
ANKIETA  
„RÓWNO ŚĆ SZANS KOBIET I M ĘŻCZYZN” 

 

 

1. Czy nierówność szans kobiet i mężczyzn to wg Pani/Pana problem społeczny? (proszę 
zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

□ tak 

□ nie 

□ nie mam zdania 

 
2. Kto jest wg Pani/Pana bardziej zagrożony dyskryminacją ze względu na płeć? (proszę 
zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

□ kobiety 

□ mężczyźni 

□ nie mam zdania 

 
 
3. Czy Pani/Pana zdaniem płeć ogranicza możliwości kariery zawodowej i społecznej?  
(proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

□ tak  

□ nie 

□ nie mam zdania 

 
4. Czy spotkała się Pani/spotkał się Pan z przypadkami dyskryminacji ze względu na płeć 
w powiecie lub o nich słyszała/słyszał? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

□ tak 

□ nie 

□ słyszałam/słyszałem o takich przypadkach 

 
 
5. Czy Panią/Pana lub członka Pani/Pana rodziny dotknęła dyskryminacja ze względu 
na płeć? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

□ tak  □ nie 
 
6. Jakie grupy mieszkańców powiatu są lub mogą być Pani/Pana zdaniem najbardziej 
zagrożone dyskryminacją ze względu na płeć? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

□ osoby bezrobotne lub poszukujące pracy 

□ osoby młode wkraczające na rynek pracy 

□ osoby samotnie wychowujące dzieci 

□ osoby samotne 

□ osoby o niskich kwalifikacjach 

□ osoby o wysokich kwalifikacjach 

□ osoby pracujące 

□ osoby uzyskujące niskie dochody 

□ osoby starsze 

□ osoby niepełnosprawne  

□ dzieci i młodzież 

□ inni (kto?) .................................................. 

□ nie potrafię wskazać 

 
7. Jaka Pani/Pana zdaniem może być skala problemu nierówności płci na terenie powiatu? 
(proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

□ wysoka 

□ średnia 

□ niska 

□ nie potrafię powiedzieć 
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8. Czy uważa Pani/Pan, że powinno się podejmować w powiecie działania na rzecz równości 
szans kobiet i mężczyzn lub w celu przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć? 
(proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

□ tak 

□ nie 

□ nie mam zdania 

 

Jeśli tak, to jakie? 

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

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

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

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

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

 
 
 
 

Informacja dotycząca osoby wypełniającej ankietę 

Wiek: Płeć: 

□ Kobieta     □ Mężczyzna 
□ poniżej 20 lat 

□ 20-25 lat 

□ 26-35 lat 

□ 36-45 lat 

□ 46-55 lat 

□ 56-65 lat 

□ powyżej 65 lat 
Miejsce zamieszkania: 

□ Miasto       □ Wieś 

 

 

 
 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Pani/Pana opinie zostaną wykorzystane do opracowania dokumentu Powiatowej 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Prosimy o dostarczenie jej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Pruszkowie. 
 


