
 

 

A KA D E M I A  S ZT U KI  W OJ E N N EJ  
 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

 

 
Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

 

 

 

 

 

 

 

KWESTIONARIUSZ  

ANKIETY / WYWIADU EKSPERCKIEGO 
 

 Celem wywiadu jest poznanie opinii ekspertów dotyczących doświadczeń, 

aktualnego stanu oraz przyszłych kierunków zmian w zakresie ………..…………………... 

……………………………………………………………        

  

 Wyniki badań uzyskane tą drogą wzbogacą wiedzę z zakresu rozpatrywanych 

zagadnień i stanowić będą podstawę do badań i opracowania wniosków oraz weryfikacji 

przyjętych założeń i hipotez badawczych w pracy magisterskiej pt. ”…..…….……… 

……………………………………..” pod kierownictwem naukowym ……………………. 

…………………………………….. 

 

 Kwestionariusz jest anonimowy, wyniki badań będą wykorzystane wyłącznie do 

celów naukowych i prezentowane w sposób zbiorczy. 

 

 

 
Serdecznie dziękuję za pomoc 

 

 

Jan KOWALSKI 

tel. ………………….. 

 

 

 
 

Warszawa                      2018



 

 

 

1. Jak ocenia Pan/Pani działalność ………………………………….…………… w systemie 

bezpieczeństwa narodowego RP? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. Jak według Pana/Pani powinny być zorganizowane …………………………………….., 

aby skutecznie rozpoznawały zagrożenia oraz im przeciwdziałały? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. Jak Pana/Pani zdaniem ………………………….. radzą sobie z pogodzeniem wymogów 

efektywnego funkcjonowania z koniecznością przestrzegania prawnych norm 

……………………………………..? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Czy …………………………………….. w Polsce odpowiednio spełniają swoje funkcje?  

TAK / NIE 

(proszę o zakreślenie wybranej odpowiedzi)  

Proszę uzasadnić swoją ocenę: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. Jak ocenia Pan/Pani rolę ………………… w systemie bezpieczeństwa narodowego RP?  

(proszę o zakreślenie jednej wybranej odpowiedzi) 

1) mało ważna   2) dość ważna  3) ważna  4) bardzo ważna  

Proszę uzasadnić swoją ocenę: 



 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6. Czy Pana/Pani zdaniem powinny nastąpić zmiany w  strukturze …………………………? 

(proszę o zakreślenie jednej wybranej odpowiedzi) 

TAK / NIE 

Jeśli tak to jakie? / Jeśli nie to dlaczego?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

7. Jakie są Pana/Pani zdaniem, największe zagrożenia dla ………………………………….? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

8. Jakie widzi Pan/Pani kierunki zmian w zakresie dostosowania …………………………… 

do nowych wyzwań i zagrożeń? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

9. Które pytanie Pana/Pani zdaniem było niezrozumiałe lub utrudniało jego zrozumienie? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



 

10. Jakie ważne problemy Pana/ Pani zdaniem nie zostały poruszone w tym kwestionariuszu? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

 

METRYCZKA: 

1. Województwo: ………………………………………       

2. Wykształcenie: 

 

2. Wiek:  

 20-25 lat       26-35 lat       36-50 lat       51-60 lat       powyżej 60 lat 

3. Staż na stanowisku związanym z ……………………………………………: 

 do 5 lat       6-10 lat       11-15 lat       powyżej 15 lat 

 

 

 

 

 
Dziękuje za czas poświęcony na wypełnienie ankiety!!!  

 

 


