Studenci prawa podzieleni jak... lubelscy radni
W dniach 25-26 stycznia 2017 roku Fundacja na Rzecz Badań i Inicjatyw Społecznych
przeprowadziła badania wśród studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS
i Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracyjnego KUL 1, na temat stopnia
akceptacji kilku wydarzeń jakie miały miejsce w ciągu ostatnich tygodni w Polsce i Lublinie.
Jedną z poruszanych w badaniu kwestii była sprawa ‘wygaszenia mandatu’ prezydenta
Lublina.
Studenci odpowiadali na pytanie:
W listopadzie 2016 roku CBA złożyło wniosek o wygaszenie mandatu prezydenta K. Żuka.
Zdaniem CBA prezydent naruszył przepisy ustawy antykorupcyjnej zasiadając w Radzie
Nadzorczej spółki PZU Życie. Prezydent Żuk broni się argumentując, że do władz spółki został
wskazany przez ówczesnego Ministra Skarbu i nie doszło do naruszenia przepisów prawa.
Jednak, na początku tego roku, wojewoda lubelski ponownie skierował do Rady Miasta
wniosek o wygaśnięcie mandatu prezydenta miasta.
Popierasz czy nie popierasz wniosek wojewody lubelskiego o wygaszeniu mandatu prezydenta
Lublina?
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W badaniach wzięli udział studenci III, IV i V roku (KUL), oraz III i IV roku (UMCS).
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Opinie przyszłych prawników na temat decyzji wojewody lubelskiego o wygaszeniu mandatu
prezydenta Lublina przypominają podział istniejący w Radzie Miasta, gdzie minimalną
przewagę posiadają zwolennicy prezydenta Lublina.
Wśród studentów prawa lubelskich uczelni, wniosek wojewody lubelskiego popiera 26,6%
badanych, nie popiera tego wniosku 28,6%. Taki sam odsetek badanych ma problem
z jednoznaczną oceną decyzji wojewody i wybiera odpowiedź „trudno powiedzieć” (28,6%).
Niemal co piąty badany stwierdził, że problem ten go nie interesuje (16,1%)
Podstawowy wniosek jaki nasuwa się z analizy rozkładu odpowiedzi, a zwłaszcza wysokiego
odsetka odpowiedzi „trudno powiedzieć”, to niejednoznaczność problemu jaki mieli oceniać
młodzi adepci studiów prawniczych lubelskich uczelni. W takiej sytuacji opinie najłatwiej
wyrazić było osobom o jednoznacznych poglądach politycznych.
Studenci UMCS mniej zdecydowani w ocenie
Wśród zwolenników (28,7%) jak i wśród przeciwników decyzji wojewody (33,1%), dominują
studenci KUL. Studenci UMCS zaś zdecydowanie częściej wybierali odpowiedź „trudno
powiedzieć” (37,5%)
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Brak różnic między kobietami i mężczyznami
Różnice między kobietami a mężczyznami w żadnej z zaproponowanych kategorii
odpowiedzi nie przekraczają trzech punktów procentowych. Odpowiedzi mężczyzn
minimalnie przeważają w kategorii „popieram wniosek” (o 3,4 punktu procentowego),
a odpowiedzi kobiet w kategorii „trudno powiedzieć” (o 3,2 punktu procentowego).
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Studenci z Lublina mniej skłonni do poparcia wniosku
Studenci mieszkający na stałe w Lublinie wykazują najniższą skłonność do poparcia wniosku
wojewody (25%). Osoby z tej kategorii stanowią także najliczniejszą grupę tych, którzy
wniosku o wygaszenie mandatu nie popierają (33,6%).
Wniosek wojewody największe uznanie znajduje wśród studentów mieszkających na stałe na
wsi (30,4%). Także adepci kierunków prawniczych mieszkający na wsi znacznie rzadziej od
pozostałych osób negatywnie oceniają wniosek wojewody lubelskiego (17,9%).

Sondaż zrealizowano w dniach 25-26 stycznia 2017 roku na próbie 139 studentów KUL oraz
113 studentów UMCS. Kwestionariusz ankiety audytoryjnej wypełniali studenci
wylosowanych grup III, IV i V roku lubelskich uczelni (UMCS Wydział Prawa
i Administracji, KUL Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji).
Opracował
Tomasz Paklepa
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8 lutego Fundacja przedstawi zebrane wśród studentów Wydziału Prawa i Administracji
UMCS oraz Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL opinie na temat
ewentualnej decyzji o dymisji prezydenta Lublina.
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