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SURVEY ON INTERNAL MARKET POLICY
1.

GENERAL QUESTIONS

Q1. Co przychodzi Panu(i) do głowy kiedy słyszy Pan(i) słowa “Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej”?
[ZAPISAĆ DOSŁOWNIE]:

………………………………………………………………………………………….

2.

FREE MOVEMENT OF PERSONS AND REGULATED PROFESSIONS

Q2a. Czy pracował(a) Pan(i) bądź pracuje Pan(i) w kraju członkowskim UE innym niż Pana(i) “kraj
ojczysty”, tj. ten gdzie Pan(i) przeżył(a) większość swojego życia?
[ANK.: Dodatkowa informacja do uwagi przeprowadzającego wywiad: Przez pracę
rozumiemy np. pracę poprzez dłuży okres, przynajmniej 6 miesięcy lub więcej, dla firmy w
innym kraju. To wyklucza wyjazdy biznesowe lub krótkoterminowe przemieszczenia z Pana(i)
firmy do innego kraju członkowskiego UE.]
[ANK.: MOŻLIWA TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
Tak, w przeszłości........................................................................................................... 1
Tak, obecnie.................................................................................................................... 2
Nie................................................................................................................................... 3
[Nie wie/Brak odpowiedzi] ............................................................................................ 9

IF Q2a = 3 OR 9. ELSE GO TO Q3a
Q2b. Czy rozważał(a)by Pan(i) pracę w innym kraju członkowskim UE?
[ANK.: Dodatkowa informacja do uwagi przeprowadzającego wywiad: Przez pracę
rozumiemy np. pracę poprzez dłuży okres, przynajmniej 6 miesięcy lub więcej, dla firmy w
innym kraju. To wyklucza wyjazdy biznesowe lub krótkoterminowe przemieszczenia z Pana(i)
firmy do innego kraju członkowskiego UE.]
[ANK.: MOŻLIWA TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]

1/12

Tak. ................................................................................................................................. 1
Nie, ponieważ nie jestem zainteresowany(a). ................................................................ 2
Nie, ponieważ jest zbyt wiele przeszkód. ....................................................................... 3
[Nie wie/Brak odpowiedzi] ............................................................................................ 9

Q3a. W odniesieniu do pracy w innym kraju członkowskim UE, co [zależnie od odpowiedzi na PYT. 2]
uznał(a)by Pan(i) za najważniejszą dla Pana(i) przeszkodę?
[Pytanie otwarte z pre‐kodowaniem, ANK.: ZAKODUJ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ]
Bariery językowe .......................................................................................................... 01
Różnice kulturowe ........................................................................................................ 02
Angażowanie biurokracji .............................................................................................. 03
Względy rodzinne ......................................................................................................... 04
Konsekwencje podatkowe............................................................................................. 05
Nie stać mnie na życie w innym kraju członkowskim .................................................. 06
Zaniepokojony(a), że akademickie bądź zawodowe kwalifikacje nie zostaną uznane . 07
Brak informacji na temat możliwości ........................................................................... 08
Trudność w znalezieniu odpowiedniej pracy ................................................................ 09
Zaniepokojony(a), że standardy bezpieczeństwa socjalnego (takie jak emerytury, ochrona zdrowia,
bezrobocie itp.) są niższe .............................................................................................. 10
Nie ma żadnych przeszkód ........................................................................................... 11
Inne, Proszę określić: .................................................................................................... 12
[Nie wie/Brak odpowiedzi] .......................................................................................... 99

Q3b. I druga najważniejsza przeszkoda?
[Pytanie otwarte z pre‐kodowaniem, ANK.: ZAKODUJ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ]
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Bariery językowe .......................................................................................................... 01
Różnice kulturowe ........................................................................................................ 02
Angażowanie biurokracji .............................................................................................. 03
Względy rodzinne ......................................................................................................... 04
Konsekwencje podatkowe............................................................................................. 05
Nie stać mnie na życie w innym kraju członkowskim .................................................. 06
Zaniepokojony(a), że akademickie bądź zawodowe kwalifikacje nie zostaną uznane . 07
Brak informacji na temat możliwości ........................................................................... 08
Trudność w znalezieniu odpowiedniej pracy ................................................................ 09
Zaniepokojony(a), że standardy bezpieczeństwa socjalnego (takie jak emerytury, ochrona zdrowia,
bezrobocie itp.) są niższe .............................................................................................. 10
Nie ma żadnych przeszkód ........................................................................................... 11
Inne, Proszę określić: .................................................................................................... 12
[Nie wie/Brak odpowiedzi] .......................................................................................... 99

Q4. Z tego co Pan(i) wie, czy myśli Pan(i), że lekarzom i pielęgniarkom zezwala się na praktykowanie
ich profesji w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, niż ten w którym uzyskali oni
swoje kwalifikacje?
[ANK.: Dodatkowa informacja do uwagi przeprowadzającego wywiad: Odnosimy się tutaj do
sytuacji, w której lekarze lub pielęgniarki (pielęgniarze) uzyskują swoje kwalifikacje w jednym
kraju, a następnie przenoszą się do innego kraju, gdzie wykonują swoje usługi. Nie jest
naszym zamiarem dawać do zrozumienia np. że lekarz z praktyką w jednym kraju, świadczy
swoje usługi na telefon po drugiej stronie granicy]
[ANK.: ODCZYTAĆ]
- Tak, zarówno lekarzom, jak i pielęgniarkom zezwala się praktykować 1
- Zezwala się pielęgniarkom, lekarzom nie..............................2
- Zezwala się lekarzom, pielęgniarkom nie..............................3
- Nie zezwala się ani lekarzom, ani pielęgniarkom..................4
[Nie wie/Brak odpowiedzi] ......................................................9

Q5a. Kiedy korzysta Pan(i) z usług fryzjera/fryzjerki, czy ma dla Pana(i) znaczenie w którym konkretnie
kraju UE zdobył(a) on lub ona doświadczenie zawodowe?
Tak, doświadczenie zawodowe powinno pochodzić z Polski ...............................1
Tak, doświadczenie zawodowe powinno pochodzić wyłącznie z pewnych konkretnych
krajów członkowskich...........................................................................................2
Nie, doświadczenie zawodowe może pochodzić z jakiegokolwiek kraju członkowskiego
..............................................................................................................................3
[Nie wie/Brak odpowiedzi] ...................................................................................9

Q5b. Czy kiedykolwiek skorzystał(a) Pan(i) z usług fryzjera(ki), wiedząc bądź zakładając, że on lub ona
zdobył(a) swoje doświadczenie zawodowe w innym kraju członkowskim UE?
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Tak ........................................................................................................................1
Nie.........................................................................................................................2
[Nie wie/Brak odpowiedzi] ...................................................................................9

Q6a. Kiedy korzysta Pan(i) z usług lekarza/lekarki, czy ma znaczenie dla Pana(i) w którym konkretnie
kraju UE zdobył(a) on lub ona kwalifikacje?
Tak, kwalifikacje powinny pochodzić z Polski.....................................................1
Tak, kwalifikacje powinny pochodzić tylko z jakiegoś konkretnego Kraju
Członkowskiego....................................................................................................2
Nie, kwalifikacje mogą pochodzić z jakiegokolwiek kraju członkowskiego........3
[Nie wie/Brak odpowiedzi] ...................................................................................9

Q6b. Czy kiedykolwiek w przeszłości skorzystał(a) Pan(i) z usług lekarza/lekarki, wiedząc bądź
zakładając, że on lub ona zdobył(a) kwalifikacje w innym kraju członkowskim UE?
Tak ........................................................................................................................1
Nie.........................................................................................................................2
[Nie wie/Brak odpowiedzi] ...................................................................................9
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3.

FREEDOM OF ESTABLISHMENT/FREE MOVEMENT OF GOODS AND SERVICES

Q7. Z tego co Pan(i) wie, czy myśli Pan(i) że jest możliwe, że może Pan(i) wynająć firmę umiejscowioną
w innym kraju członkowskim UE do prac budowlanych bądź remontowych dla Pana(i) w
Polsce?
Tak ...........................................................................................1
Nie............................................................................................2
[Nie wie/Brak odpowiedzi] ......................................................9

Q8. Proszę wskazać, jak bardzo Pan(i) się zgadza lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami.
Jeśli firma z innego kraju członkowskiego UE otwiera fabrykę blisko miejsca gdzie Pan(i) mieszka, czy
zdecydowanie zgadza się Pan(i), zgadza się, nie zgadza czy też zdecydowanie się Pan(i) nie
zgadza, że:
[ANK.: ODCZYTAĆ – ROTOWAĆ ‐ ANK.: JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU]
Zdecydowanie się zgadzam......................................................4
Zgadzam się .............................................................................3
Nie zgadzam się .......................................................................2
Zdecydowanie się nie zgadzam................................................1
[Nie wie/Brak odpowiedzi] ......................................................9

A … To stworzy nowe miejsca pracy dla ludzi w Pana(i) regionie................................... 4 3 2 1 9
B … To stworzy nowe miejsca pracy w Pana(i) regionie dla ludzi mieszkających gdzieś indziej4
........................................................................................................................................... 3 2 1 9
C … To stworzy dobrobyt i wzrost ekonomiczny w Pana(i) regionie............................... 4 3 2 1 9
D … To doprowadzi do ogólnie wyższych zarobków w Pana(i) regionie......................... 4 3 2 1 9
E … To zwiększy konkurencję między firmami w Pana(i) regionie ................................. 4 3 2 1 9

Q9. Proszę wskazać, jak bardzo Pan(i) się zgadza lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami.
Jeśli firma z Pana(i) regionu otwiera fabrykę w innym kraju członkowskim UE, ...
[ANK.: ODCZYTAĆ – ROTOWAĆ ‐ ANK.: JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU]
Zdecydowanie się zgadzam......................................................4
Zgadzam się .............................................................................3
Nie zgadzam się .......................................................................2
Zdecydowanie się nie zgadzam................................................1
[Nie wie/Brak odpowiedzi] ......................................................9
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A … To obniży pewność zatrudnienia w Pana(i) regionie. ............................................... 4 3 2 1 9
B … To stworzy dobrobyt i wzrost ekonomiczny w Pana(i) regionie............................... 4 3 2 1 9
C … To doprowadzi do generalnie niższych zarobków w Pana(i) regionie...................... 4 3 2 1 9
D … To doprowadzi do większego bezrobocia w Pana(i) regionie................................... 4 3 2 1 9
E … To wzmocni pozycję przedsiębiorstwa. .................................................................... 4 3 2 1 9

Q10. Porównując do stanu sprzed dwóch lat, czy uważa Pan(i) że TERAZ ma Pan(i) większy czy też
mniejszy wybór produktów w następujących sklepach?
[ANK.: Dodatkowa informacja do uwagi przeprowadzającego wywiad: Tu odnosimy się
jednoznacznie do wyboru produktów w sklepach, nie do liczby sklepów.
Wzrost w wyborach produktów może dotyczyć większej liczby dostępnych marek, ale także
większej liczby modeli i typów tej samej marki.]
[ANK.: Dodatkowa informacja do uwagi przeprowadzającego wywiad: Przez sklepy
elektroniczne rozumiemy sklepy, które sprzedają zestawy TV, odtwarzacze DVD, elektryczny
sprzęt gospodarstwa domowego, jak odkurzacze itp.]
Większy wybór ........................................................................3
Taki sam wybór........................................................................2
Mniejszy wybór........................................................................1
[Nie wie/Brak odpowiedzi] ......................................................9
A. Apteki ........................................................................................................ 3 2 1 9
B. Sklepy detaliczne z ubraniami ................................................................... 3 2 1 9
C. Supermarkety ............................................................................................ 3 2 1 9
D. Sklepy elektroniczne.................................................................................. 3 2 1 9
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4.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Q11. Z tego co Pan(i) wie, czy w UE są wspólne reguły i prawa do walki z piractwem i podrabianiem?
Tak ...........................................................................................1
Nie............................................................................................2
[Nie wie/Brak odpowiedzi] ......................................................9

Q12. Czy kiedykolwiek kupił(a) Pan(i) produkt w dobrej wierze, tylko po to, aby odkryć później, że był
podrobiony?
Tak ...........................................................................................1
Nie............................................................................................2
[Nie wie/Brak odpowiedzi] ......................................................9

[ANK.: JEŚLI ODPOWIEDŹ W PYT. 12 TO ‘1’]
Q13. Jakiego rodzaju produkt(y)?
[Pytanie otwarte z pre‐kodowaniem]
Muzyka ......................................................................................................................... 01
Film............................................................................................................................... 02
Oprogramowanie........................................................................................................... 03
Sprzęt sportowy ............................................................................................................ 04
Perfumy......................................................................................................................... 05
Tytoń............................................................................................................................. 06
Farmaceutyki ................................................................................................................ 07
Zabawki ........................................................................................................................ 08
Elektronika użytkowa ................................................................................................... 09
Moda: ubrania i akcesoria ............................................................................................. 10
Części zamienne (motoryzacja) .................................................................................... 11
Inne ............................................................................................................................... 12
[Nie wie/Brak odpowiedzi]........................................................................................... 99

Q14. W Pana(i) ocenie, kiedy jest akceptowalne, lub usprawiedliwione, kupowanie podrobionych
produktów? Proszę określić dla następujących przypadków jak bardzo Pan(i) się zgadza lub
nie zgadza.
[ANK.: ODCZYTAĆ – ROTOWAĆ ‐ ANK.: JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU]
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Zdecydowanie się zgadzam......................................................4
Zgadzam się .............................................................................3
Nie zgadzam się .......................................................................2
Zdecydowanie się nie zgadzam................................................1
[Nie wie/Brak odpowiedzi] ......................................................9
A. to jest w porządku, kiedy cena oryginalnego/autentycznego produktu jest zbyt wysoka.4 3 2 1
........................................................................................................................................... 9
B. to jest w porządku, kiedy dotyczy to produktów luksusowych..................................... 4 3 2 1 9
C. to jest w porządku, kiedy oryginalny produkt nie jest lub jeszcze nie jest dostępny tam gdzie Pan(i)
mieszka.............................................................................................................................. 4 3 2 1 9
D. to jest w porządku, kiedy jakość produktu nie ma znaczenia. ...................................... 4 3 2 1 9

Q15. Proszę określić dla następujących stwierdzeń czy zdecydowanie się Pan(i) zgadza, zgadza się, nie
zgadza czy też zdecydowanie nie zgadza, że ogólnie, podrabiane produkty...
[ANK.: ODCZYTAĆ – ROTOWAĆ ‐ ANK.: JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU]
Zdecydowanie się zgadzam......................................................4
Zgadzam się .............................................................................3
Nie zgadzam się .......................................................................2
Zdecydowanie się nie zgadzam................................................1
[Nie wie/Brak odpowiedzi] ......................................................9
A … mają taką samą jakość jak produkt oryginalny.......................................... 4 3 2 1 9
B … stanowią groźbę dla zdrowia ..................................................................... 4 3 2 1 9
C … wspierają pracę dzieci i nielegalny handel ................................................ 4 3 2 1 9
D … niszczą biznes i miejsca pracy................................................................... 4 3 2 1 9
E … zniechęcają firmy do wymyślania nowych produktów i wprowadzania ich na rynek

4

........................................................................................................................... 3 2 1 9
F … wspierają gospodarkę krajów gdzie są produkowane ................................ 4 3 2 1 9

5.

PUBLIC PROCUREMENT

Q16. Proszę sobie wyobrazić, że władze publiczne planują wybudować szpital blisko miasta, w którym
Pan(i) mieszka. Co powinno być decydującym czynnikiem przy przyznawaniu kontraktu na
taki projekt? Najważniejszym czynnikiem powinno być...
[ANK.: MOŻLIWA TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ]
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… to, że firma, której jest przyznany kontrakt jest polska ........................... .1
… to, że ta firma zatrudnia miejscowych ludzi do wykonania prac ............... 2
… aby otrzymać najwyższą jakość za pieniądze podatników, bez względu na to, gdzie firma ma swoją
siedzibę........................................................................................................... 3
[Nie wie/Brak odpowiedzi] ............................................................................ 9

Q17. Proszę sobie wyobrazić, że w tej sytuacji [władze planują wybudować szpital], kiedy władze
decydują jak wydać pieniądze podatników, nie wybierają najtańszej oferty. W jakich
przypadkach, uważa Pan(i), że władze mogą zaakceptować droższą ofertę? Władze mogą
zaakceptować droższą ofertę......
[ANK.: ODCZYTAĆ – ROTOWAĆ ‐ ANK.: JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU]
[ANK.: Dodatkowa informacja do uwagi przeprowadzającego wywiad: Przez aspekty
społeczne rozumiemy na przykład tworzenie miejsc pracy dla długotrwale bezrobotnych, ludzi
młodych lub niepełnosprawnych, etc.]

Zgadzam się, władze mogą zaakceptować ...............................1
Nie zgadzam się, władze nie mogą zaakceptować ...................2
[Nie wie/Brak odpowiedzi] ......................................................9

A.…. tak długo, jak długo jest zagwarantowane, że aspekty środowiskowe są brane pod uwagę.
....................................................................................................................................... .1 2 9
B. …. tak długo, jak długo jest zagwarantowane, że aspekty społeczne są brane pod uwagę. 1 2
........................................................................................................................................ 9
C. …. tak długo, jak długo jest zagwarantowane, że małe i średnie przedsiębiorstwa są
uprzywilejowane............................................................................................................. 1 2 9
D. …. tak długo, jak długo jest zagwarantowane, że zwycięskie przedsiębiorstwo jest polskie.1
........................................................................................................................................ 2 9
E. …. tak długo, jak długo jest zagwarantowane, że zwycięskie przedsiębiorstwo zatrudni
miejscowych ludzi do przeprowadzenia prac .............................................................. 1 2 9

Q18. Z tego co Pan(i) wie, czy rządy krajowe muszą trzymać się w Unii Europejskiej tych samych reguł
odnośnie tego, jak przyznawać kontrakty np. na projekty infrastrukturalne? A co w
przypadku władz lokalnych np. zarządu Pana(i) miasta?
Tak ..........................................................................................1
Nie............................................................................................2
[Nie wie/Brak odpowiedzi] ......................................................9
Rządy Krajowe .............................................................................................................. .1 2 9
Władze lokalne, np. administracja w Pana(i) mieście .................................................... 1 2 9
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Q 19. Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza z tym, że wspólne dla całej Unii Europejskiej reguły dla
administracji publicznej odnośnie tego, jak powinna administracja przyznawać kontrakty
pomaga zwalczyć faworyzowanie i korupcję?
Zdecydowanie się zgadzam......................................................4
Zgadzam się .............................................................................3
Nie zgadzam się .......................................................................2
Zdecydowanie się nie zgadzam................................................1
[Nie wie/Brak odpowiedzi] ......................................................9
[ANK.: Dodatkowa informacja do uwagi przeprowadzającego wywiad: Przez “przyznawanie kontraktu”
rozumiemy kontrakt władz publicznych podpisany w celu dostarczenia dóbr, usług lub prac publicznych.
Przykładem mogłoby być zamówienie projektu infrastrukturalnego.]

Q 20. Czy myśli Pan(i), że Polskie firmy powinny móc konkurować o publiczne kontrakty w innych
krajach członkowskich Unii Europejskiej?
Tak ..........................................................................................1
Nie............................................................................................2
[Nie wie/Brak odpowiedzi] ......................................................9

6.

CLOSING QUESTION

Q 21. Czy mógł(a)by Pan(i) powiedzieć dla następujących stwierdzeń czy zdecydowanie by się Pan(i)
zgodził(a), zgodził(a), nie zgodził(a) czy też zdecydowanie by się Pan(i) nie zgodził(a)?
Wewnętrzny Rynek w UE...
[ANK.: ODCZYTAĆ – ROTOWAĆ ‐ ANK.: JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU]
Zdecydowanie się zgadzam......................................................4
Zgadzam się .............................................................................3
Nie zgadzam się .......................................................................2
Zdecydowanie się nie zgadzam................................................1
[Nie wie/Brak odpowiedzi] ......................................................9
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A. .... wzmacnia Państwa członkowskie UE w ich rywalizacji z USA, Japonią lub Chinami.

4

.............................................................................................................. 3 2 1 9
B. .... zapewnia więcej miejsc pracy w UE.................................................... 4 3 2 1 9
C. .... poprawił standard życia. ...................................................................... 4 3 2 1 9
D. .... zapewnia uczciwą konkurencję firm.................................................... 4 3 2 1 9
F. ..... zapewnia większy wybór produktów................................................... 4 3 2 1 9
G. .... jest korzyścią jedynie dla dużych firm................................................. 4 3 2 1 9
H. .... jest zagrożeniem dla narodowej tożsamości i kultury.......................... 4 3 2 1 9
I....... pogarsza warunki pracy. ...................................................................... 4 3 2 1 9
J....... obniża narodowe standardy ochrony konsumentów. ........................... 4 3 2 1 9
K. .... prowadzi do niższych cen produktów i usług w UE. ........................... 4 3 2 1 9
L...... zajmuje się zmianą klimatu.................................................................. 4 3 2 1 9
M..... ma zbyt wiele różnych krajów. ............................................................ 4 3 2 1 9
N. .... Zapewnia, że biednym lub pokrzywdzonym przez los obywatelom zostanie zapewniona opieka.
.............................................................................................................. 4 3 2 1 9
O. .... może ograniczyć negatywne efekty kryzysu finansowego. ................. 4 3 2 1 9
P. ..... pomaga lepiej wyjść na przeciw sytuacjom, jak ostatni kryzys gazowy. 4 3 2 1

9

Q. .... zalał Polskę tanią siłą roboczą. ............................................................ 4 3 2 1 9

D1.

PŁEĆ
[NIE PYTAJ ‐ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ]

D2.

D3.

‐

[1] Mężczyzna

‐

[2] Kobieta

Ile ma Pan(i) lat?
‐

[_][_] lat

‐

[00] [ODMOWA/BRAK ODPOWIEDZI]

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

‐

[ 0 0 ] [JEST W TRAKCIE KSZTAŁCENIA SIĘ W TRYBIE DZIENNYM]

‐

[ 0 1 ] [NIGDY NIE ODBYŁ(A) KSZTAŁCENIA W TRYBIE DZIENNYM]

‐

[ 9 9 ] ................................................... [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]
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- 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...?
‐

obszar wielkomiejski ....................................................................................1

‐

inne miasto/ośrodek miejski .........................................................................2

‐

obszar wiejski ...............................................................................................3

‐

[Odmowa].....................................................................................................9
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