Instytut Studiów Społecznych
im. Profesora Roberta B. Zajonca

Uniwersytet Warszawski

Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, tel. 831-51-53;

www.iss.uw.edu.pl

KWESTIONARIUSZ
INTERNATIONAL SOCIAL
SURVEY PROGRAMME
PL2013
(ISSP 2012)
[BACKGROUND QUESTIONS]
Dzień dobry, nazywam się .................... i jestem z Centrum Badania Opinii Społecznej. Prowadzimy badania
ankietowe na różne tematy. Naszych rozmówców losujemy z ogólnopolskiego spisu ludności PESEL. Odpowiedzi na
pytania ankiety są objęte całkowitą tajemnicą i będą wykorzystane jedynie w postaci zbiorczych zestawień.
Pytania niniejszej ankiety stanowią część badań międzynarodowych i zostały zadane w 40 krajach całego świata. Jeśli
będzie miał(a) Pan(i) jakiekolwiek kłopoty z udzieleniem odpowiedzi na któreś z pytań, na przykład: trudno będzie
Panu(i) zdecydować się na wybór którejś z możliwych odpowiedzi, nie będzie Pan(i) wiedział(a) jak odpowiadać bądź
też z jakichś względów będzie Pan(i) wolał(a) nie odpowiadać na dane pytanie, bardzo proszę, aby powiedział(a) mi
Pan(i) o tym.
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Q111. Proszę pomyśleć teraz o wszystkich osobach zamieszkujących razem z P...
Proszę pomyśleć teraz o wszystkich osobach zamieszkujących razem z Panem(-ią)w Pana(-i)
gospodarstwie domowym.
M1a. Z ilu osób, łącznie z Panem(ią), składa się Pana(i) gospodarstwo domowe?

|__|__|
Q112-Q114. M1b. Ile osób zamieszkujących razem z Panem(-ią) w Pana(-i)
gospodarstwie domowym to osoby w wieku:
Q112. od 0 do 5 roku życia

|__|__|
Q113. od 6 do 12 roku życia

|__|__|
Q114. od 13 do 17 roku życia

|__|__|
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Q115. M2. Jak określił(a) by Pan(i) miejscowość, w której Pan(i) mieszka?
M2. Jak określił(a) by Pan(i) miejscowość, w której Pan(i) mieszka?
(_)1. Duże miasto
(_)2. Przedmieście dużego miasta
(_)3. Małe miasto
(_)4. Wieś
(_)5. Dom położony poza wsią
(_)8. TRUDNO POWIEDZIEĆ

Q116. Dzień
M4. Chciał(a)bym teraz poprosić Pana(ią) – dla celów statystycznych – o datę Pana(i) urodzenia?

Dzień
Miesiąc
Rok

|__|__|
|__|__|
|__|__|

Q119. M5. Jaka jest Pana(-i) sytuacja zawodowa? Czy obecnie Pan(i) …ANKIET...
M5. Jaka jest Pana(-i) sytuacja zawodowa? Czy obecnie Pan(i) …
ANKIETER: Należy zapytać i wypełnić każdy wiersz poniższej tabeli. Jest to pytanie wielowyborowe respondent może pracować i być na emeryturze, uczyć się i pracować, itp.
(_)1. Tak
(_)2. Nie

1. Jest zatrudniony(a) w pełnym wymiarze godzin (w tym także rolnicy i ich współmałżonkowie oraz osoby
prowadzące działalność na własny rachunek)?
2. Jest zatrudniony(a) w niepełnym wymiarze godzin?
3. Pracuje dorywczo, sezonowo, na pracach zleconych, na umowę o dzieło?
4. Odbywa staż?
5. Jest na urlopie wychowawczym/ urlopie macierzyńskim?
6. Jest bezrobotny(-a) i poszukuje pracy?
7. Jest na emeryturze, rencie?
8. Uczy się w szkole, studiuje?
9. Nie pracuje / zajmuje się domem?
10. Inna sytuacja
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Q120. M5a. Jaka inna sytuacja zawodowa? Proszę opisać.
M5a. Jaka inna sytuacja zawodowa? Proszę opisać.
....................................................................................................................................................
IF Q119S10!=1 THEN SKIP;

Q122. M6. Czy kiedykolwiek pracował(a) Pan(i) zarobkowo przez rok lub dłużej?
M6. Czy kiedykolwiek pracował(a) Pan(i) zarobkowo przez rok lub dłużej?
(_)1. Tak
(_)2. Nigdy nie pracowałem(am) zarobkowo / pracowałem(am), ale krócej niż rok
IF (Q119S1=1 | Q119S2=1 | Q119S3=1 | Q119S4=1 | Q119S5=1) THEN SKIP;

Q123. Chciał(a)bym teraz poprosić o podanie informacji o Pana(i) obecnej pracy zawo...
Chciał(a)bym teraz poprosić o podanie informacji o Pana(i) obecnej pracy zawodowej. Jeśli obecnie Pan(i) nie
pracuje, proszę o podanie informacji o swej ostatnio wykonywanej pracy.
ANKIETER: Jeśli respondent wykonuje (wykonywał) równocześnie prace dla dwóch lub więcej
pracodawców – pytamy o tę pracę, która zajmuje (zajmowała) mu najwięcej czasu. W
przypadku dwóch prac o jednakowej liczbie godzin wybieramy pracę, która przynosi
większy dochód.
IF Q122=2 THEN SKIP Q123-142;

Q124. M7. Na wstępie proszę powiedzieć, ile przeciętnie godzin tygodniowo zajmuje (...
M7. Na wstępie proszę powiedzieć, ile przeciętnie godzin tygodniowo zajmuje (zajmowała) Panu(i) ta praca?

|__|__|
Q125. M8a. Jaką pracę Pan(i) wykonuje / wykonywał(a)? Jak się nazywa / nazywał
Pana...
M8a. Jaką pracę Pan(i) wykonuje / wykonywał(a)? Jak się nazywa / nazywał Pana(-i) zawód lub
zajęcie?
....................................................................................................................................................
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Q127. M8b. Co Pan(-i) w tej pracy robi / robił(a)? Jakie są / były Pana(-i) główne ...
M8b. Co Pan(-i) w tej pracy robi / robił(a)? Jakie są / były Pana(-i) główne obowiązki?
....................................................................................................................................................

Q129. M8c. A jak się nazywa / nazywało Pana(-i) stanowisko pracy (stanowisko
robocze)?
M8c. A jak się nazywa / nazywało Pana(-i) stanowisko pracy (stanowisko robocze)?
....................................................................................................................................................

Q131. M8d. Co przede wszystkim produkuje(-ował), jakie świadczy(ł) usługi lub czym ...
M8d. Co przede wszystkim produkuje(-ował), jakie świadczy(ł) usługi lub czym się zajmuje(ował) Pana(i) zakład pracy/firma/instytucja?
....................................................................................................................................................

Q133. M9. Jaka jest / była forma własności tego zakładu pracy? Z załączonej kar...
M9. Jaka jest / była forma własności tego zakładu pracy? Z załączonej karty proszę wybrać jedną
odpowiedź.
ANKIETER: POKAZAĆ RESPONDENTOWI EKRAN
UWAGA: OSTATECZNĄ DECYZJĘ O KLASYFIKACJI PODEJMUJE ANKIETER PO ANALIZIE POPRZEDNICH
DANYCH O PRACY RESPONDENTA I DODATKOWYCH PYTANIACH SONDUJĄCYCH.
(_)1. Przedsiębiorstwa państwowe (w tym także: jednoosobowa spółka skarbu państwa S.A.
oraz spółka S.A., w której udział skarbu państwa lub kapitału innych jednostek
państwowych / publicznych wynosi ponad 50% kapitału ogółem tej spółki)
(_)2. Jednostka budżetowa
(_)3. Zakład komunalny
(_)4. Spółdzielnia (produkcyjna, handlowa lub usługowa)
(_)5. Przedsiębiorstwo zagraniczne lub spółka akcyjna (S.A.), w której udział kapitału
zagranicznego wynosi ponad 50% kapitału tej spółki
(_)6. Przedsiębiorstwo z prywatnym kapitałem krajowym lub spółka akcyjna (S.A.), w której
krajowa własność prywatna wynosi ponad 50% kapitału tej spółki
(_)7. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) z krajowym lub mieszanym kapitałem
(_)8. Spółka cywilna
(_)9. Indywidualne gospodarstwo rolne
(_)10. Indywidualna działalność gospodarcza / praca na własny rachunek (w tym także:
samodzielna działalność w zakresie wolnych zawodów oraz samodzielna działalność
artystyczna, literacka, dziennikarska, itp.)
(_)11. Własność organizacji społecznej (np. fundacji, organizacji religijnych, zawodowych,
politycznych itp.
(_)12. Inna forma własności
(_)98. NIE WIEM
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Q134. M9a. Jaka inna forma własności
M9a. Jaka inna forma własności?
ANKIETER: Zapisz dokładnie
....................................................................................................................................................
IF Q133=12 THEN ASK ELSE SKIP;

Q136. M10. Czy jest / był(a) Pan(i) właścicielem lub współwłaścicielem tego zakładu...
M10. Czy jest / był(a) Pan(i) właścicielem lub współwłaścicielem tego zakładu (firmy /
gospodarstwa rolnego), osobą pracującą na własny rachunek, czy też pracobiorcą
(pracownikiem najemnym)?
(_)1. Właścicielem / współwłaścicielem
(_)2. Osobą pracującą na własny rachunek
(_)3. Pracobiorcą (pracownikiem najemnym)
(_)4. Inne

Q137. M10a. Kim był(a) Pan(i) w tym zakładzie?
M10a. Kim był(a) Pan(i) w tym zakładzie?
....................................................................................................................................................
IF Q136=4 THEN ASK ELSE SKIP;

Q139. M11a. Czy do obowiązków związanych z Pana(-i) pracą należy / należało
nadzoro...
M11a. Czy do obowiązków związanych z Pana(-i) pracą należy / należało nadzorowanie innych
pracowników lub zlecanie innym pracownikom prac do wykonania?
(_)1. Tak
(_)2. Nie

Q140. M11b. Czy którakolwiek z podległych Panu(-i) osób ma / miał(a) swoich
podwład...
M11b. Czy którakolwiek z podległych Panu(-i) osób ma / miał(a) swoich podwładnych?
(_)1. Tak
(_)2. Nie
IF Q139=2 THEN SKIP;
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Q141. M11c. Ile osób podlega / podlegało Panu(-i) pośrednio i bezpośrednio (licząc ...
M11c. Ile osób podlega / podlegało Panu(-i) pośrednio i bezpośrednio (licząc wszystkie szczeble)?
ANKIETER: odpowiedzi TRUDNO POWIEDZIEĆ, NIE WIEM kodujemy jako “99998”,
ODMOWY kodujemy jako “99999”

|__|__|__|__|__|
IF Q139=2 THEN SKIP;

Q142. M12. Biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy, proszę powiedzieć, ile wyniosły P...
M12. Biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy, proszę powiedzieć, ile wyniosły Pana(-i) przeciętne
miesięczne zarobki (dochody) netto pochodzące z obecnej Pana(i) pracy
ANKIETER: odpowiedzi TRUDNO POWIEDZIEĆ, NIE WIEM, kodujemy jako 999998,
ODMOWY odpowiedzi kodujemy jako 999999

|__|__|__|__|__|__|
IF (Q119S1=2 & Q119S2=2 & Q119S3=2 & Q119S4=2 & Q119S5=2) THEN IF Q122=1 THEN SKIP;

Q143. M13a. Jaki jest Pana(i) obecny stan cywilny/stan małżeński? Proszę wybrać...
M13a. Jaki jest Pana(i) obecny stan cywilny/stan małżeński? Proszę wybrać tylko jedną
odpowiedź
ANKIETER: POKAZAĆ RESPONDENTOWI EKRAN
ANKIETER: W PYTANIU USTALAMY FORMALNY STAN CYWILNY RESPONDENTA
(_)1. Kawaler/panna
(_)2. Żonaty/zamężna
(_)3. Rozwiedziony(-a)
(_)4. W separacji
(_)5. Wdowiec/wdowa

Q144. M13b. Czy Pana(-i) mąż/żona zamieszkuje razem z Panem(-ią) w tym samym
gospod...
M13b. Czy Pana(-i) mąż/żona zamieszkuje razem z Panem(-ią) w tym samym gospodarstwie
domowym?
(_)1. Tak
(_)2. Nie
IF Q143!=2 THEN SKIP;
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Q145. M13c. Czy obecnie ma Pan(i) stałego partnera(-kę), z którym(-ą) pozostaje Pan...
M13c. Czy obecnie ma Pan(i) stałego partnera(-kę), z którym(-ą) pozostaje Pan(i) w
konkubinacie?
(_)1. Tak
(_)2. Nie
IF Q144=1 THEN SKIP;

Q146. M13d. A czy zamieszkuje Pan(i) razem z tą osobą w tym samym gospodarstwie
dom...
M13d. A czy zamieszkuje Pan(i) razem z tą osobą w tym samym gospodarstwie domowym?
(_)1. Tak
(_)2. Nie
IF (Q143=2 & Q144=1) THEN SKIP;
IF (Q143=2 & Q145=2) THEN GO Q148;
IF (Q143!=2 & Q145=2) THEN GO Q174;

Q147. Jak długo zamieszkuje Pan(i) razem...
ANKIETER: Jeśli respondent(ka) jest żonaty/zamężna pytamy o żonę/męża. Jeśli respondent pozostaje
w stałym związku pytamy o partnera/partnerkę.
M13e. Jak długo zamieszkuje Pan(i) razem z mężem/żoną/partnerem/partnerką?
ANKIETER: Jeśli krócej niż rok wpisać 0.

|__|__|
IF Q146=2 THEN SKIP;

Q148. M13f. W którym roku urodził(a) się Pana(-i) mąż/żona/partner/partnerka?
M13f. W którym roku urodził(a) się Pana(-i) mąż/żona/partner/partnerka?

|__|__|__|__|
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Q149. M14. Jaka jest sytuacja zawodowa Pana(-i) żony / męża / partnera(-ki). Czy ob...
M14. Jaka jest sytuacja zawodowa Pana(-i) żony / męża / partnera(-ki). Czy obecnie Pana(-i)
współmałżonek …
(_)1. Tak
(_)2. Nie

1. Jest zatrudniony(a) w pełnym wymiarze godzin (w tym także rolnicy i ich współmałżonkowie oraz osoby
prowadzące działalność na własny rachunek)?
2. Jest zatrudniony(a) w niepełnym wymiarze godzin?
3. Pracuje dorywczo, sezonowo, na pracach zleconych, na umowę o dzieło?
4. Jest na stażu?
5. Jest na urlopie wychowawczym/ urlopie macierzyńskim?
6. Jest bezrobotny(-a) i poszukuje pracy?
7. Jest na emeryturze, rencie?
8. Uczy się w szkole, studiuje?
9. Nie pracuje / zajmuje się domem?
10. Inna sytuacja

Q150. M14a. Jaka inna sytuacja zawodowa? Proszę opisać.
M14a. Jaka inna sytuacja zawodowa? Proszę opisać.
....................................................................................................................................................
IF Q149S10=2 THEN SKIP;

Q152. M15. Czy kiedykolwiek Pana(i) żona/ mąż /partner(ka) pracował(a) zarobkowo
pr...
M15. Czy kiedykolwiek Pana(i) żona/ mąż /partner(ka) pracował(a) zarobkowo przez rok lub
dłużej?
(_)1. Tak
(_)2. Nigdy nie pracował(a) zarobkowo / pracował(a), ale krócej niż rok
IF (Q149S1=1 | Q149S2=1 | Q149S3=1 | Q149S4=1 | Q149S5=1) THEN SKIP;
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Q153. Chciał(a)bym teraz poprosić o podanie informacji o obecnej pracy zawodowej
Pa...
Chciał(a)bym teraz poprosić o podanie informacji o obecnej pracy zawodowej Pana(i) żony/męża. Jeśli obecnie nie
pracuje, proszę o podanie informacji o jej/jego ostatnio wykonywanej pracy.
IF Q152=2 THEN GO Q174;

Q154. M16. Na wstępie proszę powiedzieć, ile przeciętnie godzin tygodniowo zajmuje ...
M16. Na wstępie proszę powiedzieć, ile przeciętnie godzin tygodniowo zajmuje (zajmowała) żonie
/ mężowi / partnerowi ta praca?

|__|__|__|
Q155. M17a. Jaką pracę wykonuje/ wykonywał(a) Pana(i) żona / mąż? Jak się nazywa /
...
M17a. Jaką pracę wykonuje/ wykonywał(a) Pana(i) żona / mąż? Jak się nazywa / nazywał jej /
jego zawód lub zajęcie?
....................................................................................................................................................

Q157. M17b. Co Pana(-i) żona / mąż w tej pracy robi / robił(a)? Jakie są / były jej...
M17b. Co Pana(-i) żona / mąż w tej pracy robi / robił(a)? Jakie są / były jej / jego główne
obowiązki?
....................................................................................................................................................

Q159. M18c. A jak się nazywa / nazywało stanowisko pracy (stanowisko robocze)
Pana(...
M18c. A jak się nazywa / nazywało stanowisko pracy (stanowisko robocze) Pana(-i) żony / męża?
....................................................................................................................................................

Q161. M19d. Co przede wszystkim produkuje(-ował), jakie świadczy(ł) usługi lub
czym...
M19d. Co przede wszystkim produkuje(-ował), jakie świadczy(ł) usługi lub czym się zajmuje(ował) zakład pracy/firma/instytucja współmałżonka?
....................................................................................................................................................
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Q163. M20. Jaka jest / była forma własności tego zakładu pracy?
M20. Jaka jest / była forma własności tego zakładu pracy? Z załączonej karty proszę wybrać jedną
odpowiedź.
ANKIETER: POKAZAĆ RESPONDENTOWI EKRAN
(_)1. Przedsiębiorstwa państwowe (w tym także: jednoosobowa spółka skarbu państwa S.A.
oraz spółka S.A., w której udział skarbu państwa lub kapitału innych jednostek
państwowych / publicznych wynosi ponad 50% kapitału ogółem tej spółki)
(_)2. Jednostka budżetowa
(_)3. Zakład komunalny
(_)4. Spółdzielnia (produkcyjna, handlowa lub usługowa)
(_)5. Przedsiębiorstwo zagraniczne lub spółka akcyjna (S.A.), w której udział kapitału
zagranicznego wynosi ponad 50% kapitału tej spółki
(_)6. Przedsiębiorstwo z prywatnym kapitałem krajowym lub spółka akcyjna (S.A.), w której
krajowa własność prywatna wynosi ponad 50% kapitału tej spółki
(_)7. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) z krajowym lub mieszanym kapitałem
(_)8. Spółka cywilna
(_)9. Indywidualne gospodarstwo rolne
(_)10. Indywidualna działalność gospodarcza / praca na własny rachunek (w tym także:
samodzielna działalność w zakresie wolnych zawodów oraz samodzielna działalność
artystyczna, literacka, dziennikarska, itp.)
(_)11. Własność organizacji społeczne (np. fundacji, organizacji religijnych, zawodowych,
politycznych itp.
(_)12. Inna forma własności
(_)98. NIE WIEM

Q164. M20a. Jaka inna forma własności?
M20a. Jaka inna forma własności.
ANKIETER: Zapisać dokładnie
....................................................................................................................................................
IF Q163=12 THEN ASK ELSE SKIP;

Q166. M21. Czy Pana(i) żona/mąż jest/był(a) właścicielem lub współwłaścicielem
tego...
M21. Czy Pana(i) żona/mąż jest/był(a) właścicielem lub współwłaścicielem tego zakładu (firmy /
gospodarstwa rolnego), osobą pracującą na własny rachunek, czy też pracobiorcą
(pracownikiem najemnym)?
(_)1. Właścicielem / współwłaścicielem
(_)2. Osobą pracującą na własny rachunek
(_)3. Pracobiorcą (pracownikiem najemnym)
(_)4. Inne
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Q167. M21a. Kim był(a) Pana(i) mąż/żona/partner(ka) w tym zakładzie?
M21a. Kim był(a) Pana(i) mąż/żona/partner(ka) w tym zakładzie?
....................................................................................................................................................
IF Q166=4 THEN ASK ELSE SKIP;

Q169. M22a. Czy do obowiązków związanych z Pana(i) żony / męża pracą należy /
należ...
M22a. Czy do obowiązków związanych z Pana(i) żony / męża pracą należy / należało
nadzorowanie innych pracowników lub zlecanie innym pracownikom prac do
wykonania?
(_)1. Tak
(_)2. Nie

Q170. M22b. Czy którakolwiek z podległych Pana(i) żonie / mężowi osób ma / miała
sw...
M22b. Czy którakolwiek z podległych Pana(i) żonie / mężowi osób ma / miała swoich
podwładnych?
(_)1. Tak
(_)2. Nie
IF Q169=2 THEN SKIP;

Q171. M23. Jakie wykształcenie uzyskał(a) Pan(i) współmałżonek(ka)/partner(ka) ...
M23. Jakie wykształcenie uzyskał(a) Pan(i) współmałżonek(ka)/partner(ka) do chwili obecnej?
ANKIETER: POKAZAĆ RESPONDENTOWI EKRAN
(_)1. Brak wykształcenia szkolnego
(_)2. Niepełne podstawowe
(_)3. Podstawowe
(_)4. Gimnazjalne
(_)5. Zasadnicze zawodowe (także SPR)
(_)6. Niepełne średnie
(_)7. Średnie ogólnokształcące
(_)8. Średnie zawodowe
(_)9. Policealne/ pomaturalne
(_)10. Nieukończone studia wyższe
(_)11. Ukończone studia licencjackie/ inżynierskie (także WSE)
(_)12. Ukończone wyższe magisterskie/ lekarskie lub równorzędne
(_)13. Inne wykształcenie
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Q172. M23a. Jakie inne wykształcenie uzyskał(a) Pan(i)
współmałżonek(ka)/partner(ka...
M23a. Jakie inne wykształcenie uzyskał(a) Pan(i) współmałżonek(ka)/partner(ka) do chwili
obecnej?
....................................................................................................................................................
IF Q171=13 THEN ASK ELSE SKIP;

Q174. M24. W naszym społeczeństwie są grupy ludzi, które zajmują wyższe pozycje...
M24. W naszym społeczeństwie są grupy ludzi, które zajmują wyższe pozycje i takie, które
zajmują niższe pozycje. Mamy tutaj skalę, która biegnie od góry do dołu. W którym
miejscu na tej skali umieścił(a)by Pan(-i) siebie?
ANKIETER: POKAZAĆ RESPONDENTOWI EKRAN
(_)10. Na górze
(_)9.
(_)8.
(_)7.
(_)6.
(_)5.
(_)4.
(_)3.
(_)2.
(_)1. Na dole

Q175. M25a. Czy brał(a) Pan(i) udział w wyborach do Sejmu i Senatu w październiku 2...
M25a. Czy brał(a) Pan(i) udział w wyborach do Sejmu i Senatu w październiku 2011 roku?
(_)1. Tak
(_)2. Nie
(_)7. ODMOWA ODPOWIEDZI
(_)8. TRUDNO POWIEDZIEĆ
(_)9. W DNIU WYBORÓW NIE MIAŁE(A)M UKOŃCZONYCH 18 LAT
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Q176. M25b. Na którą partię lub organizację głosował(a) Pan(i) w wyborach do Se...
M25b. Na którą partię lub organizację głosował(a) Pan(i) w wyborach do Sejmu w październiku
2011 roku?
ANKIETER: POKAZAĆ RESPONDENTOWI EKRAN
(_)1. Prawo i Sprawiedliwość
(_)2. Polska Jest Najważniejsza
(_)3. Sojusz Lewicy Demokratycznej
(_)4. Ruch Palikota
(_)5. Polskie Stronnictwo Ludowe
(_)6. Polska Partia Pracy - Sierpień 80
(_)7. Platforma Obywatelska RP
(_)8. Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera
(_)9. Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke
(_)10. Prawica
(_)11. Mniejszość Niemiecka
(_)12. INNA PARTIA LUB ORGANIZACJA
(_)97. ODMOWA ODPOWIEDZI
(_)98. TRUDNO POWIEDZIEĆ / NIE PAMIĘTAM
IF Q175=1 THEN ASK ELSE SKIP;

Q177. M26. Wielu ludzi, mówiąc o poglądach politycznych, używa określeń „lewico...
M26. Wielu ludzi, mówiąc o poglądach politycznych, używa określeń „lewicowe” lub „prawicowe”.
Mamy tutaj skalę, która przebiega od poglądów lewicowych do prawicowych. Na którym
miejscu tej skali umieścił(a)by Pan(i) swoje poglądy polityczne?
ANKIETER: POKAZAĆ RESPONDENTOWI EKRAN
(_)1. Lewicowe
(_)2.
(_)3.
(_)4.
(_)5.
(_)6.
(_)7.
(_)8.
(_)9.
(_)10. Prawicowe
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Q178. M27a. Czy uważa sie Pan(i) za osobę związaną, czy też niezwiązaną z określoną...
M27a. Czy uważa sie Pan(i) za osobę związaną, czy też niezwiązaną z określoną religią, kościołem,
wyznaniem?
(_)1. Tak, związaną
(_)2. Niezwiązaną
(_)8. TRUDNO POWIEDZIEĆ
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI

Q179. M27b. Z jaką religią, kościołem, wyznaniem czuje się Pan(i) związany(a)?A...
M27b. Z jaką religią, kościołem, wyznaniem czuje się Pan(i) związany(a)?ANKIETER: jest to
pytanie „otwarte”. Zakodować/ uzupełnić poniższe kategorie
(_)1. Z religią katolicką
(_)2. Protestancką
(_)3. Prawosławną
(_)4. Z wyznaniem świadków jehowy
(_)5. Z wyznaniem mojżeszowym/judaizm
(_)6. Z inną religią, kościołem, wyznaniem
(_)7. Inne odpowiedzi
IF (Q178=2 | Q178=8 | Q178=9) THEN SKIP;

Q180. M27c. Z jaką inną religią, kościołem, wyznaniem czuje się Pan(i) związany(a)?
M27c. Z jaką inną religią, kościołem, wyznaniem czuje się Pan(i) związany(a)?
....................................................................................................................................................
IF Q179=6 THEN ASK ELSE SKIP;

Q182. M27b. Jaka inna odpowiedź?
M27b. Jaka inna odpowiedź?
....................................................................................................................................................
IF Q179=7 THEN ASK ELSE SKIP;
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Q184. M28. Jak często uczestniczy Pan(i) w mszach i nabożeństwach?
M28. Jak często uczestniczy Pan(i) w mszach i nabożeństwach?
ANKIETER: POKAZAĆ RESPONDENTOWI EKRAN
(_)1. Nigdy
(_)2. Rzadziej niż raz do roku
(_)3. Mniej więcej raz lub dwa razy w roku\
(_)4. Kilka razy w roku
(_)5. Mniej więcej raz w miesiącu
(_)6. Dwa, trzy razy w miesiącu
(_)7. Prawie co tydzień
(_)8. Co tydzień
(_)9. Kilka razy w tygodniu lub częściej
(_)98. TRUDNO POWIEDZIEĆ

Q185. M29a. Jakie wykształcenie uzyskał(a) Pan(i) do chwili obecnej?
M29a. Jakie wykształcenie uzyskał(a) Pan(i) do chwili obecnej?
ANKIETER: POKAZAĆ RESPONDENTOWI EKRAN
(_)1. Brak wykształcenia szkolnego
(_)2. Niepełne podstawowe
(_)3. Podstawowe
(_)4. Gimnazjalne
(_)5. Zasadnicze zawodowe (także SPR)
(_)6. Niepełne średnie
(_)7. Średnie ogólnokształcące
(_)8. Średnie zawodowe
(_)9. Policealne/ pomaturalne
(_)10. Nieukończone studia wyższe
(_)11. Ukończone studia licencjackie/ inżynierskie (także WSE)
(_)12. Ukończone wyższe magisterskie/ lekarskie lub równorzędne
(_)13. Inne

Q186. M29aa. Jakie inne wykształcenie uzyskał(a) Pan(i) do chwili obecnej?
M29aa. Jakie inne wykształcenie uzyskał(a) Pan(i) do chwili obecnej?
....................................................................................................................................................
IF Q185=13 THEN ASK ELSE SKIP;
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Q188. M29b. A w sumie ile lat kształcił(a) się Pan(i) we wszystkich szkołach/uczeln...
M29b. A w sumie ile lat kształcił(a) się Pan(i) we wszystkich szkołach/uczelniach, do których
kiedykolwiek Pan(i) uczęszczał(a)? Proszę nie liczyć powtarzanych klas /lat studiów,
przerw w nauce oraz kursów dokształcających
ANKIETER: odpowiedzi TRUDNO POWIEDZIEĆ, NIE WIEM kodujemy jako “98”,
ODMOWY kodujemy jako “99”.

|__|__|
IF Q185=1 THEN SKIP;

Q189. M30. Czy należy Pan(i) do związku zawodowego?
M30. Czy należy Pan(i) do związku zawodowego?
(_)1. Tak, należę obecnie
(_)2. Nie należę, ale kiedyś należałem(-am)
(_)3. Nie należę i nigdy nie należałem(-am)

Q190. M31. Biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy, proszę powiedzieć, ile wynosił mi...
M31. Biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy, proszę powiedzieć, ile wynosił miesięczny dochód
Pana(-i) oraz wszystkich osób z Pana(i) gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł.
Proszę obliczyć i podać przeciętną miesięczną kwotę po odliczeniu podatku.
ANKIETER: Wyjaśnić, że łączny dochód obejmuje nie tylko wynagrodzenie za pracę, lecz także wszelkie
inne dochody, jak: renty, stypendia, dodatki wychowawcze, alimenty, zasiłki dla
bezrobotnych, dochody z wynajmu, pomoc społeczną, świadczenia z tytułu ubezpieczenia
społecznego itp.
ANKIETER: odpowiedzi TRUDNO POWIEDZIEĆ, NIE WIEM, kodujemy jako 999998,
ODMOWY odpowiedzi kodujemy jako 999999

|__|__|__|__|__|__|
Q191. M32. Jakiej jest Pan(i) narodowości?
M32. Jakiej jest Pan(i) narodowości?
ANKIETER: jest to pytanie „otwarte”. Zakodować/ uzupełnić poniższe kategorie
(_)1. polskiej
(_)2. śląskiej
(_)3. kaszubskiej
(_)4. niemieckiej
(_)5. ukraińskiej
(_)6. białoruskiej
(_)7. innej narodowości
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Q192. M32a. Proszę podać inną narodowość.
M32a. Proszę podać inną narodowość.
....................................................................................................................................................
IF Q191=7 THEN ASK ELSE SKIP;

Q194. Czas zakończenia metryczki
....................................................................................................................................................

Dziękujemy za poświęcony czas!
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KWESTIONARIUSZ
INTERNATIONAL SOCIAL
SURVEY PROGRAMME
PL2013
(ISSP 2012)
Dzień dobry, nazywam się .................... i jestem z Centrum Badania Opinii Społecznej. Prowadzimy badania
ankietowe na różne tematy. Naszych rozmówców losujemy z ogólnopolskiego spisu ludności PESEL. Odpowiedzi na
pytania ankiety są objęte całkowitą tajemnicą i będą wykorzystane jedynie w postaci zbiorczych zestawień.
Pytania niniejszej ankiety stanowią część badań międzynarodowych i zostały zadane w 40 krajach całego świata. Jeśli
będzie miał(a) Pan(i) jakiekolwiek kłopoty z udzieleniem odpowiedzi na któreś z pytań, na przykład: trudno będzie
Panu(i) zdecydować się na wybór którejś z możliwych odpowiedzi, nie będzie Pan(i) wiedział(a) jak odpowiadać bądź
też z jakichś względów będzie Pan(i) wolał(a) nie odpowiadać na dane pytanie, bardzo proszę, aby powiedział(a) mi
Pan(i) o tym.
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Q10. Na początku prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących kobiet.
ANKIETER: Proszę pokazywać respondentowi wszystkie ekrany aż do pyt. H30. Od pyt. M1a należy w
tej kwestii postępować zgodnie z instrukcją przy każdym z pytań.

Q11. R 1. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi stwierd...
R 1. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?
(_)1. Zdecydowanie się zgadzam
(_)2. Zgadzam się
(_)3. Ani się zgadzam, ani nie zgadzam
(_)4. Nie zgadzam się
(_)5. Zdecydowanie się nie zgadzam
(_)8. TRUDNO POWIEDZIEĆ
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI
1. Pracująca zawodowo matka może zapewnić swoim dzieciom równie dużo ciepła i bezpieczeństwa, co
matka nie pracująca zawodowo.
2. Jest to ze szkodą dla małego dziecka, gdy jego matka pracuje zawodowo.

3. Biorąc wszystko pod uwagę, jest to ze szkodą dla życia rodzinnego, gdy kobieta pracuje na pełnym etacie.

4. Kobiety pracują zawodowo, ale większość z nich wolałaby prowadzić dom i wychowywać dzieci.

5. Prowadzenie domu może dać kobiecie tyle samo zadowolenia, co praca zawodowa.
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Q12. R 2. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi stwierd...
R 2. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?
(_)1. Zdecydowanie się zgadzam
(_)2. Zgadzam się
(_)3. Ani się zgadzam, ani nie zgadzam
(_)4. Nie zgadzam się
(_)5. Zdecydowanie się nie zgadzam
(_)8. TRUDNO POWIEDZIEĆ
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI

1. Zarówno mężczyzna jak i kobieta powinni zarabiać na utrzymanie domu.
2. Mężczyzna powinien zajmować się zarabianiem pieniędzy, a kobieta powinna troszczyć się o dom i dzieci.

Q13. R 3. Czy, Pana(i) zdaniem kobiety powinny, czy też nie powinny pracować w niż...
R 3. Czy, Pana(i) zdaniem kobiety powinny, czy też nie powinny pracować w niżej wymienionych
sytuacjach?
(_)1. Powinny pracować na pełnym etacie
(_)2. Powinny pracować na pół etatu
(_)3. Powinny zajmować się domem
(_)8. TRUDNO POWIEDZIEĆ
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI

1. Gdy dzieci jeszcze nie chodzą do szkoły (ani do przedszkola)
2. Gdy dzieci chodzą już do szkoły (lub do przedszkola).
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Q14. R 4. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi stwierd...
R 4. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?
(_)1. Zdecydowanie się zgadzam
(_)2. Zgadzam się
(_)3. Ani się zgadzam, ani nie zgadzam
(_)4. Nie zgadzam się
(_)5. Zdecydowanie się nie zgadzam
(_)8. TRUDNO POWIEDZIEĆ
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI

1. Osoby żonate/zamężne są na ogół szczęśliwsze, niż osoby stanu wolnego.

2. Ludzie, którzy chcą mieć dzieci, powinni wejść w związek małżeński.

3. Para bez ślubu może mieszkać razem, nawet gdy nie zamierza wstąpić w związek małżeński.
4. Rozwód jest zwykle najlepszym wyjściem, gdy małżonkowie nic potrafią rozwiązać problemów zaistniałych
w ich małżeństwie.

Q15. R5 Dzieci dorastają w różnych typach rodzin. W jakim stopniu zgadza się...
R5 Dzieci dorastają w różnych typach rodzin. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z
następującymi stwierdzeniami?
(_)1. Zdecydowanie się zgadzam
(_)2. Zgadzam się
(_)3. Ani się zgadzam, ani nie zgadzam
(_)4. Nie zgadzam się
(_)5. Zdecydowanie się nie zgadzam
(_)8. TRUDNO POWIEDZIEĆ
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI

1. Samotny rodzic może wychować dziecko tak samo dobrze, jak oboje rodziców
2. Dwie kobiety będące parą mogą tak samo dobrze wychować dziecko jak para mężczyzny i kobiety
3. Dwóch mężczyzn będących parą może tak samo dobrze wychować dziecko jak para mężczyzny i kobiety
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Q16. R6 Jaka jest, według Pana(-i), idealna liczba dzieci w rodzinie?
R6 Jaka jest, według Pana(-i), idealna liczba dzieci w rodzinie?
Ankieter: Proszę wpisać liczbę
Ankieter: “Trudno powiedzieć” - 98, “Odmowa odpowiedzi” - 99

|__|__|
Q17. R7 W jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi stwierdze...
R7 W jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?
(_)1. Zdecydowanie się zgadzam
(_)2. Zgadzam się
(_)3. Ani się zgadzam, ani nie zgadzam
(_)4. Nie zgadzam się
(_)5. Zdecydowanie się nie zgadzam
(_)8. TRUDNO POWIEDZIEĆ
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI

1. Obserwowanie rozwoju i dorastania dzieci jest największym szczęściem w życiu.
2. Posiadanie dzieci bardzo ogranicza swobodę rodziców
3. Dzieci są obciążeniem finansowym dla swoich rodziców
4. Posiadanie dzieci ogranicza szanse zatrudnienia i kariery zawodowej jednego lub obojga rodziców.
5. Ludzie, którzy mają dzieci cieszą się większym szacunkiem w społeczeństwie
6. Dorosłe dzieci są ważnym źródłem pomocy dla starszych rodziców

Q18. R8. Proszę pomyśleć o dwojgu ludziach pracujących na pełnych etatach, którym ...
R8. Proszę pomyśleć o dwojgu ludziach pracujących na pełnych etatach, którym właśnie urodziło
się dziecko. Jedno z rodziców przestaje pracować na jakiś czas aby opiekować się
dzieckiem. Czy Pana(-i) zdaniem rodzic ten powinien mieć prawo do płatnego urlopu?
ANKIETER: Proszę wyjaśnić respondentowi, że pytanie mówi o rodzicu, który przestał pracować, aby
opiekować się dzieckiem, bez względu na to czy jest to ojciec czy matka dziecka.
(_)1. Tak
(_)2. Nie, nie powinien mieć prawa do płatnego urlopu
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI
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Q19. R8a. Jeśli tak, to przez jak długi czas powinien trwać płatny urlop? Proszę p...
R8a. Jeśli tak, to przez jak długi czas powinien trwać płatny urlop? Proszę podać liczbę miesięcy.
Ankieter: “Trudno powiedzieć” - 998, “Odmowa odpowiedzi” - 999

|__|__|__|
IF (Q18=2 | Q18=9) THEN SKIP;

Q20. R9. A kto Pana(-i) zdaniem powinien płacić za ten urlop? Proszę wybrać jedną ...
R9. A kto Pana(-i) zdaniem powinien płacić za ten urlop? Proszę wybrać jedną odpowiedź.
(_)1. Rząd/państwo
(_)2. Pracodawca
(_)3. Zarówno rząd/państwo jak i pracodawca
(_)4. Powinien być finansowany z innych źródeł
(_)8. TRUDNO POWIEDZIEĆ
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI
IF (Q18=2 | Q18=9) THEN SKIP;

Q21. R10. Biorąc pod uwagę tą samą parę ludzi, jeśli oboje są w podobnej sytuacji ...
R10. Biorąc pod uwagę tą samą parę ludzi, jeśli oboje są w podobnej sytuacji zawodowej i oboje
mają prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego, jak Pana(-i) zdaniem czas
tego płatnego urlopu powinien być dzielony między matkę i ojca dziecka? Proszę wybrać
jedną odpowiedź.
(_)1. Matka powinna wykorzystać cały okres płatnego urlopu zaś ojciec nie powinien w
ogóle go brać
(_)2. Matka powinna wykorzystać większą część płatnego urlopu a ojciec mniejszą jego
część
(_)3. Matka i ojciec powinni wykorzystać płatny urlop po połowie
(_)4. Ojciec powinien wykorzystać większą część płatnego urlopu a matka mniejszą jego
część
(_)5. Ojciec powinien wykorzystać cały płatny urlop zaś matka nie powinna w ogóle go brać
(_)8. TRUDNO POWIEDZIEĆ
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI
IF (Q18=2 | Q18=9) THEN SKIP;
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Q22. R11a. Weźmy teraz pod uwagę rodzinę z dzieckiem, które nie rozpoczęło jeszcze...
R11a. Weźmy teraz pod uwagę rodzinę z dzieckiem, które nie rozpoczęło jeszcze nauki w szkole.
Jaki jest Pana(-i) zdaniem najlepszy sposób organizacji życia rodzinnego i zawodowego
jego rodziców? Proszę wybrać jedną odpowiedź.
(_)1. Matka zajmuje się domem a ojciec pracuje na pełnym etacie
(_)2. Matka pracuje na niepełnym a ojciec na pełnym etacie
(_)3. Oboje, matka i ojciec pracują na pełnych etatach
(_)4. Oboje, matka i ojciec pracują na niepełnych etatach
(_)5. Ojciec pracuje na niepełnym a matka na pełnym etacie
(_)6. Ojciec zajmuje się domem a matka pracuje na pełnym etacie
(_)8. TRUDNO POWIEDZIEĆ
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI

Q23. R11b. A która z poniższych możliwości byłaby Pana(-i) zdaniem najmniej pożąda...
R11b. A która z poniższych możliwości byłaby Pana(-i) zdaniem najmniej pożądana? Proszę
wybrać tylko jedną odpowiedź.
(_)1. Matka zajmuje się domem a ojciec pracuje na pełnym etacie
(_)2. Matka pracuje na niepełnym a ojciec na pełnym etacie
(_)3. Oboje, matka i ojciec pracują na pełnych etatach
(_)4. Oboje, matka i ojciec pracują na niepełnych etatach
(_)5. Ojciec pracuje na niepełnym a matka na pełnym etacie
(_)6. Ojciec zajmuje się domem a matka pracuje na pełnym etacie
(_)8. TRUDNO POWIEDZIEĆ
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI

Q24. R12. Ludzie mają różne poglądy na temat sprawowania opieki nad dziećmi, które...
R12. Ludzie mają różne poglądy na temat sprawowania opieki nad dziećmi, które nie rozpoczęły
jeszcze nauki w szkole. Kto Pana(-i) zdaniem powinien w pierwszej kolejności zapewniać
opiekę nad dziećmi w tym wieku? Proszę wybrać jedną odpowiedź.
(_)1. Członkowie rodziny
(_)2. Instytucje państwowe lub samorządowe
(_)3. Organizacje społeczne takie jak np. organizacje/fundacje charytatywne, kościoły i
organizacje religijne
(_)4. Instytucje i osoby prywatne takie jak np. prywatne żłobki, nianie, opiekunki do dzieci
(_)5. Pracodawcy
(_)8. TRUDNO POWIEDZIEĆ
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI
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Q25. R13. A kto Pana(i) zdaniem powinien w pierwszej kolejności pokrywać koszty op...
R13. A kto Pana(i) zdaniem powinien w pierwszej kolejności pokrywać koszty opieki
sprawowanej nad dziećmi, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole? Proszę wybrać
jedną odpowiedź.
(_)1. Rodzina
(_)2. Rząd lub samorząd ze środków publicznych
(_)3. Pracodawcy
(_)8. TRUDNO POWIEDZIEĆ
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI

Q26. R14. Proszę pomyśleć teraz o starszych ludziach, którzy w codziennym życiu po...
R14. Proszę pomyśleć teraz o starszych ludziach, którzy w codziennym życiu potrzebują pomocy
takiej jak pomoc w robieniu zakupów, sprzątaniu mieszkania/domu, robieniu prania itp.
Kto Pana(-i) zdaniem powinien w pierwszej kolejności udzielać im takiej pomocy? Proszę
wybrać jedną odpowiedź.
(_)1. Członkowie rodziny
(_)2. Instytucje państwowe lub samorządowe
(_)3. Organizacje społeczne takie jak np. organizacje/fundacje charytatywne, kościoły i
organizacje religijne
(_)4. Instytucje i osoby prywatne świadczące taką pomoc
(_)8. TRUDNO POWIEDZIEĆ
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI

Q27. R15. A kto Pana(-i) zdaniem powinien w pierwszej kolejności pokrywać koszty t...
R15. A kto Pana(-i) zdaniem powinien w pierwszej kolejności pokrywać koszty takiej pomocy
starszym ludziom? Proszę wybrać tylko jedną odpowiedź.
(_)1. Starsi ludzie sami lub ich rodziny
(_)2. Rząd lub samorząd ze środków publicznych
(_)3. TRUDNO POWIEDZIEĆ
(_)4. ODMOWA ODPOWIEDZI

Q28. Proszę teraz pomyśleć o swojej własnej sytuacji:R16a Ile przeciętnie godzin w...
Proszę teraz pomyśleć o swojej własnej sytuacji:
R16a Ile przeciętnie godzin w tygodniu poświęca Pan(i) na prace w gospodarstwie domowym, nie
licząc czasu poświęconego na opiekę nad dziećmi, ani na zajęcia związane z czasem
wolnym?
Ankieter: Trudno powiedzieć kodujemy jako “98”, Odmowa odpowiedzi - “99”,
wcale kodujemy jako “0”

|__|__|
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Q29. R16b. A ile przeciętnie godzin w tygodniu poświęca Pan(i) na opiekę nad człon...
R16b. A ile przeciętnie godzin w tygodniu poświęca Pan(i) na opiekę nad członkami rodziny na
przykład dziećmi, osobami starszymi, chorymi lub niepełnosprawnymi?
Ankieter: Trudno powiedzieć kodujemy jako “98”, Odmowa odpowiedzi - “99”,
wcale kodujemy jako “0”

|__|__|
Q30. Kolejny blok pytań dotyczy wyłącznie osób, które obecnie zamieszkują ze współ...
Kolejny blok pytań dotyczy wyłącznie osób, które obecnie zamieszkują ze współmałżonkiem lub
partnerem(ką).
R17 Bardzo proszę o informację czy obecnie zamieszkuje Pan(i) ze współmałżonkiem lub
partnerem(ką).
(_)1. Tak, zamieszkuję ze współmałżonkiem lub partnerem(ką)
(_)2. Nie
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI

Q31. R17a Ile przeciętnie godzin w tygodniu na prace w gospodarstwie domowym
poświ...
R17a Ile przeciętnie godzin w tygodniu na prace w gospodarstwie domowym poświęca Pana(i)
partnerka/partner (współmałżonka/współmałżonek), nie licząc czasu poświęconego na
opiekę nad dziećmi, ani na zajęcia związane z czasem wolnym?
Ankieter: Trudno powiedzieć kodujemy jako “98”, Odmowa odpowiedzi - “99”,
wcale kodujemy jako “0”

|__|__|
IF (Q30=2 | Q30=9) THEN SKIP;

Q32. R17b. A ile przeciętnie godzin w tygodniu Pana(-i) partner(-ka) (współmałżone...
R17b. A ile przeciętnie godzin w tygodniu Pana(-i) partner(-ka)
(współmałżonek/współmałżonka) poświęca na opiekę nad członkami rodziny na
przykład dziećmi, osobami starszymi, chorymi lub niepełnosprawnymi?
Ankieter: Trudno powiedzieć kodujemy jako “98”, Odmowa odpowiedzi - “99”,
wcale kodujemy jako “0”

|__|__|
IF (Q30=2 | Q30=9) THEN SKIP;
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Q33. R18. Co Pan(i) i Pana(-i) żona(mąż) robicie z pieniędzmi, które jedno lub obo...
R18. Co Pan(i) i Pana(-i) żona(mąż) robicie z pieniędzmi, które jedno lub oboje z Państwa
otrzymujecie? Proszę wskazać tylko jedną odpowiedź.
(_)1. Ja decyduję o wszystkich pieniądzach i wydzielam żonie (mężowi) jej (jego) część.
(_)2. Mój (a) partner(-ka) decyduje o wszystkich pieniądzach i wydziela mi moją część.
(_)3. Trzymamy nasze pieniądze we wspólnej kasie i każdy bierze z niej tyle, ile potrzebuję.
(_)4. Trzymamy część pieniędzy we wspólnej kasie, a resztę oddzielnie.
(_)5. Trzymamy nasze pieniądze oddzielnie.
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI
IF (Q30=2 | Q30=9) THEN SKIP;

Q34. R19. Kto w Pana(-i) gospodarstwie domowym wykonuje następujące czynności...?
R19. Kto w Pana(-i) gospodarstwie domowym wykonuje następujące czynności...?
(_)1. Zawsze żona (partnerka)
(_)2. Zwykle żona (partnerka)
(_)3. Mniej więcej równo lub oboje razem
(_)4. Zwykle mąż (partner)
(_)5. Zawsze mąż (partner)
(_)6. Robi to ktoś inny
(_)8. TRUDNO POWIEDZIEĆ
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI

1. Kto robi pranie?
2. Kto wykonuje drobne domowe naprawy?
3. Kto opiekuje się chorymi osobami?
4. Kto robi zakupy?
5. Kto sprząta dom?
6. Kto przygotowuje posiłki?
IF (Q30=2 | Q30=9) THEN SKIP;

Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca, Uniwersytet Warszawski

Kwestionariusz International Social Survey Programme PL2013 (ISSP 2011/2012). Strona 11.

Q35. R20. Które z przedstawionych niżej stwierdzeń najlepiej oddaje udział w praca...
R20. Które z przedstawionych niżej stwierdzeń najlepiej oddaje udział w pracach domowych
Pana(i) i Pana(i) współmałżonki/współmałżonka (partnerki/partnera)? Proszę wskazać
tylko jedną odpowiedź.
(_)1. Robię znacznie więcej niż wynikałoby to ze sprawiedliwego podziału prac domowych.
(_)2. Robię nieco więcej niż wynikałoby to ze sprawiedliwego podziału prac domowych.
(_)3. Robię mniej więcej tyle, ile wynika ze sprawiedliwego podziału prac domowych.
(_)4. Robię nieco mniej niż wynikałoby to ze sprawiedliwego podziału prac domowych.
(_)5. Robię znacznie mniej niż wynikałoby to ze sprawiedliwego podziału prac domowych.
(_)8. TRUDNO POWIEDZIEĆ
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI
IF (Q30=2 | Q30=9) THEN SKIP;

Q36. R21. Do kogo należy ostatnie słowo, kiedy Pan(i) i Pana(i) współmałżonka/wspó...
R21. Do kogo należy ostatnie słowo, kiedy Pan(i) i Pana(i) współmałżonka/współmałżonek
podejmujecie decyzje o sposobie spędzenia weekendu? Proszę wybrać tylko jedną
odpowiedź.
(_)1. Najczęściej do mnie
(_)2. Najczęściej do mojej żony/ mojego męża / partnera / partnerki
(_)3. Czasem do mnie, a czasem do żony / męża / partnera / partnerki
(_)4. Decydujemy wspólnie
(_)5. Decyzje takie podejmuje ktoś inny
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI
IF (Q30=2 | Q30=9) THEN SKIP;

Q37. R22. Biorąc pod uwagę wszystkie źródła dochodu, to kto uzyskuje wyższy dochód...
R22. Biorąc pod uwagę wszystkie źródła dochodu, to kto uzyskuje wyższy dochód – Pan(i) czy
Pana(i) współmałżonka/współmałżonek? Proszę wybrać tylko jedną odpowiedź.
(_)1. Współmałżonka/współmałżonek nie posiada żadnych dochodów
(_)2. Ja mam znacznie wyższy dochód (mój dochód jest znacznie wyższy)
(_)3. Ja mam wyższy dochód (mój dochód jest wyższy)
(_)4. Mamy mniej więcej podobne dochody
(_)5. Współmałżonka/współmałżonek ma wyższy dochód
(_)6. Współmałżonka/współmałżonek ma znacznie wyższy dochód
(_)7. Nie posiadam żadnych dochodów
(_)8. TRUDNO POWIEDZIEĆ
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI
IF (Q30=2 | Q30=9) THEN SKIP;
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Q38. R23. Jak często w ciągu ostatnich 3 miesięcy zdarzyło się, że:
R23. Jak często w ciągu ostatnich 3 miesięcy zdarzyło się, że:
(_)1. kilka razy w tygodniu
(_)2. kilka razy w miesiącu
(_)3. 1-2 razy
(_)4. nigdy
(_)7. Nie dotyczy, respondent nie pracuje
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI

1. wrócił(a) Pan(i) z pracy zbyt zmęczony(a), żeby jeszcze wykonać prace domowe, które należałoby zrobić
2. było Panu(i) trudno wypełnić rodzinne obowiązki ze względu na ilość czasu jaki musiał(a) Pan(i)
poświęcić na pracę zawodową
3. ze względu na wykonane prace domowe zjawił(a) się Pan(i) w pracy zbyt zmęczony(a), aby dobrze
funkcjonować
4. ze względu na obowiązki rodzinne było Panu(i) trudno skoncentrować się w pracy

Q47. H1 Gdyby wziął Pan(i) pod uwagę całe swoje obecne życie, to na ile czuje się ...
H1 Gdyby wziął Pan(i) pod uwagę całe swoje obecne życie, to na ile czuje się Pan(i) szczęśliwy(a)
lub nieszczęśliwy(a)? Proszę wybrać tylko jedną odpowiedź.
(_)1. całkowicie (w pełni) szczęśliwy(a)
(_)2. bardzo szczęśliwy(a)
(_)3. raczej szczęśliwy(a)
(_)4. ani szczęśliwy(a) ani nieszczęśliwy(a)
(_)5. raczej nieszczęśliwy(a)
(_)6. bardzo nieszczęśliwy(a)
(_)7. całkowicie (skrajnie) nieszczęśliwy(a)
(_)8. TRUDNO POWIEDZIEĆ
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI
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Q39. R25. Biorąc wszystko pod uwagę, na ile zadowolony(a) jest Pan(i) ze swojej pr...
R25. Biorąc wszystko pod uwagę, na ile zadowolony(a) jest Pan(i) ze swojej pracy? Proszę
wskazać tylko jedną odpowiedź.
(_)1. całkowicie (w pełni) zadowolony(a)
(_)2. bardzo zadowolony(a)
(_)3. raczej zadowolony(a)
(_)4. ani zadowolony(a) ani niezadowolony(a)
(_)5. raczej niezadowolony(a)
(_)6. bardzo niezadowolony(a)
(_)7. całkowicie (skrajnie) niezadowolony(a)
(_)8. NIE WIEM
(_)9. NIE DOTYCZY, NIE PRACUJE
(_)99. ODMOWA ODPOWIEDZI

Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca, Uniwersytet Warszawski

Kwestionariusz International Social Survey Programme PL2013 (ISSP 2011/2012). Strona 14.

Q40. R26 Biorąc wszystko pod uwagę, na ile zadowolony(a) jest Pan(i) ze swojego ży...
R26 Biorąc wszystko pod uwagę, na ile zadowolony(a) jest Pan(i) ze swojego życia rodzinnego?
Proszę wybrać tylko jedną odpowiedź.
(_)1. całkowicie (w pełni) zadowolony(a)
(_)2. bardzo zadowolony(a)
(_)3. raczej zadowolony(a)
(_)4. ani zadowolony(a) ani niezadowolony(a)
(_)5. raczej niezadowolony(a)
(_)6. bardzo niezadowolony(a)
(_)7. całkowicie (skrajnie) niezadowolony(a)
(_)8. NIE WIEM
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI

Q73. H26. Jak ocenił(a)by Pan(i) ogólny stan swojego zdrowia? Czy jest on ...
H26. Jak ocenił(a)by Pan(i) ogólny stan swojego zdrowia? Czy jest on ...
(_)1. Doskonały
(_)2. Bardzo dobry
(_)3. Dobry
(_)4. Przeciętny
(_)5. Słaby
(_)8. TRUDNO POWIEDZIEĆ
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI
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Q41. R28 Czy Pana(-i) matka pracowała zawodowo przez jeden rok lub dłużej od
czasu...
R28 Czy Pana(-i) matka pracowała zawodowo przez jeden rok lub dłużej od czasu, gdy się Pan(i)
urodził(a), do czasu gdy skończył(a) Pan(i) 14 lat? Proszę wybrać tylko jedną odpowiedź.
(_)1. Tak, pracowała
(_)2. Nie
(_)3. Nie mieszkałem(-am) z matką
(_)8. NIE WIEM
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI

Q42. R28D. Ile miał(a) Pan(i) dzieci w całym swoim życiu? Proszę wziąć pod uwagę t...
R28D. Ile miał(a) Pan(i) dzieci w całym swoim życiu? Proszę wziąć pod uwagę także dzieci z
poprzednich małżeństw, dzieci adoptowane, pasierbów itp.
ANKIETER: Jeśli respondent nie miał dzieci proszę wpisać “0”, odmowa odpowiedzi - “99”

|__|__|
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Q43. R29 Czy pracował(a) Pan(i) zawodowo na pełnym etacie, pół etatu, czy też nie ...
R29 Czy pracował(a) Pan(i) zawodowo na pełnym etacie, pół etatu, czy też nie pracował(a) Pan(i)
w niżej wymienionych okresach?
(_)1. Pracowałem(-am) na pełnym etacie
(_)2. Pracowałem(- am) na pół etatu
(_)3. Zajmowałem(- am) się domem
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI

1. Gdy dzieci jeszcze nie chodziły do szkoły (ani do przedszkola)
2. Gdy dzieci chodziły już do szkoły (lub do przedszkola)
IF ((Q42=0) | (Q42=99)) THEN SKIP;

Q44. R30 A co robił(a) Pana(-i) współmałżonek (partner) w niżej wymienionych okres...
R30 A co robił(a) Pana(-i) współmałżonek (partner) w niżej wymienionych okresach?
(_)1. Pracował na pełnym etacie
(_)2. Pracował na pół etatu
(_)3. Zajmował się domem
(_)4. Nie dotyczy, nie miałe(a)m współmałżonka/partnera
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI

1. Gdy dzieci jeszcze nie chodziły do szkoły (ani do przedszkola)
2. Gdy dzieci chodziły już do szkoły (lub do przedszkola)
IF ((Q42=0) | (Q42=99)) THEN SKIP;

Q45. R31 Kto zazwyczaj podejmuje decyzje dotyczące tego, jak wychowywać
dziecko/dz...
R31 Kto zazwyczaj podejmuje decyzje dotyczące tego, jak wychowywać dziecko/dzieci? Proszę
wybrać tylko jedną odpowiedź.
(_)1. Najczęściej ja
(_)2. Najczęściej moja żona/ mój mąż / partner / partnerka
(_)3. Czasem ja, a czasem żona / mąż / partner / partnerka
(_)4. Decydujemy wspólnie
(_)5. Decyzje takie podejmuje ktoś inny
(_)9. ODMOWA ODPOWIEDZI
IF ((Q42=0) | (Q42=99)) THEN SKIP;
Dziękujemy za poświęcony czas!
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