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CZĘŚĆ I – gospodarstwo domowe
SCREENER
S1. Pleć respondenta.

1. Mężczyzna Æ spr. z formularzem doboru
2. Kobieta Æ spr. z formularzem doboru

S2a. Ile ma Pan(i) lat?
|___|___| lat

[Ankieter: Zapisz wiek respondenta]
S2b. [Ankieter: Zaznacz odpowiedni przedział wiekowy respondenta]

1. poniżej 15 lat Æ zakończyć wywiad
2. 15 – 24
Æ spr. z formularzem doboru
Æ spr. z formularzem doboru
3. 25 – 34
4. 35 – 44
Æ spr. z formularzem doboru
Æ spr. z formularzem doboru
5. 45 – 60
6. 61 – 64
Æ spr. z formularzem doboru

Æ zakończyć wywiad

7. 65 i więcej
S3. Czy w ciągu ostatniego miesiąca
brał(a) już Pan(i) udział w badaniu dotyczącym Pana(i) sytuacji zawodowej?

1.
2.

Æ zakończyć wywiad

Tak
Nie

[Ankieter: zaznaczyć jedną odpowiedź]
Sekwencja odbywania wywiadu
Æmoduł E
ÆModuł X (byli prac.
Æmoduł F
moduł A
Æmoduł C
Æmoduł D
PGR)
Æmoduł G
Æmoduł E
Æmoduł F
Æmoduł G
A. DANE IDENTYFIKACYJNE – ZADAWANY WSZYSTKIM RESPONDENTOM
A1. [ANKIETER: Wpisać kod gospodarstwa z formularza
doboru]
A2. Z ilu osób składa się Pana(i) gospodarstwo domowe?

|___|___| - |___|___|___|___|
|___|___|

[Ankieter: Zapisz ilość osób w gospodarstwie domowym
dwucyfrowo]
A3A ile jest osób do 15 roku życia w Pana(i) gospodarstwie domowym?
[Ankieter: Zapisz ilość osób w gospodarstwie domowym
dwucyfrowo]
A4. W jakiej miejscowości mieszka Pan(i)?
[Ankieter: Zapisać nazwę miejscowości]

|___|___|

……………………………………………………………………….

A5. A w jakim województwie
[ANKIETER: nie pytać respondenta]

Symbol województwa |__|__|

A6. Wielkość miejscowości?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

[ANKIETER: nie pytać respondenta]

[ANKIETER: KARTA A7]
A7. Czy mieszka Pan(i) w odległości mniejszej niż 20 km
od (innego) dużego miasta?
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]

Æmoduł Q

miasto powyżej 200 tys. mieszkańcówÆprzejść do A3
miasto powyżej 100.001-200.000 mieszkańców
miasto 50.001-100 000 mieszkańców
miasto 20.001-50.000 mieszkańców
miasto poniżej 20 tys. mieszkańców
wieś

a. w odległości do 20 km jest miasto liczące więcej niż 200.000
tys. mieszkańców
b. w odległości do 20 km jest miasto liczące więcej niż 100.000
tys. mieszkańców
c. w pobliżu (do 20 km) nie ma miast liczących więcej niż
100.000 tys. mieszkańców
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INFORMACJE O GOSPODARSTWIE DOMOWYM
B1. Czy wśród członków gospodarstwa domowego jest użytkownik gospodarstwa rolnego lub działki rolnej?

1. tak
2. nie Æ przejść do B3

[Ankieter: zaznaczyć jedną odpowiedź]
B2a. Ile hektarów liczy gospodarstwo rolne /działka rolna?
B2b. Ile hektarów gospodarstwa pochodzi z ziemi byłego PGR?
[ANKIETER: Zapisz odpowiedź trzycyfrowo w ha]
B3 Jakim mieszkaniem Państwo dysponują?
a) Czy Pana(i) rodzina zajmuje całe mieszkanie ?
b) Jakiej jest powierzchni ?
c) Ile ma pokoi ?
d) czy jest wyposażone w centralne ogrzewanie?:
e) czy ma łazienkę z ciepłą wodą, prysznicem lub wanną?

[ANKIETER: Wręczyć kartę B4]
B4. Jaka jest forma własności mieszkania? (w stosunku do jednego z członków gospodarstwa domowego)

B5 Czy macie Państwo:
a)
samochód?
b)
czy ten samochód ma mniej niż 10 lat?
c)
motocykl?
d)
pralkę automatyczną?
e)
zmywarkę?
f)
kuchenkę mikrofalową?
g)
komputer?
h)
czy ten komputer ma mniej niż 5 lat?
i)
stałe łącze internetowe?
j)
telewizor ?
k)
telewizję satelitarną?
l)
co najmniej 500 książek (nie licząc podręczników szkolnych)?

B6 Od jak dawna mieszka Pan(i) w tej samej miejscowości?
KARTA B7
B7. Jaka jest komunikacja publiczna z najbliższym miastem powiatowym?

|___|___|___| ha

B2b.

|___|___|___| ha

a) 1. tak
2. nie
b) mieszkanie ma |___|___|___| m2
c) ma |___|___| pokoi
d) 1. tak
2. nie
e) 1. tak
2. nie
01. wynajmowane od osoby prywatnej
02. wynajmowana część mieszkania od osoby prywatnej
03. komunalne/kwaterunkowe
04. służbowe
05. spółdzielcze lokatorskie
06. spółdzielcze własnościowe
07. własnościwe
08. własny dom jednorodzinny
09. mieszkam u rodziny
10. Inna sytuacja
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

1. tak
1. tak
1. tak
1. tak
1. tak
1. tak
1. tak
1. tak
1. tak
1. tak
1. tak

2. nie
2. nie 3. nie dotyczy
2. nie
2. nie
2. nie
2. nie
2. nie
2. nie 3. nie dotyczy
2. nie
2. nie
2. nie

l)

1. tak

2. nie

1.
2.
1.
2.

od urodzenia
od |___|___| lat
mieszkam w mieście powiatowym
nie można tam dojechać komunikacją publiczną
jest jedno połączenie dziennie w każdą stronę
są 2-3 połączenia dziennie w każdą stronę
jest 4-6 połączeń dziennie w każdą stronę
jest więcej niż 6 połączeń dziennie w każdą
stronę
w wyborze miejsca pracy
w wyborze szkoły

3.
4.
5.
6.
B7b. Czy powody komunikacyjne ograniczają swobodę członków gospodarstwa domowego:

B2a.

1.
2.

(Ankieter: zaznaczyć odpowiedzi: tak/nie/nie dotyczy)
Uwaga: „nie dotyczy” zaznaczyć przy odp. 2 w przypadku braku
osób w wieku szkolnym w gospodarstwie domowym.
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[ANKIETER: Wręczyć respondentowi KARTĘ “DOCHODY
NETTO"]
B8. Bardzo proszę, aby zgodził(a) się Pan(i) powiedzieć, biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy, w jakich granicach
mieszczą się całkowite, przeciętne miesięczne dochody i zarobki „na rękę” łącznie wszystkich członków Pana(i) gospodarstwa domowego. Proszę spojrzeć na kartę.

[Ankieter: zaznaczyć jedną odpowiedź]

B9. Jakich, w Pana(i) odczuciu, dochodów miesięcznych potrzebuje rzeczywiście Pana(i) gospodarstwo domowe? Proszę
podać kwotę netto („na rękę” czyli po odliczeniu podatku oraz
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne).

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

do 250 zł
251 - 500 zł
501 - 750 zł
751 - 1000 zł
1.001 - 1.500 zł
1.501 – 2.000 zł
2.001 - 2.500 zł
2.501 - 3.000 zł
3.001 - 4.000 zł
4.001 - 5.000 zł
5.001 - 6.000 zł
6.001 - 8.000 zł
8.001 - 10.000 zł
powyżej 10.000 zł
97. nie wiem / trudno powiedzieć
98. odmowa odpowiedzi

|___|___|___|___|___|___| PLN
98. nie wiem/ trudno powiedzieć
99. odmowa odpowiedzi

[ANKIETER: wpisać podaną kwotę. Dla kwot mniejszych niż
sześciocyfrowe na początku wpisywać „0” poprzedzające]
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MODUŁ C - SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO (opisać tylko osoby w wieku 15-64)
[ANKIETER: Wypełnij tabelę kolumnami- kolejno dla każdej z osób z gospodarstwa domowego. Jako pierwsza osoba – w kolumnie 1- zawsze musi zostać opisana głowa rodziny. Tabelę należy wypełniać posługując się kodami podanymi na następnej stronie oraz które mają Państwo dodatkowo wydrukowane na kartach LEGENDA.]
A
- głowa
Numer porządkowy osoby
B
C
D
E
F
G
H
gosp. domowego
RESPONDENT – zaznaczyć kółkiem kod
respondenta
Æ

01

02

03

04

05

06

07

08

C2. Stopień pokrewieństwa z głową gospoa)
darstwa

|_0_|_1_|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|___|___|___|

|___|___|___|___|

|___|___|___|___|

|___|___|___|___|

|___|___|___|___|

|___|___|___|___|

|___|___|___|___|

|___|___|___|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

C3. Płeć (wpisać kod:
1–mężczyzna,
2– kobieta)
C4. Rok urodzenia
C5. Wykształcenie
[ANKIETER: Zapisać kod z karty C5]
C7. Czy aktualnie się uczy?
[ANKIETER: Zapisać kod z karty C7]
C8. Czy w ciągu ostatniego roku ta osoba
przebywała poza gospodarstwem domowym przez co najmniej miesiąc w związku
z pracą lub nauką?
[ANKIETER: Zapisać kod z karty C8]
[Ankieter: C9a i C9b dotyczy tylko osób,
dla których w pyt.C8 wskazano odp. 2 lub
3]
C9a. W jakim miejscu ta osoba przebywała w ciągu ostatniego roku?
[ANKIETER: Zapisać kod z karty C9a]
C9b. Czy osoba ta przed wyjazdem… [Ankieter: Odczytać odpowiedzi.]
[ANKIETER: Zapisać kod z karty C9b]
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C10. Jaka jest sytuacja tej osoby? Czy ta
g)
osoba…[Ankieter: Odczytać odp.]
[Ankieter:. Dokładnie dopytać o sytuację i
zakwalifikować respondenta do jednej z 3
grup. ,Nie odczytywać respondentowi
nazw grup] należy odczytać odpowiedzi
(definicje stanów na rynku pracy), ale nie
podawać nazw stanów (pracujący, bezrobotny, bierny), żeby respondent nie sugerował się samą nazwą. To pytanie jest
kluczowe dla całej ankiety, bo tu określamy stan i potem na tej podstawie kierujemy respondenta do odpowiedniego modułu. Stan musi więc być poprawnie określony. Dlatego w przypadku wątpliwości trzeba dopytywać respondenta do skutku)
[ANKIETER: Wręczyć kartę C11]
C11. Główne źródło własnych dochodów
[ANKIETER: Zapisać kod z karty C11]
C12. Czy jest obecnie lub był w ostatnich
12 miesiącach zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezroboti
ny/poszukujący pracy?
[ANKIETER: Zapisać kod z karty C12]

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|
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C2

C5

C7

C8

C9a

Symbol stopnia pokrewieństwa z głową gospodarstwa domowego

Symbol poziomu
ukończonego wykształcenia

Aktywność edukacyjna

e) Miejsce pobytu poza gospodarstwem domowym

01-głowa gospodarstwa domowego
02-mąż, żona, partner, partnerka
04-syn, córka
05-zięć, synowa
06-wnuk, wnuczka, prawnuk, prawnuczka
07-ojciec, matka, teść, teściowa
08-brat, siostra, szwagier, szwagierka
09-ciotka, wujek, dalszy krewny
10-niespokrewniony członek gospodarstwa
domowego

1. wyższe magisterskie
2.wyższe licencjackie/ inżynierskie
3. policealne, pomaturalne
4. średnie zawodowe
5. średnie ogólnokształcące
4- zasadnicze zawodowe
5- gimnazjum
6- podstawowe lub niższe

Pobyt poza gospodarstwem domowym – wydaje mi się, że odpowiedzi
niezbyt dobrze oddają to o co pytamy

C9b

C10

C11

C12

Aktywność przed wyjazdem:

Aktywność zawodowa:

Źródło indywidualnych dochodów:

1. nie pracował(a) i uczyl(a) się
2. nie pracował(a), , nie uczyła(a) się, nie
szukał(a) pracy
3. nie pracował(a) ale szukał(a) pracy
4. pracował(a)
[Ankieter: Proszę zapisać kod głównej aktywności/ sytuacji respondenta czyli np. jeśli dana
osoba uczy się w szkole czyli jednocześnie
jest nieaktywna zawodowo proszę wpisać kod
1]

1- ma pracę przez co najmniej 1 godz. w tygodniu, przynoszącą zarobek lub
dochód, praca może być jakakolwiek, nawet bez umowy, byle przyniosła jakiś
zarobek
[Ankieter: kwalifikacja do kategorii „pracujący”]

01-nie ma żadnych, własnych dochodów
02- z pracy w gospodarstwie rolnym
03- z pracy najemnej
04- z pracy na rachunek własny poza
rolnictwem
05-emerytura (normalna)
06-wcześniejsza emerytura
07- renta inwalidzka
08- inna renta (socjalna, rodzinna) lub
świadczenie ZUS
09- zasiłek dla bezrobotnych
10-zasiłek, świadczenie przedemerytalne
11 dochody z pomocy społecznej
12- renta strukturalna
13-inne

Czy jest obecnie lub był w ostatnich 12
miesiącach zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny/poszukujący pracy?

1- nie uczy się, nie studiuje
2-uczy się/studiuje w szkole
płatnej
3- uczy się / studiuje bezpłatnie

[Ankieter: Uwaga klasyfikujemy wg nowych zasad
kwalifikacji wykształcenia]

2- nie ma pracy., ale chce pracować i szuka pracy, poza tym nie ma przeszkód, by podjął (ęła) pracę w ciągu 2 tygodni od daty badania)
[Ankieter: kwalifikacja do kategorii „bezrobotnyy”]
3- nie ma pracy jw., nie szuka pracy lub nie może podjąć pracy w ciągu najbliższych 2 tygodni
[Ankieter: kwalifikacja do kategorii „nieaktywny zawodowo”]
[Ankieter: Proszę o dokładne dopytanie respondenta tak by prawidłowo zakwalifikować osobę do odpowiedniej kategorii. Chodzi o sytuację na dany moment.
Jeśli respondent w danej chwili nie pracuje, ale właśnie znalazł pracę i wie, że
za tydzień zacznie pracować to i tak kwalifikujemy go do punktu 2.

1- nie opuszczał(a) domu
2- pracował(a)
3= szukał(a) pracy poza miejscem
zamieszkania
4- uczył(a) się poza miejscem zamieszkania
5- przebywała poza domem z innych
powodów

1-zagranica
2-kraj, inny powiat
3- ten sam powiat

1-nie
2-tak, obecnie zarejestrowany
3-tak, w ostatnich 12 miesiącach był(a)
zarejestrowany, ale obecnie nie zarejestrowany

KWALIFIKACJA do modułu H REJESTROWANI W PUP (jeśli wskazano odp. 2 lub 3)

Jeśli chodzi o osoby uczące się to osoba, która uczy się, ale jednocześnie ma
pracę min. 1 godzinę w tygodniu, przynoszącą zarobek wówczas kwalifikujemy
ją do punktu 1
Jeśli osoba ucząca się nie ma pracy, ale jej szuka, nawet pracy dorywczej na
min.1 godzinę w tygodniu to kwalifikujemy daną osobę do punktu 2.. Jeśli dana
osoba nie ma pracy i jej nie szuka, bo nie chce, nie może wówczas kwalifikujemy ją do punktu 3.
Pomoc w gospodarstwie, przedsiębiorstwie rodzinnym, które przynosi dochód,
nawet jeśli dana osoba nie jest bezpośrednio wynagradzana za swoją pracę,
również traktujemy jako pracę]
KWALIFIKACJA do jednego z modułów, jeśli wskazano odp.:
KOD 1 - pracujący –moduł E
KOD 2 - bezrobotny-moduł F
KOD 3 - bierny – moduł G
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MODUŁ D –PYTANIA DOTYCZĄ RESPONDENTA (MODUŁ ZADAWANY OSOBOM W WIEKU 15-64)
D0. Numer porządkowy osoby - RESPONDENTA (ten sam co w wierszu C1 w
części C)
[Ankieter: Wpisać nr porządkowy osoby z
pyt. C1]

|___|___|

KAPITAŁ LUDZKI, KSZTAŁCENIE
1.

KARTA D1
D1. Do której z wymienionych dziedzin można zaliczyć
kierunek kształcenia, w którym Pan/i ostatnio się
kształcił/a?
ANKEITER: chodzi o najwyższy uzyskany poziom wykształcenia. Zaznaczyć jedną odpowiedź]
Uwaga: osobom, które uczyły się w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącym odnotowujemy odpowiedź 20.”program ogólny”.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

kształcenie nauczycieli, pedagogika (w tym absolwenci kolegiów nauczycielskich)
języki obce (filologie obce)
nauki humanistyczne, nauka o językach, sztuka
zarządzanie i marketing, ekonomia, finanse, rachunkowość
nauki społeczne z wyłączeniem ekonomii
prawo, administracja
nauki biologiczne (biologia, nauka o środowisku)
nauki fizyczne (fizyka, chemia, nauki o Ziemi)
matematyka, statystyka
informatyka
inżynieria, procesy produkcyjne z wyłączeniem przetwarzania produktów rolnych i produkcji żywności
przetwórstwo rolne i produkcja żywności
architektura i budownictwo
rolnictwo, leśnictwo, rybactwo i weterynaria
usługi transportowe
usługi turystyczne
usługi dla ludności
zdrowie, opieka społeczna
wojskowy/policyjny, ochrony i bezpieczeństwa
programy ogólne
inne

D2. Kiedy uzyskał(a) Pan(i) obecny poziom wykształcenia szkolnego ? Chodzi o ostatnią ukończoną szkołę
lub uczelnię.

Rok
|___|___|___|___|

ANKIETER: Wpisać rok ukończenia szkoły/uczelni.
Jeśli respondent nie ukończył żadnej szkoły zaznaczyć
kod 9999 – nie dotyczy

rok 1994 lub wcześniejszyÆ D 22
rok 1995 lub późniejszy Æ D3
Æ D 22
9999. nie dotyczy

D3. Czy aktualnie Pan(i) się uczy w szkole lub studiuje
w szkole wyższej?

1. takÆD11
2. nie

[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
D4. W jakim trybie uczył(a) się Pan(i) w tej szkole?
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
D5. Czy była to szkoła państwowa czy prywatna?

1.
2,
3.
4.
1.
2.

dziennym
wieczorowym
zaocznym
eksternistycznym
państwowa
prywatna

[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
D6. Czy nauka w tej ostatniej szkole była płatna czy
bezpłatna

1.
2.

[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
D7. Czy w związku z kształceniem się w tej szkole
otrzymywał(a) Pan(i) jakąś pomoc materialną np.?

1. tak
2. nie

płatna
bezpłatna

[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
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KARTA D8
D8. Czym kierował się Pan(i) wybierając tę konkretną
szkołę? Proszę wybrać maksymalnie 3 najważniejsze
okoliczności, które wpływały na Pana(i) wybór.

[ANKIETER: Zaznaczyć nie więcej niż trzy odpowiedź]

01 zainteresowania
02. opinia, że tam można dobrze przygotować się do dalszej nauki/studiów
03. przekonanie, że po tej szkole znajdę łatwo pracę w okolicy
04. przekonanie, że po tej szkole znajdę łatwo pracę w dużym
mieście
05. przekonanie, że po tej szkole znajdę łatwo pracę zagranicą
06. bliskość szkoły
07. chęć wyjazdu z domu na czas nauki
08. łatwość dostania się do tej szkoły
09. przekonanie, że nauka w tej szkole nie będzie zbyt trudna
10. brak opłat za naukę, choć wolałem(a)m inną szkołę, ale nie
byłoby mnie na nią stać
11. to był wybór rodziców
12. tak doradzał mi nauczyciel / psycholog/doradca zawodowy
13. inne powody (jakie?)

[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]

1. w miejscu stałego zamieszkania ÆD11
2. w miejscowości oddalonej o mniej niż 30 km
3. miejscowości oddalonej o 31-50 km
4. miejscowości oddalonej o 51-100 km
5. miejscowości oddalonej od mojego miejsca zamieszkania o
więcej niż 100 km

D10a. Czy dojeżdżał(a) Pan(i) do szkoły , czy też zamieszkał(a) Pan(i) w bliżej szkoły?

1.
2.

D10b. Gdzie Pan(i) zamieszkał(a)?

1. w internacie lub akademiku
2. prywatnie

KARTA D9
D9. Gdzie mieściła się ostatnia szkoła w której Pan(i)
się uczył(a)?

KARTA D11
D11. Na jakim poziomie się Pan(i) kształci?.
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]

dojeżdżałe(a)m Æ D11
zamieszkałe(a)m tam Æ D 10b

8- podstawowe lub niższe
7- gimnazjum
6- zasadnicze zawodowe
5. średnie ogólnokształcące
4. średnie zawodowe
3. policealne, pomaturalne
2. wyższe licencjackie/ inżynierskie
1. wyższe magisterskie
1.

KARTA D12
D12. Do której z wymienionych dziedzin można zaliczyć kierunek kształcenia, w którym Pan/i się kształci?
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]

D13. W jakim trybie uczy się Pan(i) w tej szkole?
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]

kształcenie nauczycieli, pedagogika (w tym absolwenci kolegiów nauczycielskich)
2. języki obce (filologie obce)
3. nauki humanistyczne, nauka o językach, sztuka
4. zarządzanie i marketing, ekonomia, finanse, rachunkowość
5. nauki społeczne z wyłączeniem ekonomii
6. prawo, administracja
7. nauki biologiczne (biologia, nauka o środowisku)
8. nauki fizyczne (fizyka, chemia, nauki o Ziemi, geologia)
9. matematyka, statystyka
10. informatyka
11. inżynieria, procesy produkcyjne z wyłączeniem przetwarzania produktów rolnych i produkcji żywności
12. przetwórstwo rolne i produkcja żywności
13. architektura i budownictwo
14. rolnictwo, leśnictwo, rybactwo i weterynaria
15. usługi transportowe
16. usługi turystyczne
17. usługi dla ludności
18. zdrowie, opieka społeczna
19. wojskowy/policyjny, ochrony i bezpieczeństwa
20. programy ogólne
21. inne
1. dzienny
2, wieczorowym
3. zaocznym
4. eksternistycznym
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D14. Czy jest to szkoła państwowa czy prywatna?
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
D15. Czy nauka w tej szkole jest płatna czy bezpłatna
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
D16. Czy w związku z kształceniem się w tej szkole
otrzymuje Pan(i) jakąś pomoc materialną np. stypendium?

1. państwowa
2. prywatna
1. płatna
2. bezpłatna
1. tak
2. nie

[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]

KARTA D17
D17. Czym kierował się Pan(i) wybierając tę konkretną
szkołę? Proszę wybrać maksymalnie 3 najważniejsze
okoliczności, które wpływały na Pana(i) wybór.
[ANKIETER: Zaznaczyć nie więcej niż trzy odpowiedzi]

01 zainteresowania
02. opinia, że tam można dobrze przygotować się do dalszej nauki/studiów
03. przekonanie, że po tej szkole znajdę łatwo pracę w okolicy
04. przekonanie, że po tej szkole znajdę łatwo pracę w dużym
mieście
05. przekonanie, że po tej szkole znajdę łatwo pracę zagranicą
06. bliskość szkoły
07. chęć wyjazdu z domu na czas nauki
08. łatwość dostania się do tej szkoły
09. przekonanie, że nauka w tej szkole nie będzie zbyt trudna
10. brak opłat za naukę, choć wolałem(a)m inną szkołę, ale nie
byłoby mnie na nią stać
11. to był wybór rodziców
12. tak doradzał mi nauczyciel / psycholog/doradca zawodowy
13. inne powody
1.
2.
3.
4.
5.

KARTA D19
D19. Gdzie mieści się szkoła w której Pan(i) się uczy?
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
Tutaj są złe filtry!!! – zaznaczyłam na żółto

w miejscowości , w której mieszkam ÆD11
w miejscowości oddalonej o mniej niż 30 km
miejscowości oddalonej o 31-50 km
miejscowości oddalonej o 51-100 km
miejscowości oddalonej od mojego miejsca zamieszkania o więcej niż 100 km

D10a. Czy dojeżdża Pan(i) do szkoły , czy też zamieszkał(a) Pan(i) w bliżej szkoły?

3.
4.

D10b. Gdzie Pan(i) zamieszkał(a)?

1. w internacie lub akademiku
2. prywatnie

D21. Gdzie zamierza Pan(i) zamieszkać po skończeniu
szkoły?
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
D22. Proszę powiedzieć czy Pan(i) dotychczasowe
wykształcenie …….. [ANKIETER: odczytać każde
stwierdzenie osobno] . Udzielając odpowiedzi proszę
powiedzieć tak czy nie
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego
stwierdzenia]

dojeżdżam Æ D11
zamieszkałe(a)m tam Æ D 10b

1.
2.
3.
4.

tu, gdzie mieszkam na stałe
tam, gdzie mieści się moja szkoła
w innym miejscu niż gdzie teraz mieszkam lub się uczę
nie wiem
Tak
a)jest wystarczające
01
b) jest przydatne w pracy zawodowej
01
c) zapewnia możliwość dostatecznie wysokich
zarobków
01
d) dotyczyło zawodu/kierunku, w którym nie ma pracy01
w naszej okolicy
e) jest na wysokim poziomie
01
f) wymaga uzupełnienia/ odświeżenia
01

Nie
02
02
02
02
02
02

10

D23. Czy posiada Pan(i) następujące umiejętności:
Udzielając odpowiedzi proszę powiedzieć tak czy nie

[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdej
umiejętności]

Tak
a. prawo jazdy kategorii B
01
b. znam co najmniej jeden język obcy w stopniu
umożliwiającym swobodną komunikację (pracę)01
c. potrafię wykonać wiele prac budowlanych,
remontowych
01
d. potrafię pracować w sklepie, obsługiwać klientów 01
e. potrafię wykonywać wiele prac związanych z
rolnictwem, ogrodnictwem
01
f. umiem dokonać napraw sprzętu rolniczego
01
g. umiem dokonać napraw wielu urządzeń
mechanicznych
01
h. umiem pisać na komputerze
01
i. umiem dokonywać obliczeń na komputerze
01
j. umiem uzyskiwać informacje z Internetu
01

Nie
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

D24. Czy i w ilu szkoleniach, kursach, warsztatach
związanych z pracą zawodową uczestniczył(a) Pan(i) w
ciągu ostatnich 5 lat (nie licząc szkoleń BHP)?
ANIETER: Jako szkolenie należy traktować pozaszkolne zajęcia edukacyjne prowadzone w formie kursów,
instruktaży, seminariów, konferencji lub wykładów, w
których respondent uczestniczył bezpośrednio, za pośrednictwem Internetu lub korespondencyjnie.
Uwzględniane są tu wszelkiego rodzaju szkolenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela (wykładowcy).
Zajęcia muszą być związane z pracą zawodową, obecną lub planowaną.
[Ankieter: Zapisz dwucyfrowo liczbę szkoleń, kursów]

liczba szkoleń, kursów |___|___|
00. respondent nie uczestniczył w żadnym szkoleniu
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HISTORIA PRACY ZAROBKOWEJ
D25. Czy kiedykolwiek pracował(a) Pan(i) zarobkowo?

1. tak
2. nie Æ przejść do D35

(Uwaga: „praca zarobkowa” oznacza wykonywanie przez co
najmniej 1 miesiąc pracy w wymiarze co najmniej 1 godziny
tygodniowo przynoszącej zarobek lub dochód)
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
D26. W którym roku podjął(ęła) Pan(i) pierwszą pracę zarobkową?
[ANKIETER: zapisać rok czterocyfrowo]
D27. Przez ile lat łącznie pracował(a) Pan(i) zawodowo począwszy od 15 roku życia? Proszę podać odpowiedź w zaokrągleniu
do pełnych lat.
ANKIETER: odpowiedź zapisać dwucyfrowo w latach (odp. zaokrąglić do pełnych lat]. Maksymalna liczba może wynosić 50
lat.
D29. Czy ma Pan(i) doświadczenie z jakiejś, trwającej co najmniej przez 1 miesiąc, pracy zagranicą?
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
D30. Czy Pan(i) ma lub kiedykolwiek miał(a) swoją firmę?

|___|___|___|___| rok

|___|___| lat
99. Nie wiem/ nie pamiętam
1. tak
2. nie
1. tak
2. nie Æ przejść do D32

[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
D31. Ile lat działała (działa) ta firma lub firmy łącznie?
ANKIETER: odpowiedź zapisać dwucyfrowo w latach (odp. zaokrąglić do pełnych lat).
D32. Przez ile miesięcy w okresie ostatnich 5 lat pracował(a)
Pan(i) zarobkowo?
ANKIETER: Æ przeliczyć lata na miesiące
Æ w przypadku osoby która w okresie od 5 lat nie pracowała
wpisać „00”

|___|___| lat
99. Nie wiem/ nie pamiętam
00. W tym czasie nie pracowałe(a)mÆD35
przez |___|___| miesięcy
99. Nie wiem/ nie pamiętam

ÆD35

[ANKIETER: zapisać odpowiedź dwucyforwo]
D33. Ile razy lub w ilu miejscach pracował(a) Pan(i) w tych ostatnich 5 latach? Jeśli zatrudnial(a) się Pan(i) u tego samego pra99. Pracuję nieprzerwanie w jednym miejscu ÆD41
codawcy „od nowa” kilka razy (np. sezonowo), proszę potraktoPracowałem(a) w |__|__| miejscach
ÆD34
wać każde takie zatrudnienie jako osobne i policzyć je wszystkie.
[ANKIETER: Zapisać odpowiedź dwucyfrowo]
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PYTANIE D34 ZADAĆ JEŚLI RESPONDENT W PYTANIU D33 WSKAZAŁ DWA LUB WIĘCEJ MIEJSC PRACY
KARTA D34
D34. Czym było spowodowane zaprzestanie pracy w ostatnich
trzech przypadkach?
01. Nastąpiło bankructwo firmy, której pracowali(a)m, przeprowadzono w firmie redukcję zatrudnienia (zwolnienie grupowe)
02. Skończyła się moja umowa o pracę na czas z góry określony, a firmie był potrzebny pracownik tylko na pewien okres
03. Zwolniono mnie z pracy z innych przyczyn
04. Zwolniłe(a)m się z pracy z powodu za niskich zarobków
05. Zwolniłe(am) się z pracy z powodu złych warunków pracy
06. Zwolniłe(a)m się z powodu braku ubezpieczenia emerytalnego, które chciałe(a)m mieć
07. Zwolniłe|(a) się z pracy z powodu złego stanu zdrowia, choroby
08. Zlikwidowałem własną działalność gospodarczą/ zaprzestałem pracy w swojej lub rodzinnej firmie z powodu złych wyników finansowych
09. Zlikwidowałem własną działalność gospodarczą/ zaprzestałem pracy w swojej lub rodzinnej firmie z innych powodów
niż złe wyniki finansowe
10. Zaprzestałem pracy w rodzinnym gospodarstwie rolnym,
pozostawiając to innym
11. Zlikwidowałe(a)m /sprzedałe(a)m / przekazałe(am) następcy swoje gospodarstwo rolne

KARTA D35
D35. Co przede wszystkim Pan(i) robi lub robił(a) w czasie pozostawania bez pracy zawodowej (mamy na myśli czas bez pracy w okresie do 5 lat wstecz)
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]

D36. Czy szukał(a) Pan(i) pracy w ostatnich 5 latach?

ANKIETER:

Æ Jeśli respondent w ostatnich 5 latach zaprzestawał pracy (miał przerwę w wykonywaniu pracy
zarobkowej) jeden raz, trzeba zaznaczyć tylko jedną odpowiedź, jeśli dwa razy, dwie odpowiedzi,
jeśli trzy lub więcej razy, trzy odpowiedzi.
a)

ostatnim razem, kiedy zaprzestałe(a) pracy, to
|__|__|

b)

przedostatnim razem, kiedy zaprzestałe(a)
pracy, to |__|__|

c)

trzecim razem, licząc od dziś, kiedy zaprzestałe(a) m pracy, to |__|__|

1.głównie szukałe(a)m pracy
2. chorowałe(a)m, leczyłe(a)m się, rehabilitowałe(a)m się
3. opiekowałe(a)m się swoimi dziećmi /wnukami
4. zajmowałe(a)m się domem, ogrodem, działką
5. pomagałe(a) w rodzinnej firmie
6. pomagałe(a)m w rodzinnym gospodarstwie rolnym
7. uczyłe(a) się, szkoliłe(a)m się, zdobywałe(a)m
nowe umiejętności, by mieć większe szanse znalezienia pracy
8. Przygotowywałe(a) m się do podjęcia pracy na
własny rachunek, założenia firmy, wejścia w spółkę
z innymi osobami w celu prowadzenia firmy
9. przygotowywałe(a) m się do przejęcia/ zakupu/
dzierżawy gospodarstwa rolnego
10. odpoczywałe(a)m
11. nawet jeśli zmieniałem pracę to bezpośrednio
przechodziłem z jednej do drugiej nie mając żadnych przerw
12. robiłem coś innego niż wymieniono powyżej
1. Tak
2. NieÆD38

[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
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KARTA D37
D37. Jak Pan(i) szukał(a) pracy
[ANKIETER: Zaznaczyć wszystkie odpowiedzi]

D38. Czy rejestrował(a) się Pan(i) w urzędzie pracy?

1. Chodziłe(a)m do urzędu pracy czytać ogłoszenia, dowiadywać się u pośrednika, rozmawiać z
doradcą zawodowymitp.)
2. Poszukiwał(a)em przez prywatne biuro pośrednictwa pracy
3. Zgłaszałe(a)m się na ogłoszenia umieszczone w
prasie, w internecie, w innym miejscu
4. Dawałe(a)m ogłoszenie do prasy, internetu, w
inne miejsc
5. Zgłaszałe(a)m się osobiście do różnych firm i
instytucji
6. Poszukiwałe(a)m przez krewnych lub znajomych
nie związanych z moją dawniejszą pracą zawodową
7. Poszukiwałe(a)m znajomych z pracy ze szkoły z
uczelni
8. Sam sobie próbowałe(a)m zorganizować miejsce pracy np. poszukiwałe(a)m lokalu, załatwiałe(a)m pożyczkę, przygotowywałe(a)m zakup lub
wynajem sprzętu
9. Przygotowwyawałe(a)m się do przejęcia od rodziny firmy/ gospodarstwa rolnego
10. Dokształcałe(a)m się, poszedłem/poszłam na
kurs zawodowy
11. W inny sposób: w jaki?....................................
1. Tak
2. NieÆ D41

[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
D39A D39b
a. Chciałe(a)m dostać zasiłek dla bezrobotnych
01
01
b. Potrzebne mi było ubezpieczenie zdrowotne
02
02
c. Potrzebne mi było zaświadczenie do pomocy
KARTA D39
społecznej
03
03
D39a. Proszę powiedzieć, po co się Pan(i) rejestrował(a) w
d. Chciałe(a|)m znaleźć pracę
urzędzie pracy? (można podać maksymalnie 3 powody)
04
04
e. Chciałe(a)m skorzystać ze szkoleń, kursów,
[ANKIETER: Zaznaczyć nie więcej niż trzy odpowiedzi w kolumpraktycznej nauki zawodu, które można
dostać w PUP
nie D39a]
05
05
D39b. A co Pan(i) uzyskał(a) w urzędzie pracy?
f. Chciałe(a)m skorzystać z prac interwencyjnych,
robót publicznych, które finansuje PUP 06
06
[ANKIETER: Zaznaczyć wszystkie odpowiedzi w kolumnie D39b]
g. Chciałe(a)m dostać pomoc w założeniu własnej

KARTA D40
D40. Jak Pan(i) ocenia, czy urząd pracy pomógł Panu(i) w znalezieniu pracy, przygotowaniu się do jej znalezienia i podjęcia
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]

firmy (pożyczka, subwencja)
07
07
h. Chciałe(a)m dostać zasiłek przedemerytalny
lub świadczenie przedemerytalne
08
08
i. Inne powody
1. w dużym stopniu
2. trochę
3. prawie w ogóle
4. w niczym mi nie pomógł
5. nie dotyczy mnie, bo nie zamierzałem podjąć
pracy
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KARTA D41.
D41. Czy okazjonalnie lub dorywczo w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągał/a Pan(i) dochody z następujących zajęć:
[ANKIETER: Zaznaczyć wszystkie odpowiedzi]

KARTA D42
D42. Czy kiedykolwiek pracował(a) Pan(i) w PGR lub firmie, której funkcjonowanie było ściśle powiązane z istnieniem PGR?
[Ankieter: Zaznaczyć jedną odpowiedź]

1. zbieranie grzybów, owoców i runa leśnego
2. drobne prace rolne (np. w ramach pomocy sąsiedzkiej)
3. drobne prace remontowo-budowlane (np. w ramach pomocy sąsiedzkiej)
4. drobny handel przygraniczny
5. drobne usługi agroturystyczne
6. zbiórka złomu i surowców wtórnych
7. sprzątanie w domach /mieszkaniach należących
do innych osób
8. opieka nad małym dzieckiem
9. opieka nad osobą niepełnosprawna, starszą
10.
żadne z powyższych
1. nieÆ przejść do instrukcji przed modułem E
2. tak, jako pracownik PGRÆ MODUŁ X
3. tak, jako pracownik firmy, której funkcjonowanie
było ściśle powiązane z istnieniem PGR (np.
produkującej lub świadczącej usługi na rzecz
PGR) Æ przejść do instrukcji przed modułem
E
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MODUŁ X (DLA OSÓB, KTÓRE PRACOWAŁY KIEDYŚ W PGR
ANKIETER: zadać pytanie jedynie osobom, które dzisiaj mają co najmniej 35 lat
P1. Czy w przeszłości pracował(a) Pan(i) przez
jakiś czas w PGR (Państwowym Gospodarstwie Rolnym)?

1.
2.

Tak
Nie Æprzejść do instrukcji przed modułem E

[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
P3. Ile w sumie lat przepracował(a) Pan(i) w PGR
lub w PGR-ach (jeśli respondent pracował w
więcej niż jednym PGR)?

|__|__|

[[ANKIETER: Wpisać liczbę lat (jeśli mniej niż
1 rok, wpisać liczbę 1]

P4. Chciał(a)bym teraz porozmawiać o Pana(i)
pracy w PGR lub

P4a. Proszę powiedzieć, kiedy – w którym roku podjął(a)
Pan(i) pracę w PGR.
|__|__|__|__| Wpisać rok (wszystkie 4 cyfry)

jeśli respondent pracował w więcej niż jednym PGR:
Chciał(a)bym teraz porozmawiać o Pana(i)
ostatniej pracy w PGR.

Gdyby respondent nie mógł sobie przypomnieć: A może
łatwiej będzie Panu(i) powiedzieć, ile miał(a) Pan(i) lat,
kiedy podjął(a) pracę w PGR?
|__|__| Wpisać wiek (wszystkie 2 cyfry)
|__|__|__|__| Wpisać rok (wszystkie 4 cyfry)

P4b. W którym roku przestał(a) Pan(i) pracować
w PGR?

Gdyby respondent nie mógł sobie przypomnieć: A może
łatwiej będzie Panu(i) powiedzieć, ile miał(a) Pan(i) lat,
kiedy przestał(a) pracować w PGR?
|__|__| Wpisać wiek (wszystkie 2 cyfry)

P5. Czy był to PGR zlokalizowany w tym samym
powiecie, w którym Pan(i) aktualnie mieszka,
czy w innym powiecie lub regionie kraju?
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
KARTA P5a
P5A. Jak daleko stąd był ten PGR? Proszę podać
mniej więcej liczbę kilometrów
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
P6. Czy mieszkał(a) Pan(i) na terenie PGR, w
budynkach mieszkalnych należących do
PGR, czy też poza terenem PGR w innym
mieszkaniu?
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
P7. A czy nadal Pan(i) mieszka w tym mieszkaniu?

1.
2.

W tym samym powiecieÆ Przejść do P6
W innym powiecie/regionie kraju

1.
2.
3.
4.
5.

Do 50 km
51 – 100 km
101 – 200 km
Ponad 200 km
nie wiem/ trudno powiedzieć

1.
2.
3.

Na terenie PGR, w budynku należącym do PGR
Poza terenem PGR, ale w budynku należącym do PGR
Poza terenem PGR Æ Przejść do P8

1.
2.

tak
nie

[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
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P8. Jaki był skład Pana(i) gospodarstwa domowego w ostatnim roku pracy w PGR? Kto
wspólnie z Panem(ą) mieszkał i razem gospodarował(a)?
[ANKIETER: Zaznaczyć wszystkie osoby i wpisać
ilość osób]
P9. Czy ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego
pracował również pracował w PGR w tym
samym okresie czyli w ostatnim roku Pana(i)
pracy w PGR?

a.

Nikt, byłe(a)m samotny(a)

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
1.
2.

Mąż/żona
Partner/partnerka
Dzieci w wieku poniżej 18 roku życia
Dzieci w wieku 18 lat lub więcej
Rodzice/teściowie
Siostra/brat, szwagier/szwagierka
Inne osoby
tak
nieÆprzejść do P10

Ile osób
|___|___|
|___|___|
|___|___|
|___|___|
|___|___|
|___|___|
|___|___|

[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
P9a. Kto z Pana(i) gospodarstwa domowego pracował również w PGR w tym samym okresie
czyli w ostatnim roku Pana(i) pracy w PGR?
[ANKIETER: Zaznaczyć wszystkie osoby i wpisać
ilość osób]
P10. A czy inne osoby z Pana(i) rodziny, nie
mieszkające z Panem(ią) razem w tym samym
okresie, czyli w ostatnim roku Pana(i) pracy w
PGR, pracowały w tym samym PGR? Ile to było razem osób?
P11a. Jaką pracę wykonywał Pan w ostatnim
okresie swojej pracy w PGR? Jak się
nazywał Pana(i) zawód lub zajęcie?

Ile osób
Mąż/żona
|___|___|
Partner/partnerka
|___|___|
Dzieci w wieku poniżej 18 roku życia |___|___|
Dzieci w wieku 18 lat lub więcej
|___|___|
Rodzice/teściowie
|___|___|
Siostra/brat, szwagier/szwagierka
|___|___|
Inne osoby
|___|___|
tak
a. ile osób|__|__|__|__| Wpisać liczbę krewnych i powinowatych pracujących w tym samym PGR
2. nie

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
1.

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

[ANKIETER: Zapisać dosłownie odpowiedź respondenta]
P11b. A jak nazywało się Pana(i) stanowisko
pracy (stanowisko robocze)?
[ANKIETER: Zapisać dosłownie odpowiedź respondenta]
P11c. Co Pan(i) w tej pracy robił(a)?
Jakie były Pana(i) główne obowiązki?
[ANKIETER: Zapisać dosłownie odpowiedź respondenta]
KARTA P12
P12. Czy miesięczne wynagrodzenie, jakie
otrzymywał(a) Pan(i) za pracę w PGR było jak na
tamte czasy
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
P13. Czy oprócz miesięcznego wynagrodzenia
pieniężnego otrzymywał(a) Pan(i) za pracę
w PGR jakieś dodatkowe świadczenia finansowe lub socjalne

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

........................................................................................................
...................................................................................................
.....
1.
2.
3.
4.
5.

Bardzo wysokie
Wysokie
Przeciętne
Niskie
Bardzo niskie

1.
2.

tak
nieÆprzejść do pytania P14

[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
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1.
2.
3.
KARTA P13a
P13a. Proszę wskazać na poniższej liście
wszystkie formy dodatkowych wynagrodzeń i
świadczeń, jakie Pan(i) otrzymywał(a):
[ANKIETER: Zaznaczyć wszystkie odpowiedzi]

P14. Czy w związku z pracą w PGR miał(a)
Pan(i) do dyspozycji jakąś działkę/ ogród przydomowy?

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Premia roczna za wyniki PGR
Trzynastka
Świadczenia w produktach
4.
mleko, masło, jaja
5.
mięso
6.
sadzonki
7.
ziemniaki na zimę
8.
inne produkty
Opał lub PGR opłacał ogrzewanie
Bezpłatna opieka dla dzieci (żłobek, przedszkole)
Wczasy (niskopłatne)
Leczenie, sanatoria, itp.
Kolonie dla dzieci
Czynsz
1.
2.

Tak o powierzchni około |___|___|___|___|___| m2
Nie

1.

Odszedłem(łam) na własną prośbę (rozwiązałem
umowę o pracę)
Straciłe(a)m pracę, zostałe(a)m zwolniony(a) w trybie
indywidualnymÆ przejść do pyt. P35
Przeszedłem(am) na wcześniejszą emeryturę Æ
przejść doj pyt. P17
Przeszedłem(am) na emeryturęÆ przejść do pyt.
P17
Przeszedłem(am) na rentę,
z powodów zdrowotnychÆ przejść do pyt. P39
Zostałem zwolniony(a) w trybie zwolnień grupowych
z powodu likwidacji PGRÆ przejść do pyt. P18
Inne – jakie?

[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
2.
KARTA P15
P15. W jaki sposób zakończył(a) Pan(i) tę pracę
w PGR?

3.

[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]

5.

4.

6.
7.
KARTA P16
P16. Z jakiego powodu zwolnił(a) się z pracy w
PGR?

1.
2.

[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]Po zapisaniu odpowiedzi proszę przejść do instrukcji
przed pytaniem P18]

3.
4.

KARTA P17
Pytanie P17 zadać osobom, które w pytaniu P15
wskazały kod 3 lub 4
P17. Z jakich przyczyn zdecydował(a) się Pan(i)
przejść na emeryturę?

1.
2.
3.
5.

Znalazłe(a)m lepszą pracę / pracę, która bardziej mi
odpowiadała
Chciałe(a)m poszukać innej, lepiej płatnej pracy, ale
w momencie zwolnienia jeszcze jej nie miałe(a)m
Chciałem przestać pracować
Inne powody
PGR miał zostać zlikwidowany
Z powodów zdrowotnych Æ przejść do pyt. P39
Z powodów rodzinnych (np. konieczność opieki nad
kimś z rodziny) Æ przejść do pyt. P39
Inne – jakie? Æ przejść do pyt. P39

[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
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Pytania P18 – P39 są tylko dla osób, które straciły pracę lub przeszły na emeryturę z powodu likwidacji
PGR (w pytaniu P17 wskazano kod 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nic nie zaoferowano Æ przejść do pyt. P20
Inną pracę Æ przejść do pyt. P28
Pomoc w znalezieniu innej pracy
Pieniądze („odprawę”)
Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę
Wykup mieszkania za niską cenę
Pomoc przy założeniu własnej działalności gospodarczej
8. Zakup ziemi
9. Zakup maszyn, innych urządzeń
10. Założenie spółki (wspólnej działalności gospodarczej)
przez pracowników
11. Inne – jakie?

KARTA P18
P18. Co z poniższej listy zaproponowano pracownikom PGR w związku z likwidacją PGR?
Proszę zaznaczyć wszystkie rzeczy, które zaoferowano pracownikom PGR.
[ANKIETER: Zaznaczyć wszystkie odpowiedzi]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Z niczego nie skorzystałe(a)m
Inną pracę
Pomoc w znalezieniu innej pracy
Pieniądze („odprawę”)
Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę
Wykup mieszkania za niską cenę
Pomoc przy założeniu własnej działalności gospodarczej
8. Zakup ziemi
9. Zakup maszyn, innych urządzeń
10. Założenie spółki, wspólnej działalności gospodarczej
przez pracowników
11. Inne – jakie?

KARTA P19
P19.Czy skorzystał(a) Pan(i) z którejś z tych możliwości? Proszę zaznaczyć wszystkie możliwości,
z których Pan(i) zdecydował(a) się skorzystać.
[ANKIETER: Zaznaczyć wszystkie odpowiedzi]

1.
2.
KARTA P20
P20. Jakie plany na przyszłość miał(a) Pan(i)
wówczas, gdy likwidowano PGR i stracił(a) Pan(i)
miejsce pracy? Proszę wybrać z poniższej listy te
stwierdzenia, które najlepiej opisują Pana(i) plany
w tamtym czasie..

5.

[ANKIETER: Zaznaczyć wszystkie odpowiedzi]

6.

3.
4.

7.
8.

Chciałe(a)m zacząć prowadzić własne gospodarstwo
rolne
Chciałe(a) zacząć prowadzić sam lub z innymi własną, nierolniczą działalność gospodarczą
Chciałe(a)m podjąć inną pracę, zatrudnić się w bliskiej okolicy
Chciałem wyjechać i gdzie indziej – poza najbliższą
okolicą – poszukać pracy/ zatrudnić się
Chciałe(a)m być na emeryturze lub rencie i „dorabiać”
Chciałe(a)m wrócić „na swoje”, do gospodarstwa
swoich rodziców lub rodziców żony
Nie miałe(a)m żadnych planówÆ przejść do pyt. P23
Inne – jakie?

P21. Czy udało się Panu(i) zrealizować te plany?
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]

1.
2.
3.

Tak, w całościÆ przejść do pyt. P23
Tak, częściowo
Nie
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1.
2.
KARTA P22
P22. Dlaczego, z jakich powodów nie udało się
Panu(i) zrealizować tych planów?
[ANKIETER: Zaznaczyć wszystkie odpowiedzi]

3.
4.
5.
6.
7.
8.

KARTA P23
P23. Czy po likwidacji PGR podjął(a) Pan(i) od
razu inną pracę, czy też znalazł(a) się Pan(i) w
bezrobociu? A może przestał Pan(i)szukać pracy?
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
KARTA P24
P24. Jak się skończyło szukanie nowej pracy po
likwidacji PGR?
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]

P25. Czy w końcu udało się Panu(i) znaleźć stałą
pracę?

Brak pieniędzy na kupno gospodarstwa, ziemi, założenie własnej pozarolniczej działalności
Nie było możliwości zakupu ziemi /nie było ziemi na
sprzedaż
Rodzina nie popierała moich planów/ odmówiła przeprowadzki
Nie mogłe(a) znaleźć żadnej pracy
Nie mogłe(a) znaleźć pracy na tyle blisko, żebym
mógł (mogła) dojeżdżać do niej
Nie poradziłem sobie w prowadzeniu działalności gospodarczej
Nie znalazłem pracy w dalszej okolicy na tyle dobrze
płatnej, żebym mógł(mogła) się przeprowadzić
Inne powody

1. Podjąłe(a)m inną pracę od razuÆ przejść do E2
2. Nie miałe(a)m załatwionej pracy i szukałe(a)m jej
3. Nie miałe(a)m pracy i nie szukałe(a)m jejÆ przejść do pyt. E2

1. Po pewnym czasie znalazłe(a)m nową
stałą pracę Æ przejść do pyt. P26
2. Po pewnym czasie udało mi się podjąć dorywczą pracę
3. Byłe(a)m bez pracy aż do osiągnięcia
wieku emerytalnego i wraz z jego osiągnięciem
przeszedłem(am) na emeryturęÆprzejść do pyt. P26
4. Cały czas pozostaję bez pracy,
a nie mam nawet emerytury Æ przejść do pyt. P26
1.
2.

Tak
Nie

[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
P26. Jak długo szukał(a) Pan(i) stałej pracy po
likwidacji PGR? Proszę podać liczbę miesięcy

|___|___|___| miesięcy

[ANKIETER: wpisać trzycyfrowo odpowiedź respondenta]

KARTA P27
P27.W jaki sposób szukał(a) Pan(i) stałej pracy
bezpośrednio po likwidacji PGR?
[ANKIETER: Zaznaczyć wszystkie odpowiedzi]

P28. Czy rejestrował(a) się Pan(i)w urzędzie pracy?
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]

1. Chodziłe(a)m do urzędu pracy Æ przejść do pyt. P29
2. Poszukiwał(a)em przez prywatne biuro pośrednictwa pracy
3. Zgłaszałe(a)m się na ogłoszenia umieszczone w prasie, w internecie, w innym miejscu
4. Dawałe(a)m ogłoszenie do prasy, internetu,
w inne miejsce
5. Zgłaszałe(a)m się osobiście do różnych firm i instytucji
6. Poszukiwałe(a)m przez krewnych lub osobistych znajomychPoszukiwałe(a)m poprzez znajomych z pracy
7. Sam sobie próbowałe(a)m zorganizować miejsce pracy np.
poszukiwałe(a)m lokalu, załatwiałe(a)m pożyczkę, przygotowywałe(a)m zakup lub wynajem sprzętu
8. Przygotowwyawałe(a)m się do przejęcia od rodziny firmy/ gospodarstwa rolnego
9. Dokształcałe(a)m się, poszedłem/poszłam na kurs zawodowy
10. W inny sposób
Tak
Nie Æ przejść do pyt. P34
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1.
2.
3.
KARTA P29
P29. Proszę powiedzieć, po co rejestrował(a) się
Pan(i)w urzędzie pracy?
[ANKIETER: Zaznaczyć wszystkie odpowiedzi]

4.
5.
6.
7.
8.
9.

KARTA P30
P30. A co uzyskał(a) Pan(i)w urzędzie pracy?
[ANKIETER: Zaznaczyć wszystkie odpowiedzi]

KARTA P31
P31. Proszę powiedzieć w jakim stopniu urząd
pracy pomógł Panu(i) w znalezieniu pracy lub w
przygotowaniu się do jej znalezienia i podjęcia?
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
P32. Czy były jakieś specjalne programy pomagające byłym pracownikom PGR w zdobyciu nowych kwalifikacji, w znalezieniu pracy?
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
P33. A czy brał(a) Pan(i) udział w takich specjalnych programach pomagających byłym pracownikom PGR w zdobyciu nowych kwalifikacji, w znalezieniu pracy ?
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]

Miałe(a)m prawo do zasiłku
Nie miałe(a)m prawa do zasiłku, ale potrzebne mi
było ubezpieczenie zdrowotne
Nie miałe(a)m prawa do zasiłku, ale potrzebne mi
było zaświadczenie do pomocy społecznej
Chciałe(a|)m znaleźć pracę
Chciałe(a)m skorzystać ze szkoleń, kursów,
praktycznej nauki zawodu, które można dostać w
PUP
Chciałe(a)m skorzystać z prac interwencyjnych,
robót publicznych, które finansuje PUP
Chciałe(a)m dostać pomoc w założeniu własnej firmy
(pożyczka, subwencja)
Chciałe(a)m dostać zasiłek przedemerytalny lub
świadczenie przedemerytalne
Inne powody

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zasiłek dla bezrobotnych
Zasiłek lub świadczenie przedemerytalne
Ubezpieczenie zdrowotne
Zaświadczenie do pomocy społecznej
Skierowali mnie do pracy
Skierowali mnie na szkolenia, kursy
Dostawałem(am) skierowanie do prac interwencyjnych
8. Zatrudniono mnie przy robotach publicznych
9. Dostałe(a)m pomoc w założeniu firmy
10. Inne – jakie
1.
2.
3.
4.
5.

W dużym stopniu
Trochę
Prawie w ogóle mi nie pomógł
W niczym mi nie pomógł
nie dotyczy mnie, bo nie zamierzałem podjąć pracy

1.
2.

Tak
Nie

1.
2.

Tak, w |___|___| programach
Nie
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KARTA P34
P34. Jak Pan(i) sądzi, z jakiego powodu miał(a)
Pan(i) trudności w znalezieniu pracy po likwidacji
PGR? Proszę wskazać na tej liście wszystkie powody, które dobrze opisują Pana(i) przypadek
[ANKIETER: Zaznaczyć wszystkie odpowiedzi]

P35. Wróćmy teraz do sytuacji Pana(i) i Pana(i)
rodziny po likwidacji PGR. Czy ktoś z Pana(i)
rodziny z powodu likwidacji PGR znalazł się
w bezrobociu

P36. Kto z Pana(i) rodziny z powodu likwidacji
PGR znalazł się w bezrobociu

01. Brak pracy w okolicy, nie powstawały żadne nowe miejsca
pracy
02. Chociaż powstawało trochę nowych miejsc pracy (firm), to
było ich za mało, bo przedtem dużo osób ludzi naraz
straciło pracę, było za dużo bezrobotnych a nowych
miejsc pracy za mało
03. Praca była ale w takich miejscach dokąd z mojej miejscowości
nie da się codziennie dojeżdżać Musiał(a)bym się stąd
wyprowadzić a nie miałe(a)m jak tego zrobić
04. Pracodawcy woleli młodszych pracowników
05. Do pracy poszukiwano mężczyzn/ kobiet
06. Trzeba było mieć specjalistyczne kwalifikacje do takiej pracy,
którą można było dostać, a moje nie pasowały do niej (nie
było pracy w okolicy dla osób z takimi kwalifikacjami, jak
moje)
07. Miałam/ miałem za niskie kwalifikacje, szukali wykształconych i nie potrzebowali takich jak ja
08. Pracodawcy płacili tak marnie, że nie opłaciło się podejmować
takiej pracy
09. Nie mogłe(a)m podjąć pracy, bo zwykle znajdowali się tacy,
co chcieli pracować za mniejsze pieniądze
10. Nie chciałe(a)m pracować bez ubezpieczenia (na czarno) a
taką pracę najłatwiej było dostać w naszej okolicy
11. Bo byłe(a)m z PGR, a nie chcieli tych z PGR
12. Musiał(a)bym pracować zbyt wiele godzin, rzadko była praca
na 8 godzin dziennie
13. Inne – jakie?
14. Nie miałem/ nie dostrzegałem szczególnie dużych trudności w
dostaniu pracy
1. tak
2. nie Æ przejść do pyt. P37

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
01.
02.
03.
04.
05.
06.

KARTA P37
P37. Likwidacja PGR mogła powodować różne
skutki dla ludzi, którzy tam pracowali. Proszę
wskazać na tej liście wszystkie skutki, których doświadczył(a) Pan(i) lub Pana(i) rodzina z powodu likwidacji PGR, w którym Pan(i)
pracował(a)

07.
08.
09.
10.
11.
12.

[ANKIETER: Zaznaczyć wszystkie odpowiedzi]
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ile osób
Mąż/żona
|___|___|
Partner/partnerka
|___|___|
Dzieci w wieku poniżej 18 roku życia |___|___|
Dzieci w wieku 18 lat lub więcej
|___|___|
Rodzice/teściowie
|___|___|
Siostra/brat, szwagier/szwagierka
|___|___|
Inne osoby
|___|___|
Likwidacja ośrodka zdrowia
Zamknięcie przedszkola
Zamknięcie szkoły
Zamknięcie domu kultury, ośrodka kultury, biblioteki
Likwidacja linii autobusowych, przystanków – trudności z
dojazdem
Wyjazd wielu osób, opuszczone mieszkania w sąsiedztwie,
popadające w ruinę
Stopniowe niszczenie mieszkań, osiedla, nikt o nie nie dba
Ludzie się zmobilizowali, lepiej dbają o swoje mieszkania, o
osiedle
Konieczność korzystania z pomocy opieki społecznej, bo
brakuje jakichkolwiek dochodów
Poczucie beznadziei, braku wyjścia
Spokój (święty spokój)
Niektórzy znaleźli lepsze zatrudnienie, otworzyli swoje firmy, jest im lepiej
Bieda
Poprawa sytuacji materialnej
Zmobilizowanie młodzieży do podjęcia kształcenia poza
najbliższą okolicą
Poprawa startu zawodowego młodzieży w związku z tym,
że nie rozpoczynają pracy zawodowej w PGR
Brak szans dla dzieci i młodzieży
Inne - jakie
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E.PRACUJĄCY – praca główna i dodatkowa
[ANKIETER: Moduł E zadać respondentom pracującym w rozumieniu instrukcji w części C tzn., dla których w pyt. C10
wskazano odp. 1 - ma pracę przez co najmniej 1 godz. w tygodniu, przynoszącą zarobek lub dochód, praca może być
jakakolwiek, nawet bez umowy, byle przyniosła jakiś zarobek]

E1

Numer porządkowy osoby (ten sam co w
wierszu C1 w części C)
[Ankieter: Wpisać nr porządkowy osoby z
pyt. C1]
Od którego roku Pan(i) pracuje w miejscu pracy,
które obecnie jest dla Pana(i) głównym miejscem pracy ? Proszę podać rok.

E2

|___|___|

rok |___|___|___|___|

ANKIETER: Jeśli respondent pracuje w kilku
miejscach dalej powinien udzielać odpowiedzi
tylko na temat jednego, głównego miejsca pracy
wybierając to, na którym jego zatrudnienie ma
stabilny charakter (jeśli jednocześnie pracuje
stale w jakimś miejscu a w innych doraźnie) i
zapewnia wyższe dochody (spośród miejsc stałej pracy). Gdy pracuje tylko doraźnie, o „główności” miejsca przesądzają wyższe zarobki. W
bardziej niejednoznacznych przypadkach, respondent sam musi zdecydować, które zatrudnienie jest dla niego głównym
[ANKIETER:zapisać rok czterocyfrowo]
Jaki rodzaj działalności prowadzi firma (instytucja), która jest Pana(i) głównym miejscem pracy
?

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

E3

E4a.

Uwaga: w przypadku kilku rodzajów działalności
proszę podać główną działalność (zapewniającą
największe przychody)
[Ankieter: Wpisać rodzaj działalności w miejsce
kropek, a następnie wpisać w pudełka dwucyfrowo kod PKD z listy kodów]
Jaką pracę wykonuje Pan(i) w głównym miejscu pracy? Jak się nazywa Pana(i) zawód lub
zajęcie?

KOD PKD |___|___|

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

Uwaga: w przypadku wykonywania kilku zawodów
proszę podać główny zawód (wykonywany w
największym wymiarze czasu)
E4b.

E4c.

A jak nazywa się Pana(i) stanowisko pracy
(stanowisko robocze)?
Co Pan(i) w tej pracy robi?
Jakie są Pana(i) główne obowiązki?

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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01. przez urząd pracy
02. przez prywatne biuro pośrednictwa pracy
03. zgłosiłem się na ogłoszenie umieszczone w prasie, Internecie, w
[KARTA E5
E5. Jak Pan(i) znalazł(a) obecne, główne miejsce pracy?
[Ankieter: Zaznaczyć jedną odpowiedź]

E6. Czy w ostatnim tygodniu pracował(a) Pan(i)
w głównym miejscu pracy jako:
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
E7. Czy zatrudnia Pana(ią) firma prywatna czy
publiczna?
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
E8. Czy Pana(i) praca główna jest:
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
Po zapisaniu odp. przejść do pyt. E11a.
E9. Dla ilu klientów (firm/instytucji) wykonuje
Pan(i) pracę?
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
E10. Czy zatrudnia Pan(i) innych pracowników?
Jeśli tak to czy to osoby wyłącznie z rodziny czy
też nie związane rodzinnie?
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
E11a. Ile osób pracuje w Pana(i) fimie/instytucji/gospodarstwie rolnym?
[Ankieter: Zaznacz odpowiedni przedział.]
E13. Biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy, ile
wyniosły Pana(i) przeciętne miesięczne
zarobki (dochody) netto pochodzące z głównej
Pana(i) pracy (kwota netto„ "na rękę")
[Ankieter: Zapisać odpowiedź 5-ciocyfrowo w
pełnych złotych]
E14a. Czy jest to wynagrodzenie (dochód), na
który Pan(i) zasługuje, wziąwszy pod uwagę
kwalifikacje, wysiłek i inne cechy Pana(i) pracy?
[Ankieter: Zadać jeśli w pyt. E14a wskazano
odp. 2 – zasługuję na inne zarobki]
E14b. Jakie miesięczne wynagrodzenie (dochód z pracy) jest tym, na jakie zasługuje
Pan(i)?

innym miejscu

04. dałe(a)m ogłoszenie do prasy, Internetu, w innym miejscu
05. zgłosiłem się do swojego dawnego pracodawcy
06. sam(a) zgłosiłe(a)m się do pracodawcy, u którego nie pracowałem
przedtem

07. przez krewnych lub osobistych znajomych
08. przez kontakty zawodowe (znajomych z pracy)
09. sam sobie zorganizowałem własne miejsce pracy
10. przejąłem od rodziny firmę/ gospodarstwo rolne
11. w inny sposób
1. prowadzący działalność gospodarczą Æprzejść do pyt. E9
2. prowadzący własne gospodarstwo rolne Æprzejść do pyt. E10
3. pomagający (nieodpłatnie) członek rodziny Æ przejść do E11a
4. pracownik najemny (np. umowa o pracę, etat, umowa zlecenie
1. prywatna
2. publiczna
1. stała, na podstawie umowy na czas nieokreślony
2. na podstawie umowy na czas określony
3. na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło
4. inne
1. tylko dla jednego (jednej firmy/instytucji)
2. głównie dla jednego stałego klienta (firmy/instytucji), dodatkowo czasem dla innych
3. dla wielu
1. nie, pracuję sam(a)
2. tak, ale wyłącznie z rodziny
3. tak, w tym nie związanych ze mną rodzinnie
1. 1 osoba
2. 2-9 osób
2. 10-50
3. 51-100
4. 101-250
5. 251 i więcej
6. nie wiem
|___|___|___|___|___| zł
99998. nie potrafię/nie chcę powiedzieć
1. zarabiam tyle, na ile zasługuję
2. zasługuję na inne zarobki
3. nie wiem

|___|___|___|___|___| zł
99998. nie potrafię/nie chcę powiedzieć

[Ankieter: Zapisać odpowiedź 5-ciocyfrowo w
pełnych złotych]
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KARTRA E15
E15. Proszę pomyśleć o najbliższych 12 miesiącach i powiedzieć, czy w tym okresie możliwość
utraty przez Pana(ią) pracy lub zwolnienia z niej,
wydaje się Panu(-i):
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]

1.
2.
3.
4.
5.

bardzo prawdopodobna
raczej prawdopodobna
niezbyt prawdopodobna
w ogóle nieprawdopodobna
nie wiem

KARTA E16
E16. Na ile łatwo lub trudno mógł(a)by Pan(i)
znaleźć inną pracę, zapewniającą takie same
dochody i świadczenia, jakie ma Pan(i) z obecnej pracy?
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]

1.
2.
3.
4.
5.

bardzo łatwo
raczej łatwo
raczej trudno
bardzo trudno
nie wiem

[KARTA E17
E17. Biorąc wszystko pod uwagę, proszę powiedzieć na ile jest Pan(i) zadowolon(a) lub niezadowolony(a) z wykonywanej przez siebie pracy (zajęcia)?
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]

1.
2.
3.
4.
5.

bardzo zadowolony(a)
raczej zadowolony(a)
raczej niezadowolony(a)
bardzo niezadowolony(a)
nie wiem

1.. w tej samej miejscowości, w której mieszkam
2.. w tym samym powiecie, w którym mieszkam, ale w innej miejscowości
E18. Gdzie mieści się firma (instytucja), w której
Pan(i) pracuje
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]

(podać nazwę miejscowości)
………………..………………………………………………
3.. poza powiatem, w którym mieszkam (podać nazwę miejscowości)
…………………………………………………………
4.. poza krajem (podać nazwę kraju) ……………………….……

E19. Ile czasu zajmuje Panu(i) dojazd do głównego miejsca pracy w obie strony? Proszę podać czas w minutach.
[Ankieter: Zapisać odp. trzycyfrowo w przeliczeniu na minuty]
E21. Ile godzin tygodniowo pracuje przeciętnie
Pan(i) w miejscu głównej pracy?
[Ankieter: Zapisać odp. trzycyfrowo w godzinach]
E22. Czy ma Pan(i) jakieś dodatkowe prace?
Czy jakoś Pan(i) dorabia?

|___|___|___| minut

|___|___|___| godzin
1. tak jedną
2. tak, więcej niż jedną
3. nie Æ przejść do E29

[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
E23. Ile czasu Pan(i) pracuje przeciętnie tygodniowo w dodatkowych miejscach pracy?
[Ankieter: Zapisać odp. dwucyfrowo w godzinach]
[Ankieter: Jeśli respondent ma więcej niż jedną
pracę dodatkową odp. 2 w pyt. E22 przeczytać:]
Proszę teraz pomyśleć o tej dodatkowej pracy,
która przynosi Panu(i) największy dochód.

|___|___| godzin

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
KOD PKD |___|___|

E24. Jaki rodzaj działalności prowadzi firma/instytucja), która jest Pana(i) dodatkowym
miejscem pracy?
[Ankieter: Wpisać rodzaj działalności w miejsce
kropek, a następnie wpisać w pudełka dwucyfrowo kod PKD z listy kodów]
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E25a. Jaką pracę wykonuje Pan(i) w tym dodatkowym
miejscu pracy? Jak się nazywa Pana(i) zawód lub
zajęcie?

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

[ANKIETER: Zapisać dosłownie odpowiedź respondenta]
E25b. A jak nazywa się Pana(i) stanowisko pracy (stanowisko robocze)?

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

[ANKIETER: Zapisać dosłownie odpowiedź respondenta]
E25c. Co Pan(i) w tej pracy robi?
Jakie są Pana(i) główne obowiązki?

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

[ANKIETER: Zapisać dosłownie odpowiedź respondenta]

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

E26. W jakim charakterze pracuje Pan(i) w tym
dodatkowym miejscu pracy:

1. pracujący na własny rachunek (np. działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne) Æ przejść do E28
2. pomagający członek rodziny Æ przejść do E28

[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
E27. Czy w dodatkowym miejscu pracy zatrudnia
Pana(ią) firma prywatna czy publiczna?
E28. Biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy,
proszę powiedzieć, ile wyniosły Pana(-i) przeciętne miesięczne zarobki netto pochodzące ze
wszystkich dodatkowych miejsc pracy (kwota
netto, "na rękę")
[Ankieter: Zapisać odpowiedź 5-ciocyfrowo w
pełnych złotych]
[Ankieter: Jeśli respondent w pyt. E22 wskazał
odp. 1 lub 2 przeczytać:]
E29. Wróćmy teraz do pracy, którą wykonuje
Pan(i) jako główną.

3. pracownik najemny (np. umowa o pracę, etat, umowa zlecenie)
1. prywatna
2. publiczna

|___|___|___|___|___| zł
99998. nie potrafię/nie chcę powiedzieć
1. tak
2. nie Æ przejść do instrukcji przed modułem H

Czy szuka Pan(i) innej pracy niż wykonywana
obecnie ?
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]

01.
02.
03.
[ANKIETER: Wręczyć kartę E30]
04.
05.
E30. Dlaczego szuka Pan(i) innej pracy? Proszę 06.
podać jedną, główną przyczynę.
07.
08.
09.
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
10.
11.
12.

za niskie zarobki
za ciężka praca
za długi czas pracy
za długi/daleki/kosztowny dojazd do pracy
nie odpowiadają mi godziny pracy (zmiany, praca w weekendy)
szkodliwe warunki
nie mam ubezpieczenia emerytalnego
brak perspektyw rozwoju, awansu
przypuszczam, że nie uda mi się utrzymać obecnej pracy
potrzebuję/chcę pracy stabilnej
tu są za duże wymagania kwalifikacyjne, trudno im sprostać
inne
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F.

BEZROBOTNY

[ANKIETER: Moduł F zadać respondentom bezrobotnym w rozumieniu instrukcji z części C, tzn. osobom z gospodarstwa,
dla których w pyt. C10 wskazano odp. 2. - nie ma pracy., ale chce pracować i szuka pracy, poza tym nie ma przeszkód, by
podjął(ęła) pracę w ciągu 2 tygodni od daty badania]

F1. Numer porządkowy osoby (ten sam co w wierszu C1 w części C)
[Ankieter: Wpisać nr porządkowy osoby z pyt. C1]
F2. Czy pracował(a) Pan (i) zarobkowo łącznie przynajmniej przez 12 miesięcy po ukończeniu 15 roku życia?

|___|___|
1. tak
2. nie Æ przejść do F10a

[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
F3. Kiedy przestał(a) Pan(i) pracować po raz ostatni?
Proszę podać przybliżoną datę.
[Ankieter: UWAGA! Zapisać datę w formie: w podpunkcie
a. zapisać miesiąc (np. jeśli luty to 02) oraz w podpunkcie
b. rok.]
F4. Jaki rodzaj działalności prowadziła firma (instytucja),
w której Pan(i) ostatnio pracował(a)?
[Ankieter: Wpisać rodzaj działalności w miejsce kropek, a
następnie wpisać w pudełka dwucyfrowo kod PKD z listy
kodów]

a. miesiąc |___|___|
b. rok |___|___|___|___|

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…
KOD PKD |___|___|

F5. Jak długo pracował(a) Pan(i) w ostatnim miejscu?
[Ankieter: Zapisać dwucyfrowo liczbę lat zaokrąglając do
pełnych lat]
F6a.

F6b.

F6c.

Jaką pracę wykonywał(a) Pan(i) w ostatnim miejscu pracy? Jak się nazywał Pana(i) zawód lub
zajęcie?
A jak nazywało się Pana(i) stanowisko pracy
(stanowisko robocze)?
Co Pan(i) w tej pracy robił(a)?
Jakie były Pana(i) główne obowiązki?

|___|___| lat

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

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
1. pracujący(a) na własny rachunek (np. działalność gospodarcza,
gospodarstwo rolne) Æ przejść do F9

F7. Czy pracował(a) Pan(i) wówczas jako:

2. pomagający członek rodziny Æ przejść do F9

[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
1. pracownik najemny (np. umowa o pracę, etat, umowa zlecenie)
F8. Czy zatrudniała Pana(ią) firma prywatna czy publiczna?

1. prywatna
2. publiczna
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[ANKIETER: Wręczyć kartę F9]

01.
02.
03.
04.

F9. Dlaczego przestał(a) Pan(i) pracować? Proszę podać
jedną główną przyczynę.

05.
06.
07.

[Ankieter: Zaznaczyć jedną odpowiedź]

08.
09.
10.
11.
12.

odszedłe(a)m na emeryturę
odszedłe(a)m na wcześniejszą emeryturę
odszedłe(a)m, bo przeszedłem na rentę
straciłe(a)m pracę wskutek bankructwa pracodawcy, likwidacji
stanowiska pracy, zwolnień grupowych
zostałe(a)m zwolniony z innych przyczyn
odszedłe(a)m, bo za mało zarabiałe(a)m
odszedłe(a)m z powodu złych warunków w pracy (innych niż finansowe)
zakończyłe(a)m pracę na czas określony/ dorywczą
ze względów rodzinnych, osobistych
z powodu choroby, niepełnosprawności
podjąłem/podjęłam naukę (szkolenie)
inne przyczyny

F10. Od jak dawna szuka Pan(i) pracy?
|___|___|___| miesięcy

[Ankieter: Zapisać odpowiedź trzycyfrowo w przeliczeniu
na miesiące]
F11. Przy jakim minimalnym miesięcznym wynagrodzeniu
netto był(a)by Pan(i) gotów(gotowa) podjąć pracę?

|___|___|___|___|___| zł
99998. nie potrafię/nie chcę powiedzieć

[Ankieter: Zapisać 5-ciocyfrowo w pełnych złotych]
F12. A gdyby była jakaś dowolna praca natychmiast, ale
o 10% niżej wynagradzana niż Pan(i) podał(a), to czy
zgodził(a)by się Pan(i) ją przyjąć?

1. tak
2. nie

01.
02.
03.
04.

F13. Jakie kroki podjął(ęła) Pan(i) w celu znalezienia pracy (w ostatnich 4 tygodniach)? Chodzi tylko o to, co robił(a) Pan (i) w ostatnim miesiącu!
[Ankieter: Nie odczytywać odpowiedzi. Zaznaczyć
wszystkie odpowiedzi]

F14. Jakiej pracy Pan(i) szuka?
[Ankieter: Odczytać odpowiedzi]

[ANKIETER: Wręczyć kartę F15]
F15. Czy zdarzyło się, że mógł (mogła) Pan (i) podjąć
pracę, bo znalazł(a) ofertę, ale zrezygnował(a) Pan(i) z
niej.
Jeśli tak to proszę powiedzieć z jakich powodów?
[Ankieter: Zaznaczyć wszystkie odpowiedzi]

w tym czasie żadnych
chodziłe(a)m do urzędu pracy
poszukiwał(a)em przez prywatne biuro pośrednictwa pracy
zgłosiłem się na ogłoszenie umieszczone w prasie, Internecie,
w innym miejscu
05. dałe(a)m ogłoszenie do prasy, Internetu, w inne miejsce
06. zgłosiłem się do swojego dawnego pracodawcy
07. zgłosiłem się do pracodawców, u których nie pracowałem
przedtem
08. poszukiwałe(a)m przez krewnych lub osobistych znajomych
09. poszukiwałe(a)m przez kontakty zawodowe (znajomych z pracy)
10. sam sobie próbuję zorganizować miejsce pracy. np. poszukuję
lokalu, załatwiam pożyczkę, przygotowuję zakup lub wynajem
sprzętu
11. przygotowuję się do przejęcia od rodziny firmy/ gospodarstwa
rolnego
12. dokształcam się
13. w inny sposób
1. stałej
2. dorywczej
3. jakiejkolwiek, byle była
01. tak, oferowano za niskie zarobki
02. tak, ale praca byłaby za ciężka
03. tak, czas pracy był za długi
04. tak, ale dojazd do pracy był za długi/daleki/kosztowny
05. nie odpowiadały mi godziny pracy (zmiany, praca w weekendy)
06. tak, ale to była praca w szkodliwych warunkach
07. tak, ale to była praca bez ubezpieczenia emerytalnego
08. tak, ale to była praca bez perspektyw rozwoju, awansu
09. tak, ale to była praca doraźna
10. tak, ale mieli za duże wymagania kwalifikacyjne, trudno byłoby
im sprostać
11. tak, z innych przyczyn
12. nie zdarzyło mi się
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G. NIEAKTYWNY ZAWODOWO

G1
G2

[ANKIETER: Moduł G zadać respondentom nieaktywnym zawodowo w rozumieniu instrukcji w części C,
tzn., dla których w pyt. C10 wskazano odp– 3 - nie ma pracy i nie szuka pracy lub nie może podjąć pracy
w ciągu najbliższych 2 tygodni]
Numer porządkowy osoby (ten sam co w wierszu C1 w części C)
[Ankieter: Wpisać nr porządkowy osoby z pyt. C1]|___|___|
Czy pracował(a) Pan (i) zarobkowo łącznie przynajmniej przez 12 miesięcy po ukończeniu 15 roku
życia?
Kiedy przestał(a) Pan(i) pracować po raz ostatni?
Proszę podać przybliżoną datę.

G3

G5

a. miesiąc |___|___|

b. rok |___|___|___|___|
[Ankieter: UWAGA! Zapisać datę w formie: w podpunkcie a. Zapisać miesiąc (np. jeśli luty to 02) oraz
w podpunkcie b. rok.]
Jaki rodzaj działalności prowadziła firma (instytucja), w której Pan(i) ostatnio pracował(a)?

G4

1. tak
2. nie Æ przejść do G10

[Ankieter: Wpisać rodzaj działalności w miejsce
kropek, a następnie wpisać w pudełka dwucyfrowo
kod PKD z listy kodów]
Jak długo pracował(a) Pan(i) w ostatnim miejscu?
[Ankieter: Zapisać dwucyfrowo liczbę lat zaokrąglając do pełnych lat]

G6a. Jaką pracę wykonywał(a) Pan(i) w ostatnim
miejscu pracy? Jak się nazywał Pana(i) zawód
lub zajęcie?

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…
KOD PKD |___|___|
|___|___| lat

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

G6b. A jak nazywało się Pana(i) stanowisko pracy
(stanowisko robocze)?

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

G6c.

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

Co Pan(i) w tej pracy robił(a)?
Jakie były Pana(i) główne obowiązki?

........................................................................................................
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G7. Czy pracował(a) Pan(i) wówczas jako:
[Ankieter: Odczytać odpowiedzi]

1. pracujący na własny rachunek Æ przejść do G9
2. pomagający członek rodzinyÆ przejść do G9
3. pracownik najemny

G8. Czy zatrudniała Pana(ią) firma prywatna czy 1. prywatna
2. publiczna
publiczna?
01. odszedłe(a)m na emeryturę
02. odszedłe(a)m na wcześniejszą emeryturę
03. odszedłe(a)m, bo przeszedłem na rentę
04. odszedłe(a)m bo uzyskałem zasiłek przedemerytalny
[ANKIETER: Wręczyć kartę G9]
05. odszedłem bo uzyskałem świadczenie przedemerytalne
06. straciłe(a)m pracę wskutek bankructwa pracodawcy, likwidacji
G9. Dlaczego przestał(a) Pan(i) pracować?
stanowiska pracy, zwolnień grupowych
07. zostałe(a)m zwolniony z innych przyczyn
08. odszedłe(a)m, bo za mało zarabiałe(a)m
[Ankieter: Zaznaczyć wszystkie odpowiedzi]
09. odszedłe(a)m z powodu złych warunków w pracy (innych niż finansowe)
10. zakończyłe(a)m pracę na czas określony/dorywczą
11. ze względów rodzinnych, osobistych
12. z powodu choroby, niepełnosprawności
13. podjąłem/podjęłam naukę (szkolenie)
14. inne przyczyny
G10. Czy rozważa Pan(i) poszukiwanie pracy w 1. Tak, w ciągu najbliższego roku
2. Tak, ewentualnie w ciągu następnych kilku lat
przyszłości? Jeśli tak, to w jakim czasie?
3. Nie
G11. Od czego przede wszystkim zależy to, czy 1. Skończę naukę
zacznie Pan(i) poszukiwać pracę? Proszę podać 2. Poprawi się sytuacja na rynku pracy, będzie więcej ofert
jedną główny warunek.
3. Poprawi się sytuacja na rynku pracy, będą oferować wyższe zarobki
4. Zmieni się moja sytuacja rodzinna (dzieci dorosną, inne)
[Ankieter: Nie odczytywać odpowiedzi. Zazna5. Gdyby nastąpiło obniżenie dochodów rodziny np. inny domownik straczyć jedną odpowiedź.]
ciłby pracę, albo zabraliby nam świadczenia, które dostajemy
6. Inne
01. Mam wystarczające dochody własne np. z emerytury/ wcześniejszej
emerytury/ renty/ świadczenia przedemerytalnego/ zasiłku
02. Rodzina ma wystarczające dochody, nie muszę pracować
[ANKIETER: Wręczyć kartę G12]
03. Stracił(a)bym wcześniejszą emeryturę lub rentę, lub inne dochody
socjalne, to się nie opłaca
G12. Dlaczego aktualnie nie rozważa Pan(i)
04. Uczę się
podjęcia pracy zarobkowej?
05. Szukałem pracy i straciłem nadzieje na jej znalezienie
06. Nigdy nie szukałem pracy, ale nie wierzę, że mogę ją znaleźć
[Ankieter: Zaznaczyć wszystkie odpowiedzi]
07. Mam obowiązki rodzinne
08. jestem chory, niepełnosprawny, za stary
09. nie chcę pracować
10. inne przyczyny
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MODUŁ Q – KAPITAŁ SPOŁECZNY

Q1. Czy zna Pan(i) kogoś, kto....
KARTA Q1a
ANKIETER: dla każdej odpowiedzi „tak” dopytaj: czy ta osoba to znajomy, przyjaciel, czy członek rodziny?
Q1
TAK
... ma dobre kontakty z gazetą, stacją radiową, telewizyjną?
... zna biegle w mowie i piśmie język obcy?
...potrafi obsługiwać komputer?
...potrafi grać na instrumencie?
...aktywnie działa w partii politycznej (jest radnym
/radną w gminie/powiecie/województwie)?
...posiada wyższe wykształcenie?
...wie dużo na temat prawa?
...potrafi reperować rower, samochód itp.?
...czasem ma możliwość zatrudnić inne osoby?
...mieszka na stałe i pracuje za granicą?

Q1a
Członek
rodziny

Q1a
Przyjaciel

Q1a
Znajomy

1

1

2

3

2
3
4
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

6
7
8
9
10

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

Q2. Gdyby potrzebował(a) Pan(i) pomocy w następujących przypadkach, czy zna Pan(i) osobę, którą swobodnie
mógłby (mogłaby) Pan(i) poprosić o pomoc?
ANKIETER: dla każdej odpowiedzi „tak” dopytaj: czy ta osoba to znajomy, przyjaciel, czy członek rodziny?
Q2
TAK
... znalezienie pracy wakacyjnej dla kogoś z rodziny
... pomoc przy przeprowadzce
... zrobienie zakupów, gdy jest Pan(i) chory(a)
...pożyczenie dużej sumy pieniędzy
...udzielenie porady w sprawach prawnych
...udzielenie dobrej opinii dla pracodawcy, gdy starał(a)by się Pan(i) o pracę u niego
...zaopiekowanie się dziećmi
...udzielenie porady w przypadku konfliktu z członkami rodziny
...znalezienie pracy za granicą

Q2a
Członek
rodziny

Q2a
Przyjaciel

Q2a
Znajomy

1
2
3
4
5
6

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

7
8

1
1

2
2

3
3

9

1

2

3

Q3. Czy uważa Pan(i), że gdyby nadarzyła się okazja większość ludzi starałaby się Pana(ią) wykorzystać, czy też
starałaby się postępować uczciwie?
Odpowiadając proszę posłużyć się tą kartą:
Większość ludzi starałaby się mnie wykorzystać
00
01

02

03

04

05

06

07

08

Większość ludzi
starałaby się postępować uczciwie
09
10
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Q4. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy uczestniczył(a) Pan(i) lub uczestniczy w jakiś sposób w działaniach organizacji albo stowarzyszeń które odczytam?
Odpowiadając proszę posłużyć się tą kartą:

Klub sportowy lub organizacja związana ze sportem, turystyką i rekreacją?
Organizacja związana z działalnością kulturalną lub
hobbystyczną
Związek zawodowy
Organizacja rolnicza, zawodowa lub środowisk
businessu (np. izba rzemieślnicza)
Organizacja zajmująca się pomocą humanitarną,
prawami człowieka, mniejszościami lub migrantami
Organizacja działająca na rzecz ochrony środowiska, pokoju lub praw zwierząt
Organizacja religijna lub kościelna
Partia polityczna
Organizacja na rzecz nauki edukacji, organizacja
nauczycieli, rodziców
Klub – np. klub młodzieżowy, klub seniora, klub
kobiecy, towarzystwo samopomocowe, w tym bezrobotnych, byłych pracowników PGR
Jakakolwiek inna organizacja podobna do wymienionych

Q4
tak

Q4a
Człon
kostwo

1

1

Q4a.
Udział
w
dział.
2

Q4a.
Datki
pienię
żne
3

Q4a. Dobrowolna,
nieodpłatna
praca
4

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Q5. Proszę teraz pomyśleć o okolicach, w których Pan(i) mieszka. Chciał(a)bym, aby ocenił(a) Pan(i) mieszkanie w
tych okolicach pod różnymi względami. Przy odpowiedzi proszę posłużyć się stopniami szkolnymi – 1 to ocena najgorsza, „pałka”, a 6 to ocena najlepsza, „celująca”
Ocena
Możliwość kształcenia się dzieci i młodzieży
Możliwość znalezienia dobrej pracy
Możliwość dokształcania się, zdobywania nowych umiejętności
Czystość środowiska – czyste powietrze, woda
Dojazdy, połączenia do innych ośrodków
Możliwość spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież
Poziom bepieczeństwa, tj ludzie mogą się czuć bezpiecznie
Jakość nauczania w szkołach
Czystość ulic, domów – estetyka otoczenia
Opieka nad ludźmi potrzebującymi pomocy – chorymi, starszymi
Możliwość leczenia się - dostęp do służby zdrowia, przychodni, lekarzy

KARTA Q6
Q6. Proszę teraz pomyśleć o kilku ostatnich latach. Czy w Pana(i) odczuciu życie w tej okolicy

Q7. Gdyby teraz miał(a) Pan(i) doradzić swemu dorastającemu
dziecku, to czy doradził(a) by mu Pan(i):
Q8a. Czy w celu poprawy swojej obecnej sytuacji na rynku pracy (zawodowej) chciałby Pan(i) w najbliższym czasie wziąć
udział w szkoleniach podwyższających kwalifikacje w obecnym
zawodzie;

1. Bardzo zmienia się na lepsze
2. Trochę zmienia się na lepsze
3. Nie zmienia się
4. Trochę zmienia się na gorsze
5. Bardzo zmienia się na gorsze
6. nie wiem/ trudno powiedzieć
7. Zostać tutaj, mieszkać i żyć tutaj
8. Wyjechać stąd
9. nie wiem/ trudno powiedzieć
1. tak Æ przejść do Q9
2. nie
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Q8b. Czy w celu poprawy swojej obecnej sytuacji na rynku pracy (zawodowej) chciałby Pan(i) w najbliższym czasie wziąć
udział w szkoleniach przekwalifikowujących do innego zawodu;

1. takÆ przejść do Q9
2. nie

Q8c. Czy w celu poprawy swojej obecnej sytuacji na rynku pracy (zawodowej) chciałby Pan(i) w najbliższym czasie podjąć
kształcenie podnoszące lub uzupełniające poziom wykształcenia

1. takÆ przejść do Q12
2. nie Æ przejść do Q13

Q9 Jakie kwalifikacje chciałby Pan zdobyć w wyniku tych szkoleń?
Q10. Jaki zawód chciałby Pan zdobyć w wyniku tych szkoleń?

KARTA Q11.
Q11 Dlaczego nie wziął/ wzięła Pan(i) do tej pory udziału w takim
szkoleniu?
ANKIETER: Proszę wskazać maksymalnie 3 przyczyny
Po zapisaniu odp. przejść do pyt. Q13.

KARTA Q12.
Q12 Dlaczego Pan (i) do te pory nie podją(ę)ł(a ) takiego kształcenia?
ANKIETER: Proszę wskazać maksymalnie 3 przyczyny

…………………………..
Æ przejść do Q11
WPISAĆ ZAWÓD
…………………………..
Æ przejść do Q11
01.
02.

Nie ma takich szkoleń (nikt nie organizuje),
PUP organizował szkolenia, ale nie wysyłał
mnie, bo jestem za stary(a) lub mam za niski
poziom wykształcenia,
03. nie miałe(a)m pieniędzy na pokrycie kosztów
szkoleń,
04. nie miełe(a)m jak dojeżdżać na szkolenia
05. musiał(a)bym daleko dojeżdżać na szkolenia(to
kosztuje, zajmuje za dużo czasu)
06. obawiałe(a)m się, czy umiałbym się znów
uczyć, po tylu latach przerwy
07. poszedłbym na szkolenie,gdyby to było wyłącznie szkolenie praktyczne, a kursy o których
słyszałe(a)m są tez teoretyczne
08. nie mogłe(a)m pogodzić kształcenia z moimi
zajęciami zarobkowymi
09. nie mogłe(a)m pogodzić kształcenia z moimi
zajęciami rodzinnymi
10. nie wiedziałe(a)m, czy rodzina by zaakceptowała moje szkolenia
11. obawiałe(a)m się reakcji znajomych
12. mógłbym (mogłabym) szkolić się w innych godzinach, niż przeprowadza się takie kursy
13. jeszcze nie zdążyłem, dopiero niedawno wpadłem na ten pomysł
1. nie miałe(a)m pieniędzy na pokrycie kosztów
kształcenia
2. nie miełe(a)m jak dojeżdżać do szkoły /na uczelnię
3. musiał(a)bym daleko dojeżdżać do szkoły /na
uczelnię (to kosztuje, zajmuje za dużo czasu)
4. obawiałe(a)m się, czy umiałbym się znów uczyć,
po tylu latach przerwy
5. nie mogłe(a)m pogodzić kształcenia z moimi zajeciami zarobkowymi
6. nie mogłe(a)m pogodzić kształcenia z moimi zajeciami rodzinnymi
7. nie wiedziałe(a)m, czy rodzina by zaakceptowała
moją naukę /studia
8. obawiałe(a)m się reakcji znajomych
9. mógłbym (mogłabym) kształcić się w innych godzinach, niż funkcjonuje nauka w szkole / na
uczelni
10.jeszcze nie zdążyłe(a)m, dopiero niedawno wpadłem na ten pomysł
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1.
Q13. Czy był(a)by Pan(i) gotów(a) dla poprawy swojej
sytuacji zawodowej

2.
3.
4.
5.

KARTA Q14
Q14.Na ile od Pana(i) zarobków lub dochodów zależy
zaspokojenie potrzeb Pana(i) rodziny?
[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]
ANKIETER: KARTA Q15
Q15. Jeśli by Pan niespodziewanie dostał pewną kwotę pieniędzy np. 5 tys. zł, na co by Pan(i) ją przeznaczył(a) w pierwszej kolejności

[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]]

1.
2.
3.
4.
5.

TAK
dojeżdżać do pracy, poświęcając na to
więcej niż 2 godz. dziennie?---------------------- 01
podjąć pracę u pracodawcy wymagającego
okresowych kilkutygodniowych wyjazdów
do pracy poza miejsce zamieszkania --------- 01
przeprowadzić się do innej miejscowości
(w Polsce)? ------------------------------------------ 01
okresowo podjąć pracę za granicą? -------------- 01
przeprowadzić się na długo (a nawet
na stałe) za granicę? ------------------------------ 01

NIE
02
02
02
02
02

wyłącznie od moich zarobków lub dochodów
głównie od moich zarobków lub dochodów
w pewnej części od moich zarobków lub dochodów
w niewielkiej części od moich zarobków lub dochodów
nie zależy
01. Spłatę długów, pożyczek
02. zaspokojenie najpilniejszych potrzeb jedzeniowych, lub odzieżowych
03. Doposażenie mieszkania
04. remont, naprawy, odnowienie mieszkania
05. Leczenie
06. Pomoc rodzicom
07. Pomoc dzieciom / wnukom
08. Pomoc innym członkom rodziny/ przyjaciołom
09. Remont, wymianę, zakup samochodu
10. Zakup/ wymianę komputera
11. Przyjemności: zakup aparatu fotograficznego,
telewizora, wycieczkę i inne
12. Powiększenie oszczędności
13. Nie wiem
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