
 
 
 
 

 
 
 

Zadanie B  

ZACHOWANIA PROEKOLOGICZNE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH 

 

1. W jaki sposób jest ogrzewane mieszkanie zajmowane przez Twoje gospodarstwo domowe? 

Wybierz przeważający sposób 

 Centralne ogrzewanie z sieci 

 Centralne ogrzewanie lokalne 

 Piece na opał (węgiel, drewno, trociny itp.) 

 Piece elektryczne, gazowe zainstalowane na stałe 

 Piece elektryczne, gazowe przenośne 

 Inny rodzaj zainstalowanego ogrzewania (kominki, kolektory słoneczne) 

 Brak zainstalowanego ogrzewania 

 

2. Czy w miejscu swojego zamieszkania działasz na rzecz tworzenia lub ochrony terenów zielonych służących 

wypoczynkowi? 

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź 

 Tak 

 Nie 

 

3. Czy w Twoim gospodarstwie domowym segreguje się śmieci i odpadki? 

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź 

 Tak 

 Nie 

 

4. Czy w twoim gospodarstwie domowym przekazuje się do utylizacji: 

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź 

 Zużyty sprzęt RTV? 

 Zużyty sprzęt AGD? 

 Zużyte baterie? 

 

5. Czy w Twoim gospodarstwie domowym oddaje się przeterminowane lub niewykorzystane leki do apteki? 

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź 

 Tak 

 Nie 

 



 
 

 

6. Czy w twoim gospodarstwie domowym: 
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź 

 Są uszczelnione okna w mieszkaniu? 

 Są urządzenia AGD oszczędzające energię? 

 Są żarówki energooszczędne? 

 Wyłącza się zbędne oświetlenie? 

 Wyłącza się sprzęt RTV ze stanu czuwania? 

 

7. Czy w twoim gospodarstwie domowym oszczędza się wodę? 
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź 

 W czasie zmywania 

 W łazience 

 Przy podlewaniu roślin w ogrodzie 

 

8. Czy byleś(-łaś) świadkiem wyrzucania śmieci lub odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych? 
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź 

 Tak 

 Nie 

Osoby, które w pytaniu 8 udzieliły odpowiedzi Nie, przechodzą do pytania 10. 

9. Czy widząc, że ktoś wyrzuca śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych: 
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź: 

 Wezwałeś(-łaś) odpowiednie służby? 

 Posprzątałeś(-łaś) te śmieci? 

 Rozmawiałeś(-łaś) z tą osobą? 

 Podjąłeś(-łaś) lokalna inicjatywę? 

 Podjąłeś(-łaś) jakieś inne działania (jakie)? ………………………………………………………………………………………. 

 

10. Czy w Twoim gospodarstwie domowym zabiega się o wysoką jakość konsumowanej wody pitnej  

np. instalując filtry, zaopatrując się w wodę butelkowaną lub oligoceńską itp.? 
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź 

 Tak 

 Nie 

 Nie ma takiej potrzeby, woda w moim gospodarstwie domowym jest dobrej jakości 

 

11. Czy w Twoim Gospodarstwie domowym: 
 TAK     NIE       

a) Zamiast jednorazowych reklamówek używa się 

toreb wielokrotnego użycia  

b) Zastępuje się rachunki w formie papierowej e-fakturami                   NIE DOTYCZY  

c) Sprząta się odchody po swoich zwierzętach wyprowadzanych  

na spacer       

 

12. Płeć respondenta 
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź 

 Kobieta 

 Mężczyzna 



 
 

 

Realizacja wywiadu 

Wywiad 
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź 

 Zrealizowany przez ankietera 

 Zrealizowany przez respondenta 

 

Uwagi ankietera/respondenta: 
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