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Dzień dobry/dobry wieczór. Nazywam się .............................. i jestem ankieterem Instytutu Gallupa. Chciał(a)bym
zaprosić Pana(ią) do uczestnictwa w ankiecie na temat sytuacji społecznej w 13 krajach ubiegających się o
członkostwo w Unii Europejskiej. Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.
Ankieta jest anonimowa, Pańskie odpowiedzi będą włączone do danych statystycznych dotyczących naszego kraju.
Zgodnie z Pańskim życzeniem może Panu(i) odmówić odpowiedzi na wybrane pytania.
Zadam Pana(i) najpierw trzy pytania na temat Unii Europejskiej.
Q1. Ogólnie mówiąc, czy uważa Pan(i), że
członkowstwo Polski w Unii Europejskiej byłoby…?
ANK : Odczytać

Q2. Gdyby jutro odbywało się referendum w sprawie
członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, czy
osobiście głosował(a)by Pan(i) za czy przeciw ?

1 – dobrą rzeczą
2 – złą rzeczą
3 – ani dobrą, ani złą rzeczą
9 –Nie wie / brak opinii (spontanicznie)
X – Odmowa (spontanicznie)

|___|

1 – za
2 – przeciw
3 – nie poszedłbym głosować (spontanicznie)
9 – Nie wie / brak opinii (spontanicznie)
X – Odmowa (spontanicznie)
|___|
1 – tak, odniosłaby
2 – nie, nie odniosłaby

Q3. Biorąc wszystko pod uwagę, czy powiedział(a)by
Pan(i), że Polska odniosłaby korzyści z członkostwa w
Unii Europejskiej, czy też nie ?

9 – Nie wie / brak opinii (spontanicznie)
X – Odmowa (spontanicznie)
|___|

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE OGÓLNIE NA JAKOŚĆ ŻYCIA
Q4. Proszę powiedzieć, czy jest Pan(i) bardzo
1. Ogólnie Pana(i) życia
zadowolony(a),
dość
zadowolony(a),
niezbyt
zadowolony(a), czy w ogóle niezadowolony(a) z: ...?
2. Pana(i) zdrowia
ANK.: Wręczyć kartę - odczytać
1. W ogóle niezadowolony(a)
2. Niezbyt zadowolony(a)
3. Dość zadowolony(a)
4. Bardzo zadowolony(a)
9. Nie wie
X. Brak odpowiedzi

|___|
|___|

3. Ogólnie polskiego systemu opieki zdrowotnej

|___|

4. Pana(i) życia rodzinnego

|___|

5. Pana(i) życia towarzyskiego

|___|

6. Pana(i) bezpieczeństwa osobistego

|___|

7. Pana(i) sytuacji finansowej

|___|

8. Pana(i) zatrudnienia / sytuacji w pracy

|___|

9. Pana(i) domu / mieszkania

|___|

10. Okolicy/sąsiedztwa, w którym Pan(i) mieszka

|___|
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Q5.a) Jeśli porówna Pan(i) swoją obecną sytuację z tą
sprzed dwóch lat, to czy z każdego z następujących
aspektów życia jest Pan(i) bardziej zadowolony(a), mniej
zadowolony(a), a może nic się nie zmieniło? Proszę określić
Pana(i) zadowolenie jeśli chodzi o...
ANK: Odczytać – wręczyć kartę

Q5.a)

Q5.b)

1. Ogólnie Pana(i) życie

|___|

|___|

2. Pana(i) zdrowie

|___|

|___|

|___|

|___|

4. Pana(i) życie rodzinne

|___|

|___|

5. Pana(i) życie towarzyskie

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

3. Ogólnie polski system opieki

1. Brak zmian

zdrowotnej

2. Mniej zadowolony(a)
3. Bardziej zadowolony(a)
9. Nie wie/brak odpowiedzi

6. Pana(i) bezpieczeństwo osobiste
Q5.b) Czy spodziewa się Pan(i), że w przeciągu dwóch 7. Pana(i) sytuację finansową
kolejnych lat będzie Pan(i) bardziej zadowolony(a), mniej
8. Pana(i) zatrudnienie /
zadowolony(a), czy może nic się nie zmieni jeśli chodzi o...
sytuację w pracy
ANK: Odczytać – wręczyć tę samą kartę
9. Pana(i) dom / mieszkanie
1. Brak zmian
10. Okolicę/sąsiedztwo, w którym
2. Mniej zadowolony(a)

Pan(i) mieszka

3. Bardziej zadowolony(a)
9. Nie wie/brak odpowiedzi
1 – Dobry stan zdrowia

|___|

2 – Mało zmartwień i stresów

|___|

3 – Dochód, który wystarcza na zaspokojenie moich potrzeb

|___|

Q6. Które Pana(i) zdaniem trzy czynniki 4 – Ładny dom / mieszkanie
|___|
wywierają największy pozytywny wpływ na
5 – Satysfakcjonujące, czyste środowisko
|___|
aktualną jakość Pana(i) życia?
6 – Satysfakcjonująca praca
|___|
ANK.: Wręczyć kartę – odczytać –
7 – Członkowie rodziny, którzy są przy mnie, gdy ich potrzebuję |___|
maksymalnie trzy odpowiedzi
8 – Przyjaciele, którzy są przy mnie, gdy ich potrzebuję
|___|
1. wymieniony wśród trzech
9 – Dostęp do dogodnych środków transportu
|___|
najważniejszych
10 – Dostęp do dobrych instytucji edukacyjnych i szkoleniowych |___|
2. nie wymieniony
11 – Dostęp do dobrych usług medycznych
|___|
9. nie wie/brak odpowiedzi
12 – Mieszkanie w bezpiecznej okolicy
|___|
13 – Dysponowanie wystarczającą ilością czasu wolnego
ANK.: Nadać kod “2” dla każdego
dla mnie i mojej rodziny
podpunktu wówczas, gdy podpunkt 16=1.
14 – Dostęp do nowych technologii informatycznych
Nadać kod “9” dla każdego podpunktu
wówczas, gdy podpunkt 17=1
15 – Dostęp do działalności społecznej i kulturalnej

|___|
|___|
|___|

16 – Żadne z powyższych (SPONTANICZNIE)

|___|

17 – Nie wie

|___|
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Q7. A które trzy czynniki najbardziej
poprawiłyby aktualną jakość Pana(i)
życia?
ANK.: Wręczyć kartę – odczytać –
maksymalnie trzy odpowiedzi

1 – Dobry stan zdrowia

|___|

2 – Mało zmartwień i stresów

|___|

3 – Dochód, który wystarcza na zaspokojenie moich potrzeb

|___|

4 – Ładny dom / mieszkanie

|___|

5 – Satysfakcjonujące, czyste środowisko

|___|

6 – Satysfakcjonująca praca

|___|

7 – Członkowie rodziny, którzy są przy mnie, gdy ich potrzebuję |___|
1. wymieniony wśród trzech
najważniejszych
2. nie wymieniony

8 – Przyjaciele, którzy są przy mnie, gdy ich potrzebuję

|___|

9 – Dostęp do dogodnych środków transportu

|___|

10 – Dostęp do dobrych instytucji edukacyjnych i szkoleniowych |___|

9. nie wie/brak odpowiedzi

11 – Dostęp do dobrych usług medycznych

|___|

12 – Mieszkanie w bezpiecznej okolicy

|___|

ANK.: Nadać kod “2” dla każdego 13 – Dysponowanie wystarczającą ilością czasu wolnego
dla mnie i mojej rodziny
podpunktu wówczas, gdy podpunkt
16=1. Nadać kod “9” dla każdego
14 – Dostęp do nowych technologii informatycznych
podpunktu wówczas, gdy podpunkt
17=1
15 – Dostęp do działalności społecznej i kulturalnej

|___|
|___|
|___|

16 – Żadne z powyższych (SPONTANICZNIE)

|___|

17 – Nie wie

|___|

RODZINA I DZIECI
Q8. Ogólnie mówiąc, jaka jest idealna liczba
dzieci w rodzinie?
ANK.: Nie odczytywać – maksymalnie
jedna odpowiedź
Q9. A dla Pana(i) osobiście, jaka byłaby
idealna liczba dzieci, którą chciał(a) lub
chciał(a)by Pan(i) posiadać?
ANK.: Nie odczytywać – maksymalnie jedna
odpowiedź
D.11.Ile ma Pan(i) lat ?

ANK.: ZAPYTAĆ WSZYSTKICH
POWYŻEJ 25 ROKU ŻYCIA
Q10. Proszę cofnąć się pamięcią do
czasu, gdy miał(a) Pan(i) 20 lat: ile
dzieci chciał(a) Pan(i) wówczas
mieć?
ANK.: Nie odczytywać –
maksymalnie jedna odpowiedź

Q11. Czy ma Pan(i) tyle dzieci, ile
chciał(a) Pan(i) mając 20 lat?

0 – Żadnego
1 – Jedno
2 – Dwoje
3 – Troje
4 – Czworo

5 – Pięcioro
6 – Sześcioro
7 – Więcej niż sześcioro
9 – Nie wie/brak opinii
X – Odmowa (spontanicznie)

|___|

0 – Żadnego
1 – Jedno
2 – Dwoje
3 – Troje
4 – Czworo

5 – Pięcioro
6 – Sześcioro
7 – Więcej niż sześcioro
9 – Nie wie/brak opinii
X – Odmowa (spontanicznie)

|___|

|__|__| lat

00. Nie wie / odmowa

0 – Żadnego ->przejść do pyt. q12
1 – Jedno
2 – Dwoje
3 – Troje
4 – Czworo
5 – Pięcioro
6 – Sześcioro
7 – więcej niż sześcioro
8 – Chciał(a)em mieć dzieci, ale nie wiedział(a)em
jeszcze ile ->przejść do pyt. q12
9 – Nie myślał(a)em o tym/ nie zaprzątał(a)em sobie
tym głowy ->przejść do pyt. q12
99 – Nie wie ->przejść do pyt. q12
XX – Brak odpowiedzi/Odmowa ->przejść do pyt. q12

|___|

1 – Tak, mam tyle dzieci, ile chciałe(a)m mieć ->przejść do pyt. q12
2 – Tak, mam nawet więcej niż się spodziewałe(a)m ->przejść do pyt. q12
3 – Nie, nie mam
9 –Nie wie/brak opinii (spontanicznie) ->przejść do pyt. q12
X – Odmowa (spontanicznie) ->przejść do pyt. q12
|___|

3

Q11a. Dlaczego?
ANK.: Wręczyć kartę –
odczytać – maksymalnie trzy
odpowiedzi
1. wymieniony
2. nie wymieniony
9 nie wie/brak odpowiedzi
ANK.: Nadać kod “9” dla
każdego podpunktu wówczas,
gdy podpunkt 99=1

1 – Mam/miale(a)m problemy zdrowotne

|___|

2 – Mój partner ma/miał problemy zdrowotne

|___|

3 – Nie znalazłe(a)m odpowiedniego partnera, z którym mógłbym/mogłabym
wychowywać dzieci lub miałe(a))m problemy ze swoim partnerem /
mój partner chciał mieć mniej dzieci (lub żadnego)
|___|
4 – Mam/miałe(a) problemy finansowe

|___|

5 – Mój partner ma/miał problemy finansowe

|___|

6 – Uważam/uważałe(a)m, że trudno jest pogodzić życie rodzinne
i zawodowe (brak żłobków...)

|___|

7 – Problemem było znalezienie odpowiedniego mieszkania

|___|

8 – Koszt posiadania dzieci (wykształcenie itp.) jest/był za wysoki

|___|

9 – Nie mogłe(a)m znaleźć właściwego czasu na posiadanie dzieci |___|
10 – Zmieniły się moje priorytety i mam już tyle dzieci, ile chcę

|___|

11 – Ciągle planuję posiadanie większej liczby dzieci

|___|

12 – Inne (SPONTANICZNIE)

|___|

99 – Nie wie

|___|

ANK.: ZAPYTAĆ WSZYSTKICH

1 – Jedno
2 – Dwoje
3 – Troje
4 – Czworo
5 – Pięcioro
6 – Sześcioro

Q12. Czy ma Pan(i) dzieci?
1. Tak
2. Nie

6 – Sześcioro
7 – Siedmioro
8 – Ośmioro
9 – Dziewięcioro
10 –Dziesięcioro i
więcej

0 – Żadnego ->przejść do pyt. q14
99 – Nie wie ->przejść do pyt. q14
XX – brak odpowiedzi/odmowa ->przejść do pyt. q14

(ANK.: Jeśli „tak”, zapytać) Ile?
ANK.: Nie odczytywać – maksymalnie jedna
odpowiedź – jeśli „nie” zakodować jako „żadnego”

|___|

ANK.: JEŚLI ODPOWIEDŹ „1" W PYT. Q12, ZAPYTAĆ

|__|__| lat

Q13. Ile miał(a) Pan(i) lat, kiedy urodziło się Pana(i) pierwsze dziecko?
ANK.: ZAPYTAĆ WSZYSTKICH PONIŻEJ 50
ROKU ŻYCIA
Q14. Ile dzieci planuje Pan(i) jeszcze mieć?
ANK.: Nie odczytywać – maksymalnie jedna
odpowiedź
ANK. ZAPYTAĆ WSZYSTKICH
Q15. W celu poprawy sytuacji rodzin z
dziećmi które z trzech działań rząd powinien
przyjąć jako priorytetowe?
1. Wymieniony wśród trzech
najważniejszych
2. Nie wymieniony
9. Nie wie/brak odpowiedzi
ANK.: Wręczyć kartę – odczytać –
maksymalnie trzy odpowiedzi
ANK.: Nadać kod “9” dla każdego
podpunktu wówczas, gdy podpunkt 11=1

0 – Żadnego
1 – Jedno
2 – Dwoje
3 – Troje
4 – Czworo

00 Nie wie / Odmowa
5 – Pięcioro
6 – Sześcioro
7 – Więcej niż sześcioro
9 – Nie wie/brak opinii
X – Odmowa (spontanicznie) |___|

1 – Łączny czas trwania urlopu, jaki może wziąć matka lub
ojciec bezpośrednio przed lub po urodzeniu dziecka

|___|

4 – Poziom świadczeń, jakie rodzina otrzymuje w czasie, gdy jedno z
rodziców pozostaje w domu z dzieckiem / noworodkiem |___|
2 – Dostępność placówek oraz instytucji opieki nad dzieckiem |___|
3 – Świadczenia, jakie rodzina otrzymuje podczas wychowywania
dziecka (dodatek na dziecko)
|___|
8 – Ulgi podatkowe dla rodzin z dziećmi

|___|

7 – Obniżenie kosztów kształcenia dzieci

|___|

5 – Ruchome godziny pracy

|___|

9 – Walka z bezrobociem

|___|

6 – Możliwość znalezienia odpowiedniego zakwaterowania

|___|

10 – Dostępność i przystępne ceny środków
antykoncepcyjnych
11 – Nie wie/Odmowa

|___|
|___|
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Q16. Odczytam Panu(i) teraz listę zadań
związanych z opieką nad dzieckiem, które
mogą być wykonywane przez ojca lub
matkę, albo przez oboje rodziców. Dla
każdego z tych zadań proszę powiedzieć,
czy myśli Pan(i), że powinno ono być
wykonywane głównie przez ojca, głównie
przez matkę, czy przez oboje rodziców?
ANK.: Odczytać
Głównie przez:
1. Ojca
2. Matkę
3. Przez oboje
9. Nie wie/brak odpowiedzi

1.

Zabawy sportowe z dziećmi

|___|

2.

Zabieranie dzieci na zajęcia teatralne
muzyczne, zbiórki harcerskie itp.

|___|

3.

Zmienianie pieluch / przewijanie dzieci

|___|

4.

Ubieranie dzieci lub decydowanie o tym,
w co mają się ubrać

|___|

5.

Chodzenie z dziećmi do lekarza

|___|

6.

Pomaganie dzieciom w odrabianiu lekcji,
chodzenie na zebrania szkolne

|___|

7.

Czytanie dzieciom

|___|

8.

Kupowanie dzieciom zabawek

|___|

9.

Karanie dzieci

|___|

10. Układanie dzieci do snu

|___|

11. Odpowiadanie na ważne pytania, jakie zadają dzieci

|___|

Q17.a) Według Pana(i) jakie główne role ma
dziś do spełnienia rodzina w
społeczeństwie?
ANK.: Odczytać – możliwych kilka
odpowiedzi
1. Tak
2. Nie
9. Nie wie/brak odpowiedzi
Q17.b) A jakie główne role odgrywa rodzina
dla Pana(i) osobiście?
ANK.: Odczytać – możliwych kilka
odpowiedzi
1. Tak
2. Nie
9. Nie wie/brak odpowiedzi
ANK.: Nadać w obydwu pytaniach kod “2”
dla każdego podpunktu wówczas, gdy
podpunkt 9 =1. Nadać w obydwu
pytaniach kod “9” dla każdego podpunktu
wówczas, gdy podpunkt 10 =1

Q17.a)
1. Wychowywanie i kształcenie dzieci

Q17.b)

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

4. Kultywowanie wartości kulturowych i moralnych |___|

|___|

5. Opieka nad starszymi członkami rodziny

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

8. Inne (spontanicznie)

|___|

|___|

9. Żadne (spontanicznie)

|___|

|___|

10. Nie wie

|___|

|___|

2. Zapewnianie miłości i uczucia każdemu
członkowi rodziny
3. Troska o zdrowie i dobre samopoczucie
każdego członka rodziny

6. Zapewnianie moralnego wsparcia członkom
rodziny
7. Przyczynianie się do rozwoju gospodarki

OSOBY STARSZE
Q18. Jeśli w przyszłości dorośli, którzy pracują będą musieli opiekować
się swoimi rodzicami w podeszłym wieku bardziej niż czynią to obecnie,
czy Pana(i) zdaniem będzie to raczej dobra, czy raczej zła rzecz?
ANK.: Odczytać
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1 – Raczej dobra rzecz
2 – Raczej zła rzecz
3 – Ani dobra, ani zła rzecz (spontanicznie)
9 – nie wie (spontanicznie)
X – odmowa
|___|

Q19. Które stwierdzenie jest bliższe Pana(i)
opinii?

1. Ludzie starsi wymagający osobistej troski powinni przenieść się do
domów opieki / domów starców
2. Opieka społeczna powinna pomagać starszym osobom w tym, żeby
mogli pozostać w swoim domu tak długo, jak tylko jest to możliwe.
9 – Nie wie (spontanicznie)
X – Odmowa

ANK.: Odczytać

Q20. Przypuśćmy, że ma Pan(i) matkę lub
ojca w podeszłym wieku, który mieszka
samotnie. Co Pana(i) zdaniem byłoby
najlepszym rozwiązaniem w sytuacji, gdyby
Pana(i) rodzic nie mógłby już dłużej
mieszkać sam?
ANK.: Wręczyć kartę - odczytać –
możliwa tylko jedna odpowiedź

Q21. Niezależnie od Pana(i) odpowiedzi, kto
Pana(i) zdaniem powinien w głównej mierze
płacić za opiekę nad rodzicami w podeszłym
wieku?

|___|

1 – Ja lub ktoś z mojego rodzeństwa weźmie matkę lub ojca do siebie
2 – Ja lub ktoś z mojego rodzeństwa powinien wprowadzić się do
mojego ojca lub matki
3 – Powinniśmy się przeprowadzić bliżej siebie
4 – Moja matka lub ojciec powinien się przeprowadzić do domu opieki
społecznej
5 – Moja matka lub ojciec powinien pozostać u siebie w domu i tam
przyjmować wizyty oraz korzystać z odpowiedniej opieki zdrowotnej
oraz innych usług
6 – To zależy (spontanicznie)
9 – Nie wie (spontanicznie)
X – Odmowa

|___|

1 – Sami rodzice
2 – Ich dzieci
3 – Państwo lub inne władze (np. władze lokalne, Opieka
Społeczna itp.)

ANK.: Odczytać – możliwa tylko jedna
odpowiedź

4 – Każdy po równo (spontanicznie)
5 – Inni (spontanicznie)
9 – Nie wie (spontanicznie)
X – Odmowa

Q22. Niektóre osoby mają dodatkowe obowiązki, ponieważ
opiekują się kimś przewlekle chorym, kimś
niepełnosprawnym lub w podeszłym wieku..

|___|
Q22.a)

Q22.b)

1. Mąż/żona/partner
|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

5. Inny krewny poniżej 60 roku życia |___|

|___|

poniżej 60 roku życia

a) Czy mieszka Pan(i) z osobą obłożnie chorą,
niepełnosprawną lub w podeszłym wieku i opiekuje się
nią lub pomaga jej w specjalny sposób?

2. Mąż/żona/partner w wieku 60 lat
lub powyżej

ANK.: Wręczyć kartę – odczytać – możliwych kilka
odpowiedzi

3. Dziecko poniżej 5 roku życia
4. Dziecko w wieku 5 lat lub powyżej

1. Tak

(lub dziecko w wieku dorosłym)

2. Nie
9. Nie wie/brak odpowiedzi

6. Inny krewny w wieku 60 lat

b) Czy regularnie opiekuje się Pan(i) bądź pomaga takiej
osobie, która z Panem(ią) nie mieszka?

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

lub powyżej

|___|

|___|

12. Nie wie

|___|

|___|

lub powyżej
7. Przyjaciel poniżej 60 roku życia

ANK.: Wręczyć kartę – odczytać – możliwych kilka
odpowiedzi

8. Przyjaciel w wieku 60 lat
lub powyżej

1. Tak

9. Inna osoba poniżej 60 roku życia

2. Nie

10. Inna osoba w wieku 60 lat

9. Nie wie/brak odpowiedzi
ANK.: Nadać w obydwu pytaniach kod “9” dla każdego
podpunktu wówczas, gdy podpunkt 12 =1
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ZDROWIE
Q23. Porozmawiajmy teraz na temat Pana(i) stylu
życia. Czy …?

1 – Uważa Pan(i) swój styl życia za zdrowy

|___|

2 – Stosuje Pan(i) dobrą, zrównoważoną dietę

|___|

1. Tak

3 – Ćwiczy Pan(i) przynajmniej dwa razy w tygodniu

|___|

2. Nie

4 – Regularnie pije Pan(i) alkohol

|___|

9. Nie wie

5 – Pali Pan(i) papierosy

|___|

X. Brak odpowiedzi

6 – Regularnie żyje Pan(i) w stresie

|___|

ANK.: Odczytać

Q24. Czy cierpi Pan(i) na jakąś przewlekłą chorobę lub niepełnosprawność, która
ogranicza Pana(i) aktywność w jakikolwiek sposób? Pod pojęciem przewlekłej
choroby rozumiem taką, na którą ktoś cierpi już od jakiegoś czasu lub będzie
jeszcze cierpieć przez jakiś czas.

1 - tak
2 - nie
9 – nie wie
X - odmowa

DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ USŁUG
Q25.
a) Jeśli miał(a)by Pan(i) się dostać z
Q25.a)
Pana(i) miejsca zamieszkania do
każdego z miejsc, które za chwile
|___|
przeczytam, ile zajęłoby to Panu(i) 1. miejsce, w którym Pan(i) pracuje lub studiuje
czasu?
2. Pana(i) lekarz pierwszego kontaktu/przychodnia |___|
ANK.: Wręczyć kartę ze skalą – odczytać 3. Najbliższy szpital
– możliwa tylko jedna odpowiedź
4. Najbliższy sklep spożywczy /supermarket

Q25.b)
|___|
|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

5. Najbliższe miejsce, z którego może Pana(i) wypłacić

1. Mniej niż 20 minut

pieniądze: bankomat, bank, poczta

2. 20-59 minut
3. Godzinę lub więcej
9. Nie wie/brak odpowiedzi
b) A do którego z nich może się Pan(i)
dostać z domu pieszo?
1. Tak

|___|

|___|

6. Najbliższy przystanek komunikacji publicznej

|___|

|___|

7. Najbliższy żłobek / przedszkole

|___|

|___|

8. Najbliższa szkoła podstawowa

|___|

|___|

9. Najbliższy posterunek policji

|___|

|___|

10. Najbliższe kino

|___|

|___|

2. Nie
Q26a. Proszę ocenić na skali od 1 do 10 na ile jest Pan(i) zadowolony(a) z opieki socjalnej w Polsce?
ANK.: Wręczyć kartę ze skalą
W ogóle nie
zadowolony
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Całkowicie
zadowolony

Nie
wie

Brak
odpowiedzi

10

99

XX
|___|

Q26b. Na tej samej skali od 1 do 10 proszę ocenić na ile jest Pan(i) zadowolony(a) ze służby zdrowia w Polsce?
ANK.: Wręczyć tę samą kartę ze skalą
W ogóle nie
zadowolony
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Całkowicie
zadowolony

Nie
wie

Brak
odpowiedzi

10

99

XX
|___|
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Q27. Dla każdej z dziedzin, które za chwile
odczytam proszę powiedzieć, czy sprawowaniem
opieki nad nią powinny się głównie zająć władze
lokalne lub państwowe, firmy prywatne, czy
stowarzyszenia?
ANK.: Wręczyć kartę – odczytać – dla każdego
podpunktu możliwa tylko jedna odpowiedź
1. Władze lokalne/państwowe
2. Organizacje pozarządowe i inne
stowarzyszenia
3. Firmy prywatne
9. Nie wie

1. Opieka nad dziećmi

|___|

2. Opieka nad osobami starszymi, które nie są
już w stanie radzić sobie w życiu samodzielnie

|___|

3. Służba zdrowia

|___|

4. Kultura i rozrywka dla dorosłych

|___|

5. Kultura i rozrywka dla dzieci

|___|

6. Edukacja

|___|

7. Środowisko

|___|

8. Pomoc humanitarna

|___|

9. Pomoc ludziom poszkodowanym
i społecznie wykluczonym

|___|

X. Brak odpowiedzi

DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO I POZIOM ŻYCIA
Q28. Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania i skład gospodarstwa domowego, jaki według Pana(i) minimalny
miesięczny dochód netto musiałoby posiadać Pana(i) gospodarstwo domowe, aby zapewnić jego członkom
utrzymanie? Dochód netto to dochód po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenie społełeczne.
ANK.: Możliwa tylko jedna odpowiedź – jeśli odpowiedź „nie wiem” zakodować jako „0”, jeśli odmowa
zakodować jako „9”
zacznij wpisywać tutaj
|___||___||___||___||___||___||___||___|| PLN

Q29. Czy całkowity dochód Pana(i) godpodatrstwa domowego jest wyższy, niższy,
czy mniej więcej równy tej kwocie ?

1 – wyższy
2 – niższy
3 – równy

ANK. : Odczytać - możliwa tylko jedna odpowiedź)

Q29.a. Jak Pan(i) sobie radzi finansowo przy
dochodzie, jaki posiada Pana(i) godpodarstwo
domowe ?

9 – nie wie
X – odmowa

|___|

1 – z wielką trudnością
2 – z trudnością
3 – z łatwością -> przejść do Q31
4 – z wielką łatwością -> przejść do Q31

ANK. : Odczytać – możliwa tylko jedna
odpowiedź

9 – nie wie -> przejść do Q31
X – odmowa -> przejść do Q31

ANK. : JEŚLI ODPOWIEDŹ 1 LUB 2 W PYT. Q29.a., ZAPYTAĆ
Q30. Jak długo Pana(i) gospodarstwo domowe pozostaje w takiej
sytuacji finansowej?

1 – krócej niż rok
2 – 1 rok
3 – 2-3 lata

4 – 4-5 lat
5 – 6-10 lat
6 – ponad 10 lat

9 – nie wie
X – odmowa

ANK. : Odczytać – możliwa tylko jedna odpowiedź
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|___|

|___|

ANK. : ZAPYTAĆ WSZYSTKICH
Q31. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pan(i) lub ktoś z
członków Pana(i) gospodarstwa domowego miał problemy z …?
ANK. : Wręczyć kartę ze skalą – odczytać
1.

Nie było problemu

2.

Były pewne problemy

3.

Były poważne problemy

1 – Opłaceniem czynszu lub spłatą
kredytu hipotecznego

|___|

2 – Opłaceniem rachunków za wodę,
gaz, elektryczność lub ogrzewanie

|___|

3 – Zapłatą za jedzenie

|___|

4 – Spłatą pożyczki (innej niż
mieszkaniowa)

|___|

9. Nie wie
X. Brak odpowiedzi

Q32. Które z określeń najbardziej oddaje Pana(i)
aktualny standard życia?
ANK.: Wręczyć kartę – odczytać

1 – Bogaty
2 – Bardzo wygodny
3 – Wygodny
4 – Przeciętny
5 – Dokładnie taki, który pozwala jakoś sobie radzić
6 – Ubogi
7 – Bardzo ubogi
9 – nie wie
X – odmowa

|___|

1 - tak
2 - nie

Q33. Czy aktualnie jest Pan(i) w stanie
oszczędzać lub inwestować część Pana(i)
miesięcznego dochodu?

9 – nie wie
X – odmowa

|___|

1 – Właśnie próbuję poprawić mój poziom życia ->przejść do Q34.b
Q34.a Myśląc o poprawie poziomu
Pana(i) życia, proszę powiedzieć,
które ze stwierdzeń odpowiada
Pana(i) sytuacji?
ANK.: Wręczyć kartę - odczytać –
możliwa tylko jedna odpowiedź

2 – Zamierzam spróbować poprawić mój poziom życia ->przejść do Q34.c
3 – Nic nie mogę zrobić, żeby poprawić mój poziom życia ->przejść do Q35
4 – Poprawa mojego poziomu życia nie jest dla mnie
najważniejsza -> przejść do Q35
5 – Nie widzę takiej potrzeby, żeby poprawiać
mój poziom życia ->przejść do Q35
9 – nie wie -> przejść do Q35
X – odmowa ->przejść do Q35

ANK.: JEŚLI ODPOWIEDŹ 1 W
PYT. Q34A, ZAPYTAĆ
Q34.b Które z następujących
działań podjął/podjęła Pan(i)w celu
poprawy aktualnego poziomu życia?
ANK.: Odczytać – możliwych
kilka odpowiedzi
1.

Tak

2.

Nie

ANK.: Nadać kod „9” dla każdego
podpunktu wówczas, gdy
podpunkt 9=1

|___|

1 – Nie miałe(a)m pracy i właśnie ja znalazłe(a)m / Nie mam pracy
i aktualnie jej szukam

|___|

2 – Właśnie znalazłe(a)m lepszą pracę / Szukam lepszej pracy

|___|

3 – Właśnie się przeprowadziłe(a)m / Mam zamiar się przeprowadzić |___|
4 – Właśnie wróciłe(a)m do szkoły/na uczelnię / Wracam do
szkoły/na uczelnię

|___|

5 – Biorę udział w szkoleniach / Mam zamiar wziąć udział
w szkoleniach

|___|

6 – Zakładam swój własny interes / Mam zamiar założyć swój
własny interes

|___|

7 – Robię coś innego/Mam zamiar zrobić coś innego (spontanicznie) |___|
9 – nie wiem / brak opinii
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|___|

ANK.: JEŚLI KOD 2 W PYT. Q34A, ZAPYTAĆ
Q34.c Które z następujących działań
podejmuje Pan(i)w celu poprawy aktualnego
poziomu życia?
ANK.: Odczytać – możliwych kilka
odpowiedzi
1. Tak

1 – Nie mam pracy i planują ją znaleźć

|___|

2 – Planuję zmienić pracę na lepszą

|___|

3 – Planuję się przeprowadzić

|___|

4 – Planuję wrócić do szkoły/na uczelnię

|___|

5 – Planuję wziąć udział w szkoleniu

|___|

6 – Planuję założyć swój własny biznes

|___|

2. Nie

7 – Planuję zrobić coś innego (spontanicznie)

|___|

9 – nie wie / brak odpowiedzi

|___|

ANK.: Nadać kod „9” dla każdego
podpunktu wówczas, gdy podpunkt 9=1
ANK.: ZAPYTAĆ WSZYSTKICH
Q35. Czy Pan(i) lub ktoś z
Pana(i) gospodarstwa
domowego posiada…?
ANK.: Wręczyć kartę ze skalą
– odczytać

1 – telewizor

|___|

9 – mikrofalówkę

|___|

2 – odtwarzacz video

|___|

10 – sprzęt Hi-fi

|___|

3 – antenę satelitarną lub
telewizje kablową |___|

11 – jeden samochód osobowy
lub van
|___|

4 – telefon

11a – dwa samochody lub więcej |___|

|___|

1. Tak, posiadam

5 – telefon komórkowy |___|

12 – komputer

|___|

2. Nie, nie potrzebuję

6 – lodówkę

|___|

13 – dostęp do Internetu

|___|

3. Nie, nie stać mnie

7 – pralkę

|___|

14 – adres e-mailowy

|___|

8 – zmywarkę

|___|

15 – drugie mieszkanie/domek |___|

9. Nie wie
X. Brak odpowiedzi

OCHRONA SOCJALNA / PROBLEM MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ / KWESTIA
UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM

Q36. Nie wszyscy mają takie
samo wyobrażenie o tym, jakie są
niezbędne elementy udanego
życia.
Dla
każdego
z
następujących elementów proszę
powiedzieć, czy uważa go Pan(i)
za absolutnie niezbędny do tego,
aby w dzisiejszych czasach wieść
udane życie, czy też nie?
ANK. : Odczytać
1. Jest absolutnie niezbędne
2. Nie jest absolutnie niezbędne
9. Nie wie
X. Brak odpowiedzi

1 – Dobra praca

|___|

2 – Dobre wykształcenie

|___|

3 – Mieszkanie z partnerem, z którym pozostaje się w dobrych relacjach

|___|

4 – Posiadanie dzieci

|___|

5 – Regularne spotykanie się ze znajomymi

|___|

6 – Posiadanie odpowiedniej ilości czasu wolnego oraz środków,
aby móc się nim cieszyć

|___|

7 – Przynajmniej jeden urlop w ciągu roku

|___|

8 – Przyjacielskie stosunki z sąsiadami

|___|

9 – Możność wychodzenia gdzieś z przyjaciółmi i rodziną

|___|

10 – Mieszkanie zapewniające każdemu posiadanie własnej przestrzeni

|___|

11 – Bycie pożytecznym dla innych

|___|

12 – Poczucie docenienia przez społeczeństwo

|___|

13 – Pomyślna kariera

|___|

14 – Uczestnictwo w działalności stowarzyszeń, związków zawodowych
lub partii politycznych

|___|

10

Q37. Jeśli miał(a)by Pan(i) jeden z
następujących problemów, czy znalazłby
się ktoś spoza Pana(i) gospodarstwa
domowego, na kim mógłby/mogłaby Pan(i)
polegać, gdyby chodziło o uzyskanie
pomocy?
ANK.: Odczytać

1 – Gdyby był(a) Pan(i) w depresji

|___|

2 – Gdyby potrzebował(a) Pan(i) pomocy w znalezieniu pracy
dla siebie lub kogoś z Pana(i) rodziny

|___|

3 – Gdyby potrzebował(a) Pan(i) pożyczyć pieniądze na opłacenie

1. Tak

bieżących rachunków, takich, jak elektryczność, gaz,

2. Nie

czynsz rata kredytu hipotecznego

|___|

9. Nie wie
X. Brak odpowiedzi
1 – Czasami w ciągu ostatnich dwóch tygodni czułe(a)m
się samotny(a)

|___|

2 – Nie czuję, żeby wartość tego co robię była doceniana przez ludzi,
których spotykam

|___|

3 – Trudno jest mieć bliskich przyjaciół w okolicy, w której mieszkam

|___|

ANK. : Wręczyć kartę –
odczytać

4 – Czuje, że jestem odrzucany przez społeczeństwo

|___|

5 – Czuje, że jestem odrzucany przez rodzinę

|___|

1. Zdecydowanie się nie

6 – Nie czuję, żebym miał szansę odegrać pożyteczną rolę
w społeczeństwie

|___|

7 – Niektórzy ludzie patrzą na mnie z góry z powodu mojego dochodu
lub sytuacji zawodowej

|___|

8 – Czuję, że istnieje ryzyko, iż mogę popaść w ubóstwo

|___|

9 – Czuję, że istnieje ryzyko, iż mogę nigdy nie wyjść z kręgu ubóstwa

|___|

10 – W najbliższej okolicy, w której mieszkam są budynki
w złym stanie technicznym

|___|

9. Nie wie

11 – W okolicy, w której mieszkam jest bardzo duże bezrobocie

|___|

X. Brak odpowiedzi

12 – W okolicy, w której mieszkam jest problem nadużywania narkotyków

|___|

13 – W okolicy, w której mieszkam jest dużo aktów wandalizmu i kradzieży

|___|

14 – W okolicy, w której mieszkam jest dużo aktów przemocy

|___|

15 – Okolica, w której mieszkam nie ma dobrej reputacji

|___|

Q38. Czy zgadza się Pan(i), bądź
nie z następującymi
stwierdzeniami?

zgadzam
2. Nie zgadzam się
3. Ani się zgadzam, ani się nie
zgadzam
4. Zgadzam się
5. Zdecydowanie się zgadzam

Q39. Myśląc o ludziach biednych lub pozostających na
marginesie życia społecznego, czy w ciągu ostatnich 12
miesięcy przynajmniej raz w miesiącu, rzadziej niż raz w
miesiącu, bądź w ogóle nie zdarzyło się Panu(i)…?
1 – dać pieniędzy lub jakiejś rzeczy ludziom

ANK.: Odczytać – możliwa tylko jedna odpowiedź dla
każdego podpunktu

biednym lub społecznie wykluczonym?

1. Przynajmniej raz w miesiącu

|___|

2 – poświęcić trochę ze swojego czasu na pomoc ludziom

2. Rzadziej niż raz w miesiącu

biednym lub społecznie wykluczonym?

3. Nie zdarzyło mi się
9. Nie wie
X. Brak odpowiedzi
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|___|

Q40.a Które z następujących instytucji świadczą
aktualnie Pana(i) zdaniem najwięcej pomocy
Q40.a)
biednym lub społecznie wykluczonym ludziom w
1 – lokalne/państwowe władze zajmujące się
Polsce?
ANK.: Wręczyć kartę – odczytać – maksymalnie
trzy odpowiedzi

mieszkalnictwem

Q40.b)

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

6 – firmy

|___|

|___|

7 – związki zawodowe

|___|

|___|

8 – ich rodziny

|___|

|___|

2 – lokalne/państwowe urzędy pracy

1. Wymienione wśród trzech najważniejszych 3 – lokalne/państwowe ośrodki
2. Nie wymienione
9. Nie wie/brak odpowiedzi

pomocy społecznej
4 – instytucje religijne
5 – organizacje charytatywne

Q40.b A która z nich powinna pomagać
najbardziej?
ANK.: Wręczyć tę samą kartę – odczytać –
możliwe trzy odpowiedzi

i woluntarystyczne

1. Wymienione wśród trzech najważniejszych 9 – Unia Europejska
2. Nie wymienione
9. Nie wie/brak odpowiedzi
ANK.: Nadać w obydwu pytaniach kod “9” dla
każdego podpunktu wówczas, gdy podpunkt
12 =1

Q41. Proszę powiedzieć jaka jest Pana(i) zdaniem
przyczyna tego, że istnieją ludzie ubodzy? W tym
celu przeczytam cztery opinie. Która z nich jest
Panu(i) najbliższa ?

10 – sami zainteresowani, czyli osoby biedne
i społecznie wykluczone

|___|

|___|

11 – inni (spontanicznie)

|___|

|___|

12 – nie wie/odmowa

|___|

|___|

1 – ponieważ mieli pecha
2 – z powodu lenistwa i braku silnej woli
3 – ponieważ w naszym społeczeństwie jest dużo
niesprawiedliwości
4 – to jest nieodłączna część nowoczesnego postępu
8 – żadna z powyższych
9 – nie wie
X – odmowa

ANK. : Wręczyć kartę – odczytać – możliwa
tylko jedna odpowiedź

Q42. Przedstawię teraz kilka przyczyn, które
mogłyby wyjaśniać dlaczego niektórzy ludzie są
ubodzy lub społecznie wykluczeni. Które trzy Pana(i)
zdaniem są najbardziej powszechne ?
ANK. : Wręczyć kartę – odczytać – maksymalnie
trzy odpowiedzi
1. Wymieniony wśród trzech najważniejszych
2. Nie wymieniony
9. Nie wie/brak odpowiedzi
ANK. Nadać kod “9” dla każdego podpunktu
wówczas, gdy podpunkt 17 =1

|___|

1 – zmniejszenie pomocy socjalnej

|___|

2 – brak zainteresowania ze strony sąsiadów

|___|

3 – choroba

|___|

4 – rozpad rodziny

|___|

5 – rodzice tych ludzi byli biedni

|___|

6 – utrata ducha wspólny w naszym społeczeństwie

|___|

7 – alkoholizm

|___|

8 – długotrwałe bezrobocie

|___|

9 – mieszkają w biednych dzielnicach

|___|

10 – nadużywają narkotyków

|___|

11 –nie planują przyszłości

|___|

12 – nie mają wykształcenia

|___|

13 – są leniwi

|___|

14 – mają zbyt wiele dzieci

|___|

15 – są imigrantami

|___|

16 – to jest ich wybór, że są tacy

|___|

17 – nie wie/odmowa
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|___|

Q43. Które z następujących dwóch stwierdzeń jest
najbardziej zbieżne z Pana(i) punktem widzenia?

Q44. Proszę powiedzieć w jakim stopniu
zgadza się Pan(i) z każdym z
następujących stwierdzeń.
ANK.: Wręczyć kartę ze skalą –
odczytać
1. Zdecydowanie się nie zgadzam
2. Do pewnego stopnia się nie
zgadzam
3. Ani się zgadzam, ani się nie
zgadzam

9. Nie wiem

3 – żadne z powyższych
9 – nie wie
X – odmowa

|___|

1 – w polskim społeczeństwie bogaci się bogacą,
a biedni stają się jeszcze biedniejsi

|___|

2 – rząd powinien wydawać więcej na opiekę społeczną

|___|

3 – rozbieżności w dochodach w Polsce są zbyt duże

|___|

4 – rząd musi gwarantować równe szanse (edukacja,
zdrowie itp.) dla każdego

|___|

5 – nie ma wystarczającego wsparcia ze strony rządu
dla ludzi ubogich i społecznie wykluczonych

|___|

6 – Po stronie rządu leży odpowiedzialność za to,
żeby redukować różnice pomiędzy tymi, którzy mają

4. Do pewnego stopnia się zgadzam
5. Zdecydowanie się zgadzam

1 – Każdego w pewnym momencie jego życia
dotyczy ryzyko ubóstwa
2 – Ryzyko ubóstwa ogranicza się do pewnych grup ludzi

wysokie oraz niskie dochody

|___|

7 – Duże różnice w dochodach nie są dobre

X. Brak odpowiedzi

dla polskiego społeczeństwa

|___|

SPOŁECZNE I POLITYCZNE UCZESTNICTWO ORAZ INTEGRACJA
1 – organizacje społeczne, wspólnoty lub organizacje religijne
zaangażowane w działalność charytatywną
|___|
Q45. Proszę powiedzieć, w działalności której
z następujących organizacji aktywnie Pan(i)
uczestniczy?
ANK.: Wręczyć kartę – odczytać –
możliwych kilka odpowiedzi

2 – organizacje religijne i parafialne nie zaangażowane
w działalność charytatywną

|___|

3 – organizacje kulturalne i artystyczne

|___|

4 – związki zawodowe lub partie polityczne

|___|

5 – organizacje lub ruchy praw człowieka

|___|

6 – organizacje ochrony przyrody, zwierząt, środowiska

|___|

1. Wymieniony

7 – organizacje młodzieżowe (harcerstwo, kluby młodzieżowe) |___|

2. Nie wymieniony

8 – organizacje konsumenckie

|___|

9 – kluby, towarzystwa sportowe

|___|

10 – kluby, kółka hobbystyczne lub związane z określonymi
zainteresowaniami (kluby kolekcjonerów, fan kluby,
kluby komputerowe itp.)

|___|

9. Nie wie/brak odpowiedzi
ANK.: Nadać kod “2” dla każdego
podpunktu wówczas, gdy podpunkt 12 =1.
Nadać kod “9” dla każdego podpunktu
wówczas, gdy podpunkt 13 =1

11 – inne kluby lub organizacje (spontanicznie)

|___|

12 – żadne kluby ani organizacje (spontanicznie)

|___|

13 – nie wie/nie dotyczy

|___|

ZATRUDNIENIE, BEZROBOCIE ORAZ WARUNKI PRACY
D.15a) Jaką pracę Pan(i) obecnie wykonuje ?
ANK.: Jeśli nie wykonuje aktualnie żadnej płatnej pracy –nadać kod od 1 do 4 w pyt. D.15a
b) Czy w przeszłości kiedykolwiek pracował(a) Pan(i) zarobkowo? Jaką Pan(i) prace ostatnio wykonywał(a) ?
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a)
obecna praca

NIE PRACUJĄCY(A)
Osoba zajmująca się domem, zakupami, aktualnie nigdzie nie pracująca
Student(ka)
Bezrobotny(a) lub czasowo niepracujący(a)
Emeryt lub niezdolny(a) do pracy z powodu choroby
PRACA NA WŁASNY RACHUNEK
rolnik
rybak
Specjalista wolnego zawodu (prawnik, prywatna praktyka lekarska, księgowy,
architekt,…)
Właściciel sklepu, rzemieślnik, inna osoba pracująca na własny rachunek
Właściciele, udziałowcy (całkowici lub częściowi) przedsiębiorstw
PRACA NA ETACIE
Zatrudnieni na etacie specjaliści (zatrudnieni lekarze, prawnicy, architekci, księgowi)
Zarząd, główni dyrektorzy, wyższa kadra kierownicza (Dyrektor Naczelny, Dyrektor
Generalny, inny Dyrektor)
Średnia kadra kierownicza (kierownicy działów, zastępcy, młodszy kierownik,
nauczyciele, inżynierowie)
Pracownicy niższego szczebla, pracujący głównie przy biurku
Pracownicy niższego szczebla, praca związana z podróżami (sprzedawcy,
kierowcy,…)
Pracownicy niższego szczebla zatrudnieni w usługach (szpitalu, restauracji, policji,
straży…)
Nadzór
Robotnik wykwalifikowany
Inni robotnicy niewykwalifikowani, pomoc domowa
NIGDY NIE PRACOWAŁ(A) ZAROBKOWO

b)
poprzednia
praca

1
2
3
4
5
6

5
6

7

7

8
9

8
9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16
17
18

16
17
18
19

Q46. Czy kiedykolwiek w ciągu ostatnich 5 lat był(a) Pan(i) bezrobotny?
1. Tak

|__|__| razy

2. Nie
ANK.: Jeśli tak, zapytać

00 – nigdy ->przejść do Q48
98 – odmowa ->przejść do Q48
99 – nie wie ->przejść do Q48

Ile razy w ciągu ostatnich 5 lat był(a) Pan(i) bezrobotny?
ANK.: Jeśli nigdy: kod 00, jeśli odmowa: kod 98 – jeśli nie wie:
kod 99

1 – mniej niż tydzień
2 – tydzień – mniej niż 3 miesiące
3 – 3 miesiące – mniej niż 6 miesięcy
4 – 6 miesięcy – mniej niż 1 rok
5 – 1 rok – mniej niż 2 lata
6 – 2 lata – mniej niż 3 lata
7 – 3 lata lub dłużej

ANK.: JEŚLI ODPOWIEDŹ “TAK” W PYTANIU Q.46,
ZAPYTAĆ
Q47. Jak długo w sumie był(a) Pan(i) bezrobotny(a) w
ciągu ostatnich 5 lat?

9 – nie wie
X – odmowa

ANK.: Nie odczytywać – zakodować odpowiedź
ANK.: JEŚLI OSOBA JEST NIEAKTYWNA
ZAWODOWO (Z WYJĄTKIEM EMERYTÓW) LUB
BEZROBOTNA (KOD 1-3 W PYT. D.15A), ZAPYTAĆ
Q48. Które z następujących stwierdzeń najbardziej do
Pana(i) pasuje ?

|___|

1 – chciał(a)bym mieć pracę zarobkową w pełnym wymiarze
godzin i aktywnie takiej poszukuję
2 – chciał(a)bym mieć pracę zarobkową w niepełnym
wymiarze godzin i aktywnie takiej poszukuję
3 – chciał(a)bym mieć pracę zarobkową, ale obecnie nie
szukam jej aktywnie
4 – nie chce pracować zarobkowo
9 – nie wie
X – odmowa

ANK.: Wręczyć kartę – odczytać – możliwa tylko
jedna odpowiedź
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|___|

1 – pracuje zupełnie sam
2 – mniej niż 10 osób
3 – 10-24 osób
4 – 25-49 osób
5 – 50-99 osób
6 – 100-499 osób
7 – 500 osób lub więcej

ANK.: JEŚLI PRACUJE NA ETACIE LUB NA
WŁASNY RACHUNEK (KOD 5-18 W PYT. D.15A),
ZAPYTAĆ
Q49. Ile osób jest zatrudnionych w Pana(i) obecnej
pracy?

9 – nie wie

ANK.: Odczytać – możliwa tylko jedna odpowiedź

X – odmowa
Q50. Czym zajmuje się firma lub organizacja, w której
aktualnie Pan(i) pracuje?

|___|

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

ANK.: Zapisać dokładną odpowiedź – NIE
KODOWAĆ

|___|

Q51. Ile zwykle godzin tygodniowo Pan(i) pracuje, wliczając w to
nadgodziny? Proszę nie wliczać przerw na posiłek, ale łączny
czas poświęcony na pracę zarobkową. Jeśli ten czas jest
ruchomy, proszę uwzględnić średnią z ostatnich 4 tygodni.

liczba godzin: |__|__|__|
998 – odmowa
999 – nie wie

ANK.: Jeśli odmowa: kod 998 – jeśli nie wie: kod 999

Q52. Proszę powiedzieć na ile się
Pan(i) zgadza lub nie zgadza z
każdym z następujących
stwierdzeń opisujących Pana(i)
pracę. Czy zdecydowanie się
Pan(i) zgadza, zgadza się, ani się
zgadza, ani nie zgadza, nie
zgadza, czy zdecydowanie nie
zgadza?
ANK.: Odczytać
1. Zdecydowanie nie zgadzam
się
2. Nie zgadzam się
3. Ani zgadzam się, ani się nie
zgadzam
4. Zgadzam się
5. Zdecydowanie zgadzam się
8. Nie dotyczy
9. Nie wie / brak odpowiedzi

1 – Moje zajęcie wymaga ode mnie tego, żebym
bardzo ciężko pracował(a)

|___|

2 – Nigdy nie mam wystarczająco czasu na to,
aby skończyć wszystko to, co robię w pracy

|___|

3 – Często muszę pracować po godzinach, poza oficjalnymi
godzinami pracy

|___|

4 – Prawie cały czas pracuje na tzw. „bardzo wysokich
obrotach”

|___|

5 – Prawie cały czas pracuję pod presją
krótkich terminów

|___|

6 – Przez większość czasu moja praca to krótkie powtarzalne
ruchy ręki lub ramienia
|___|
7 – Mam duży wpływ na decyzje odnośnie tego,
jakie mam wykonywać zadania

|___|

8 – Mam duży wpływ na decyzje odnośnie tego,
jak mam wykonywać swoje zadania

|___|

9 – Z chęcią pracowałbym ciężej po to, aby pomóc mojej
organizacji/firmie odnieść sukces

|___|

10 – Uważam, że moje wartości i wartości mojej firmy
są bardzo podobne

|___|

11 – Jestem dumny(a) z tego, że pracuję
dla tej organizacji/firmy

|___|

12 – Odrzuciłbym propozycje lepiej płatnej pracy gdzie indziej
po to, aby pozostać w tej organizacji/firmie
|___|
13 – Jest prawdopodobne, że w ciągu następnych 3 lat
dostanę lepszą pracę w mojej organizacji/firmie

|___|

14 – Jest prawdopodobne, że w ciągu następnych 3 lat
dostanę lepszą pracę u innego pracodawcy

|___|
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1 – uważa Pan(i) swoją pracę za stresującą

|___|

2 – pracuje Pan(i) w niebezpiecznych lub niezdrowych warunkach

|___|

3 – miewa Pan(i) bóle głowy spowodowane pracą

|___|

4 – miewa Pan(i) bóle mięśni spowodowane pracą

|___|

5 – jest Pan(i) atakowany werbalnie np. przez klientów,
pacjentów, uczniów

|___|

6 – wraca Pan(i) z pracy wyczerpany(a)

|___|

3. czasami

7 – po wyjściu z pracy nie przestaje Pan(i) martwić się
problemami zawodowymi

|___|

4. rzadko

8 – uważa Pan(i) że trudno jest się zrelaksować pod koniec dnia pracy

|___|

5. nigdy

9 – uważa Pan(i), że praca przeszkadza Panu(i) w tym, by poświęcać
swojemu partnerowi lub rodzinie tyle czasu, ile by Pan(i) chciał(a)

|___|

10 – czuje się Pan(i) zbyt zmęczony(a) aby cieszyć się tym,
co chciał(a)by Pan(i) robić w domu

|___|

11 – czuje się Pan(i) zbyt zmęczony, aby wyjść gdzieś z przyjaciółmi

|___|

12 – stwierdza Pan(i), że Pana(i) partner/rodzina ma dosyć
presji związanej z Pana(i) pracą

|___|

Q53. Jak często …?
ANK.: Wręczyć kartę ze skalą –
odczytać
1. zawsze
2. często

8. Nie dotyczy
9. Nie wie/brak odpowiedzi

MOBILNOŚĆ
1. tak -> przejść do Q.55
2. nie -> przejść do Q.58

ANK.: ZAPYTAĆ WSZYSTKICH
Q54. Czy w ciągu ostatnich 10 lat przeprowadził(a) się Pan(i)?

9. nie wie/odmowa -> przejść do Q.59 |___|

ANK.: JEŚLI KOD 1 W PYT. Q.54, ZAPYTAĆ

|__|__|

razy

Q55. Ile razy?
ANK.: Zapisać ilość razy, jeśli respondent nie wie lub nie
pamięta, zakodować jako “99”

98 – Odmowa
99 – Nie wie

Q56. Czy w ciągu ostatnich 10 lat …

a. przeprowadził(a) się Pan(i) raz lub więcej razy w obrębie tego
samego miasta, miasteczka lub wsi

ANK.: Odczytać

b. przeprowadził(a) się Pan(i) raz lub więcej razy do innego miasta,
miasteczka lub wsi w obrębie tego samego regionu
|___|

1. Tak
2. Nie
9. Nie wie/brak odpowiedzi

|___|

c. przeprowadził(a) się Pan(i) raz lub więcej razy do innego
regionu w obrębie tego samego kraju

|___|

d. przeprowadził(a) się Pan(i) raz lub więcej razy
do innego kraju w Europie

|___|

e. mieszkał(a) Pan(i) w kraju poza Europą

|___|

Q57. Jaka była przyczyna Pana(i) ostatniej
przeprowadzki?

1 – nie był(a) Pan(i) zadowolony(a) ze swojego
domu / mieszkania

ANK.: Odczytać – możliwych kilka odpowiedzi

2 – nie lubił(a) Pan(i) ludzi mieszkających w Pana(i)
najbliższej okolicy
|___|

|___|

1.

Tak

3 – przyczyna związana z pracą

|___|

2.

Nie

4 – przyczyna osobista/związana z rodziną

|___|

5 – przyczyna finansowa

|___|

ANK.: Nadać kod „9” dla każdego podpunktu
wówczas, gdy podpunkt 9=1
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8 – inne przyczyny (spontanicznie)

|___|

9 – nie wie / brak odpowiedzi

|___|

ANK.: JEŚLI KOD 2 W PYT.
Q.54, ZAPYTAĆ
Q58. Dlaczego się Pan(i) nie
przeprowadził(a)?

1 – jest Pan(i) zadowolony(a) z miejsca, w którym Pan(i) mieszka

|___|

2 – rozważał(a) Pan(i) możliwość przeprowadzki, ale się Pan(i) na
nią nie zdecydował(a) z przyczyn związanych z pracą

|___|

3 – rozważał(a) Pan(i) możliwość przeprowadzki, ale się Pan(i) na
ANK.: Odczytać – możliwych
kilka odpowiedzi

nią nie zdecydował(a) z przyczyn osobistych/związanych z rodziną

|___|

4 – rozważał(a) Pan(i) możliwość przeprowadzki, ale się Pan(i) na nią nie
1. Tak

zdecydował(a) z przyczyn finansowych

|___|

2. Nie
ANK.: Nadać kod „9” dla
każdego podpunktu wówczas,
gdy podpunkt 9=1

8 – inne przyczyny (spontanicznie)

|___|

9 – nie wie / brak odpowiedzi

|___|

1 – tak ->przejść do Q.60
2 – nie ->przejść do Q.62

ANK.: ZAPYTAĆ WSZYSTKICH
Q59. Czy ma Pan(i) zamiar przeprowadzić się w ciągu
następnych 5 lat?
ANK.: JEŚLI KOD 1 W PYT. Q.59, ZAPYTAĆ
Q60. Czy w ciągu następnych 5 lat zamierza
Pan(i) …
ANK.: Odczytać

a.

9. Nie wie/brak odpowiedzi
Q61. Dlaczego myśli Pan(i), że się
przeprowadzi w ciągu najbliższych 5
lat?
ANK.: Odczytać – możliwych kilka
odpowiedzi
1.

Tak

2.

Nie

ANK.: Nadać kod „9” dla każdego
podpunktu wówczas, gdy
podpunkt 9=1

|___|

przeprowadzić się w obrębie tego samego miasta,
miasteczka lub wsi

|___|

przeprowadzić się do innego miasta, miasteczka lub
wsi w obrębie tego samego regionu

|___|

przeprowadzić się do innego regionu w obrębie
tego samego kraju

|___|

d.

przeprowadzić się do innego kraju w Europie

|___|

e.

mieszkać w jakimś kraju poza Europą

|___|

b.
c.

1. Tak
2. Nie

9 – nie wie ->przejść do Q.63
X – odmowa ->przejść do Q.63

1 – nie jest Pan(i) zadowolony(a) ze swojego domu / mieszkania |___|
2 – nie lubi Pan(i) ludzi mieszkających w Pana(i) najbliższej okolicy |___|
3 – z przyczyn związanych z pracą

|___|

4 – z przyczyn osobistych/związanych z rodziną

|___|

5 – z przyczyn finansowych

|___|

8 – inne przyczyny (spontanicznie)

|___|

9 – nie wie / brak odpowiedzi

|___|

ANK.:JEŚLI KOD 2 W PYT. 59, ZAPYTAĆ
Q62. Dlaczego myśli Pan(i), że się nie
przeprowadzi?
ANK.: Odczytać – możliwych kilka
odpowiedzi
1. Tak

1 – jest Pan(i) zadowolony(a) z miejsca, w którym
Pan(i) mieszka

|___|

2 – z przyczyn związanych z pracą

|___|

3 – z przyczyn osobistych/związanych z rodziną

|___|

4 – z przyczyn finansowych

|___|

2. Nie
ANK.: Nadać kod „9” dla każdego
podpunktu wówczas, gdy podpunkt 9=1
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8 – inne przyczyny (spontanicznie)

|___|

9 – nie wie / brak odpowiedzi

|___|

1 – Raczej pozostał(a)bym w tym samym regionie, w którym
mieszkam nawet, jeśli nie znalazłbym tu pracy
ANK.: ZAPYTAĆ WSZYSTKICH
Q63. Proszę sobie wyobrazić, że jest Pan(i)
bezrobotny(a). Które z następujących dwóch
stwierdzeń jest najbliższe Pana(i) opinii?

2 – Raczej przeprowadził(a)bym się do innego regionu,
żeby znaleźć tam pracę
3 – To zależy od pracy, którą mógłbym/mogłabym znaleźć
gdzie indziej (spontanicznie)
9 – nie wie
X – odmowa

|___|

1 – bardzo
2 – do pewnego stopnia
3 – niezbyt
4 – w ogóle
5 – nie miałoby to dla mnie znaczenia
9 – nie wie
X – odmowa

|___|

1 – lepsze perspektywy kariery

|___|

2 – lepsza sytuacja finansowa

|___|

3 – lepsze korzyści socjalne

|___|

4 – lepsze usługi publiczne

|___|

1. Tak

5 – lepsze życie społeczne

|___|

2. Nie

6 – inne powody

|___|

7 – żaden z powyższych

|___|

9 – nie wie / brak odpowiedzi

|___|

Q64. W ciągu najbliższych 5 lat, do jakiego
stopnia
Pana(i)
zdaniem
przeprowadzka
poprawiłaby Pana(i) perspektywy zawodowe?
ANK.: Wręczyć kartę – odczytać – możliwa
jedna odpowiedź
Q65. Który z następujących powodów, jeśli w
ogóle jakiś, zachęciłby Pana(ią) do tego, aby się
przeprowadzić?
ANK.: Odczytać – możliwych kilka
odpowiedzi

ANK.: Nadać kod „2” dla każdego podpunktu
wówczas, gdy podpunkt 7=1. Nadać kod „9”
dla każdego podpunktu wówczas, gdy
podpunkt 9=1.
Q66. Na ile był(a)by Pan(i) chętny, żeby
mieszkać w innym kraju europejskim, gdzie mówi
się w innym niż Pana(i) ojczysty języku?

1 – bardzo
2 – do pewnego stopnia
3 – niezbyt
4 – w ogóle
9 – nie wie
X – odmowa

ANK.: Wręczyć kartę – odczytać – możliwa
tylko jedna odpowiedź
Q67. Czy w ciągu najbliższych 5 lat ma Pan(i)
zamiar mieszkać i pracowac - przez kilka
miesięcy lub killa lat – w kraju, który obecnie jest
w Unii Europejskiej?

|___|

1 – tak
2 – nie
9 – nie wie
X – odmowa

|___|

METRYCZKA
D.10. Płeć

D.7. Proszę podać numer tego określenia, które
najlepiej opisuje Pana(i) aktualną sytuację?
ANK.: Wręczyć kartę – odczytać – możliwa
tylko jedna odpowiedź

1 – mężczyzna
2 – kobieta

|___|

1 – pozostający w pierwszym związku małżeńskim
2 – pozostający w kolejnym związku małżeńskim
3 – niezamężna/nieżonaty, aktualnie mieszkający(a) z partnerem
4 – niezamężna/nieżonaty, nigdy nie mieszkający(a) z partnerem
5 – niezamężna/nieżonaty, mieszkający(a) wcześniej z partnerem,
a obecnie samotnie
6 – rozwiedziony
7 – pozostający w separacji
8 – wdowiec/wdowa
0 - inne
9 – nie wie
X – odmowa
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|___|

|___||___| lat

D.8. Ile miał(a) Pan(i) lat, kiedy zakończył(a)
Pan(i) kształcenie w trybie dziennym?

00 – ciągle studiuje
99 – nie wie
XX - odmowa

ANK.: Jeśli jeszcze studiuje: nadać kod 00

D.3.b. Jaki jest Pana(i) poziom
wykształcenia?
ANK.: Nie odczytywać, zakodować

1. niepełne podstawowe

6. średnie zawodowe

2. podstawowe

7. pomaturalne

3. zasadnicze zawodowe

8. nieukończone studia wyższe

4. niepełne średnie

9. ukończone studia wyższe

5. średnie ogólnokształcące

99. nie wie
XX odmowa

D.25. Czy może Pan(i) powiedzieć o sobie, że
mieszka...?

1 – na obszarze wiejskim lub na wsi
2 – w średnim lub małym mieście
3 – w dużym mieście
9 – nie wie
X – odmowa

ANK.: Odczytać

D26. Czy Pana(i) główne miejsce
zamieszkania to …?
ANK.: Wręczyć kartę – odczytać –
możliwa tylko jedna odpowiedź

|___|

|___|

1 – dom, który posiada Pan(i) całkowicie na własność
lub który jest obciążony kredytem hipotecznym
2 – mieszkanie, które posiada Pan(i) całkowicie na własność
lub które jest obciążone kredytem hipotecznym
3 – dom, który Pan(i) prywatnie wynajmuje od właściciela
4 – mieszkanie, które Pan(i) prywatnie wynajmuje od właściciela
5 – dom, który wynajmuje Pan(i) od miasta, gminy lub zakładu pracy
6 – mieszkanie, które wynajmuje Pan(i) od miasta,
gminy lub zakładu pracy
7 – inne (wynajmuję pokój, mieszkam jako lokator,
mieszkam na dziko, itp.)
9 – nie wie
X – odmowa
1 - < 50 m2
2 - 50-99 m2
3 - 100-149 m2
4 - 150-199 m2

D27. Jaka jest całkowita powierzchnia
mieszkania, które Pan(i) zajmuje (w
metrach kwadratowych)?

|___|
5 - 200-249 m2
6 - 250-299 m2
7 - 300 > m2

9 – nie wie
X – odmowa

ANK.: Nie odczytywać, zakodować

1 – jedna
2 – dwie
3 – trzy
4 – cztery
5 – pięć

D28. Ile osób mieszka w Pana(i)
gospodarstwie domowym, włączając w
to Pana(ią), wszystkie osoby dorosłe
oraz dzieci?
ANK.: Nie odczytywać, zakodować

|___|

6 – sześć
7 – siedem
8 – osiem
9 – dziewięć lub więcej

0 – nie wie/odmowa

|___|

D.29. Chcielibyśmy także dowiedzieć się, jaki jest miesięczny dochód netto w Pana(i) gospodarstwie domowym tak, aby
móc dokonać analizy wyników badania w różnych typach gospodarstw domowych. Oto lista grup dochodów
(WRĘCZYĆ KARTĘ). Proszę podliczyć całkowite zarobki, wynagrodzenia miesięczne wszystkich członków tego
gospodarstwa domowego; wszystkie emerytury, świadczenia socjalne, dodatki na dzieci i inne przychody, jak np. z
czynszu itp.
Oczywiście, ta Pana(i) odpowiedź, jak i wszystkie inne udzielone w tym wywiadzie mają charakter poufny i nie będzie
ich można powiązać z Pana(i) gospodarstwem domowym. Proszę o podanie numeru z listy z grupami dochodów netto,
w której znajduje się Pana(i) gospodarstwo domowe.
1–B
2–T

3–P
4–F

5–E
6–H

7–L
8–N
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9–R
10 – M

98 – odmowa
99 – nie wie

|___|

D30.
a) W ciągu ostatnich 12 miesięcy z jakich źródeł, które
za chwile wymienię, Pana(i) gospodarstwo domowe
czerpało dochody ?

D30.a)

D30.b)

1. Tak

1 – praca

|___|

|___|

2. Nie

2 – emerytura

|___|

|___|

3 – zasiłek dla bezrobotnych

|___|

|___|

4 – zasiłek chorobowy/zasiłek
inwalidzki

|___|

|___|

5 – pomoc społeczna

|___|

|___|

6 – przekazy pieniężne
ze strony rodziny

|___|

|___|

ANK.: Odczytać – możliwych kilka odpowiedzi
b) A które z nich jest najważniejszym źródłem dochodu
Pana(i) gospodarstwa domowego?
ANK.: Odczytać pozycje wymienione w pyt. D30.a –
możliwa tylko jedna odpowiedź
1. Tak

7 – dochody z tytułu posiadanych własności,
oszczędności, wynajmu
|___|

|___|

2. Nie

8 – inne (spontanicznie)

|___|

|___|

9 – nie wie/odmowa

|___|

|___|

9. Nie wie/brak odpowiedzi
ANK.: Nadać w obydwu pytaniach kod “9” dla
każdego podpunktu wówczas, gdy podpunkt 9 =1
D.19. Czy jest Pan (i) osobą, która
wnosi największy wkład do dochodu
Pana(i) gospodarstwa domowego?
ANK.: Odczytać

1 – tak -> zakończyć wywiad!
2 – nie
3 – obydwoje w równym stopniu (spontanicznie) -> zakończyć wywiad!
4 – nie wie (spontanicznie) -> zakończyć wywiad!

|___|

ANK.: JEŚLI KOD 2 W PYT. D.19, ZAPYTAĆ
D.21.
a) Jaki jest aktualny zawód osoby, która wnosi największy wkład do dochodu Pana(i) gospodarstwa domowego?
ANK.: Jeśli nie wykonuje aktualnie żadnej płatnej pracy – kod od 1 do 4 w pyt. d.21.a, zapytać
b) Czy w przeszłości kiedykolwiek ta osoba pracowała zarobkowo? Jaką prace ostatnio wykonywała ?
a)
obecna praca
NIE PRACUJĄCY(A)
Osoba zajmująca się domem, zakupami, aktualnie nigdzie nie pracująca
Student(ka)
Bezrobotny(a) lub czasowo niepracujący(a)
Emeryt lub niezdolny(a) do pracy z powodu choroby
PRACA NA WŁASNY RACHUNEK
rolnik
rybak
Specjalista wolnego zawodu (prawnik, prywatna praktyka lekarska, księgowy,
architekt,…)
Właściciel sklepu, rzemieślnik, inna osoba pracująca na własny rachunek
Właściciele, udziałowcy (całkowici lub częściowi) przedsiębiorstw
PRACA NA ETACIE
Zatrudnieni na etacie specjaliści (zatrudnieni lekarze, prawnicy, architekci, księgowi)
Zarząd, główni dyrektorzy, wyższa kadra kierownicza (Dyrektor Naczelny, Dyrektor
Generalny, inny Dyrektor)
Średnia kadra kierownicza (kierownicy działów, zastępcy, młodszy kierownik,
nauczyciele, inżynierowie)
Pracownicy niższego szczebla, pracujący głównie przy biurku
Pracownicy niższego szczebla, praca związana z podróżami (sprzedawcy,
kierowcy,…)
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b)
poprzednia
praca

1
2
3
4
5
6

5
6

7

7

8
9

8
9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

Pracownicy niższego szczebla zatrudnieni w usługach (szpitalu, restauracji, policji,
straży…)
Nadzór
Robotnik wykwalifikowany
Inni robotnicy niewykwalifikowani, pomoc domowa
NIGDY NIE PRACOWAŁ(A) ZAROBKOWO

15

15

16
17
18

16
17
18
19

To już wszystkie pytania. Bardzo dziękuję za poświęcenie mi czasu i uwagi.
DATA WYWIADU (miesiąc, dzień):

|___|___| |___|___|

CZAS TRWANIA WYWIADU

|___|___| minut

Nr legitymacji + nazwisko ankietera

Celem sprawdzenia mojej pracy chciał(a)bym potwierdzić Pana(i) dane. [ANK.: Wypełnić poniższe punkty.]
IMIĘ I NAZWISKO RESPONDENTA: ........................................................................................................................
ADRES (KOD POCZTOWY / MIASTO / ULICA): ......................................................................................................
TELEFON: .................................................................................................................................................................
ADNOTACJA OSOBY SPRAWDZAJĄCEJ:
IMIĘ I NAZWISKO KOORDYNATORA
ILOŚĆ BŁĘDÓW ZAUWAŻONYCH I POPRAWIONYCH PRZEZ KOORDYNATORA

PODPIS OSOBY, KTÓRA DOKONAŁA SPRAWDZENIA
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|___|___|

