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Kwestionariusz standaryzowanego wywiadu z osobami w wieku
okołoemerytalnym

CZĘŚĆ I
SCREENER

1. Mężczyzna Æ sprawdzić. z formularzem doboru
2. KobietaÆ sprawdzić. z formularzem doboru

S1. Pleć respondenta.
S2A. Ile ma Pan(i) lat?
ANKIETER: Zapisz wiek respondenta

|___|___| lat Æ sprawdzić. z formularzem doboru

S2B. ANKIETER: na podstawie wieku dokonaj kwalifikacji mężczyzny -respondenta do dalszego wywiadu]
WYWIAD KONTYNUOWAĆ JEŚLI MĘŻCZYZNA
JEST W WIEKU 55-70 LAT
S2C. ANKIETER: na podstawie wieku dokonaj kwalifikacji kobiety -respondenta do dalszego wywiadu

1. jeśli to mężczyzna i jest w wiekuÆ ZAKOŃCZ WYWIAD
- poniżej 55 lat (ma 54 lat lub mniej)
- więcej niż 70 lat (ma 71 lat lub więcej)
2. jeśli to jest mężczyzna w wieku od 55 do 70 lat
1. jeśli to kobieta i jest w wiekuÆ ZAKOŃCZ WYWIAD
- poniżej 50 lat (ma 49 lat lub mniej)
- więcej niż 65 lat (ma 66 lat lub więcej)
2. jeśli to jest kobieta w wieku od 50 do 65 lat

WYWIAD KONTYNUOWAĆ JEŚLI KOBIETA JEST W
WIEKU 50-65 LAT
S3. Czy w ciągu ostatnich 5 lat wykonywał Pan(i) 1. Tak
przez jakiś okres pracę w wymiarze co najmniej 1 2. NieÆ zakończyć wywiad
godziny tygodniowo przynoszącą zarobek lub dochód?
S4. Która instytucja zabezpiecza Pana(i) ubez-

pieczenie emerytalne/emeryturę?

1.
2.
3.

[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]

ZUS
KRUS

inna Æ zakończyć wywiad
ANKIETER: interesuje nas instytucja (ZUS, KRUS), z
której ankietowany będzie otrzymywał w przyszłości
emeryturę lub której płaci obecnie składki)
S5. Czy w ciągu ostatniego miesiąca brał(a) już Pan(i)
udział w badaniu dotyczącym Pana(i) sytuacji zawo- 1. Tak Æ zakończyć wywiad
dowej?
2. Nie Æ przejść do modułu A

MODUŁ A
PODSTAWOWE INFORMACJE O RESPONDENCIE

A1. W jakiej miejscowości mieszka Pan(i)?
[Ankieter: Zapisać nazwę miejscowości]

A1b. Wielkość miejscowości?
[ANKIETER: nie pytać respondenta]

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

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

1. w odległości do 20 km jest miasto liczące więcej niż 200.000 tys.
[ANKIETER: KARTA A2]
mieszkańców
A2. Czy mieszka Pan(i) w odległości mniejszej niż 20
2. w odległości do 20 km jest miasto liczące więcej niż 100.000 tys.
km od (innego) dużego miasta?
mieszkańców
3. w pobliżu (do 50 km) nie ma miast liczących więcej niż 100.000
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
tys. mieszkańców
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1. kawaler/panna
2. żonaty/zamężna
3. rozwiedziony/rozwiedziona
A3. Jaki jest Pana(i) stan cywilny?
4. wdowiec/wdowa
5. w kohabitacji/ partnerski związek bez ślubu
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
01. Nie ma ukończonego wykształcenia podstawowego
[ANKIETER: KARTA A4]
02. Podstawowe lub gimnazjalne
A4. Jakie jest Pan(i) wykształcenie?
03. Zasadnicze zawodowe
04. Średnie ogólnokształcące
ANKIETER: chodzi o poziom ukończonego wykształ- 05. Średnie zawodowe
cenia (posiadanie dyplomu ukończenia odpowiedniej 06. Policealne/ pomaturalne
07. Wyższe licencjackie/inżynierskie
szkoły / uczelni)
08. Wyższe magisterskie lub stopień naukowy
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
A5. Czy posiada Pan(i) którąś z następujących umie- 1. prawo jazdy kategorii B
jętności?
2. Znam co najmniej jeden język obcy w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację (pracę)
3.żadne
[ANKIETER: Zaznaczyć wszystkie odpowiedzi]]
[ANKIETER: KARTA A3]

A5c. A czy umie Pan(i):
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdej
umiejętności]

a. sprawnie pisać na komputerze
b. dokonywać obliczeń na komputerze
c. Uzyskiwać informacje z Internetu

Tak
01
01
01

nie
02
02
02

A6. Czy i w ilu szkoleniach, kursach, warsztatach
związanych z pracą zawodową uczestniczył(a) Pan(i)
w ciągu ostatnich 5 lat (nie licząc szkoleń BHP)?
Uwaga: 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

liczba szkoleń, kursów |___|___|
00. w żadnym
98. nie wiem/ trudno powiedzieć
99. odmowa odpowiedzi

[ANKIETER: Zapisz dwucyfrowo liczbę wszystkich
szkoleń łącznie Jeśli respondent nie uczestniczył w
żadnym szkoleniu wpisać 00 ]
A7. W którym roku podjął(ęła) Pan(i) pierwszą pracę
zarobkową?

|___|___|___|___| rok

[ANKIETER: Zapisać odpowiedź czterocyfrowo]
A8. Przez ile lat łącznie Pan(i) pracował(a) zarobkowo?

|___|___| lat

[ANKIETER: Zapisać odpowiedź dwucyfrowo]
A9. Przez ile lat pracy był Pan ubezpieczony emerytalnie w ZUS?

|___|___| lat
99. Nie byłem(am) ubezpieczony w ZUS

[ANKIETER: Zapisać odpowiedź dwucyfrowo]
A9a. Przez ile lat pracy był Pan ubezpieczony emerytalnie KRUS?
|___|___| lat
99. Nie byłem(am) ubezpieczony w KRUS
[ANKIETER: Zapisać odpowiedź dwucyfrowo]
1. Bardzo dobreÆprzejść do A12
[Ankieter: KARTA A10]
2. dobreÆprzejść do A12
A10. Jak ogólnie określiłby Pan/ określiłaby Pani stan 3. takie sobie (ani dobre, ani złe) Æprzejść do A12
4. złe
swojego zdrowia?
5. bardzo złe
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
1. Tak, całkowicie ograniczoną
A11. Czy z powodu problemów zdrowotnych (choro2. Tak, poważnie ograniczoną
by przewlekłej, kalectwa) w ciągu co najmniej ostat3. Nie
nich sześciu miesięcy odczuwa (ma) Pan/ Pani ograniczoną zdolność do wykonywania podstawowych
czynności właściwych dla Pana/ Pani wieku?
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
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[Ankieter: KARTA A12]
A12. Czy posiada Pan/ Pani ważne orzeczenie ustalające niesprawność (niezdolność do pracy lub inwalidztwo wydane przez Zespół do spraw orzekania o
stopniu niepełnosprawności/ ZUS lub KRUS?
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź. Jeśli respondent posiada dwa orzeczenia proszę zaznaczyć
nowsze]

1.
2.
3.
4.
5.

A13. Czy z powodu ograniczenia sprawności (z powodu pogorszenia się stanu zdrowia) musiał Pan/
musiała Pani ograniczyć pracę (lub: zrezygnować z
pracy)?
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
A15. Czy aktualnie Pan)(i) pracuje zarobkowo w
wymiarze co najmniej 1 godziny tygodniowo?

NieÆprzejść do A15
Tak, posiadam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub o I grupie inwalidztwa
Tak, posiadam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub o całkowitej niezdolności do pracy lub o II grupie
inwalidztwa
Tak, posiadam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności
lub o częściowej niezdolności do pracy lub o celowości przekwalifikowania zawodowego lub o II grupie inwalidztwa
Tak, posiadam orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
1.
2.
3.
4.
5.

tak, musiałem(am) ograniczyć pracę
tak, musiałem(am) zrezygnować z pracy
nie
nie wiem/ trudno powiedzieć
odmowa odpowiedzi

1.
2.

Tak
NieÆprzejść do modułu N

1.

Tak, na rachunek własny w indywidualnym gospodarstwie rolnymÆ przejść do modułu R
Tak, jako pomagający członek rodziny w indywidualnym gospodarstwie rolnymÆ przejść do modułu R
NieÆ przejść do modułu B

[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
A16. Następne pytania będą dotyczyły Pana(i) pracy.
Jeśli pracuje Pan(i) w kilku miejscach, proszę wybrać
to miejsce pracy, które jest dla Pana(i) głównym
miejscem pracy biorąc pod uwagę stałość swojego
zatrudnienia i wysokość dochodów /zarobków.
Czy Pana(i) główną pracą jest praca na rachunek
własny lub jako pomagającego członka rodziny w
indywidualnym gospodarstwie rolnym
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: Zaznaczyć jedną odpowiedź]

2.
3.
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MODUŁ B
AKTUALNA PRACA ZAROBKOWA RESPONDENTA PRACUJĄCEGO POZA ROLNICTWEM

B1. Od kiedy Pan(i) pracuje w miejscu pracy,
które obecnie jest dla Pana(i) głównym miejscem pracy ? Proszę podać rok.

rok |___|___|___|___|

[ANKIETER: zapisać odpowiedź czterocyfrowo]
[ANKIETER: KARTA PKD]

…………………………………………………

B2. Jaki rodzaj działalności prowadzi firma
(instytucja), która jest Pana(i) głównym miejscem pracy ?

…………………………………………………
KOD PKD |___|___|

ANKIETER: Wpisać rodzaj działalności w miejsce kropek, a następnie wpisać w pudełka
dwucyfrowo kod PKD z listy kodów
[ANKIETER: KARTA B3]
B3. Czy pracuje Pan(i) jako:
ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]
B4. Czy zatrudnia Pana(ią) firma prywatna
czy publiczna?
ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź.
Po zapisaniu odpowiedzi przejść do pytania B6]
B5. Dla ilu klientów (firm/instytucji) – biorąc pod
uwagę ostatni rok - wykonuje Pan(i) pracę?
ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź Po
zapisaniu odpowiedzi przejść do pytania B8]]
[ANKIETER: KARTA B6]
B6. Jak Pan(i) sądzi, czy w przypadku odejścia
Pana(i) z pracy łatwo byłoby zastąpić Pana(ią)
innym pracownikiem?
[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]
[ANKIETER: KARTA B7]
B7. Czy Pana(i) praca główna jest:
[ANKIETER: Zaznaczyć jedną odpowiedź]
B8. Jaki jest Pana(i) wykonywany zawód
ANKIETER: pytania 8a-8e służą do zakodowania zawodu
B8a. Jaką pracę wykonuje Pan(i) w głównym
miejscu pracy? Jak się nazywa Pana(i) zawód
lub zajęcie?
[ANKIETER: zapisać dosłownie odpowiedź
respondenta]
B8b. A jak nazywa się Pana(i) stanowisko pracy (stanowisko robocze)?
[ANKIETER: zapisać dosłownie odpowiedź
respondenta]
B8c. Co Pan(i) w tej pracy robi?
Jakie są Pana(i) główne obowiązki?
[ANKIETER: zapisać dosłownie odpowiedź
respondenta]
B8d. Czy kieruje Pan(i) pracą innych osób?
[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]

1. pracujący na własny rachunek poza rolnictwem indywidualnym (działalność gospodarcza)Æprzejść do B5
2. pomagający członek rodziny poza rolnictwem indywidualnym Æprzejść
do B6
3. pracownik najemny (np. umowa o pracę, umowa zlecenie)
1. prywatna
2. publiczna
3. nie wiem/ trudno powiedzieć
4. odmowa odpowiedzi
Po zapisaniu odpowiedzi przejść do pytania B6
1. tylko dla jednego (jednej firmy/instytucji)
2. głównie dla jednego stałego klienta (firmy/instytucji), dodatkowo czasem
dla innych
3. dla wielu
1. bardzo łatwo
2. raczej łatwo
3. raczej trudno
4. bardzo trudno
5. nie wiem
1. stała, na podstawie umowy na czas nieokreślony
2. na podstawie umowy na czas określony
3. na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło lub inną umowę
4. bez umowy
ANKIETER: nie wpisywać symbolu, to zrobią osoby zajmujące się kodowaniem
|___|___|___|___|___|
………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..
1. tak
2. nie
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B8e. Czy w tej pracy jest Pan(i):
[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]
B9. Ile osób pracuje w Pana(i) firmie/instytucji/gospodarstwie rolnym. Proszę
zliczyć wszystkie osoby razem z Panem/ Panią?
ANKIETER: Zaznacz odpowiedni przedział]

1. pracownikiem najemnym
2. właścicielem / współwłaścicielem tego zakładu / firmy
3. inna odpowiedź (jaka? ...............................................
4. nie wiem/ trudno powiedzieć
5. odmowa odpowiedzi
1. 1 osoba
2. 2-9
3. 10-50
4. 51-100
5. 101-250
6. 251 i więcej
7. nie wiem

B10. Ile godzin przeciętnie tygodniowo pracuje
Pan(i) w miejscu głównej pracy?
ANKIETER: Zapisać odp. trzycyfrowo w godzinach
B11. Ile czasu zajmuje Panu(i) dojazd (dojście)
z domu do głównego miejsca pracy w obie
strony? Proszę podać czas w minutach.

|___|___|___| godzin
1.
2.
3.

pracuję na miejscu / w domu
przeciętnie |___|___|___| minut każdego dnia pracy
wyjeżdżam do pracy na dłuższe okresy i nie wracam codziennie do
domu

ANKIETER: Zapisać odp. trzycyfrowo w przeliczeniu na minuty
B12. 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 pięciocyfrowo]

|___|___|___|___|___| zł
99999. nie potrafię/nie chcę powiedzieć

ANKIETER: Æ Wyjaśnić, że ta informacja jest
potrzebna po to, by zbadać, jakie zarobki zachęcają ludzi do utrzymania pracy a jakie
powodują, że starają się jak najprędzej zaprzestać pracy i pójść na emeryturę
[ANKIETER: KARTA B13]
B13. Czy Pana zarobki (dochody z pracy) są
stałe, czy raczej wahają się?
[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]
ANKIETER: wyjaśnić, że chodzi o to, czy kwota
zarobków jest taka sama każdego miesiąca i
poprosić żeby respondent określił, która z odpowiedzi najbardziej pasuje do jego sytuacji
[ANKIETER: KARTA B14]
B14. Jak zmieniły się Pana(i) przeciętne zarobki (dochody) w tym miejscu pracy, licząc ostatnie 3 lata?
[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]
[ANKIETER: KARTA B15]
B15. Czy – gdyby była taka możliwość - zmienił(a)by Pan(i) obecną (główną) pracę?
[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]
[ANKIETER: KARTA B16]
B16. A proszę powiedzieć, czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy istnieje zagrożenie utratą
Pana(ią) pracy. Czy taka możliwość jest…

1.
2.
3.
4.

Stałe wynagrodzenie co miesiąc (nie licząc premii)
Wahają się ale niewiele, o kilka procent
Wahają się nawet o 20% i więcej
Bywa, że w jednym miesiącu mam dochody wysokie, a potem
przez kilka miesięcy bardzo małe

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

wzrosły o więcej niż 20%
wzrosły o 10-20%
wzrosły o mniej niż 10%
są mniej więcej takie same
moje zarobki spadły
pracuję w tym miejscu krócej niż od 3 lat
1.
2.
3.
4.
5.

tak, na pewno bym zmienił(a)
tak, raczej bym zmienił(a)
nie wiem, czy bym zmienił(a)
nie, raczej bym nie zmieniła(a)
nie, na pewno bym nie zmienił(a)

1.
2.
3.
4.
5.

bardzo prawdopodobna
raczej prawdopodobna
niezbyt prawdopodobna
w ogóle nieprawdopodobna
nie wiem

[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]
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[ANKIETER: KARTA B17]
B17. Jak łatwo mógł(a)by Pan(i) znaleźć inną
pracę, równie korzystną (np. zapewniającą
takie same dochody i świadczenia), z której
był(a)by Pan(i) równie zadowolona, jak z obecnej pracy?

1.
2.
3.
4.
5.

bardzo łatwo
raczej łatwo
raczej trudno
bardzo trudno
nie wiem

[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]
[ANKIETER: KartaB18]
B18. Jak ocenia Pan(i) swoją obecną (główną)
pracę? Jakie są jej podstawowe wady, takie że
nawet warto byłoby się zastanowić nad jej
zmianą?
W pierwszej kolejności proszę wskazać najważniejszą wadę, następnie drugą i trzecią co
do ważności.

a)
b)
c)
d)

najważniejsza wada
|__|__|
druga co do ważności wada
|__|__|
trzecia co do ważności wada
|__|__|
żadna z powyższych odpowiedzi nie charakteryzuje mojej pracy
| 9| 9|

98. nie widzę więcej wad

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

za niskie zarobki
praca jest za ciężka, męcząca
muszę pracować zbyt wiele godzin
wymiar czasu pracy jest krótki a
chciał(a)bym pracować w większym wymiarze
za długi/daleki/kosztowny jest dojazd do
pracy
nie odpowiadają mi godziny pracy (zmiany, praca w weekendy itp.)
warunki pracy są szkodliwe dla zdrowia/
warunki pracy są niebezpieczne
w tej pracy nie mam ubezpieczenia emerytalnego, a to dla mnie ważne
nie mam perspektyw awansu ani wzrostu
zarobków (dochodów)
potrzebuję/chcę pracy stabilnej, kiedy
bym wiedział(a), jakie mam perspektywy
utrzymania zatrudnienia
w tej pracy nie wykorzystuję swoich kwalifikacji, umiem o wiele więcej
tu są potrzebne inne kwalifikacje, trudno
sprostać wymaganiom kwalifikacyjnym
tu na mnie spoczywa zbyt duża odpowiedzialność, sam muszę decydować o zbyt
wielu sprawach
jestem w pracy zupełnie pozbawiony(a)
samodzielności
to jest praca nudna
to jest praca źle odbierana /oceniana
przez otoczenie
tu permanentnie mnie źle oceniają niezależnie od tego, czego bym nie zrobił(a) /
w pracy ogólnie panuje zła atmosfera/
szef/szefowa krzyczą
ta praca ma inne wady

[ANKEITER: zapisać dwucyfrowo kod odpowiedzi]
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[ANKIETER: Karta B19]
a) najważniejsza zaleta
|__|__|
b) druga co do ważności zaleta
|__|__|
B19. Jakie podstawowe zalety dostrzega Pan(i)
c) trzecia co do ważności zaleta |__|__|
w swojej aktualnej, głównej pracy? Jakie cechy
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie charakteryzuje mojej pracy
sprawiają, że warto pozostać w tej pracy?
| 9| 9|
Proszę podać główne takie zalety (maksymalnie do trzech, uporządkowane od najważniejszej do mniej ważnych)
98. nie widzę więcej zalet
01. dobrze zarabiam
02. praca jest łatwa i lekka
03. odpowiada mi wymiar czasu zajmowanego przez pracę
04. są wygodne dla mnie godziny pracy
05. dojazd (dojście) do pracy jest krótki(e)
06. mam długie urlopy, mogę robić długie
przerwy w pracy
07. mam ubezpieczenie emerytalne, a o taką
pracę w mojej okolicy/zawodzie nie jest
łatwo
08. praca jest stabilna, daje mi pewność jutra,
nikt mnie z dnia na dzień nie zwolni
09. mam perspektywę awansu i/lub wzrostu
zarobków
10. tu wykorzystuję swoje kwalifikacje, zdolności
11. mogę być samodzielny(a) w pracy, mogę
wykazać się inicjatywą
12. ta praca jest interesująca, nie nudna
13. ta praca jest pożyteczna (społecznie)
14. tu mnie doceniają, praca zapewnia mi
uznanie, szacunek otoczenia
15. w pracy ogólnie panuje dobra atmosfera,
są miłe stosunki, szef/szefowa są „w porządku”
16. inne
[ANKEITER: zapisać dwucyfrowo kod odpowiedzi]
[ANKIETER: Karta B20]
B20. Czy podejmuje Pan(i) jakieś dodatkowe
prace? Czy ma Pan(i) taką dodatkową pracę?
[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]

1. tak, jedną na stałe
2. tak, więcej niż jedną na stałe
3. stale podejmuję różne prace doraźne
3. od czasu do czasu mam jakąś dodatkową pracę
4. na ogół nie
5. nie Æprzejść do B24
6. nie wiem/ trudno powiedziećÆprzejść do B24
7. odmowa odpowiedziÆprzejść do B24

B21. Ile czasu Pan(i) pracuje przeciętnie tygodniowo w dodatkowych miejscach pracy, biorąc
pod uwagę ostatni rok?
ANKIETER: Zapisać odpwiedź. dwucyfrowo w
godzinach
[ANKIETER: Karta B22]
B22. Czy dodatkową prace wykonuje Pan(i)
jako:

|___|___| godzin
1. pracujący na własny rachunek poza rolnictwem indywidualnym (działalność gospodarcza)
2. pomagający członek rodziny poza rolnictwem indywidualnym
3. pracownik najemny (np. umowa o pracę, umowa zlecenie)
4. pracujący na własny rachunek w rolnictwie indywidualnymÆprzejść do
B24
5.pomagający członek rodziny w rolnictwie indywidualnymÆprzejść do B24

[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]
[ANKIETER: KARTA PKD]

…………………………………………………

B23. Jaki rodzaj działalności prowadzi firma
(instytucja), która jest Pana(i) dodatkowym
miejscem pracy ?

…………………………………………………
KOD PKD |___|___|

ANKIETER: Wpisać rodzaj działalności w miejsce kropek, a następnie wpisać w pudełka
dwucyfrowo kod PKD z listy kodów
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B24. Która instytucja zabezpiecza Pana(i)

ubezpieczenie emerytalne/emeryturę?
[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]
ANKIETER: interesuje nas instytucja (ZUS,
KRUS), z której ankietowany będzie otrzymywał w przyszłości emeryturę lub której płaci
obecnie składki)

4.
5.

ZUSÆ przejść do modułu C
KRUSÆ przejść do modułu K
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Moduł N
NIEPRACUJĄCY Æ stan na rynku pracy i ostatnia praca
N1. Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni poszukiwał(a) Pan(i) pracy zarobkowej?

1. Tak
2. NieÆprzejść do N5

[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

N2. Jak długo poszukuje Pan(i) pracy?
Proszę podać liczbę miesięcy.
N3. Czy w obecnym lub następnym tygodniu
mógłby Pan(i) podjąć pracę?

|___|___| miesięcy
1. Tak
2. Nie

[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

N4. Czy poszukiwanie pracy rozpoczął Pan(i)
w związku z:

1. utratą pracy
2. rezygnacją z pracy
3. chęcią powrotu do pracy po przerwie

[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

Teraz chcielibyśmy zapytać o ostatnią Pana(i) pracę, która zapewniała Panu(i) nabycie uprawnień emerytalnych lub rentowych.
N5. Kiedy Pan(i) zakończył(a) tę pracę?

N6. W jakim charakterze Pan(i) tam pracował(a)?
ANKIETER: Odczytać odpowiedzi
[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

N7. Czy zatrudniała Pana(ią) firma prywatna
czy publiczna?
KARTA PKD
N8. Jaki rodzaj działalności prowadziła firma
(instytucja), która była tym miejscem pracy ?

w |___|___|___|___| roku
1. pracujący na własny rachunek poza rolnictwem indywidualnym
(działalność gospodarcza)Æprzejść do N9
2. pomagający członek rodziny poza rolnictwem indywidualnym
)Æprzejść do N9
3. pracownik najemny (np. umowa o pracę, umowa zlecenie)
4. pracujący na własny rachunek w rolnictwie indywidualnym (działalność gospodarcza)Æprzejść do N13
5. pomagający członek rodziny w rolnictwie indywidualnym )Æprzejść
do N13
1. prywatna
2. publiczna
…………………………………………………
…………………………………………………

ANKIETER: Wpisać rodzaj działalności w miej- KOD PKD |___|___|
sce kropek, a następnie wpisać w pudełka
dwucyfrowo kod PKD z listy kodów
N9. W jakim zawodzie Pana(i) wówczas praANKIETER: nie wpisywać symbolu, to zrobią osoby zajmujące się
cował(a)?
kodowaniem
ANKIETER: poniższych 5 pytań służy do zakodowania zawodu
N9a. Jaką pracę wykonywał(a) Pan(i) w głównym miejscu pracy? Jak się nazywał Pana(i)
zawód lub zajęcie?
N9b. A jak nazywało się Pana(i) stanowisko
pracy (stanowisko robocze)?
N9c. Co Pan(i) w tej pracy robił?
Jakie były Pana(i) główne obowiązki?
N9d. Czy kierował Pan(i) pracą innych osób?

|___|___|___|___|___|
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
1. tak
2. nie

[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

N9e. Czy w tej pracy był(a) Pan(i):
[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

1. pracownikiem najemnym
2. właścicielem / współwłaścicielem tego zakładu / firmy Æprzejść
do N11
3. inna odpowiedź (jaka? ...............................................
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N10. Biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy
przed przejściem na emeryturę lub rentę, ile
wynosiły Pana(i) przeciętne miesięczne zarobki (dochody) netto? ( „na rękę”)
|___|___|___|___|___| zł

ANKIETER: Æ Wyjaśnić, że ta informacja jest
potrzebna po to, by zbadać, jakie zarobki
zachęcają ludzi do utrzymania pracy a jakie
powodują, ż starają się jak najprędzej zaprzestać pracy i pójść mana emeryturę
Æ Zapisać odpowiedź 5-ciocyfrowo w pełnych
złotych
ANKIETER: Karta N11
N11. Czy Pana zarobki (dochody z pracy) były
regularne?
ANKIETER: wyjaśnić, że chodzi o to, czy kwota zarobków jest taka sama każdego miesiąca i
poprosić żeby respondent określił, która z odpowiedzi najbardziej pasuje do jego sytuacji
ANKIETER: Karta N12
N12. Jak zmieniły się Pana(i) przeciętne zarobki (dochody) w tym miejscu pracy, licząc
ostatnie 3 lata pracy?
[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

99999. nie potrafię/nie chcę powiedzieć

1.
2.
3.
4.

Stałe wynagrodzenie co miesiąc (nie licząc premii)
Wahały się ale niewiele, o kilka procent
Wahały się nawet o 20% i więcej
Bywało, że w jednym miesiącu miałe(a)m dochody wysokie,
a potem przez kilka miesięcy bardzo małe

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

wzrosły o więcej niż 20%
wzrosły o 10-20%
wzrosły o mniej niż 10%
są mniej więcej takie same
moje zarobki spadły
pracowałem w tym miejscu krócej niż przez 3 lata

ANKIETER: Karta N13
N13. Jak oceniał Pan(i) tamtą pracę? Jakie
były jej podstawowe wady? Proszę wskazać
najważniejszą dla Pana(i) wadę, drugą i trzecią
co do ważności.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

a) najważniejsza wada
|__|__|
b) druga co do ważności wada
|__|__|
c) trzecia co do ważności wada
|__|__|
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie charakteryzuje tamtej
pracy
| 9| 9|

za niskie zarobki
praca jest za ciężka, męcząca
musiałem pracować zbyt wiele godzin
98. nie widzę więcej wad
za długi/daleki/kosztowny był dojazd do
pracy
nie odpowiadały mi godziny pracy (zmiany, praca w weekendy itp.)
warunki pracy były szkodliwe dla zdrowia/
warunki pracy były niebezpieczne
nie miałem(am) perspektyw awansu ani
wzrostu zarobków (dochodów)
potrzebowałe(a)m zapewniającej stabilne
dochody, a tego nie miałe(a)m
w tej pracy nie wykorzystywałe(a)m swoich kwalifikacji, umiałe(a)m o wiele więcej
tam były potrzebne inne kwalifikacje,
trudno było sprostać wymaganiom kwalifikacyjnym
spoczywała na mnie zbyt duża odpowiedzialność, sam musiałe(a)m decydować o
zbyt wielu sprawach
byłe(a)m w pracy zupełnie pozbawiony(a)
samodzielności
to była praca nudna
to była praca źle odbierana /oceniana
przez otoczenie
permanentnie mnie źle oceniano niezależnie od tego, czego bym nie zrobił(a) /
w pracy ogólnie panowała zła atmosfera
ta praca miała inne wady
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ANKIETER: Karta N14
a) najważniejsza zaleta
|__|__|
b) druga co do ważności zaleta
|__|__|
c) trzecia co do ważności zaleta |__|__|
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie charakteryzuje
mojej pracy
| 9| 9|

N14. Jakie podstawowe zalety dostrzegał(a)
Pan(i) w tamtej pracy? Proszę wskazać najważniejszą dla Pana(i) zaletę, drugą i trzecią
co do ważności.
01. dobrze zarabiałe(a)m
02. praca była łatwa i lekka
03. odpowiadał mi wymiar czasu zajmowanego przez pracę
04. były wygodne dla mnie godziny pracy
05. dojazd (dojście) do pracy był krótki(e)
06. miałe(a)m długie urlopy, mogłe(a)m robić
długie przerwy w pracy
07. praca była stabilna, dawała mi pewność
jutra, nikt mnie z dnia na dzień nie zwolni
08. miałe(a)m perspektywę awansu i/lub
wzrostu zarobków
09. wykorzystywałe(a)m swoje kwalifikacje,
zdolności
10. mogłe(a)m być samodzielny(a) w pracy,
mogłe(a)m wykazać się inicjatywą
11. ta praca była interesująca, nie nudna
12. ta praca była pożyteczna (społecznie)
13. tam mnie doceniali, praca zapewniała mi
uznanie, szacunek otoczenia
14. w pracy ogólnie panowała dobra atmosfera, były miłe stosunki, szef/szefowa byli „w
porządku”
15. inne
KARTA N15
N15. Lista zawiera różne warunki, które mogą mieć
wpływ na decyzję o podjęciu pracy. Proszę powiedzieć, które z nich mogłyby mieć wpływ na podjęcie
pracy przez Pana(ią)?
[ANKIETER: zaznaczyć wszystkie odpowiedzi w
kolumnie N15]
N16. Który z podanych czynników jest dla Pana(i)
najważniejszy?
[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź w kolumnie N16]
N16a a który ustawił(a)by Pan(i) na drugim miejscu?
[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź w kolumnie N16a]
N16b a który ustawił(a)by Pan(i) na trzecim miejscu?
[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź w kolumnie N16b]

98. nie widzę więcej zalet

N15

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

l.

N16 N16a

N16b

gdybym znalazł(a) dobrze płatną pracę ---------- 01----- 01----- 01
gdybym znalazł(a) pracę dającą mi poczucie
spełnienia --------------------------------------------- 02----- 02----- 02
gdybym znalazł(a) pracę odpowiednią do
moich możliwości------------------------------------ 03----- 03----- 03
gdybym mógł / mogła znaleźć pracę blisko
miejsca zamieszkania------------------------------ 04----- 04----- 04
gdybym znalazł(a) pracę na niepełny etat ------- 05----- 05----- 05
gdybym mógł / mogła pracować w domu -------- 06----- 06----- 06
gdybym mógł / mogła ustalać godziny pracy
stosowanie do moich potrzeb -------------------- 07----- 07----- 07
gdybym był(a) mniej obciążony(a) pracami
domowymi i opieką --------------------------------- 08----- 08----- 08
gdyby mój stan zdrowia poprawił się -------------- 09----- 09----- 09
gdyby wymagała tego sytuacja materialna
mojej rodziny ----------------------------------------- 10----- 10----- 10
gdybym mógł/ mogła pracować nie tracąc
całości lub części dochodów z tytułu
świadczeń społecznych, które teraz pobieram ------- 11----- 11
----------------------------------------------------------- 11
gdybym wiedział(a), że moja praca znacząco
wpłynie na wysokość mojej przyszłej
emerytury.--------------------------------------------- 12----- 12----- 12

01

12

02
03
04
05
06
07
08
09
10

11
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KARTA N17
N17. Lista zawiera różne czynniki, które mogą
utrudniać podjęcie pracy. Proszę powiedzieć które
z nich utrudniają w Pana(i) sytuacji podjęcie pracy?
[ANKIETER: zaznaczyć wszystkie odpowiedzi
respondenta w kolumnie N17]]

------------------------------------------------------------------------------------ N17 N17a
a. mój stan zdrowia nie pozwala mi pracować ------------------------ 01
01
b. jestem odpowiedzialny (a) za prowadzenie gospodarstwa
domowego i nie ma nikogo innego kto mógłby się tym zająć ---- 02
02
c. opiekuję się dziećmi lub osobami starszymi lub
niepełnosprawnymi i nie ma możliwości zorganizowania tej
opieki w inny sposób -------------------------------------------------------- 03
03
d. mam inne zajęcia, z którymi praca mogłaby kolidować --------- 04
04

N17a. Które z podanych utrudnień w podjęciu
pracy jest dla Pana najważniejsze?
[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź respondenta w kolumnie N17a]]
KARTA N18
N18. Czy chciał(a)by Pan(i) podjąć pracę?
ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź:

1.
23456-

zdecydowanie tak
raczej tak
ani tak, ani nie
raczej nie
zdecydowanie nie
nie wiem

N19. Która instytucja zabezpiecza Pana(i)
ubezpieczenie emerytalne/emeryturę?
[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]
ANKIETER: interesuje nas instytucja (ZUS, KRUS),
z której ankietowany będzie otrzymywał w przyszłości emeryturę lub której płaci obecnie składki)

1. ZUSÆ moduł C
2. KRUSÆ moduł K

13

Moduł R
PRACUJĄCY W ROLNICTWIE INDYWIDUALNYM
R1. Od kiedy Pan(i) pracuje w gospodarstwie rolnym? Proszę podać rok.

od |___|___|___|___| roku

R3. Czy pracuje Pan(i) jako:

1. pracujący we własnym gospodarstwie rolnym
2. pomagający członek rodziny w gospodarstwie rolnym

[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

R4. Ile osób pracuje w tym gospodarstwie?
R5. Czy w tym gospodarstwie rolnym byli
zatrudnieni pracownicy najemni w ostatnim
roku ?
[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

R6. Ilu było takich pracowników?
[ANKIETER: po zapisaniu odpowiedzi
przejść do pytania R8]
R6. Ilu było takich pracowników?
R7a. Przez ile czasu łącznie byli zatrudnieni ci pracownicy?
R8. Jaka jest całkowita powierzchnia użytków rolnych?
ANKIETER: zapisać w zaokrągleniu do 1
ha, Jeśli respondent mówi, że ma „np.
PÓŁTORA ha to zapisujemy 2 ha]
R9. Czy w ciągu ostatnich 5 lat powierzchnia gospodarstwa rolnego zmieniła się i o
ile?:
R10. Proszę określić profile produkcji,
które w gospodarstwie zapewniały największy dochód w ubiegłym roku.
01) Produkcja roślinna z wyłączeniem
sadownictwa i produkcji roślin ozdobnych i warzyw
02) Sadownictwo (drzewa i krzewy
owocowe)
03) Produkcja roślin ozdobnych i warzyw,
04) Produkcja leśna,
05) Produkcja zwierzęca,
06) Przetwórstwo,
07) Agroturystyka
08) Transport
09) Inne usługi
10) Inna działalność produkcyjna
R11. Jaką kwotę dopłat bezpośrednich
uzyskało gospodarstwo rolne w ubiegłym
roku?

|___|___|___| osób
1. Tak, na stałe (przez więcej niż 10 miesięcy w roku)
2. Tak, dorywczo (na krótsze okresy niż 10 miesięcy)Æprzejść do
R7
3. NieÆprzejść do R8
|___|___|___| osób
|___|___|___| osób
|___|___| miesięcy w roku

|___|___|___|___|___| ha
1. zwiększyła się o |___|___|___|___|___| ha
2. zmniejszyła się o |___|___|___|___|___| ha
3. nie zmieniła się

1. Najwyższy dochód zapewnia |___|___|
2. Drugi pod względem wysokości dochód zapewnia
|___|___|
3. Trzeci pod względem wysokości dochód zapewnia
|___|___|

|___|___|___|___|___| zł
99999 – nie miałem(am) dopłat
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[ANKIETER: KARTA R12]
R12. Jak zmieniły się Pana(i) przeciętne
dochody w tym miejscu pracy, licząc ostatnie 3 lata?
[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

[ANKIETER: KARTA R13]
R13. Czy – gdyby była taka możliwość zmienił(a)by Pan(i) obecną (główną) pracę?

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

wzrosły o więcej niż 20%
wzrosły o 10-20%
wzrosły o mniej niż 10%
są mniej więcej takie same
moje dochody spadły
pracuję w tym gospodarstwie krócej niż 3 lata

1.
2.
3.
4.
5.

tak, na pewno bym zmienił(a)
tak, raczej bym zmienił(a)
nie wiem, czy bym zmienił(a)
nie, raczej bym nie zmieniła(a)
nie, na pewno bym nie zmienił(a)

1.
2.
3.
4.
5.

bardzo łatwo
raczej łatwo
raczej trudno
bardzo trudno
nie wiem

[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

[ANKIETER: KARTA R14]
R14. Jak łatwo mógł(a)by Pan(i) znaleźć
inną pracę, równie korzystną (np. zapewniającą takie same dochody i świadczenia), z której był(a)by Pan(i) równie zadowolona, jak z obecnej pracy?
[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

ANKIETER: Karta R15
R15. Jak ocenia Pan(i) swoją obecną
(główną) pracę? Jakie są jej podstawowe
wady, takie że nawet warto byłoby się
zastanowić nad jej zmianą? Proszę wskazać najważniejszą dla Pana(i) wadę, drugą
i trzecią co do ważności.

a) najważniejsza wada
|__|__|
b) druga co do ważności wada
|__|__|
c) trzecia co do ważności wada
|__|__|
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie charakteryzuje mojej pracy
| 9| 9|
98. nie widzę więcej wad

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

za niskie dochody
praca jest za ciężka, męcząca
muszę pracować zbyt wiele godzin
wymiar czasu pracy jest krótki a
chciał(a)bym pracować w większym
wymiarze
nie odpowiadają mi pory pracy (sezonowość, praca w weekendy itp.)
będę miał niższą emeryturę w porównaniu do pracujących poza rolnictwem
nie mam perspektyw wzrostu dochodów
w tej pracy nie wykorzystuję swoich
kwalifikacji, umiem o wiele więcej
tu na mnie spoczywa zbyt duża odpowiedzialność, sam muszę decydować o zbyt wielu sprawach
jestem w pracy zupełnie pozbawiony(a) samodzielności
to jest praca nudna
to jest praca źle odbierana /oceniana
przez otoczenie
muszę pracować bez względu na warunki atmosferyczne
ta praca ma inne wady
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ANKIETER: Karta R16
R16. Jakie podstawowe zalety dostrzega
Pan(i) w swojej aktualnej, głównej pracy?
Jakie cechy sprawiają, że warto pozostać
w tej pracy? Proszę wskazać najważniejszą dla Pana(i) zaletę, drugą i trzecią
co do ważności.

a) najważniejsza zaleta
|__|__|
b) druga co do ważności zaleta
|__|__|
c) trzecia co do ważności zaleta |__|__|
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie charakteryzuje mojej pracy
| 9| 9|
98. nie widzę więcej zalet

01.dobrze zarabiam
02.praca jest łatwa i lekka
03.odpowiada mi wymiar czasu zajmowanego przez pracę
04.są wygodne dla mnie godziny pracy
05.mogę robić długie przerwy w pracy
06.praca jest stabilna, daje mi pewność
jutra, nikt mnie z dnia na dzień nie zwolni
07.mam perspektywę wzrostu dochodów
08.tu wykorzystuję swoje kwalifikacje,
zdolności
09.mogę być samodzielny(a) w pracy,
mogę wykazać się inicjatywą
10.ta praca jest interesująca, nie nudna
11.ta praca jest pożyteczna (społecznie)
12.tu mnie doceniają, praca zapewnia mi
uznanie, szacunek otoczenia
13.praca jest dla mnie ważna z powodu
tradycji rodzinnych (cenię pracę na roli
przejętej po rodzicach)
14.mam kontakt z przyrodą
15.inne
1. tak, jedną na stałe
[ANKIETER: KARTA R17]
2. tak, więcej niż jedną na stałe
3. stale podejmuję różne prace doraźne
R17. Czy podejmuje Pan(i) jakieś dodatkowe prace? Czy ma Pan taką dodatkową 3. od czasu do czasu mam jakąś dodatkową pracę
4. na ogół nie
pracę?
[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź] 5. nieÆprzejść do R21
R18. Ile godzin pracuje Pan(i) przeciętnie
tygodniowo w dodatkowych miejscach
pracy, biorąc pod uwagę ostatni rok?
|___|___| godzin
ANKIETER: Zapisać odp. dwucyfrowo w
godzinach
1. pracujący na własny rachunek poza rolnictwem indywidualnym
[ANKIETER: KARTA R19]
(działalność gospodarcza)
2. pomagający członek rodziny poza rolnictwem indywidualnym
R19. Czy dodatkową pracę wykonuje
3. pracownik najemny (np. umowa o pracę, umowa zlecenie)
Pan(i) jako:
[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

KARTA PKD
R20. Jaki rodzaj działalności prowadzi
firma (instytucja), która jest Pana(i) głównym miejscem pracy ?

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

ANKIETER: Wpisać rodzaj działalności w
miejsce kropek, a następnie wpisać w
pudełka dwucyfrowo kod PKD z listy kodów
R21. Która instytucja zabezpiecza Pana(i)
ubezpieczenie emerytalne/emeryturę?
ANKIETER: interesuje nas instytucja (ZUS,
KRUS), z której ankietowany będzie otrzymywał w przyszłości emeryturę lub której płaci
obecnie składki)

1. ZUSÆ moduł C
2. KRUSÆ moduł K
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Moduł C
UBEZPIECZENI EMERYTALNIE W ZUS Æ okoliczności przejścia na emeryturę

C1. Czy i kiedy nabył(a) już Pan(i) prawo do
emerytury? Proszę podać rok.

1. tak, do normalnej, w |__|__|__|__| rokuÆprzejść do C3
2. tak, ale do tzw. wcześniejszej w |__|__|__|__| rokuÆprzejść do C3
3. nie | 9 | 9 | 9 | 9 |

[ANKIETER: zapisać odpowiedź czterocyfrowo]
C2. Kiedy będzie miał(a) Pan(i) prawo do emerytury? Proszę podać rok.
[ANKIETER: zapisać odpowiedź czterocyfrowo
i przejść do pytania C11a]
C3. Czy przeszedł (przeszła) Pan (i) na emeryturę?
[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]
C4. Kiedy przeszedł (przeszła) Pan (i) na emeryturę? Proszę podać rok
[ANKIETER: zapisać odpowiedź czterocyfrowo]
C4a. Czy bezpośrednio przed przejściem na
emeryturę pobierał(a) Pan(i) rentę inwalidzką?
C4b. Od którego roku pobierał Pan(i) rentę
inwalidzką?
C4d. Czy bezpośrednio przed przejściem na
emeryturę pobierał(a) Pan(i) zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne?
C4e. Przez ile miesięcy pobierał(a) Pan(i)
zasiłek lub świadczenie przedemerytalne?

w |__|__|__|__| roku Æprzejść do C11a
1. tak
2. nieÆprzejść do C10
w |__|__|__|__| roku
1. tak
2. nie Æprzejść do C4d
od |__|__|__|__| roku Æprzejść do C4f
1. tak
2. nie Æprzejść do C4f
przez |__|__| miesięcy
1.
2.
3.

C4f. Czy Pana(i) emerytura jest aktualnie wypłacana w pełnej wysokości?

tak
nie, jest obniżona
nie, jest zawieszona Æ przejść do C6

C5. Ile wynosi Pana(i) emerytura netto w tym
momencie? („na rękę”)
|___|___|___|___|___| zł
ANKIETER: Zapisać odpowiedź 5-ciocyfrowo
w pełnych złotych
C5a. Gdyby w momencie przechodzenia na
emeryturę Pana(i) świadczenie (emerytalne)
było o 10% niższe, to czy mimo wszystko zdecydował(a)by się Pan(i) na przejście na emeryturę?

99999. nie potrafię/nie chcę powiedzieć Æ przejść do C6
1.
2.

C5b. A jeśli byłoby niższe o 20%, to czy mimo
wszystko zdecydował(a)by się Pan(i) na przejście na emeryturę?
KARTA C6
C6. Czy zamierzał(a) Pan(i) po przejściu na
emeryturę pracować zarobkowo i jak dużo?
[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]
C7. Gdzie i w jakim charakterze zamierzał(a)
Pan(i) pracować po przejściu na emeryturę?
[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]
[ANKIETER: KARTA C8]
C8. Jak chciał(a) Pan(i) ten zamiar pracy zrealizować?
[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]
C9. Czy zrealizował(a) Pan(i) zamiar pracy po
przejściu na emeryturę?
[ANKIETER: po zapisaniu odpowiedzi
przejść do pytania C17]

tak
nie Æ przejść do C6

1.
2.

tak
nie

1.
3.
4.
5.
6.

jak, tyle co przed przejściem na emeryturę
tak ale w zmniejszonym wymiarze czasu pracy
tak ale nie wiedziałem w jakim wymiarze czasu pracy
nieÆprzejść do C17
nie wiedziałe(a)m Æprzejść do C17

1.
2.
3.

w dotychczasowym miejscu Æprzejść do C9
chciałe(a) m podjąć nową pracę
nie wiedziałe(a)m dokładnieÆprzejść do C9

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

podejmując pracę na własny rachunek poza rolnictwem
pomagając w rodzinnej firmie
szukając pracy najemnej
podejmując pracę na własny rachunek w gospodarstwie rolnym
pomagając w rodzinnym gospodarstwie rolnym
jeszcze nie wiedziałe(a)m

1.
2.
3.

tak
nie
odmowa odpowiedzi
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C10. Kiedy zamierza Pan(i) przejść na emeryturę?

1.
2.
3.
4.

[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź. Po
zapisaniu odpowiedzi przejść do pytania C13]

w najbliższym roku
później niż za 1 rok ale wcześniej niż za 5 lat
później niż za 5 lat
nie wiem

C11a. Czy obecnie pobiera Pan(i) rentę inwalidzką?

1. tak
2. nie Æprzejść do C11c

C11b. Od którego roku pobiera Pan(i) rentę
inwalidzką?

od |__|__|__|__| roku Æprzejść do C11f

C11c. Czy zamierza Pan(i) starać się o rentę
inwalidzką?

1. tak
2. nie
3. nie wiem

C11d. Czy obecnie pobiera Pan(i) zasiłek lub
świadczenie przedemerytalne?

1. tak Æprzejść do C11f
2. nie

C11e. Czy przed przejściem na emeryturę
zamierza Pan(i) skorzystać ze świadczenia
przedemerytalnego?

1. tak
2. nie
3. nie wiem

C11f. Czy w momencie nabycia praw emerytalnych zamierza Pan(i) przejść na emeryturę?
[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]
C12. W jakim czasie po nabyciu praw emerytalnych chciał(a)by Pan(i) przejść na emeryturę?
[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź. Po
zapisaniu odpowiedzi przejść do pytania C17]

1.
2.
3.

tak Æprzejść do C14
nie, chcę jeszcze pracować i na emeryturę przejść później
nie wiem Æprzejść do C17

1. najpóźniej po roku
2. później niż za 1 rok ale wcześniej niż za 5 lat po nabyciu uprawnień do emerytury
3. później niż w 5 lat po nabyciu uprawnień do emerytury
4. nie wiem

C13. Czy wie Pan(i) ile wynosić będzie Pana(i)
emerytura netto? („na rękę”)
[ANKIETER: zapisać odpowiedź pięciocyfrowo]
C13a. Gdyby w momencie przechodzenia na
emeryturę Pana(i) świadczenie (emerytalne)
było o 10% niższe, to czy mimo wszystko zdecydował(a)by się Pan(i) na przejście na emeryturę?

|___|___|___|___|___| zł
nie potrafiępowiedzieć9 |9 |9 |9 |8 |Æ przejść do C14
nie chcę powiedzieć |9 |9 |9 |9 |9 | Æ przejść do C14

1.
2.

C13b. A jeśli byłoby niższe o 20%, to czy mimo
wszystko zdecydował(a)by się Pan(i) na przejście na emeryturę?
C14. Czy po przejściu na emeryturę zamierza
Pan(i) pracować zarobkowo i jak dużo?
[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]
C15. Gdzie i w jakim charakterze zamierza
Pan(i) pracować po przejściu na emeryturę?
[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]
C16. Jak chce Pan(i) ten zamiar pracy zrealizować?
[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]

tak
nie Æ przejść do C14

1.
2.

tak
nie

1.
2.
3.
4.
5.

tak tyle, co dotychczas
tak ale w zmniejszonym wymiarze czasu pracy
tak ale nie wiem w jakim wymiarze czasu pracy
nieÆprzejść do C17
nie wiemÆprzejść do C17

1.
2.
3.

w dotychczasowym miejscu Æprzejść do C17
chcę podjąć nową pracę
nie wiem Æprzejść do C17

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

podjąć pracę na własny rachunek poza rolnictwem
pomagając w rodzinnej firmie
szukając pracy najemnej
podejmując pracę na własny rachunek w gospodarstwie rolnym
pomagając w rodzinnym gospodarstwie rolnym
jeszcze nie wiem
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ANKIETER KARTA C17 i pozostawić do pytania C18
C17. Na tej karcie wymieniono różne powody,
dla których ludzie decydują się przejść na emeryturę. Proszę podać dla każdego z tych powodów, czy był/byłby on dla Pana(i) ważnym powodem przejścia na emeryturę.
:
1. tak, to ważny powód
2. nie, to nie jest ważny powód
3. nie wiem
[ANKIETER: zapisać jedną odpowiedź dla
każdego stwierdzenia]

C18. A teraz proszę wskazać na tej liście TRZY
główne powody, dla których zdecydował(a)/zdecydował(a)by się Pan(i) przejść na
emeryturę. Proszę zacząć od najważniejszego,
potem wskazać drugi z kolei, a następnie trzeci
co do ważności powód przejścia na emeryturę
ANKIETER: ÆOkreślenie „zdecydował(a)”
odnosi się do tych osób, które przeszły na emeryturę i których obecna praca odbywa się pomimo tego przejścia]
C19. Czy zrezygnował(a)by Pan(i) z przejścia
na emeryturę i pozostał(a) w pracy, jeśli wymienione przez Pana trzy kolejne powody nie
wystąpiłyby?
[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]

ANKIETER KARTAC20 i pozostawić do C21
C20. Na tej karcie wymieniono różne powody,
dla których ludzie nie chcą przejść na emeryturę. Proszę podać dla każdego z tych powodów,
czy był/byłby on dla Pana(i) ważnym w trakcie
zastanawiania się, czy odwlec moment pójścia
na emeryturę
1. „tak, to ważny powód
2. nie, to nie jest ważny powód
3. nie wiem
[ANKIETER: zapisać jedną odpowiedź dla
każdego stwierdzenia]

A. Zły stan zdrowia (respondenta) ------------------------------------------------- |___|
B. Konieczność opiekowania się chorym członkiem rodziny------------------ |___|
C. Potrzeba zapewnienia opieki wnukom ------------------------------------------ |___|
D. Potrzeba pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego
dorosłego dziecka (mieszkającego osobno) -------------------------------------- |___|
E. Trudna sytuacja firmy/pracodawcy (likwidacja, upadłość,
redukcje zatrudnienia), brak możliwości dalszej pracy w tymmiejscu ------- |___|
F. Groźba utraty pracy i jednocześnie brak możliwości lub małe
szanse znalezienia innej pracy -------------------------------------------------------- |___|
G. Brak satysfakcji / zadowolenia z pracy ------------------------------------------ |___|
H. Wyczerpujący charakter pracy, niemożność znalezienia
lżejszej pracy------------------------------------------------------------------------------- |___|
I. Bardzo długie dojazdy do pracy, niemożność znalezienia
pracy w bliższej odległości------------------------------------------------------------- |___|
J. Zbyt duże zmęczenie pracą w pełnym wymiarze czasu i
niemożność znalezienia pracy w krótszym wymiarze --------------------------- |___|
K. Możliwość zwiększenia dochodów przez połączenie
emerytury z dodatkową pracą --------------------------------------------------------- |___|
L Brak konieczności zarabiania, gdy są wystarczające
dochody z emerytury --------------------------------------------------------------------- |___|
M. Brak konieczności zarabiania, jeśli rodzina jest dostatecznie,
materialnie zabezpieczona ------------------------------------------------------------ |___|
N. Mąż/żona (partner/partnerka) przeszedł(przeszła) lub w
zbliżonym czasie przechodził(a) na emeryturę ---------------------------------- |___|
O. Chęć spędzania większej ilości czasu z rodziną, z przyjaciółmi ---------- |___|
P. Chęć zajęcia się pracą charytatywną (Kościół, organizacje
pozarządowe) ----------------------------------------------------------------------------- |___|
R. Chęć zajęcia się sobą, swoimi zainteresowaniami, hobby,
sportem, zwiedzaniem, podróżami --------------------------------------------------- |___|
S. Pragnienie życia bez stresu, bez przymusu, bez pośpiechu,
bez szefa, na luzie ------------------------------------------------------------------------ |___|
U. Niskie zarobki (dochody) w stosunku do możliwej
wysokości emerytury --------------------------------------------------------------------- |___|
T. Inne – jakie? …………..……………………………………… ---------------- |___|

1. Najważniejszy

|__|

2. Ważny w drugiej kolejności |__|
3. Ważny w trzeciej kolejności |__|
4. Nie potrafię wskazać żadnego z nich | 9 |

1. nie poszedłbym(poszłabym) na emeryturę, gdyby okazało się, że nie występuje ………………………. [ANKIETER: odczytać powód wymieniony przez respondenta w pytaniu C18 jako pierwszy]
2. więcej spraw musiałoby się zmienić, żebym nie poszedł (poszła) na emeryturę
3. nic by nie sprawiło, żebym nie poszedł(poszła) na emeryturę
A. Duża utrata dochodów ze względu na dużą różnicę między
zarobkami a wysokością emerytury -------------------------------------------------- |___|
B. utrata szans na awans, skorzystania ze spodziewanych
podwyżek płac ----------------------------------------------------------------------------- |___|
C. Utrata niezależności materialnej -------------------------------------------------- |___|
D. Utrata możliwości materialnego zabezpieczenia rodziny,
która nie jest wystarczająco samodzielna (ma za niskie lub
niepewne dochody) ---------------------------------------------------------------------- |___|
C. Obawa przed tym, że rodzina będzie oczekiwała, że zaopiekuję
się chorym członkiem rodziny lub wnukami --------------------------------------- |___|
D. Obawa przed tym, że rodzina będzie oczekiwała, że zajmę się
pracami domowymi lub pomocą w prowadzeniu gospodarstwa
domowego własnego, czy innego członka rodziny mieszkającego
osobno --------------------------------------------------------------------------------------- |___|
E. Utrata kontaktów koleżeńskich z pracy ----------------------------------------- |___|
F. Utrata poszanowania, pozycji społecznej --------------------------------------- |___|
G. Utrata interesujących zajęć zawodowych, takich,
które sprawiają dużo przyjemności, rozwijają ------------------------------------- |___|
H. Stanie się nie użytecznym, zbędnym -------------------------------------------- |___|
I. Nuda --------------------------------------------------------------------------------------- |___|
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C21. A teraz proszę wskazać na tej liście TRZY
główne powody, które powstrzymywały, powstrzymują lub powstrzymałyby Pana(ią) przed
pójściem na emeryturę. Proszę zacząć od najważniejszego, potem wskazać drugi z kolei, a
następnie trzeci co do ważności powód przejścia na emeryturę

1. Najważniejszy

|___|

2. Ważny w drugiej kolejności

|___|

3. Ważny w trzeciej kolejności
|___|
4. Nie potrafię wskazać żadnego z nich | 9 |

ANKIETER PSM i pozostawić do pytania
C23
C22. Proszę wskazać wysokość zarobków
miesięcznych, które Pana(i) zdaniem są:

1. |__|__|__|__|

1. zarobki zbyt wysokie, żeby odejść na emeryturę; gdybym miał(a) takie zarobki na
pewno nie odszedł(odeszła)bym na emeryturę;
2. zarobki wysokie, ale brał(a)bym pod uwagę
przejście na emeryturę;
3. zarobki niskie i raczej skłaniał(a)bym się do
przejścia na emeryturę
4. zarobki niskie na tyle, że na pewno zdecydował(a)bym się pójść na emeryturę

2. |__|__|__|__|
3. |__|__|__|__|
4. |__|__|__|__|

ANKIETER: wpisać podane granice w zł
C23. Proszę wskazać wysokości miesięcznej
emerytury, które Pana(i) zdaniem należy ocenić
następująco:

1. |__|__|__|__|

1. emerytura zbyt niska, żeby zaprzestać
pracy i odejść na emeryturę;
2. emerytura niska, ale brał(a)bym pod uwagę
przejście na emeryturę;
3. emerytura wysoka i raczej skłaniał(a) bym
się do przejścia na emeryturę;
4. emerytura na tyle wysoka, że na pewno
zdecydował(a)bym się na emeryturę

2. |__|__|__|__|
3. |__|__|__|__|
4. |__|__|__|__|

ANKIETER: wpisać podane granice w zł

ANKIETER: Karta C24a
C24a Proszę podać, Pana(i) główne źródło
utrzymania
[ANKIETER: jedną odpowiedź zaznaczyć w
kolumnie C24a]
C24b. Proszę wymienić wszystkie źródła utrzymania jakie Pan(i) ma ?
[ANKIETER: wszystkie odpowiedzi zaznaczyć
w kolumnie C24b – proszę zaznaczyć również
źródło zaznaczone w kolumnie C24a]

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

C24a C24b
wynagrodzenie za pracę -------------------------------------------------- 01- 01
dochody z gospodarstwa rolnego -------------------------------------- 02- 02
dochody z własnej działalności gospodarczej poza rolnictwem 03- 03
emerytura pracownicza --------------------------------------------------- 04- 04
emerytura rolnicza---------------------------------------------------------- 05- 05
renta strukturalna ----------------------------------------------------------- 06- 06
renta inwalidzka ------------------------------------------------------------- 07- 07
renta rodzinna --------------------------------------------------------------- 08- 08
stypendium ------------------------------------------------------------------- 09- 09
zasiłek dla bezrobotnych-------------------------------------------------- 10- 10
świadczenie przedemerytalne ------------------------------------------- 11- 11
zasiłek z pomocy społecznej--------------------------------------------- 12- 12
inny dochód socjalny------------------------------------------------------- 13- 13
inne własne dochody (z oszczędności, z pracy zagranicą,
z wynajmu mieszkania lub domu, z gry na giełdzie, inne)-------- 14- 14
jestem na utrzymaniu ------------------------------------------------------ 15- 15
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Moduł K
UBEZPIECZENI EMERYTALNIE W KRUS Æ okoliczności przejścia na emeryturę
K1. Czy i kiedy nabył(a) już Pan(i) prawo
do emerytury rolniczej? Proszę podać rok.

K2. W którym roku będzie miał(a) Pan(i)
prawo do emerytury? Proszę podać rok.

1. tak, do normalnej, w |__|__|__|__| rokuÆprzejść do K3
2. tak, do tzw. wcześniejszej w |__|__|__|__| rokuÆprzejść do K3
3. nie | 9 | 9 | 9 | 9 |

w |__|__|__|__| rokuÆprzejść do K16

OSOBA Z UPRAWNIENIAMI
K3. Czy przeszedł (przeszła) Pan (i) na
emeryturę?
[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

K3a. Dlaczego nie przeszedł(ła) Pan(i ) na
emeryturę po uzyskaniu uprawnień?
Proszę podać najważniejszą przyczynę
[ANKIETER: KARTA K19]
K3b. Kiedy zamierza Pan(i) przejść na
emeryturę?
[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]
[ANKIETER: po zapisaniu odpowiedzi przejść
do pytania K20]

K4. W którym roku przeszedł(ła) Pan(i) na
emeryturę? Proszę podać rok

1. tak Æprzejść do K4
2. nie
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

1. w najbliższym roku
2. później niż za 1 rok ale wcześniej niż za 5 lat
3.później niż za 5 lat
4.nie wiem

w |__|__|__|__| roku

[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

K5. Czy obecnie jest to emerytura wcześniejsza, czy pełna?
ANKIETER: „obecnie” należy rozumieć
jako „w ubiegłym miesiącu” [ANKIETER:

1. wcześniejsza
2. normalna

zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

K6. Czy Pana(i) emerytura jest aktualnie
wypłacana pełnej wysokości?

1. Tak
2. Nie, jest obniżona
3. Nie, jest zawieszonaÆprzejść do K8

[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

K7. Ile obecnie wynosi Pana(i) emerytura
netto ze wszystkimi dodatkami?
ANKIETER: Zapisać odpowiedź 5ciocyfrowo w pełnych złotych
K8. Czy przed przejściem na emeryturę
pobierał(a) Pan(i) rentę inwalidzką?

|___|___|___|___|___| zł
99999. nie potrafię/nie chcę powiedzieć
1.Tak
2.Nie Æprzejść do K9

[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]
K8a. Od którego roku pobierał Pan(i) rentę
inwalidzką?

od |__|__|__|__| roku
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[ANKIETER: KARTA K9]
K9. Czy, gdy przechodził(a) Pan(i) na
emeryturę, gospodarstwo zmieniło właściciela?

1. Tak
2. Nie i nie jest dzierżawioneÆprzejść do K12
3. Nie, ale jest dzierżawioneÆprzejść do K12

[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

1.
2.
3.
4.

[ANKIETER: KARTA K10]
K10. Czy przeniesienie własności gospodarstwa odbyło się w wyniku:

umowy darowizny
umowy o dożywocie
umowy sprzedaży
odpłatnego przekazania Państwu

[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

[ANKIETER: KARTA K11]
K11. Kto został nowym właścicielem gospodarstwa?

1. dziecko/dzieci
2. inny członek rodziny
3. ktoś obcy

[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

[ANKIETER: KARTA K12]
K12. Kto teraz faktycznie jest głównym
gospodarzem? Kto podejmuje najważniejsze decyzje związane z gospodarstwem?

1.
2.
3.
4.

nowy właściciel
nadal respondent
dzierżawca
ktoś inny

[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

K13. Czy przed przejściem na emeryturę
mieszkał(a) Pani w domu na teranie gospodarstwa, czy poza gospodarstwem?

1. na terenie gospodarstwa
2. poza gospodarstwem, na wsiÆprzejść do K16
3. poza gospodarstwem, w mieścieÆprzejść do K16

[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

K14. Czy po przepisaniu gospodarstwa
zmienił(a) Pan(i) miejsce zamieszkania?

1. nie, nadal na terenie gospodarstwa
2. tak, wyprowadziłem się poza gospodarstwoÆprzejść do K16

[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

OSOBA BEZ UPRAWNIEŃ
K16. Czy w momencie nabycia praw emerytalnych zamierza Pan(i) natychmiast
przejść na emeryturę?
[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

K18. Dlaczego zamierza Pan(i ) odłożyć w
czasie przejście na emeryturę?
Proszę podać najważniejszą przyczynę
[ANKIETER: KARTA K19]

1. Tak Æprzejść do K20
2. Nie
3. nie wiem Æprzejść do K20

…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

1. najwyżej roku
K19. W jakim czasie po nabyciu praw
2. w 2-5 lat po nabyciu uprawnień do emerytury
emerytalnych chciał(a)by Pan(i) przejść na 3. później niż w 5 lat po nabyciu uprawnień do emerytury
emeryturę?

4. nie wiem

[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]
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[ANKIETER: KARTA K20]
K20. Czy w momencie Pana(i) przejścia na
emeryturę, gospodarstwo zmieni właściciela?

1. Tak
2. Nie i nie będzie dzierżawioneÆprzejść do K23
3. Nie, ale będzie dzierżawioneÆprzejść do K23
4. Jeszcze nie wiemÆprzejść do K23

[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

[ANKIETER: KARTA K21]
K21. Czy przeniesienie własności gospodarstwa odbędzie się w wyniku:

1.
2.
3.
4.
5.

umowy darowizny
umowy o dożywocie
umowy sprzedaży
odpłatnego przekazania PaństwuÆprzejść do K23
Jeszcze nie wiemÆprzejść do K23

1.
2.
3.
4.

dziecko/dzieci
inny członek rodziny
ktoś obcy
Jeszcze nie wiem

[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

[ANKIETER: KARTA K22]
K22. Kto zostanie nowym właścicielem
gospodarstwa?
[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

K23. Ile będzie wynosiło Pana(i) świadczenie emerytalne netto ze wszystkimi
dodatkami? („na rękę”)

|___|___|___|___|___| zł
99998. nie potrafię/nie chcę powiedzieć
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MODUŁ D
HISTORIA AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ W OSTATNICH 10 LATACH

D1. W ilu miejscach zapewniających ubezpieczenie
emerytalne pracował(a) Pan(i) w ciągu ostatnich 10
lat?

D2. Czy to, że pracował(a) Pan(i) w kilku miejscach
w ostatnich latach znaczy, że zmieniał(a) Pan(i) swoje główne miejsce pracy?
[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]
[ANKIETER: KARTA D3]
D3. Czy dzięki zmianom miejsca pracy uzyskiwał(a)
Pan(i) wyższe dochody/zarobki?
[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]
[ANKIETER: KARTA D4]
D4. Czy dzięki zmianom miejsca pracy wykorzystywał(a)/wykorzystuje Pan(i) lepiej swoje kwalifikacje?

1. tylko w jednym miejscuÆprzejść do D5
ANKIETER wpisać liczbę miejsc, jeśli ich było więcej niż jedno i nie więcej niż
10
2. |___|___| miejsc
3. nie pamiętam, ale więcej niż 10
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]
D5. W ilu miejscowościach Pan(i) pracował(a) w tych
ostatnich 10 latach
[ANKIETER: zapisać odpowiedź dwucyfrowo]
D6. Czy pracując zarobkowo w ostatnich 10 latach
wykonywał(a) Pan (i) ten sam zawód? W ilu zawodach Pan(i) pracował (a)?
[ANKIETER: zapisać odpowiedź dwucyfrowo]
D7. Czy przez ostatnie 10 lat pracował(a) Pan nieprzerwanie (nie licząc urlopów wypoczynkowych,
zwolnień lekarskich, świąt i innych dni wolnych od
pracy)

tak
nie -->przejść do D5
tak, moje zarobki/dochody rosły w nowych miejscach pracy
nie, zarobki w nowych miejscach były mniej więcej takie same, co
poprzednio
nie, zarobki w nowych miejscach były niższe
czasem rosły a czasem malały
tak, moje kwalifikacje były/są coraz lepiej wykorzystywane
nie, mniej więcej w takim samym stopniu
nie, w nowych miejscach pracy nie mogłe(a)m wykorzystywać kwalifikacji takim stopniu jak wcześniej
czasem wykorzystywałe(a)m kwalifikacje w większym stopniu a czasem w mniejszym

w |___|___| miejscowościach

w |___|___| zawodach

1.
2.

[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]
D8. Przez ile miesięcy w okresie ostatnich 10 lat
pracował(a) Pan(i) zarobkowo?

tak Æprzejść do moduł P
nie

przez |___|___|__| miesięcy

[ANKIETER: przeliczyć lata na miesiące. odpowedź
zapisać trzycyfrowo]
D9. Ile przerw w pracy zarobkowej, liczących więcej
niż miesiąc każda, miało miejsce w ciągu ostatnich
10 lat
[ANKIETER: zaznaczyć jedną odpowiedź]

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

bez przerwÆprzejść do D11
jedna
dwie
trzy
cztery
od pięciu do dziesięciu
więcej niż 10
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ANKIETER Æ KARTAD10
D10. 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 innych niż wysokość wynagrodzenia
06. Zwolniłe|(a) się z pracy z powodu złego stanu
zdrowia, choroby
07. Zlikwidowałem własną działalność gospodarczą/
zaprzestałem pracy w swojej lub rodzinnej firmie z
powodu złych wyników finansowych
08. Zlikwidowałem własną działalność gospodarczą/
zaprzestałem pracy w swojej lub rodzinnej firmie z
innych powodów niż złe wyniki finansowe
09. Zaprzestałem pracy w rodzinnym gospodarstwie
rolnym, pozostawiając to innym
10. Zlikwidowałe(a)m /sprzedałe(a)m / przekazałe(am) następcy swoje gospodarstwo rolne

ANKIETER:

Æ Jeśli respondent w ostatnich 10 latach miał więcej niż jeden okres, kiedy
nie pracował zarobkowo, to mogą być różne przyczyny powstania tych
przerw, czyli kilka odpowiedzi (maksymalnie tyle odpowiedzi, ile okresów
pozostawania bez pracy wystąpiło w ciągu ostatnich 10 lat).
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 |__|__|

[ANKIETER: zapisać kod odpowiedzi

[ANKIETER: KARTA D11]
D11. Co przede wszystkim Pan(i) robi lub robił(a) w
czasie pozostawania bez pracy zawodowej (mamy
na myśli czas bez pracy w okresie do 10 lat wstecz)
ANKIETER: Zaznaczyć, jedną odpowiedź respondenta]

D12. Czy szukał(a) Pan(i) jednocześnie pracy?

01. głównie szukałe(a)m pracyÆprzejść do D13
02. chorowałe(a)m, leczyłe(a)m się, rehabilitowałe(a)m się
03. opiekowałe(a)m się swoimi dziećmi /wnukami
04. zajmowałe(a)m się domem, ogrodem, działką
05. pomagałe(a) w rodzinnej firmie
06. pomagałe(a)m w rodzinnym gospodarstwie rolnym
07. uczyłe(a) się, szkoliłe(a)m się, zdobywałe(a)m nowe umiejętności, by mieć
większe szanse znalezienia pracy
08. Przygotowywałe(a) m się do podjęcia pracy na własny rachunek, założenia firmy, wejścia w spółkę z innymi osobami w celu prowadzenia firmy
09. przygotowywałe(a) m się do przejęcia/ zakupu/ dzierżawy gospodarstwa
rolnego
10. odpoczywałe(a)m
11. robiłem coś innego niż wymieniono powyżej
1. Tak
2. NieÆprzejść do D14

ANKIETER: Zaznaczyć, jedną odpowiedź respondenta.
W przypadku kilku okresów pozostawania bez pracy
w ciągu ostatnich 10 lat proszę odnieść odpowiedź
do ostatniego takiego okresu.]
1.

D13. Jak Pan(i) szukał(a) pracy
ANKIETER: Zaznaczyć, wszystkie odpowiedzi respondenta. W przypadku kilku okresów poszukiwania
pracy w ciągu ostatnich 10 lat proszę odnieść odpowiedź do ostatniego takiego okresu]
D14. Czy rejestrował(a) się Pan(i) w urzędzie pracy?
[ANKIETER: Zaznaczyć, jedną odpowiedź respondenta]

poprzez urząd pracy (czytałem ogłoszenia, dowiadywałem się u pośrednika, chodziłem do doradcy itp.)
2. poprzez znajomych z wcześniejszej pracy, szkoły, ze środowiska zawodowego
3. poprzez rodzinę, kolegów nie związanych z moją pracą zawodową
4. zgłaszałe(a)m się do różnych pracodawców
5. odpowiadałe(a) na ogłoszenia, dawałe(a)m ogłoszenia
6. przeglądałem ogłoszenia ogólnodostępne w prasie, w internecie
7. w inny sposób
1. Tak
2. NieÆprzejść modułu P
3. odmowa odpowiedziÆprzejść modułu P
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a.
b.
c.

[ANKIETER: KARTA D15]
D15a. Proszę powiedzieć, po co się Pan(i) rejestrował(a) w urzędzie pracy?
[ANKIETER: Zaznaczyć odpowiedzi w kolumnie
D15a]

d.
e.

D15b. Proszę powiedzieć, co Pan(i) uzyskała w urzędzie pracy?
[ANKIETER: Zaznaczyć odpowiedzi w kolumnie
D15b]

f.
g.
h.
i.

PYTANIE D16 ZADAĆ TYLKO TYM RESPONDENTOM, KTÓRZY W PYTANIU D15A WSKAZALI ODPOWIEDŹ „CHCIAŁEM ZNALEŹĆ PRACĘ” KOD 1
[ANKIETER: KARTA D16. ]

1.
2.
3.
4.
5.

D15a D15b
Chciałe(a|)m znaleźć pracę ------------------------------------------ 01-- 01
Miałe(a)m prawo do zasiłku ------------------------------------------ 02-- 02
Nie miałe(a)m prawa do zasiłku, ale potrzebne
mi było ubezpieczenie zdrowotne---------------------------------- 03-- 03
Nie miałe(a)m prawa do zasiłku, ale potrzebne mi
było zaświadczenie do pomocy społecznej ---------------------- 04-- 04
Chciałe(a)m skorzystać ze szkoleń, kursów,
praktycznej nauki zawodu, które można dostać w PUP------- 05-- 05
Chciałe(a)m skorzystać z prac interwencyjnych, robót
publicznych, które finansuje PUP ----------------------------------- 06-- 06
Chciałe(a)m dostać pomoc w założeniu własnej
firmy (pożyczka, subwencja) ----------------------------------------- 07-- 07
Chciałe(a)m dostać zasiłek przedemerytalny lub
świadczenie przedemerytalne --------------------------------------- 08-- 08
Inne powody-------------------------------------------------------------- 09-- 09

w dużym stopniu
trochę
prawie w ogóle
w niczym mi nie pomógł
nie wiem/ trudno powiedzieć

D16. Jak Pan(i) ocenia, czy urząd pracy pomógł
Panu(i) w znalezieniu pracy, przygotowaniu się do jej
znalezienia i podjęcia
[ANKIETER: Zaznaczyć, jedną odpowiedź respondenta]
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CZĘŚĆ II
KWESTIONARIUSZ GOSPODARTWA DOMOWEGO
MODUŁ P
GOSPODARSTWO DOMOWE, RODZINA, KONTAKTY SPOŁECZNE
P1.
KARTA P1. Proszę przy pomocy tej karty powiedzieć, z kogo składa się Pana/i najbliższa rodzina
ANKIETER: W KOLUMNIE P1 ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI)
P1a. Proszę powiedzieć ile ……………….. [ANKIETER: odczytać odpowiednie osoby] zalicza Pan(i) do najbliższej rodziny]
P1B. KARTA P2. jak daleko od Pana(i) mieszkają członkowie rodziny:
(ANKIETER: kolejno odczytać, wpisać liczbę osób w odpowiedniej rubryce)
P1

P1a. Ile osób
zalicza
do
najbliższej
rodziny

1b. Mieszka
ze mną, w
tym samym
gospodarstwie domowym

b. W tym
samym
domu/ na tej
samej ulicy

c. W tej
samej miejscowości

d. w innej
e. w innej
miejscowości miejscowości
, nie dalej niż
, ponad 50
50 km ode
km ode mnie
mnie

f. Poza
granicami
Polski

01 Mąż/
żona,
part|___|
2
3
4
5
6
7
ner/partnerka
02 Matka
|___|
2
3
4
5
6
7
03 Ojciec
|___|
2
3
4
5
6
7
04 Teściowa
|___|
2
3
4
5
6
7
05 Teść
|___|
2
3
4
5
6
7
06 Córki
|___|
2
3
4
5
6
7
07 Synowie
|___|
2
3
4
5
6
7
08 Małżonkowie
dorosłych
|___|
2
3
4
5
6
7
dzieci
09 Wnuki
|___|
2
3
4
5
6
7
10 Siostry
|___|
2
3
4
5
6
7
11 Bracia
|___|
2
3
4
5
6
7
P1a. Czy jakieś inne osoby z dalszej rodziny, z którymi ma Pan/Pani szczególnie bliski kontakt mieszkają razem z Panem/ią
lub w pobliżu
12
|___|
2
……………………
13
|___|
2
…………………….
14
|___|
2
…………………….

P1c. . Proszę powiedzieć z ilu osób, łącznie z Panem/
Panią składa się Pana(i) gospodarstwo domowe.
Mówiąc o gospodarstwie domowym mam na myśli
osoby wspólnie zamieszkujące i utrzymujące się ze
wspólnych środków .

|___|___|

[ANKIETER: Zapisać dwucyfrowo]]
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P2. Teraz chciał(a)bym porozmawiać o składzie Pana(i) gospodarstwa domowego. Proszę wymienić wszystkie osoby wchodzące w skład Pana(i)
gospodarstwa domowego czyli osoby wspólnie zamieszkujące i utrzymujące się ze wspólnych środków.
P2.1 W jakim wieku są te osoby,
P2.2 jaki jest ich stan zdrowia,
P2.3 jakie mają wykształcenie
P2.4 czym się zajmują
Pytania P2.5 i P2.6 zadawać tylko osobom mającym 15 lat i więcej
P2.5 czy mają ubezpieczenie emerytalne
P2.6. jakie jest główne źródło ich utrzymania
ANKIETER: Æ kolejno pytać o domowników, liczba osób, które są objęte pytaniem P2 równa się sumie osób wpisanych w pytaniu P1c
P2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
W jakim są wieku
Czy ich stan
Jakie mają
Co
Czy z tytułu swojego Skąd czerpią dochody na
robią?
zajęcia są ubezpieswoje utrzymanie proszę
Wpisać
ilość zdrowia powo- wykształceukończonych?
duje że:
nie
czeni ( mają ubezpiewskazać główne źródło.
czenie emerytalne)
01
Mąż/
żona,
parner/partnerka
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
02
Matka
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
03
Ojciec
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
04
Teściowa
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
05
Teść
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
06
Córka 1*
Imię…….……………..
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
07
Córka 2*
Imię…….……………..
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
08
Córka 3*
Imię…….……………..
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
09
Córka 4*
Imię…….……………..
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
10
Córka 5*
Imię…….………………..
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
11
Syn 1*
Imię…….………………..
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
12
Syn 2*
Imię…….………………..
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
13
Syn 3*
Imię…….………………..
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
14
Syn 4*
Imię…….………………..
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
15
Syn 5*
Imię…….………………..
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
16
Małżonkowie dorosłych
dzieci*
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
17
Wnuczka 1**
Imię…….………………..
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
18
Wnuczka 2**
Imię…….………………..
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
19
Wnuczka 3**
Imię…….………………..
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
20
Wnuczka 4**
Imię…….………………..
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
21
Wnuczka 5**
Imię…….………………..
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
22
Wnuk 1**
Imię…….………………..
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
23
Wnuk 2**
Imię…….………………..
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
24
Wnuk 3**
Imię…….………………..
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
25
Wnuk 4**
Imię…….………………..
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
26
Wnuk 5**
Imię…….………………..
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
27
Siostry*
Imię…….………………..
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
28
Bracia*
Imię…….………………..
|__|__|
|___|
|___|
|__|__|
|___|
|__|__|
Uwagi:* jeśli osób mieszkających razem z respondentem jest więcej niż liczba wymienionych w rubryce odpowiedzi do tego
pytania, uwzględnij osoby najstarsze** Jeśli jest więcej niż 3 wnuków jednakowej płci, wpisz do tabeli tylko informacje o najmłodszych
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2.2
1) wymagają opieki
2) radzą sobie na ogół samodzielnie ale w pewnych sprawach trzeba im pomagać
3) są w pełni samodzielne
4) odmowa odpowiedzi

2.3
01) Ne maja ukończonego wykształcenia
02) Podstawowe lub gimnazjalne
03) Zasadnicze zawodowe
04) Średnie ogólnokształcące
05) Średnie zawodowe
06) Policealne/ pomaturalne
07) Wyższe licencjackie/inżynierskie
08) Wyższe magisterskie
09) odmowa odpowiedzi
2.4
01) Pracują najemnie w pełnym wymiarze czasu
02) pracują najemnie w ograniczonym (skróconym czasie
03) pracują w swoim / rodzinnym gospodarstwie rolnym
04) prowadzą firmę, pracują na rachunek własny
05) pomagają w rodzinnej firmie lub w gospodarstwie rolnym
06) uczą się / studiują
07) nie mają pracy ale jej szukają
08) nie mają pracy i jej nie szukają
09) odmowa odpowiedzi
2.5
1) tak
2) nie
3) nie wiem/ trudno powiedzieć
2.6
01) wynagrodzenie za pracę
02) dochody z gospodarstwa rolnego
03) dochody z własnej działalności gospodarczej poza rolnictwem
04) emerytura pracownicza
05) emerytura KRUS
06) renta strukturalna
07) renta inwalidzka
08) renta rodzinna
09) stypendium
10) zasiłek dla bezrobotnych
11) świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny
13) zasiłek pomocy społecznej
14) inny dochód socjalny
15) inne dochody (z oszczędności, z pracy zagranicą, z wynajmu mieszkania lub domu, z gry
na giełdzie, inne)
16) na utrzymaniu innych osób
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P3. Czy w gospodarstwie domowym macie Państwo
jeszcze jakieś inne, dodatkowe źródła utrzymania,
wcześniej nie wymienione?

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

|___|___|
|___|___|
|___|___|
|___|___|
|___|___|
nie wiem/ trudno powiedzieć
nie mamy

[ANKIETER: Zapisać, jeden kod w każdym punkcie
Uwzględnić tylko takie źródła utrzymania, które nie
zostały wymienione w pytaniu P2.5 (ostatnia kolumna)]
[ANKIETER: pytania P4 nie zadawać respondentom, którzy mieszkają sami (prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe)]
P4. Interesuje nas, od kogo najbardziej zależy byt gospodarstwa domowego, kto z domowników najbardziej przyczynia się do zaspokojenia potrzeb gospodarstwa w zakresie zapewniania dochodów i pożytku z różnych prac domowych (zaopatrzenie,
sprzątanie, gotowanie, opieka, naprawy odzieży, utrzymanie ogrodu – jeśli Państwo macie itp.)
P4a. A zatem, kto wnosi największy wkład w dochody Pana(i) gospodarstwo domowe?
P4b. Kto zaś najbardziej przyczynia się do zaspokojenia potrzeb gospodarstwa dzięki wykonywaniu różnorodnych prac domowych?
ANKIETER: Jeśli to respondent dostarcza najwięcej dochodów lub najwięcej pożytku z prac domowych wpisać symbol „90”

Æ jeśli inny członek gospodarstwa domowego, wpisać cyfrowy symbol tej osoby z pytania P2 (z pierwszej kolumny)
Æ jeśli respondent nie potrafi określić, kto najbardziej przyczynia się do zaspokojenia potrzeb gospodarstwa domowego w wierszu
04 zaznaczyć odpowiedź „99
P4a
P4b
Dochody Prace domowe, funkcje opiekuńcze
01 Najwięcej wnosi osoba
|__|__|
|__|__|
02 Mniej więcej po równo (i zarazem najwięcej ) wnoszą do gospodar|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
03 stwa domowego osoby
04 Nie umiem powiedzieć
999
999
a. Rodziców --------------------------- |___|
ANKIETER: KARTA P5]
b. dzieci--------------------------------- |___|
P5. Jak często odwiedza Pan(i) wymienione niżej
c. rodzeństwo ------------------------- |___|
osoby?
d. innych krewnych ------------------ |___|
01. codziennie
e. przyjaciół ---------------------------- |___|
02. kilka razy w tygodniu, ale nie codziennie
03. raz w tygodniu
04. raz na dwa tygodnie
05. raz w miesiącu
06. Zaledwie kilka razy w roku (na specjalne okazje)
07. raz w roku
08. nigdy
09. mieszkamy razem
10. nie dotyczy
[Ankieter: dla każdej osoby zapisać tylko jedna
odpowiedź]
[ANKIETER: KARTA P6]
P6. Czy pomaga Pan(i) tym osobom w codziennych
czynnościach?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a.
b.
c.
d.
e.

Rodzicom --------------------------- |___|
dzieciom----------------------------- |___|
rodzeństwu ------------------------- |___|
innym krewnym-------------------- |___|
przyjaciołom------------------------ |___|

Tak, zawsze
Tak, ale raczej rzadko
Tak, ale tylko na ich wyraźną prośbę
Nie, nie potrzebują mojej pomocy
Nie, jestem zbyt zajęty(a)
Nie dotyczy

[Ankieter: dla każdej osoby zapisać tylko jedna
odpowiedź]
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P7aP7b
partner --------------------------------------------------01 -----------01
dzieci ----------------------------------------------------02 -----------02
inny członek rodziny---------------------------------03 -----------03
nie mam takiej osoby / od nikogo ----------------04 -----------04

ANKIETER: nie czytać, zapisać spontaniczne odpowiedzi
P7a

Chciał(a)bym Pana(ią) zapytać, do kogo
zwrócił(a)by się Pan(i) o pomoc w różnych
sytuacjach życiowych, w jakich może się
znaleźć każdy z nas. Przypuśćmy, że jest
Pan(i) chory(a) na grypę i musi Pan(i) spędzić kilka dni w łóżku, a potrzebuje Pan(i)
pomocy w domu, w zrobieniu zakupów i tym
podobne. Do kogo zwrócił(a)by się Pan(i) z
prośbą o pomoc w pierwszej kolejności? Czy
był(a)by to....

a)
b)
c)
d)

[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź w
kolumnie P7a]
P7b.

A do kogo zwrócił(a)by się Pan(i) w drugiej k
lejności, gdyby chorował(a) Pan(i) na grypę i p
trzebował(a) pomocy w domu? Czy był(a)
to....
[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź w
kolumnie P7b]
ANKIETER: nie czytać, zapisać spontaniczne odpowiedzi

a.
b.
b)
c)

P8a.
Przypuśćmy, że musi Pan(i) pożyczyć du
sumę pieniędzy. Do kogo zwrócił(a)by się Pan(i)
pierwszej kolejności po pożyczkę? Czy był(a)by to....
[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź w
kolumnie P8a
jeśli respondent pyta, co to jest duża suma, należy
mu powiedzieć „taką, która Panu wydaje się duża”]

P8a ------- P8b
partner
------------------------------------------01 -----------01
dzieci
------------------------------------------02 -----------02
inny członek rodziny -------------------------------03 -----------03
nie mam takiej osoby / od nikogo --------------04 -----------04

P8b. A do kogo zwrócił(a)by się Pan(i) z prośbą o
pożyczkę w drugiej kolejności? Czy był(a)by
to....
[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź w
kolumnie P8b]
ANKIETER: KARTA P10
P9. Proszę powiedzieć kto z domowników posiada
na własność lub we współwłasności mieszkanie lub
dom mieszkalny albo gospodarstwo rolne albo
przedsiębiorstwo /firmę (wszystko jedno, co jest
przedmiotem jej działalności: może coś produkować, transportować, sprzedawać, wykonywać jakieś
usługi)?:
1. ja/ respondent
2. mąż/ żona/ partner/ partnerka
3. wspólna własność współmałżonków
4. inna osoba
5. nikt nie posiada
[ANKIETER: zaznaczyć wszystkie odpowiedzi

ANKIETER: KARTA P10
P10. Proszę teraz o kilka informacji dotyczących
Pana(i) warunków mieszkaniowych. Na jakich zasadach użytkuje Pan(i) obecne mieszkanie?
[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]

a.
b.
c.

Mieszkanie lub dom mieszkalny - |___| - |___| -- |___|
Gospodarstwo rolne ---------------- |___| - |___| -- |___|
Przedsiębiorstwo / firma ----------- |___| - |___| -- |___|

01. Wynajmuję to mieszkanie od osoby prywatnej
02. Podnajmuję część mieszkania od osoby prywatnej
03. Jest to mieszkanie komunalne/kwaterunkowe
04. Jest to mieszkanie służbowe/zakładowe
05. Jest to mieszkanie spółdzielcze lokatorskie
06. Jest to mieszkanie spółdzielcze własnościowe
07. Jest to mieszkanie na własność w budynku wielorodzinnym
08. Jest to dom jednorodzinny spółdzielczy
09. Jest to dom jednorodzinny własny
10. Mieszkam u rodziców, rodziny (lub u dzieci) na prawach rodzinnych
11. Inna sytuacja jaka?..............................................
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

ANKIETER: KARTA P11
P 11. Odczytam teraz Panu(i) nazwy różnych dóbr.
Proszę powiedzieć, które nich znajdują się w Pana(i) gospodarstwie domowym?

08.
09.
10.
01.

[ANKIETER: zaznaczyć wszystkie odpowiedzi]

02.

ANKIETER: KARTA P12

03.

P12. Jak ocenia Pan(i) wysokość całkowitych dochodów w Pana(i) gospodarstwie domowym w porównaniu z Państwa potrzebami? Proszę powiedzieć: czy dochody są:

04.
05.
06.

P13. 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).

samochód osobowy
Działka/ogród/ogródek działkowy do 1000 m2
komputer osobisty
telewizja kablowa
zmywarka do naczyń
Dom lub domek letniskowy
Działka/ogród większy niż 1000 m2 (ale nie gospodarstwo
rolne)
dostęp do Internetu (podłączenie do sieci)
antena satelitarna
kuchenka mikrofalowa
O wiele za niskie w stosunku do potrzeb gospodarstwa domowego
Nieco za niskie w stosunku do potrzeb gospodarstwa domowego
Wystarczające na zaspokojenie potrzeb gospodarstwa domowego→ przejść do pyt. P14
Nieco powyżej potrzeb gospodarstwa domowego → przejść
do pyt. P14
Wyraźnie wyższe niż potrzeby gospodarstwa domowego→
przejść do pyt. P14
Nie umiem ocenić

|___|___|___|___|___|___| PLN
nie wiem/ trudno powiedzieć
odmowa odpowiedzi

ANKIETER: wpisać podaną kwotę. Dla kwot mniejszych niż sześciocyfrowe na początku wpisywać „0”
poprzedzające
P14aP14b
Spłatę długów, pożyczek ----------------------------------------------01 -----01
Zaspokojenie najpilniejszych potrzeb jedzeniowych,
odzieżowych--------------------------------------------------------------02 -----02
c. Doposażenie mieszkania ---------------------------------------------03 -----03
d. Remont, naprawy, odnowienie mieszkania-----------------------04 -----04
e. Leczenie -------------------------------------------------------------------05 -----05
f. Pomoc rodzicom --------------------------------------------------------06 -----06
g. Pomoc dzieciom / wnukom -------------------------------------------07 -----07
h. Pomoc innym członkom rodziny/ przyjaciołom ------------------08 -----08
i. Remont, wymianę, zakup samochodu -----------------------------09 -----09
j. Zakup/ wymianę komputera ------------------------------------------10 -----10
k. Przyjemności: zakup aparatu fotograficznego, telewizora,
wycieczkę i inne ---------------------------------------------------------11 -----11
l.
Powiększenie oszczędności -----------------------------------------12 -----12
m. Nie wiem
-------------------------------------------------------------13 -----13
a.
b.

ANKIETER: KARTA P14a
P 14a. 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 w
kolumnie P14a]
P14b. a na co w drugiej kolejności
[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź w
kolumnie P14b]

P15. Czy Pana(i) gospodarstwo domowe posiada
obecnie jakieś oszczędności w formie finansowej
lub (np. odłożone pieniądze i oszczędności w bankach, w spółdzielniach i kasach mieszkaniowych;
fundusze emerytalne (nie licząc Otwartych Funduszy Emerytalnych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego, akcje, udziały, obligacje,
fundusze powiernicze lub inne papiery wartościowe)
lub w postaci nieruchomości, których Państwo nie
użytkujecie dla prowadzenia gospodarstwa rolnego,
firmy albo dla zaspokojenia własnych potrzeb
mieszkaniowych?

1.
2.
3.

Tak, posiadam(y) oszczędności
Nie posiadam(y) oszczędności→ Przejść do pyt. P17
nie wiem/ trudno powiedzieć

[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]
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P16. Gdyby się okazało, że Pana(i) gospodarstwo
domowe musiałoby się utrzymać wyłącznie z tych
|___|___|___| miesięcy
oszczędności, to na ile mniej więcej miesięcy wystarczyłoby tych pieniędzy
„na kilka lat” wpisać 995
Æ jeśli respondent podał w latach - przeliczyć na
„na wiele lat” wpisać 996
„na całe życie” 997
miesiące,
Æ jeśli podał w przedziale “od-do” - wpisać środek
przedziału;
Æ połowę miesiąca należy zaokrąglić “w górę”.
„nie wiem” 998
[ANKIETER: KARTA P17]
P17. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzało się Panu(i) lub w Pana(i) gospodarstwie domowym, że zabrakło (nie starczało)
pieniędzy …
ANKIETER: odczytać kolejne punkty:
2.Spora4.
1.Wielokrot
3. Nie
dycznie
Trudno
nie zdarzabyło
zdarzały
powieły się takie
takich
się takie
dzieć
sytuacje
sytuacji
sytuacje
999
a na zakup żywności lub ubrania?
1
2
3
na pokrycie wydatków związanych z leczeniem i opieką lekarską dla
1
2
3
członków Pana(-i) gospodarstwa domowego?
999
na pokrycie kosztów kształcenia się osób w Pana(-i) gospodarstwie do999
c
1
2
3
mowym?
na opłacenie świadczeń mieszkaniowych (stałe opłaty, koszty wynajmu
3
999
d
1
2
itp.)?
P18. Czy Pan(i) lub którykolwiek inny członek
gospodarstwa domowego jest zadłużony np. w
1. Tak, mamy dług do spłacenia
2. Nie mamy żadnych pożyczek ani długów
banku, instytucji udzielającej pożyczek na zakup
towarów (samochodów, mebli, sprzętu AGD itp.)
3. Nie wiem/ trudno powiedzieć
lub u osoby prywatnej
[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]
1. Uważam, że jesteśmy bezpieczni, jeśli mam się spodziewać zmiany
[ANKIETER: KARTA P20]
dochodów, to raczej na lepsze
P 20. Czy może Pan(i) ocenić swoją sytuację
2. Uważam, ze jesteśmy bezpieczni, wiem jakie mamy dochody i w naPana (i) gospodarstwa domowego pod wzglęstępnych latach nie spodziewam się zmian ani dochodów
dem pewności / bezpieczeństwa dochodów w
3. Nie jestem pewien, czy nasza sytuacja dochodowa pozostanie stabilna
przyszłości (co najmniej kilka lat do przodu)
ale nie umiem przewidzieć, czy dochody wzrosną, czy spadną
4. Obawiam się, że nasze dochody nieco spadną
5. Obawiam się, że nasze dochody silnie spadną
[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]
6. nie wiem/ trudno powiedzieć
1. Spodziewam się, ze nasze wydatki zmaleją
[ANKIETER: KARTA P21]
P 21. Czy może Pan(i) ocenić sytuację Pana (i)
2. Uważam, wydatki pozostaną mniej więcej takie same
gospodarstwa domowego pod względem trwało3. Nie umiem przewidzieć, czy wydatki wzrosną, czy spadną
ści wydatków w przyszłości (co najmniej kilka lat
4. Obawiam się, że nasze wydatki nieco wzrosną
naprzód)
5. Obawiam się, że nasze wydatki silnie wzrosną
[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]
01. do 100 zł
ANKIETER Æ Karta P22
02. do 250 zł
P22. Bardzo proszę, aby zgodził(a) się Pan(i)
03. 251 - 500 zł
powiedzieć, biorąc pod uwagę ostatnie
04. 501 - 750 zł
12 miesięcy, w jakich granicach
05. 751 - 1000 zł
mieszczą się przeciętne miesięczne
06. 1.001 - 1.500 zł
dochody „na rękę” na jedną osobę w
07. 1.501 – 2.000 zł
Pana(i) gospodarstwie domowym.
08. 2.001 – 3.000 zł
Proszę spojrzeć na kartę.
09. 3.001 - 4.000 zł
11. 4.001 - 5.000 zł
ANKIETER Æ jeśli respondent poda łączną
12. powyżej 5.000 zł
wysokość dochodów w gospodarstwie domo98. nie wiem
wym należy ją podzielić przez liczbę członków
99. odmowa odpowiedzi
tego gospodarstwa (widnieje w odpowiedzi na
pytanie P1 w kolumnie 1 w wierszu a) i dopiero zapisać
[ANKIETER: zaznaczyć tylko jedną odpowiedź]
b
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