. Proszę wskazać najważniejsze zagadnienia w
obszarze budżetu państwa i podatków, którymi
powinni się zająć posłowie na Sejm RP VI kadencji.

POLITYKA SPOŁECZNA I RYNEK PRACY
Tak

Nie

Nie mam
zdecydowanej opinii
w tej sprawie.

53. Istnieją takie grupy zawodowe, które powinny mieć prawo do wcześniejszej
emerytury.
53.a. Jeśli TAK: Jakie?







54. Wiek emerytalny mężczyzn i kobiet powinien być zrównany
55. Jaka pomoc wobec bezrobotnych jest właściwa?
A/ Bezwarunkowa.
B/ Warunkowa (np. gotowość do podjęcia pracy, wykonywanie prac społecznych).
C/ Żadna.
D/ Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
56. Państwo poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki powinno zachęcać ludzi do
posiadania większej liczby dzieci.
57. Należy zwiększyć nacisk na aktywne metody walki z bezrobociem nawet wtedy,
kiedy oznaczałoby to redukcję środków przeznaczanych na zasiłki.
58. Proszę wskazać najważniejsze zagadnienia w
obszarze polityki społecznej, którymi powinni zająć się
posłowie VI kadencji Sejmu RP.





















Tak

Nie

osoby wykonujące zawody
w warunkach szkodliwości dla
zdrowia (np. górnicy, nauczyciele)


EDUKACJA

59. Państwo powinno w większym stopniu stawiać na:
A/ edukację sprofilowaną.
B/ wykształcenie ogólne.
C/ Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
60. Należy znieść Kartę Nauczyciela.
61. W Polsce powinno się wprowadzić powszechny system bonów edukacyjnych.
62. Należy znieść studia bezpłatne i jednocześnie zwiększyć dostęp do stypendiów i
kredytów studenckich.
63. Obowiązek szkolny powinien rozpoczynać się od piątego roku życia.
64. Wprowadzenie jednolitego stroju szkolnego było słuszną decyzją.
65. Należy utrzymać nauczanie religii w świeckich szkołach publicznych.
66. Proszę wskazać najważniejsze zagadnienia w
obszarze edukacji, którymi powinni zająć się posłowie
VI kadencji Sejmu RP.
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Nie mam
zdecydowanej opinii
w tej sprawie.



























KULTURA

67. Należy wzmocnić znaczenie prywatnych źródeł finansowania kultury, ograniczając
rolę państwa w tej dziedzinie.
68. Finansowanie kultury powinny całkowicie przejąć od państwa instytucje prywatne.
69. Zadaniem państwowych instytucji kultury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego powinno być w większym stopniu działanie na rzecz zachowania
dziedzictwa narodowego niż wspieranie kultury współczesnej.
70. Państwo poprzez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powinno
podejmować aktywne działania na rzecz polityki historycznej.
71. Proszę wskazać najważniejsze zagadnienia w
obszarze kultury, którymi powinni się zająć posłowie
na Sejm RP VI kadencji.

Tak

Nie

Nie mam
zdecydowanej opinii
w tej sprawie.






















Tak

Nie

Nie mam
zdecydowanej opinii
w tej sprawie.
























Tak

Nie

Nie mam
zdecydowanej opinii
w tej sprawie.

























OCHRONA ZDROWIA

72. Należy przywrócić finansowanie opieki zdrowotnej przez kasy chorych.
73. Należy zwiększyć wysokość obowiązkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne.
74. Należy wprowadzić dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,
gwarantujące w razie potrzeby nieodpłatne leczenie na wyższym poziomie.
75. Naczelną zasadą polityki zdrowotnej Państwa powinno być zapewnienie wolności
wyboru usługodawcy (ubezpieczalni, placówki służby zdrowia, lekarza).
76. Zadłużenie publicznej służby zdrowia powinno być pokrywane z budżetu państwa.
77. Proszę wskazać najważniejsze zagadnienia w
obszarze ochrony zdrowia, którymi powinni się zająć
posłowie na Sejm RP VI kadencji.

ROLNICTWO

78. Należy zdecydowanie przeciwdziałać odtwarzaniu wielkich gospodarstw rolnych i
wzmacniać małe gospodarstwa.
79. Należy dążyć do liberalizacji rynków rolnych na świecie w celu umożliwienia
importu taniej żywności spoza Europy.
80. Należy ograniczyć możliwość stosowania substancji modyfikujących genetycznie
wzrost roślin i zwierząt.
81. Należy utrzymać i wzmocnić wspólną politykę rolną Unii Europejskiej.
82. Jakie powinny być założenia systemu ubezpieczeń społecznych rolników?
A/ Powinno się utrzymać obecne zasady funkcjonowania KRUS.
B/ Nie wszyscy rolnicy, a tylko ci zamożniejsi, powinni samodzielnie opłacać
składki na ubezpieczenie społeczne.
C/ Wszyscy rolnicy powinni samodzielnie opłacać składki na ubezpieczenie
społeczne.
D/ Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
83. Proszę wskazać najważniejsze zagadnienia w
obszarze rolnictwa, którymi powinni się zająć posłowie
na Sejm RP VI kadencji.
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PRAWA I WOLNOŚCI OBYWATELSKIE
Tak

Nie

Nie mam
zdecydowanej opinii
w tej sprawie.













86. Posiadanie małych ilości „miękkich” narkotyków, na własny użytek, powinno 
być legalne.





87. Należy przywrócić w polskim prawodawstwie karę śmierci w przypadku
morderstwa.
88. Za szczególnie ciężkie przestępstwa karą powinno być bezwzględne pozbawienie
wolności bez prawa zwolnienia warunkowego.
89. Prawo polskie powinno dopuszczać możliwość rejestracji formalnych związków
partnerskich osób tej samej płci.
90. Warunki dopuszczenia przez prawo przerywania ciąży powinny:



















A/ zostać niezmienione w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy.
B/ zostać zliberalizowane.
C/ zostać zaostrzone.
D/ Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.











84. Należy wprowadzić zakaz eksponowania symboli religijnych w urzędach i
świeckich budynkach użyteczności publicznej.
85. Należy jak najszybciej zwrócić własność przedwojennym właścicielom lub wypłacić
im rekompensatę

91. Osobom zajmującym wysokie stanowiska polityczne i gospodarcze w okresie PRL
powinno się obecnie zabronić pełnienia ważnych funkcji państwowych

92. Spośród przedstawionych poniżej sposobów dotyczących ujawniania zawartości archiwów IPN najlepsze jest:
A/ ujawnienie wszystkich materiałów zgromadzonych przez służby specjalne PRL,
które znajdują się w archiwach IPN.
B/ ujawnienie wyłącznie materiałów dotyczących osób pełniących ważne funkcje
publiczne w państwie.
C/ nieujawnianie żadnych materiałów znajdujących się w IPN, a okres 1944-1989
uznać za zamknięty rozdział historii.



D/ Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.






PROBLEMY GLOBALNE
93. Który trzy z poniższych problemów globalnych w Pana(i) opinii są największym zagrożeniem?
(Można wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi)

A/ Brak dostępu do bezpłatnej edukacji

B/ Choroby (AIDS/SARS/malaria/nowotwory)

C/ Globalne ocieplenie

D/ Głód

E/ Konflikty etniczne

F/ Migracje

G/ Nierówność kobiet i mężczyzn wobec prawa

H/ Pogłębiające się dysproporcje pomiędzy krajami bogatej północy, a biednego
południa

I/ Terroryzm

J/ Zanik surowców naturalnych

K/ Inne
93.a. Jeśli INNE: Jakie?

94. Jeśli w powyższym kwestionariuszu nie zostały poruszone istotne zdaniem Pana(i) obszary, w których Pana(i)
stanowisko powinno być znane opinii publicznej (względnie zostały poruszone w sposób niedostateczny), to proszę
poniżej opisać te kwestie.
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