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GALLUP, 2006 June
FLASH 188 Survey on Family law & Consular protection
Face-To-Face
Interviewer ID
Date of the interview
Start time of the interview
End time of the interview

: ……..
: ………
: ………

: ………..
: …….
: …….

Dzień dobry/Dobry wieczór, Nazywam się ________ i dzwonię z Instytutu Gallupa.
Chciał(a)bym zaprosić Pana(ią) do uczestnictwa w krótkim badaniu
przeprowadzanym wśród obywateli Unii Europejskiej. To badanie jest realizowane
na zlecenie Komisji Europejskiej. Proszę o pomoc w udzieleniu mi odpowiedzi, nie
zajmie to więcej niż 10 minut. Ankieta jest anonimowa: Pana(i) odpowiedzi będą
wykorzystane w ogólnych statystykach dla naszego kraju. Jeśli Pan(i) zechce, może
odmówić udzielenia odpowiedzi na którekolwiek z pytań.
Czy mogę prosić o rozmowę z osobą w Pana(i) gospodarstwie domowym,
która ma 15 lat lub więcej i jako ostatnia obchodziła swoje urodziny?
Q1.

Proszę powiedzieć mi dla każdego z poniższych obszarów, czy oczekuje Pan(i), czy też nie
tego, że Unia Europejska odegra rolę w usprawnianiu ustawodawstwa w zakresie:
[ODCZYTAJ - ROTUJ]

“R”

Oczekuj
ę

Nie
oczekuję

[Nie
wie/br
ak
odpow
iedzi

A

adopcji dzieci z różnych krajów członkowskich

1

2

9

B

Uznaniu aktów stanu cywilnego (aktu urodzenia,
aktu zawarcia małżeństwa) w innym kraju
członkowskim

1

2

9

C

rozwodów w innym kraju członkowskim

1

2

9

D

przyznania opieki nad dzieckiem w innym kraju
członkowskim

1

2

9

E

spadku w innym kraju członkowskim

1

2

9

FILTER! [ZADAJEMY TYLKO W PRZYPADKU, GDY W PYT. Q1 JEST PRZYNAJMNIEJ JEDNA ODPOWIEDŹ O KODZIE „1”]

Q2.

A jaki rodzaj działania uważa Pan(i), że Unia Europejska powinna podjąć jako priorytet w
wyżej wymienionych obszarach? Czy wolał(a)by Pan(i), aby Unia Europejska:
[ODCZYTAJ - ROTUJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]

1 - zapewniła uznania prawnych dokumentów w każdym innym kraju członkowskim
2 - ustaliła standardową formę poszczególnych dokumentów
3 - usprawniła mechanizm tłumaczenia dokumentów
9- [<text_5168]

Q3.

Jakie prawne opcje powinny być dostępne dla par, które chcą uzyskać rozwód w Unii
Europejskiej, w sytuacji gdy partnerzy są różnej narodowości lub jeśli mieszkają w innym
kraju niż kraj ich narodowości?
[ODCZYTAJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]

1 - Ludzie powinni móc wybrać prawo rozwodowe, którego kraju powinno być zastosowane: prawo kraju, w którym
obecnie żyją, czy też prawo kraju w którym zazwyczaj żyją, czy też to z kraju swojego pochodzenia
2- Osoby powinny móc wybrać, w którym kraju procedura rozwodowa będzie miał miejsce
3- Obydwie opcje powinny być dostępne
9- [Nie wie/brak odpowiedzi]

Q4.

Jeśli rozwodząca się para osiągnie przyjacielskie porozumienie w zakresie podziału
wspólnego dobytku, czy ich porozumienie powinno być automatycznie ważne w innych
krajach członkowskich Unii Europejskiej?
[ODCZYTAJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]

1 - Tak
2 - Nie
9 - [Nie wie/brak odpowiedzi]

Q5.

Czy uważa Pan(i), że wyżej wspomniane zagadnienia mogą dotyczyć Pana(i) lub Pana(i)
krewnych w ciągu najbliższych 20 lat?
1 - Tak
2 - Nie
9 - [Nie wie/brak odpowiedzi]

Q6.

Czy myśli Pan(i), że jest konieczne zagwarantowanie uznania testamentu (ostatniej woli) w
każdym innym kraju członkowskim Unii Europejskiej innym niż kraj zgonu?
1 - Tak
2 - Nie
9 - [Nie wie/brak odpowiedzi]

Q7.

Jeśli odziedziczył(a)by Pan(i) po kimś, kto posiada dobytek w innym kraju
członkowskim Unii Europejskiej, to czy myśli Pan(i), że jest raczej łatwo, czy też raczej
trudno udowodnić swoje prawa?
[ODCZYTAJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]

1 - raczej łatwo
2 - raczej trudno
9 - [Nie wie/brak odpowiedzi]

Q8.

Czy planuje Pan(i) podróż poza Unię Europejską w nadchodzącym czasie, powiedzmy w
ciągu 3 lat?
[ODCZYTAJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]

1 - tak, na pewno
2 - prawdopodobnie tak
3 - na pewno nie
9- [Nie wie/brak odpowiedzi]

Q9.

W razie potrzeby pilnej pomocy - zgubił(a) Pan(i) paszport, jest Pan(i) aresztowany(a),
znalazł(a) się Pan(i) w obliczu naturalnego kataklizmu jak np. tsunami - w kraju, w którym
Polska nie ma ambasady, konsulatu co musi Pan(i) zrobić, aby otrzymać pomoc w sprawach
urzędowych?
[ODCZYTAJ - ROTUJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]

1 - Musi Pan(i) skontaktować się z Polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych lub
2 - Musi Pan(i) skorzystać z usług Agenta Podróży lub
3 - Musi Pan(i) skorzystać z pomocy konsularnej Ambasady, Konsultatu jakiegoś innego
kraju Unii Europejskiej
4 - Musi Pan(i) skorzystać z pomocy konsularnej ze strony Delegacji Komisji Europejskiej w tym kraju?
9 - [Nie wie/brak odpowiedzi]
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Q10. Skąd wolał(a)by Pan(i) otrzymać konieczną pomoc w razie znalezienia się w poważnych
kłopotach - np. stania się ofiarą tsunami - w kraju, w którym Polska nie ma Ambasady,
Konsulatu?
[ODCZYTAJ - ROTUJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]

1 - Ze swojego kraju, nawet z oddalenia
2 - z Ambasady, Konsultatu jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej
3 - z Ambasady, Konsultatu wyznaczonego kraju Unii Europejskiej
4 - Z centralnie wyznaczonej obsługi Unii Europejskiej w kraju
9 - [Nie wie/brak odpowiedzi]

Q11. Obecnie może Pan(i) otrzymać konsularną pomoc ze strony Ambasady, Konsulatu
jakiegokolwiek kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Jeśli był(a)by Pan(i) w takiej
sytuacji, jaki rodzaj pomocy chciał(a)by Pan(i) otrzymać w pierwszej kolejności?
[ODCZYTAJ - ROTUJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
a w drugiej kolejności?
[ODCZYTAJ - ROTUJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]

“R”

Po
pierwsze

Po drugie

A

Możliwość porozumienia się z kimś kto rozumie mój język

1

1

B

Kimś, kto zorganizuje mój natychmiastowy powrót do kraju

2

2

C

Możliwość skontaktowania się z moją rodziną/moim
szefem/moim bankiem

3

3

D

Możliwość uzyskania finansowej pomocy

4

4

E

Możliwość uzyskania prawnej pomocy

5

5

F

[Nie wie/brak odpowiedzi]

9

9

Socio Demographics

D1.

PŁEĆ [NIE PYTAJ - ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ]
[1 ]
[2 ]

Mężczyzna
Kobieta

D2. Ile ma Pan(i) lat?: [_][_]lat
[00]

[ODMOWA/BRAK ODPOWIEDZI]

D3. Ile miał(a) Pan(i) lat, kiedy ukończył(a) Pan(i) swoją edukację w trybie dziennym?:
[ZAPISAĆ O WIEK, W KTÓRYM ZOSTAŁA UKOŃCZONA EDUKACJA]
[_][_]
[00]
[01]
[99]

lat
[ODMOWA/BRAK ODPOWIEDZI]
[NIGDY NIE ODBYŁ(A) KSZTAŁCENIA W TRYBIE DZIENNYM]
[JEST W TRAKCIE KSZTAŁCENIA SIĘ W TRYBIE DZIENNYM]

D4. Odnośnie Pana(i) obecnego zawodu, czy powiedział(a)by Pan(i), że jest Pan(i) osobą
samozatrudniającą się, pracownikiem najemnym, pracownikiem fizycznym czy też nie
prowadzi Pan(i) działalności zawodowej? Czy to znaczy, że jest Pan(i) ....
[JEŚLI JEST PODANA ODPOWIEDŹ W GŁÓWNEJ KATEGORII, ODCZYTAJ ODPOWIEDNIE
PODKATEGORIE]
- Samozatrudniający(a) się
Æ i.e.:
- rolnik, leśnik, rybak .................................................................................. 11
- właściciel sklepu, rzemieślnik .................................................................. 12
- specjalista wolnego zawodu (prawnik, lekarz, księgowy, architekt,...) .... 13
- Szef firmy ................................................................................................. 14
- inny........................................................................................................... 15
- Pracownik najemny
Æ i.e.:
- Zatrudnieni na etacie specjaliści (zatrudnieni lekarze, prawnicy, architekci, księgowi)
- Zarząd, główni dyrektorzy, wyższa kadra kierownicza............................ 22
- Średnia kadra kierownicza,....................................................................... 23
- Urzędnik państwowy ................................................................................ 24
- Pracownik biurowy................................................................................... 25
- inny pracownik (sprzedawca, pielęgniarka, itp) ....................................... 26
- Pracownik fizyczny
Æ i.e.:
- kierownik/brygardzista ............................................................................ 31
- Pracownik fizyczny ......................................................................................
32
- pracownik fizyczny niewykwalifikowany ................................................ 33
- inny
........................................................................................ 34
- Nie prowadzi działalności zawodowej
Æ i.e.:
- Osoba zajmująca się domem .................................................................... 41
- student(ka) (w trybie dziennym)............................................................... 42
- emeryt(ka)/rencist(k)a ............................................................................. 43
- poszukujący(a) pracy................................................................................ 44
- inny........................................................................................................... 45
- [ Odmowa) ....................................................................................................................... 99

D6.

Czy jest Pan(i)...?
[ODCZYTAJ]

1 - obywatelem kraju, w którym jest przeprowadzony wywiad lub
2 - obywatelem innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub
3- obywatelem kraju nienależącego do Unii Europejskiej?
9 - [ Odmowa]
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DUAL FRAME WEIGHT VARIABLES:
ONLY IN POLAND:

D98a. a
[]

______
0 - Żaden ------ > [ UKONČIŤ ROZHOVOR D98b]
1 - jeden -------- > [ UKONČIŤ ROZHOVOR D98b]
27 - 7+
[ Kontynuować]
8 - [ Nie wie] ------ > [ UKONČIŤ ROZHOVOR D98b]
9 - [ Odmowa] - > [ UKONČIŤ ROZHOVOR D98b]

D98b.
[]

______
0 - Żaden
8 - [ Nie wie]
9 - [ Odmowa]

IN ALL OTHER COUNTRIES:
D99a. А теперь подумайте, пожалуйста, сколько фиксированных линий телефона, то есть
обычных настольных телефонов есть в Вашем домохозяйстве? То есть, сколько
разных номеров настольных телефонов, указанных в телефонном справочнике, есть у
Вашей семьи?
[]

______
0 - Żaden ------ > [ UKONČIŤ ROZHOVOR D99b]
1 - jeden -------- > [ UKONČIŤ ROZHOVOR D99b]
27 - 7+
[ Kontynuować]
8 - [ Nie wie] ------ > [ UKONČIŤ ROZHOVOR D99b]
9 - [ Odmowa] - > [ UKONČIŤ ROZHOVOR D99b]

D99b. Сколько из этих [D99a] настольных телефонов, указанных
в телефонном справочнике, используются исключительно для бизнес-целей или для
электронной техники, например, для компьютера или факса?
[]

______
0 - Żaden
8 - [ Nie wie]
9 - [ Odmowa]

Dziękuję za poświęcony czas i współpracę

THE GALLUP ORGANIZATION POLAND SP. Z O.O.
02-078 WARSZAWA
UL. KRZYWICKIEGO 34

TEL. (0-22) 622-41-32
FAX (0-22) 622-67-16

Numer legitymacji ankietera: |___||___|-|___||___||___|
NR RESP.:

Nazwisko i imię ankietera:

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

|___||___||___||___|

Data Wywiadu:

miesiąc |___||___| dzień |___||___|

Rozpoczęcia Wywiadu: godzina |___||___| min. |___||___| Zakończenie Wywiadu: godzina |___||___| min. |___||___|
NR Identyfikacyjny miejscowości:

|___||___||___||___||___||___||___|

NR Punktu Startowego:

|___||___|

Kod województwa:
01. Podlaskie

05. Lubuskie

09. Łódzkie

13. Dolnośląskie

02. Lubelskie

06. Opolskie

10. Zachodniopomorskie

14. Śląskie

03. Podkarpack

07. Małopolskie

11. Pomorskie

15. Mazowieckie

04. Warmińsko-mazurski

08. Kujawsko-pomorskie

12. Wielkopolskie

16. Świętokrzyskie

|___|

ANKIETA DO EUROPEJSKIEGO BADANIA Prawo Rodzinne i Ochrona Konsularna (czerwiec/lipiec 2006 r.)
Dzień dobry/Dobry wieczór, nazywam się __________ i reprezentuję Instytut Gallupa. Chciał(a)bym zaprosić Pana(ią) do uczestnictwa w krótkim
badaniu przeprowadzanym wśród obywateli Unii Europejskiej. To badanie jest realizowane na zlecenie Komisji Europejskiej. Proszę o pomoc w
udzieleniu mi odpowiedzi, nie zajmie to więcej niż 10 minut. Ankieta jest anonimowa: Pana(i) odpowiedzi będą wykorzystane w ogólnych statystykach
dla naszego kraju. Jeśli Pan(i) zechce, może odmówić udzielenia odpowiedzi na którekolwiek z pytań. Czy mogę prosić o rozmowę z osobą w

Pana(i) gospodarstwie domowym, która ma 15 lat lub więcej i jako ostatnia obchodziła swoje urodziny?
Q1. Proszę powiedzieć mi dla każdego z poniższych obszarów, czy oczekuje Pan(i), czy też nie tego, że Unia Europejska
odegra rolę w usprawnianiu ustawodawstwa w zakresie: [ANK.: ROTOWAĆ - ODCZYTAĆ]
R
A

Oczekuję

Nie oczekuję

Nie wiem/
odmowa

1

2

9

Adopcji dzieci z różnych krajów członkowskich

B

Uznaniu aktów stanu cywilnego (aktu urodzenia, aktu zawarcia małżeństwa) w innym kraju
członkowskim

1

2

9

C

Rozwodów w innym kraju członkowskim

1

2

9

D

Przyznania opieki nad dzieckiem w innym kraju członkowskim

1

2

9

E

Spadku w innym kraju członkowskim

1

2

9

PRZEJŚCIE! [ANK.: ZAPYTAĆ TYLKO W PRZYPADKU, GDY W PYT. Q1 JEST PRZYNAJMNIEJ JEDNA ODPOWIEDŹ O KODZIE
„1”. JEŚLI NIE PRZEJŚĆ DO PYT. Q3]
Q2. A jaki rodzaj działania uważa Pan(i), że Unia Europejska powinna podjąć jako priorytet w wyżej wymienionych obszarach?
Czy wolał(a)by Pan(i), aby Unia Europejska: [ANK.: ODCZYTAĆ- ROTOWAĆ– TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
MIEJSCE
ROTACJI
ZAZNACZYĆ X

Zapewniła uznania prawnych dokumentów w każdym innym kraju członkowskim………………..1
Ustaliła standardową formę poszczególnych dokumentów…………………………………………2
Usprawniła mechanizm tłumaczenia dokumentów…………………………………………………3
Nie wiem/ odmowa ....................................................................................... 9

|___|

Q3. Jakie prawne opcje powinny być dostępne dla par, które chcą uzyskać rozwód w Unii Europejskiej, w sytuacji gdy partnerzy
są różnej narodowości lub jeśli mieszkają w innym kraju niż kraj ich narodowości?
[ANK.: ODCZYTAĆ– TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
Ludzie powinni móc wybrać prawo rozwodowe, którego kraju powinno być zastosowane: prawo kraju, w którym
obecnie żyją, czy też prawo kraju w którym zazwyczaj żyją, czy też to z kraju swojego pochodzenia……………………1
Osoby powinny móc wybrać, w którym kraju procedura rozwodowa będzie miał miejsce………………………………..2
Obydwie opcje powinny być dostępne …………………………………………………………………………………......3
Nie wiem/ odmowa…………………………………………………………………………………………………………………………………….....9
1

|___|

Q4. Jeśli rozwodząca się para osiągnie przyjacielskie porozumienie w zakresie podziału wspólnego dobytku, czy ich porozumienie
powinno być automatycznie ważne w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej?
[ANK.: ODCZYTAĆ– TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
Tak .............................................................................................................................. 1
Nie ............................................................................................................................... 2
Nie wiem/ odmowa ........................................................................................................... 9

|___|

Q5. Czy uważa Pan(i), że wyżej wspomniane zagadnienia mogą dotyczyć Pana(i) lub Pana(i) krewnych w ciągu najbliższych 20 lat?
Tak .............................................................................................................................. 1
Nie ............................................................................................................................... 2
Nie wiem/ odmowa ........................................................................................................... 9

|___|
Q6. Czy myśli Pan(i), że jest konieczne zagwarantowanie uznania testamentu (ostatniej woli) w każdym innym kraju członkowskim
Unii Europejskiej innym niż kraj zgonu?
Tak ............................................................................................................................ 1
Nie ............................................................................................................................. 2
Nie wiem/ odmowa……………………………………………………………………………………….9
|___|
Q7. Jeśli odziedziczył(a)by Pan(i) po kimś, kto posiada dobytek w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, to czy myśli
Pan(i), że jest raczej łatwo, czy też raczej trudno udowodnić swoje prawa? [ANK.: ODCZYTAĆ– TYLKO JEDNA
ODPOWIEDŹ]
Raczej łatwo ............................................................................................................... 1
Raczej trudno ............................................................................................................. 2
Nie wiem/ odmowa ......................................................................................................... 9
Q8. Czy planuje Pan(i) podróż poza Unię Europejską w nadchodzącym czasie, powiedzmy w ciągu 3 lat?
[ANK.: ODCZYTAĆ– TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ

|___|

Tak, na pewno ............................................................................................................ 1
Prawdopodobnie tak ................................................................................................... 2
Na pewno nie ............................................................................................................. 3
Nie wiem/ odmowa………………………………………………………………………9

|___|
Q9. W razie potrzeby pilnej pomocy - zgubił(a) Pan(i) paszport, jest Pan(i) aresztowany(a), znalazł(a) się Pan(i) w obliczu
naturalnego kataklizmu jak np. tsunami - w kraju, w którym Polska nie ma ambasady, konsulatu co musi Pan(i) zrobić, aby
otrzymać pomoc w sprawach urzędowych? [ANK.: ODCZYTAĆ- ROTOWAĆ– TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
Musi Pan(i) skontaktować się z Polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych lub……………….…..1
MIEJSCE
ROTACJI
ZAZNACZYĆ
X

Musi Pan(i) skorzystać z usług Agenta Podróży lub…………………………………………………....2
Musi Pan(i) skorzystać z pomocy konsularnej Ambasady, Konsulatu jakiegoś innego kraju Unii
Europejskiej …………………………………………………………………………………...................3
Musi Pan(i) skorzystać z pomocy konsularnej ze strony Delegacji Komisji Europejskiej w tym kraju? 4

Nie wiem/ odmowa…………………………………………………………………………………………………………………………9
|___|
Q10. Skąd wolał(a)by Pan(i) otrzymać konieczną pomoc w razie znalezienia się w poważnych kłopotach - np. stania się ofiarą
tsunami - w kraju, w którym Polska nie ma Ambasady, Konsulatu?
[ANK.: ODCZYTAĆ- ROTOWAĆ– TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
MIEJSCE
ROTACJI
ZAZNACZYĆ X

Ze swojego kraju, nawet z oddalenia………………………………………………..1
Z Ambasady, Konsulatu jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej

………………2

Z Ambasady, Konsulatu wyznaczonego kraju Unii Europejskiej

………………3

Z centralnie wyznaczonej obsługi Unii Europejskiej w kraju……………………….4
Nie wiem/ odmowa ......................................................................................................... 9

2

|___|

Q11.Obecnie może Pan(i) otrzymać konsularną pomoc ze strony Ambasady, Konsulatu jakiegokolwiek kraju członkowskiego Unii
Europejskiej. Jeśli był(a)by Pan(i) w takiej sytuacji, jaki rodzaj pomocy chciał(a)by Pan(i) otrzymać w PIERWSZEJ kolejności?
[ANK.: ODCZYTAĆ- ROTOWAĆ– TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
a w DRUGIEJ kolejności? [ANK.: ODCZYTAĆ- ROTOWAĆ– TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
Po pierwsze

R
A
B
C
D
E
F

Możliwość porozumienia się z kimś, kto rozumie mój język
Kimś, kto zorganizuje mój natychmiastowy powrót do kraju
Możliwość skontaktowania się z moją rodziną/moim szefem/moim bankiem
Możliwość uzyskania finansowej pomocy
Możliwość uzyskania prawnej pomocy
Nie wiem/ odmowa

1
2
3
4
5
9

Po drugie
1
2
3
4
5
9

METRYCZKA
D1. Płeć [ANK.: NIE PYTAJ - ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ]

1. Mężczyzna
2. Kobieta

D2. Ile ma Pan(i) lat?
0 0 - odmowa /brak odpowiedzi

|___|
|___| |___| lat

D3. Ile miał(a) Pan(i) lat, kiedy ukończył(a) Pan(i) swoją edukację w trybie dziennym? [ANK.: ZAPISAĆ O WIEK, W KTÓRYM
ZOSTAŁA UKOŃCZONA EDUKACJA]
00 – ODMOWA/BRAK ODPOWIEDZI]
01 – NIGDY NIE ODBYŁ(A) KSZTAŁCENIA W TRYBIE DZIENNYM
99 –JEST W TRAKCIE KSZTAŁCENIA SIĘ W TRYBIE DZIENNYM
|___| |___| lat
D4. Odnośnie Pana(i) obecnego zawodu, czy powiedział(a)by Pan(i), że jest Pan(i) osobą samozatrudniającą się, pracownikiem
najemnym, pracownikiem fizycznym czy też nie prowadzi Pan(i) działalności zawodowej? Czy to znaczy, że jest Pan(i) ....
[ANK.: JEŚLI JEST PODANA ODPOWIEDŹ W GŁÓWNEJ KATEGORII, ODCZYTAJ ODPOWIEDNIE PODKATEGORIE - TYLKO
JEDNA ODPOWIEDŹ]

Samozatrudniający(a) się

Pracownik najemny

Pracownik fizyczny

Nie prowadzi działalności
zawodowej

rolnik, leśnik, rybak
właściciel sklepu, rzemieślnik
specjalista wolnego zawodu (prawnik, lekarz, ksiegowy, architekt,...)
szef firmy
inny
zatrudnieni na etacie specjaliści (zatrudnieni lekarze, prawnicy, architekci, księgowi)
zarząd, główni dyrektorzy, wyższa kadra kierownicza
średnia kadra kierownicza
urzędnik państwowy
pracownicy biurowy
inny pracownik (sprzedawca, pielęgniarka itp...)
kierownik/brygadzista
pracownik fizyczny wykwalifikowany
pracownik fizyczny niewykwalifikowany
inny

11
12
13
14
15
21
22
23
24
25
26
31
32
33
34

osoba zajmująca się domem
student(ka) (w trybie dziennym)
emeryt(ka)/rencist(k)a
poszukujący(a) pracy
inny

41
42
43
44
45
99

Odmowa
D6. Czy jest Pan(i)...?[ANK.: ODCZYTAĆ]
obywatelem kraju, w którym jest przeprowadzony wywiad.................................... 1
obywatelem innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej................................. 2
obywatelem kraju nienależącego do Unii Europejskiej? ......................................... 3
Odmowa……………………………………………………………………………………..9
3

|___|

D98a. A teraz chciał(a)bym, aby zastanowił(a) się Pan(i), nad liczbą telefonów
stacjonarnych zainstalowanych w Pana(i) gospodarstwie domowym. Ile
różnych numerów linii telefonicznych jest zainstalowanych w Pana(i)
gospodarstwie domowym.
[ANK.: Jeśli WIĘCEJ lini niż 1 KOONTYNUOWAĆ]
D98b. Spośród tych ….(ANK.: odp. D98a)… linii telefonicznych, ile jest
używanych wyłącznie do celów zawodowych, wyposażenia elektronicznego,
jak np. Komputerow lub faxów?
[ANK.: Zapisać liczbę]

0 Żaden
- > [ANK.: Zakończ Wywiad]
1 jeden
- > [ANK.: Zakończ Wywiad]
8 (Nie wie) - > [ANK.: Zakończ Wywiad]
9 (Odmowa) - > [ANK.: Zakończ Wywiad]
7 (7 lub więcej)
- > [ANK.: Kontynuować]
wpisać: ______ (Zapisać ilość linie)
0 Żadna
8 (nie wie)
9 (odmowa)
wpisać: ______

Celem sprawdzenia mojej pracy chciał(a)bym potwierdzić Pana(i) dane. (ANK.: Wypełnić poniższe punkty)
IMIĘ I NAZWISKO RESPONDENTA: .....................................................................................................................................
ADRES (ULICA, NR DOMU): ..................................................................................................................................................
MIASTO + KOD POCZTOWY: .................................................................................................................................................
TELEFON + TEL. KIERUNKOWY:
ADNOTACJE OSOBY SPRAWDZAJACEJ
IMIĘ I NAZWISKO KOORDYNATORA
ILOŚĆ BŁĘDÓW ZAUWAŻONYCH I POPRAWIONYCH PRZEZ KOORDYNATORA
PODPIS OSOBY, KTÓRA DOKONAŁA SPRAWDZENIA W
OŚRODKU KOORDYNATORSKIM
ADNOTACJE OSOBY KONTROLUJĄCEJ
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY KONTROLUJĄCEJ
UWAGI:

4

|___|___|

