KWESTIONARIUSZ ANKIETY
kierowany do adresatów (uczestników) projektów lokalnych dofinansowanych w ramach
„Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”

Zwracam się do Pani/Pana, jako adresata i uczestnika projektu lokalnego realizowanego w ramach programu
„Razem bezpieczniej” (użytkownicy dróg), z prośbą o wypełnienie kwestionariusza.
Informacje pozyskane w wyniku przeprowadzenia tego badania posłużą ustaleniu efektów/osiągniętych
rezultatów związanych z realizacją rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” i na żadnym etapie ich
opracowywania nie będą wiązane z Pani/Pana osobą.

Nazwa projektu

„Kontynuacja bezpiecznych przejść dla pieszych przy drogach powiatowych
w Tomaszowie Lubelskim”
UWAGA! Ankieta dotyczy wykonanych bezpiecznych przejść dla pieszych (m.in. poprzez
aktywne oznakowanie) przy skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury z ul. Jana Pawła II
w Tomaszowie Lubelskim (m.in. przy Poczcie Polskiej)

1. Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie jako użytkownik ruchu drogowego (pieszy, rowerzysta lub kierowca)?
Swoje oceny proszę zaznaczyć na skali od 1 do 10, gdzie „1” oznacza brak poczucia bezpieczeństwa, natomiast „10” –
wyraża bardzo wysokie poczucie bezpieczeństwa.
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2. Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka, można nazwać bezpiecznym i spokojnym dla użytkowników ruchu
drogowego?
Swoje oceny proszę zaznaczyć na skali od 1 do 10, gdzie „1” oznacza brak poczucia bezpieczeństwa, natomiast „10” –
wyraża bardzo wysokie poczucie bezpieczeństwa.
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3. Czy Pan(i) zdaniem powstanie bezpiecznych przejść dla pieszych przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Jana Pawła II w
Tomaszowie Lubelskim poprawiło poczucie bezpieczeństwa dla użytkowników drogi?
Swoje oceny proszę zaznaczyć na skali od 1 do 10, gdzie „1” oznacza brak poczucia bezpieczeństwa, natomiast „10” –
wyraża bardzo wysokie poczucie bezpieczeństwa.
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4. Jak ocenia Pan/i swój poziom wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym?
Swoje oceny proszę zaznaczyć na skali od 1 do 10, gdzie „1” oznacza brak wiedzy w powyższym temacie bezpiecznych
zachowań, natomiast „10” – wyraża bardzo wysoką wiedzę.
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5.
Jak ocenia Pan/i swój poziom wiedzy na temat sposobu zachowania się w przypadku udziału w wypadku
komunikacyjnym?
Swoje oceny proszę zaznaczyć na skali od 1 do 10, gdzie „1” oznacza brak wiedzy, natomiast „10” – wyraża bardzo
wysoką wiedzę.
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6. Jak ocenia Pan/i swój poziom zaufania do służb mundurowych (policjant, strażak) w kwestii bezpieczeństwa?*

Swoje oceny proszę zaznaczyć na skali od 1 do 10, gdzie „1” oznacza brak zaufania, natomiast „10” – wyraża poziom
zaufania bardzo wysoki.
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Co według Pana/Pani zwiększyłoby poczucie bezpieczeństwa w powiecie tomaszowskim? Proszę
zaznaczyć 3 najważniejsze:
□ rozbudowany system monitoringu
□ lepiej oświetlone drogi
□ zwiększona liczba patroli policyjnych
□ możliwość anonimowych zgłoszeń przestępstw,
□ informowanie mieszkańców o zagrożeniach i sposobach zabezpieczenia się przed nimi
□ powstanie bezpiecznych przejść dla pieszych … ew. gdzie?
7.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

METRYCZKA
M1.Płeć respondenta

1. mężczyzna

M2. W którym roku urodził(a) się Pan(i)?

2. kobieta

………………………… rok

M3. Jakie jest Pana(i) wykształcenie, tzn. jaką szkołę
ukończył(a) Pan(i) jako ostatnią?

1. niepełne podstawowe/ podstawowe/ gimnazjum
2. zasadnicze zawodowe
3. średnie i pomaturalne
4. licencjat i wyższe

1. tak – jestem pracownikiem najemnym, zatrudnionym w firmie, przedsiębiorstwie
na umowę o pracę lub kontrakcie

M4. Czy obecnie pracuje Pan(i)
zawodowo?

2. tak – jestem pracownikiem sektora publicznego
3. tak – prowadzę działalność gospodarczą na własny rachunek, jestem właścicielem/
współwłaścicielem firmy lub pomagającym współmałżonkiem

Tylko 1 odpowiedź

4. tak – prowadzę własne gospodarstwo rolne/ właściciel lub współwłaściciel
gospodarstwa rolnego/ pomagający współmałżonek w gospodarstwie rolnym
5. nie – jestem uczniem, studentem
6. nie – jestem bezrobotny
7. nie – jestem emerytem, rencistą
8. nie – zajmuję się prowadzeniem domu, wychowywaniem dzieci/ gospodyni
domowa
M5. Jak długo mieszka Pan(i)
w obecnym miejscu zamieszkania?
Tylko 1 odpowiedź

M8. Miejsce zamieszkania

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

do 1 roku
powyżej 1 roku do 3 lat
powyżej 3 lat do 5 lat
powyżej 5 lat

miasto Tomaszów Lubelski
gmina Tomaszów Lubelski
gmina w powiecie tomaszowskim
pozostałe gminy

Strona 3 z 3

