
Sytuacja pracy 
 

Karta Ankietera 

 

Stała praca najemna (praca na pełnym etacie lub trwająca  

min. 3 m-ce, w wymiarze min 15 godz/tyg.) 
 

11. Stała praca najemna w państwowym zakładzie pracy (firmie) — bez żadnych 

udziałów prywatnych (krajowych lub zagranicznych) 

12. Stała praca najemna w zagranicznej firmie — bez udziałów krajowych (w 

tym prywatnych) 

13. Stała praca najemna w firmie z udziałami prywatnymi, gdzie głównym 

właścicielem jest państwo 

14. Stała praca najemna w prywatnej spółce, gdzie głównym właścicielem jest 

firma zagraniczna 

15. Stała praca najemna w prywatnej firmie (spółce), gdzie głównym 

właścicielem jest osoba lub osoby prywatne 

16. Stała praca najemna w firmie (spółce), z wieloma drobnymi udziałowcami 

17. Stała praca najemna w instytucjach lub organizacjach samorządowych, 

społecznych lub politycznych 
 

Stała praca samodzielna (praca trwająca min. 3 m-ce,  

w wymiarze min 15 godz/tyg.) 
 

21. Stała praca samodzielna w gospodarstwie rolnym — własnym lub członków 

rodziny — także stała pomoc w rodzinnym gospodarstwie rolnym 

22. Stała praca we własnej firmie jako właściciel, współwłaściciel lub wspólnik 

- także stała pomoc w firmie rodzinnej 

23. Inna stała samodzielna działalność zarobkowa „na swoim”, „na własny 

rachunek” 
 

Pozostałe rodzaje prac 
 

31. Dorywcza działalność zarobkowa „na swoim”, „na własny rachunek” 

32. Nieregularne zlecenia — w tym dotyczące chałupnictwa 

33. Inne prace dorywcze i uzupełniające, w tym prace nierejestrowane. 
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Sytuacja pracy 
 

 

Stała praca najemna 
 

11. Stała praca najemna w państwowym zakładzie pracy (firmie) — bez żadnych 

udziałów prywatnych (krajowych lub zagranicznych). 

12. Stała praca najemna w zagranicznej firmie — bez udziałów krajowych (w 

tym prywatnych). 

13. Stała praca najemna w firmie z udziałami prywatnymi, gdzie głównym 

właścicielem jest państwo. 

14. Stała praca najemna w prywatnej spółce, gdzie głównym właścicielem jest 

firma zagraniczna. 

15. Stała praca najemna w prywatnej firmie (spółce), gdzie głównym 

właścicielem jest osoba lub osoby prywatne. 

16. Stała praca najemna w firmie (spółce), z wieloma drobnymi udziałowcami. 

17. Stała praca najemna w instytucjach lub organizacjach samorządowych, 

społecznych lub politycznych. 

 

Stała praca samodzielna 
 

21. Stała praca samodzielna w gospodarstwie rolnym — własnym lub członków 

rodziny — także stała pomoc w rodzinnym gospodarstwie rolnym. 

22. Stała praca we własnej firmie jako właściciel, współwłaściciel lub wspólnik 

- także stała pomoc w firmie rodzinnej. 

23. Inna stała samodzielna działalność zarobkowa „na swoim”, „na własny 

rachunek”. 

 

Pozostałe rodzaje prac 
 

31. Dorywcza działalność zarobkowa „na swoim”, „na własny rachunek”. 

32. Nieregularne zlecenia — w tym dotyczące chałupnictwa. 

33. Inne prace dorywcze i uzupełniające, w tym prace nierejestrowane 
 



F08-09 

Przerwy w pracy 

 
 Choroba 

 Urlop macierzyński 

 Urlop wychowawczy 

 Opieka nad bliskimi 

 Nauka 

 Służba wojskowa 

 Pobyt w zakładzie karnym 

 Zajmowanie się domem 

 Emerytura 

 Świadczenia przedemerytalne 

 Renta 

 Inne powody – jakie? 



G01 

Powodzenie w życiu 

 

 
Cecha ta jest:  

 
 Bezwzględnie konieczna  

 Bardzo ważna  

 Raczej ważna  

 Niezbyt ważna  

 Całkiem bez znaczenia  



G02 

Możliwość wpływu 

 

 
 Bardzo duża 

 Raczej duża 

 Raczej mała 

 Bardzo mała 

 Praktycznie żadna 

 



G03 

Konflikty 

 

 
 Bardzo silne 

 Raczej silne 

 Raczej słabe 

 W ogóle nie ma konfliktów 

 

 



J01 

Korzyści i straty 

 
 

 Same korzyści 

 Więcej korzyści niż strat 

 Tyle samo korzyści, co strat 

 Więcej strat niż korzyści 

 Same straty 



M01 

Porównanie 

 

 
1. Najwyżej 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. Najniżej 

 



M02-04 

Poglądy 

 

 
 Zdecydowanie się zgadzam 

 Raczej się zgadzam 

 Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 

 Raczej się nie zgadzam 

 Zdecydowanie się nie zgadzam 

 



R12 

Wykształcenie 

 
 podstawowe nieukończone lub bez wykształcenia 

szkolnego  

 podstawowe ukończone 

 gimnazjalne 

 zasadnicze zawodowe 

 średnie ogólnokształcące bez matury 

 średnie ogólnokształcące z maturą 

 średnie zawodowe bez matury 

 średnie zawodowe z maturą – technikum, liceum 

zawodowe 

 policealne bez matury 

 policealne z maturą, pomaturalne 

 wyższe z tytułem inżyniera, licencjata, dyplomowanego 

ekonomisty 

 wyższe z tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym 

 wyższe ze stopniem naukowym, co najmniej doktora 

 



S07 

Jak często? 

 
 

 Codziennie 

 Kilka razy w tygodniu 

 Raz w tygodniu 

 Kilka razy w miesiącu 

 Raz w miesiącu 

 Rzadziej niż raz w miesiącu lub nigdy 

 



W11-13 

Wykształcenie 

 
 podstawowe nieukończone lub bez wykształcenia 

szkolnego  

 podstawowe ukończone 

 gimnazjalne 

 zasadnicze zawodowe 

 średnie ogólnokształcące bez matury 

 średnie ogólnokształcące z maturą 

 średnie zawodowe bez matury 

 średnie zawodowe z maturą – technikum, liceum 

zawodowe 

 policealne bez matury 

 policealne z maturą, pomaturalne 

 wyższe z tytułem inżyniera, licencjata, dyplomowanego 

ekonomisty 

 wyższe z tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym 

 wyższe ze stopniem naukowym, co najmniej doktora 

 
 
 

 


