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BACKGROUND VARIABLES
D1.

PŁEĆ
[NIE PYTAJ - ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ]
[1] Mężczyzna
[2] 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?
[ZAPYTAĆ O WIEK, W KTÓRYM ZOSTAŁA UKOŃCZONA EDUKACJA]

D4.

[_][_]

lat

[00]

[JEST W TRAKCIE KSZTAŁCENIA SIĘ W TRYBIE DZIENNYM]

[01]

[NIGDY NIE ODBYŁ(A) KSZTAŁCENIA W TRYBIE DZIENNYM]

[99]

[ODMOWA/BRAK ODPOWIEDZI]

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)............................................................................................................21
- Zarząd, główni dyrektorzy, wyższa kadra kierownicza .......................................22
- Średnia kadra kierownicza ..................................................................................23
- Urzędnik państwowy ...........................................................................................24
- Pracownik biurowy ..............................................................................................25
- inny pracownik (sprzedawca, pielęgniarka, itp) ..................................................26
- inny......................................................................................................................27

- 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 powiedział(a)by Pan(i), że mieszka na...?
duże miasto .................................................................................................... 1
inne miasto/ośrodek miejski............................................................................ 2
obszar wiejski ................................................................................................. 3
[Odmowa] ....................................................................................................... 9

THEME 1: FAMILIES
Satisfaction with family life & Importance of family
Q1. Teraz chcielibyśmy porozmawiać o życiu rodzinnym i pracy oraz o polityce działań w
tych obszarach. Na ile jest Pan(i) zadowolony(a) z...
Bardzo zadowolony(a) ................................................................................ 1
Dość zadowolony(a) ................................................................................... 2
Niezbyt zadowolony(a) ............................................................................... 3
W ogóle niezadowolony(a) ......................................................................... 4
[Nie wie/brak odpowiedzi] ........................................................................... 9
a) swojego życia rodzinnego ............................................................................................ 1 2 3 4 9
b) publicznego wsparcia dla rodzin z dziećmi................................................................... 1 2 3 4 9
c) publicznego wsparcia dla osób opiekujących się starszymi krewnymi.......................... 1 2 3 4 9

Difficulties in daily life faced by families
Q2. A teraz odczytam listę trudności, jakie mogą napotkać rodziny. Pana(i) zdaniem, jakie
z tej listy są dwie główne trudności?
[ANK.: ROTOWAĆ PODPUNKTY - ODCZYTAĆ - MOŻLIWE SĄ TYLKO DWIE ODPOWIEDZI!]
Wysoki koszt wychowania dzieci ..................................................................................................1
Wysoki koszt mieszkania..............................................................................................................2
Trudność w łączeniu pracy i życia rodzinnego..............................................................................3
Zbyt małe wsparcie ze strony pracodawcy ...................................................................................4
Nierówny podział zadań domowych pomiędzy partnerami ...........................................................5
Zorganizowanie dobrej opieki nad dzieckiem ...............................................................................6
Obciążenie opieką nad starszymi rodzicami lub krewnymi ...........................................................7
Jakość nauki szkolnej...................................................................................................................8
Poziom publicznego wsparcia finansowego dla rodzin .................................................................9
[Żaden] .......................................................................................................................................10
[Inne] ..........................................................................................................................................11
[Nie wie/brak odpowiedzi] ...........................................................................................................99

Work life balance
Q3. Czy osobiście uważa Pan(i) za bardzo trudne, dość trudne, raczej łatwe lub też bardzo
łatwe łączenie pracy z życiem rodzinnym?
[ODCZYTAĆ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
Bardzo trudne...............................................................................................................................1
Dość trudne ..................................................................................................................................2
Dość łatwe....................................................................................................................................3
Bardzo łatwe.................................................................................................................................4
[[Nie wie/brak odpowiedzi] ............................................................................................................9

Q4. Łączenie pracy i opieki nad dziećmi może być zorganizowane w różny sposób.
Odczytam teraz kilka możliwych opcji, proszę powiedzieć mi, którą z nich uważa
Pan(i) za najbardziej praktyczną i realistyczną, biorąc pod uwagę potrzebę
zarabiania na życie?
[ODCZYTAĆ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
Obydwoje rodziców pracuje na pełnym etacie ..............................................................................1
Obydwoje rodziców pracuje na niepełnym etacie .........................................................................2
Jeden rodzic pracuje na pełnym etacie, drugi na niepełnym etacie..............................................3
Jeden rodzic pracuje na pełnym etacie, drugi całkowicie opiekuje się dzieckiem.........................4
[Nie wie/brak odpowiedzi] .............................................................................................................9

Q5. Różne środki polityczne mogą pomóc poprawić życie rodzinom. Dla każdego ze
środków które odczytam, czy powiedział(a)by Pan(i), że powinny otrzymać wysoki,
średni czy też niski priorytet do działań politycznych w Polsce?
[ANK.: ROTOWAĆ PODPUNKTY – JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU]
Wysoki priorytet .......................................................................................... 1
Średni priorytet ........................................................................................... 2
Niski priorytet.............................................................................................. 3
[Nie wie/brak odpowiedzi] .......................................................................... 9
a) Dłuższy płatny urlop rodzicielski......................................................................................1 2 3 9
b) Zachęty dla ojców, aby wziąć urlop rodzicielski............................................................... 1 2 3 9
c) Łatwiejszy dostęp do pracy w niepełnym wymiarze ......................................................... 1 2 3 9
d) Dostęp do bardziej elastycznego systemu opieki nad dzieckiem .................................... 1 2 3 9
e) Zwiększone dodatki na dziecko.......................................................................................1 2 3 9
f) Wdrożenie prawa do płatnego urlopu do opieki nad rodzicami i krewnymi w
podeszłym wieku będących na utrzymaniu..........................................................................1 2 3 9
g) Zwiększenie ulg podatkowych dla rodzin z dziećmi......................................................... 1 2 3 9

Q6. Opieka na dzieckiem w okresie przedszkolnym może być zorganizowana w różny
sposób, czasem może łączyć kilka opcji, a czasem może polegać tylko na jednej
opcji. Jaki, Pana(i) zdaniem,
jest najlepszy sposób organizacji opieki nad
dzieckiem dla dzieci w okresie przedszkolnym? Łączenie tych opcji jest możliwe.
[ODCZYTAĆ – MOŻLIWYCH KILKA ODPOWIEDZI]
Publiczne lub prywatne przedszkole/żłobek/ centrum dziennej opieki ..........................................1
Domowa opiekunka do dziecka lub opiekunka w systemie au pair...............................................2
Certyfikowana opieka nad dzieckiem w prywatnym domu np. przez osobę, która jest
zarejestrowana/certyfikowana do opieki nad dzieckiem ...............................................................3
Opieka nad dzieckiem zapewniona przez matkę..........................................................................4
Opieka nad dzieckiem zapewniona przez ojca .............................................................................5
Opieka nad dzieckiem zapewniona przez dziadków lub innych krewnych....................................6
[Inne] ............................................................................................................................................7
[Żaden] .........................................................................................................................................8
[Nie wie/brak odpowiedzi] .............................................................................................................9

THEME 2: THE NEEDS OF AN AGEING POPULATION
Chciał(a)bym porozmawiać teraz o potrzebach ludzi w miarę jak się starzeją.
PODZIELIĆ LOSOWO
ANK.: JEŚLI NIE JEST EMERYTEM/EMERYTKĄ [ODPOWIEDŹ INNA NIŻ 43 W D4]
Q7a. Myśląc o czasie, kiedy będzie Pan(i) emerytem(tką), czy rozważał(a)by Pan(i)....?
Tak ............................................................................................................. 1
Nie ..............................................................................................................2
[Nie wie/brak odpowiedzi] .......................................................................... 9
a) Zapisanie się na kursy szkoleniowe ...................................................................................1 2 9
b) Uczestniczenie w pracach na rzecz lokalnej społeczności lub wolontariat .........................1 2 9
c) Poszukiwanie pracy w celu dodatkowego zarobku .............................................................1 2 9
d) Inwestowanie w jakieś nieruchomości ................................................................................1 2 9
e) Sprzedawanie jakiś nieruchomości lub innych środków, aby mieć dostępną gotówkę .......1 2 9
f) Pobranie/pożyczka za zwrot domu, jego sprzedaż z opcją zachowania prawa do
mieszkania w nim ...................................................................................................................1 2 9
g) Oszczędzanie pieniędzy lub pobranie ubezpieczenia na wypadek, gdyby stał(a) się
Pan(i) zależna ........................................................................................................................1 2 9
h) Zaadaptowania Pana(i) domu w razie utraty mobilności ....................................................1 2 9
i) Zaprzestanie kierowania samochodem ...............................................................................1 2 9
j) Przeniesienie się do innego domu.......................................................................................1 2 9

ANK.: JEŚLI JEST EMERYTEM(TKĄ) [D4=43]
Q7b. Od kiedy jest Pan(i) emerytem(tką), planował(a) Pan(i) lub planuje....?
Tak, zrobiłe(a)m to ..................................................................................... 1
Tak, planuję to zrobić ................................................................................. 2
Nie ............................................................................................................. 3
[Nie wie/brak odpowiedzi] ........................................................................... 9
a) Zapisanie się na kursy szkoleniowe ................................................................................ 1 2 3 9
b) Uczestniczenie w pracach na rzecz lokalnej społeczności lub wolontariat ...................... 1 2 3 9
c) Poszukiwanie pracy w celu dodatkowego zarobku ..........................................................1 2 3 9
d) Inwestowanie w jakieś nieruchomości ............................................................................. 1 2 3 9
e) Sprzedawanie jakiś nieruchomości lub innych środków, aby mieć dostępną gotówkę .... 1 2 3 9
f) Pobranie/pożyczka za zwrot domu, jego sprzedaż z opcją zachowania prawa do
mieszkania w nim ................................................................................................................ 1 2 3 9
g) Oszczędzanie pieniędzy lub pobranie ubezpieczenia na wypadek, gdyby stał(a) się
Pan(i) zależna .....................................................................................................................1 2 3 9
h) Zaadaptowania Pana(i) domu w razie utraty mobilności ................................................. 1 2 3 9
i) Zaprzestanie kierowania samochodem ............................................................................ 1 2 3 9
j) Przeniesienie się do innego domu.................................................................................... 1 2 3 9

[ANK.: JEŚLI Q7a_j LUB Q7b_j=TAK]
Q8. Jaki rodzaj domu?
[ODCZYTAĆ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
Mniejszy dom/mieszkanie w tym samym mieście/lokalizacji.........................................................1
Przeprowadzka na wieś................................................................................................................2
Przeniesienie się na obszar miejski..............................................................................................3
Przeprowadzka do domu opieki dla osób starszych lub niepełnosprawnych ................................4
Przeniesienie się zagranicę..........................................................................................................5
Przeprowadzka do członków rodziny............................................................................................6
Przeprowadzka bliżej członków rodziny........................................................................................7
[Inne] ............................................................................................................................................8
[Nie wie/brak odpowiedzi] .............................................................................................................9

Policy actions
(ZAPYTAĆ WSZYSTKICH)
Q9. Dla każdego z poniższych działań politycznych w Polsce, czy powiedział(a)by Pan(i),
że jest ono bardzo ważne, dość ważne, niezbyt ważne lub w ogóle nieważne, aby je
wdrożyć?
[ANK.: ROTOWAĆ – JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU]
Bardzo ważne............................................................................................. 1
Dość ważne ................................................................................................ 2
Nie bardzo ważne....................................................................................... 3
W ogólne nieważne .................................................................................... 4
[Nie wie/brak odpowiedzi] ........................................................................... 9
a) Zachęcać ludzi do prowadzenia zdrowego stylu życia ................................................. 1 2 3 4 9
b) Zmusić pracodawców do zaoferowania łatwiejszego dostępu do pracy w niepełnym
wymiarze godzin dla starszych pracowników.................................................................... 1 2 3 4 9
c) Dać ludziom prawo do łączenia aktywności zarobkowej z otrzymywaniem emerytury.. 1 2 3 4 9
d) Wykorzystać budżet państwowy, aby dostarczyć pomoc finansową dla adaptacji
domu ................................................................................................................................ 1 2 3 4 9
e) Przesunąć publiczne inwestycje w kierunku większej dostępności transportu ............. 1 2 3 4 9
f) Wykorzystać budżet publiczny do wsparcia usług pozwalających starszym ludziom
pozostać na dłużej w ich domach ..................................................................................... 1 2 3 4 9
g) Zachęcić starszych ludzi do włączania się do wolontariatu starszych ludzi .................. 1 2 3 4 9
h) Wykorzystania publicznego budżetu do wspierania inicjatyw i projektów, które
gromadzą młodych i starszych ludzi ................................................................................. 1 2 3 4 9

Q10. Które z następujących stwierdzeń najlepiej opisuje skład Pana(i) gospodarstwa
domowego?
[ODCZYTAĆ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
Gospodarstwo domowe złożone z jednej osoby...........................................................................1
Małżeństwo lub mieszkająca wspólnie para, bez dzieci lub bez dzieci mieszkających w
domu ............................................................................................................................................2
Pojedynczy rodzic, jedno lub więcej dzieci mieszkających w domu..............................................3
Małżeństwo lub para mieszkająca wspólnie z jednym lub większą liczbą dzieci
mieszkających w domu.................................................................................................................4
Inne ..............................................................................................................................................5
[Nie wie/brak odpowiedzi] .............................................................................................................9

Q11. Ile dzieci ma Pan(i)....
a. w wieku poniżej 6 lat........................................................... ………
b. w wieku pomiędzy 6 a 15 lat?............................................. ………
c. w wieku powyżej 5 lat? ....................................................... ………

Q12. Jak opisał(a)by Pan(i) obecną sytuację finansową swojej rodziny?
[ODCZYTAĆ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
Bardzo komfortowa ......................................................................................................................1
Komfortowa ..................................................................................................................................2
Musimy uważać, ale radzimy sobie ..............................................................................................3
Mamy trudności, aby związać koniec z końcem ...........................................................................4
Jest bardzo ciężko........................................................................................................................5
[Nie wie/brak odpowiedzi] .............................................................................................................9

