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SYTUACJA ŻYCIOWA I ZAWODOWA
Ol. Na wstępie chciał(a)bym zapytać o Pana(i) sytuację żydów?.Czy obęcntejTia Pand) stał? pracę zarobkowy lub da)?c? stały dochód?i Wyjaśnienie. Przez stał3 pracę rozumiemy pracę trwajac? dłużej niżtrzy miesiące w wymiarze co najmniej 15 godzin tygodniowo.] [ Promuje
się. źe właśdcMg zakładów pracy i osoby w nich pomagajęce maję siaty dochód Praca w
opadu o umowę ajencyjnę, prowizję i wm formy wynagrodzenia może być traktowano Jakostała praca OcpowtaJż tak zaznaczamy również w przypadku tych rencistów i emerytów,
którzy maję stałę pracę /Mnicy indywidualni i im pomagajęcy traktowani sę Jako osoby
posiadające siatę pracę zarobkowę bez względu na dekkrm-any czas pracy.
W przypadkach wętpNwyeh natęży zapytać : A czy Pon(i) jest rolnikiem lub pomaga w
gospodarstwie rolnym? ]

( 1-tak) (-02)
*01A. A co Pand) robi? Z czego się Pand) utrzymuje?
{ Ustalić, czy respondent pobiera rentę tub emeryturę,uczy się w
szkote/uczekii \ jest na utrzymaniu współmałżonka. Możliwe sę
połęczenia łych kategorii]

( 1- Jestemnarencie )
(2- jestemna emeryttrze)
(3- Jestemna utrzymaniu rodziców )
(4- jestem na utrzymaniu współmałżonka)
(5- jestem w innej sytuacji - jakiej?..

*0IB A czy Pand) mlał(a) kiedyś stał? pracę zarobkowylub przynosząc? stały dochód?
( 1- tak)*

(0-nle)*

)

(0- nie,nigdy) [-»21B lub 2IC)
01C. Porozmawiajmy o Panad) ostatniej pracy.
W którym roku przestał(a) Pand) pracować?

{ Rok. )h02]
lRespondentów, którzy obecnie niepracuję, ale kiedyśpracowali, pytamy
o ostatnię pracę. Wtedy 02-1onależy formułować w czasie przeszłym. ]

Pro_szemda£MD9iiązŵzawodu. Chodzi nam o zajęcie lub zawód w głównymmiejscu pracy,czyli tę
pracę,która zajmuje Panud) najwięcej czasu.. [ Jesfi z odwiedzi no 01 okazuje
się żo respondent Jest roMiem tdb pomogą w goopcirstwió nimm i nio pracuje pozo
rohiatwcwu_ w 02nsieży zpfsoć "rolnik " łub ‘pmcpjęcy w gospoctorstwkt nkrym ’1

02.

03. Co Pand) y/ pracy robi? Ma czym konkretnie polega Panad) praca?
f D/airolników. Có głównie produkuje lub wytwarza Panad) gospodarstwo
rolne?!
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f Jeśli respondent iest rolnikiem kjb pomaoa w gospodarstwie rokrnn 1 *03A. Czy właścicie-
lem gospodarstwa itłlnsoo jest;

( ł ) PanO), (3) ktoś Inny?(2) ktoś z Pena(i) najbliższej rodziny, czy

( Jeśli respondent jest mklikiem tub pomaga w gospodarstwie rofoym -* 10. Należy
wstawić X w rubryce A tabeli Gospodarstwo Rolne na stronie 23]

04.Jak nazywa się zakład pracy, w którym Pand) pracuje? [ Dodatkowo: Co
ten zakład produkuje kto czym się zajmuje?]

[ Jeżeti 2 nazwy to nie wynika, mktzy zapytać.)*04A. Czy jest to zakład ajen-
cyjny,prywatny,spółka lub inny zakład dopuszczający prywatny kapitał?

(0- nie) (1- tak) ->04B. A czy Pand) w tym zakładzie jest
( I) ajentem, (2) właścicielem kto
(3) udziałowcem? (0~ nie)lJeżeli respondent nw pracuje •* 06

fórnwłujfc pytanie w czasieprzeszłym J

05. Czy pracował(a) PanO) kiedyś w innym zakładzie pracy?
(0-nie) ( 1- tak)~>05A Jak tftugoprocowaKa) PanO)wpoprzednim zakładzie

pracy?
){ Lat Miesięcy.

06. W którym roku rozpoczgKęła) PanO) pracę w obecnym zakładzie
pracy?

{ Rok. )

lJeżeli respondentJest właścicielem -a *9A]
07.W jakim wydziale,komórce lub innej jednostce organizacyjnej PanO)
obecnie pracuje9 [ <Jeżeli z nazwy to nie wynika, należy zapytać-. Co tam się produkuje
kto jakę imę pracę się wykonuje?]

08. Jak nazywa się PanaO) stanowisko oracy/robocze?

09. Czy pełni PanO) funkcję kierowniczy? (1-tak )* (O-nle) [-*10]
*09A. Ile osób PanuO) podlega? ( L iczbaosób )

*09B. Czy kieruje Pan(l): ( 1) pracownikami, którzy maję podwładnych, czy
(0) pracownikami, którzy nie maję podwładnych?

10. Proszę podać rok, w którym rozpoczył(ęta) PanO) pracę na tym
stanowisku • lRolników pytamy. Ite miał(a) Pen(i) lat. gdy zaczęRęła) Pan(i) pracę Jako
roinik/pomagajęcy w rolnictwie]
-XY2= { Rok. ) { Rokity { Lat. )]
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// respondent akwalnieniepracuje -»13 JI v 4.l” »

II Czv przed rozpoczęciem obecnej pracy pracował(a) Pand) w innym
zawodzie? {Fkima udać- W zawodzie,który ma imę nazwę niż zawód obecny?]

(O-nie) t-12]( 1-tak)*
*11A. W jakim zawodzie?

)Miesięcy.vał( a) w tym zawodzie?
f x.feźe!i respndbnt aktualnie pracuje w tym zmwctie (jako dxgkn),

wstawić X ( ) / -*12; zm'ćd ten powinien być także zanotowany w 151A]
*11B. Jak (HUB Pand)

*IIC. A w którym roku przestał(a) Pan(i) pracować w tym zawodzie?

[ Jeżeli respondent jest rolnikiem - 13 ]
(Rok. ..)

12. Czy pracował(a) Pan(i) kiedyś na innym stanowisku oracy/roboczym
(w tym lub innym zakładzie pracy)?

(0-nle) [-13 ]( 1-tak)*
*I2A. Jakie było Pana(t) Ne stanowisko?Jak się ono nazywało?ciur̂ u

*12B. Jak diuno oracowaKa) Pan(l) na poprzednim
{ Lat. Miesięcy. )stanowisku?

13. Chclat(a)bym jeszcze zapytać o Pana(l) pierwszy pracę w życiu - 1j.
pracę trwajęcę co najmniej trzy mieslęce i dajęcę pieniężne wynagrodze-
nie lub utrzymanie, jak na przykład w rolnictwie. He miał(a) Panfl) lat.
gdy Pand) &odiał(ęła) &lerwszg w życiu oracę?

{ Lat. )

14. Co Pan(l) wtedy robił(a)? { Jeżeli respondent stwierdzi, iż jego pierwsza w życiu
praca pokrywa się z aktuakę tmtałnip) kt poprzedni? (przedostatni?) należy apowkdm
informacje przepasać, a obok wstawić znak X ( )J
A W Jakim zowodzie Fan(0 pracowaHa)?

B.Na jakim stanowisko?

( Ewentualnie : Na czym potogpła praca?

C. Czy tę pracę wykcoywaKa>Pan(i) w zakładzie t
gospodarstwie rolwm należącym (to Ponad) lub rodziny?
{ .Jeżelinesfiondentaktmlnjeniepracuje -» 2IB lub 2IC )

(0-ote)< 1-tak)

15Wróćmy doPana(l) obecnej pracy.KtórezokreśłeÓ najlepiej jęcharakte-
ryzuje;

( 1) może Peo(i) wykonywać swoję pracę bez specjalnego wysiłku, czy
(2) wymaga ono dtóeęp wysiłku, ete m» Pon(ł) dość sił, aby jej podołać, czy
(3) Pana( ł) praca to wyczerpująca harówka, która rujnuje Pana( ł) siły i zdrowie?
(4 - fma wypowiedź

)=XYZ=
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IJeżelirespondent fest rolnikiem lub właścicielem -* 210]
16- He godzin tygodniowo wynosi ustawowy czas pracy na Ponad) stano-
wisku Dracv/roDoc2vm napełrtyrn etacie?

{ Liczbagodzin. )
17. A czy pracuje Pand);

( 1) w pełnym wymiarze godzin,
(2)* w zmniejszonym wymiarze godzin, tj. ne części etatu,

czy (3)* w zwiększonym wymiarze, tj. majęc stałe nadgodziny?

*17A ile godzin tygodniowo obecnie Pan( f) pracuje?
{ Liczbagodzin )

w swel pracy -18. Czy w ciggu przeciętnego dnia roboczego może Pan(ł )
bez pytania zwierzchnika - w celach^rywamycFr^

(A) korzystać z służbowego telefonu według własnych
potrzeb?

(B) opuścić stanowisko procy na około trzydzieści
minut, pozostajęc w zakładzie pracy?

(C) na stanowisku pracy zajmować się przez godzinę
czymś dla siebie?

(D) wyjść z zakładu pracy na ponad godzinę?

(O-nle)
(O-nle)
(O-nte)
(O-nte)

(l-tak)
( i-tak)

< 1-tok)
(1-tak)

( Jeżeii respondent fest pracownikiem w prywatnymzakładzie -> 21Al
19. Czy w swel pracy ma Pan(i) wpływ na następujące sprawy:
(A) ustalenie wysokości zarobków, premii lub Innych

elementów dochodów innych pracowników?
(B) układanie planów pracy przynajmniej dla

pewnych stanowisk?
(C) obsadzanie jakichkolwiek stanowisk w

zakładzie?

( 1-tak) (O-nte)
(Mak) (O-nte)
(Mak) (O-nte)

20. Czy jest Pand) członkiem samorządu pracowniczego,rad/ pracowni-
czej lub rady załogi?
(O-nle) ( 1-tak) -»20A. Czy tam pełni Pan(l) jekęś funkcję? (l-tak) (O-nte)

premiami i dodatkami, ale nleliczacewentualnych zasiłkowi dodatków
rodzinnych? i iYpisać poniżęj\
21ii[Rencistów i emerytówpytamy. ) Ile miesięcznie wynosi Panad) renta

"(ów rodzinnych? 1Wpisać aan&eb
ika kwota miesięcznie przypada na

( Kwota

21C[ Osobynautrzymaniupytamy.
Panad) utrzymanie?

złotych miesięcznie)

21D( Właścicieli gospodarstw rolnych i zakładówpracypytamy. ) Ile w
przybliżeniu wynosi Panad) miesięczny lub roczny dochód7 [Wystarczy
wypełnić jedg rUrykę \
{ Kwota-XYZ- złotych rocznie)złotych miesięcznie i Kwota
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ŹRÓDŁA KONFLIKTÓW
(22-23)

Pan(i) powiedziałfa). czy w Polsce między tymi grupami występuIg
konflikty. Tu jest karta odpowiedzi f WręczyćKartę Z~ll Czv miedzy-.
[ odczytać (A)jl konf1ikty sali) bardzo silne,(2) silne,u) raczej słabe,
czy też (4) w ogóle nie ma konfliktów? { Odczytaćod (B) do (F)j

w ogóle
nie ma

( nie
wiem)

raczej
słabe

silnebardzo
silne

Konflikty
między (8)(4)(31(21m

(A) bogatymi a bied"
(B) robotnikami a praco-
wnikaml umysłowymi
(C) kadrę kierowniczy a
zwykłymi pracownikami
(0) mi^zkańcami miast amieszkańcami wsi

(E) młodymi
(F) rzędzęcymi a

reszt? społeczeństwa

1

a starszymi

25-ZW8-Y).Ludzie maj? różne opinie na temat płac. Ile złotych powinna -Pana(i) zdaniem - wynosić obecnie w naszym kraju najniższa Płaca
miesięczna za pracę w pełnym wymiarze godzin?

( Kwota

26.Czy - Pana(i) zdaniem - w naszym kraju powinna być ustalona kwota
najwyższych dochodów, której nikomu nie wolno byłoby przekraczać?

(8 - niewiem, trudnopowiedzieć) 1-* 291

)

( 1-tak)* (O-nłe) t-+ 291

*26A . Proszęokreślić w przybliżeniu tę kwotę
najwyższych dochodów na mlesięc? ( Kwota )

(27-28)
29-z. Zadam teraz Panu(l) pytanie dotyczęce Pana(l) spraw życiowych.
Czy w rozwiązywaniu ważnych spraw życiowych

moc, czy( 1)*może Pand) liczyć na czyjaś po(2) jest Pand) zdany(a) na siebie?

*29A. Na czyj? pomoc może Pan(l) liczyć? Czy na pomoc:
(O-nie) (l-tak)
(O-nie) ( 1-tak)

(A) najbliższej rodziny?
(B) dalszej rodziny?
(C) przyjaciół i bliskich znajomych? (O-nie) ( 1-tak)

(O-nie) (I-tak)-* Al. Jakich?(D) urzędów i instytucji?

=2=
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OPINIE O SPOŁECZEŃSTWIE

30. Chciał(a)bym ustalić, w łakim stopniu Pand) ągadza lub nie zgadza się
z kilkoma opiniami dotyczącymi naszego społeczeństwa. Tu Jest karta
odpowiedzi. (Wręczyć Kartę I) Czy z opinią że _ { odczytać (A)]__
Pan(l): (I) zdecydowanie się zgadza,(2) raczej się zgadza,(3) raczej sie

zgadza,czy (4) zdecydowanie się nie zgadza.[ Odczytaćod LB) do (EJ]nie

( nie
wiem )

zdecydo-
stę nie
zgadzam

raczejraczej
eię zga-

zdecydo-
wanie się
zgadzam

Treśćopinii się Ne
zgadzamdzam

(8)iLULiiLII (21
(A) Prawo do strajku jest
ważnym prawem każdego
pracownika.
(B) Jeżeli pracownicy tego
chcę, w zakładzie pracy
powinien istnieć więcej
niż Jeden związek zawodowy.
(C) Bez silnej władzy z
kierowniczy rolę PZPR Polacy
będę zawsze przysparzać
klonotów sobie i innym.
(D) W naszym kraju żbyt
dużo ludzi doznaje różnych
krzywd w pracy zawodowej.
(E) Byłoby z korzyścię dla pro-
dukcji, gdyby samorzęd pracow-
niczy silnie kontrolował dyrekcję
1 administrację zak ładu nracy.

31. Zadam teraz Panu(i) dwa pytania dotyczęce naszego kraju.
(A).Który z warunków jest Pana(i) zdaniem ważniejszy dla uniknięcia
trudności ekonomicznych:

( 1) władza nie powinna tracić kontroli nad społeczeństwem;
(2) społeczeństwo nie powinno tracić kontroli nad władza?
(3 - oba warunki sę tak samo ważne, "wzajemnakontrofal
(8 - trudnopowiedzieć,nfe wiem )

(B). Czy uważa Pan(i), że ustró j soc ialistyczny przyniósł większości ludzi
w Polsce:

( 1) same korzyści
(2) więcej korzyści niż strat
(3) tyle samo korzyści co strat
(4) więcej strat niż korzyści,czy
(5) same straty?
(8 - nie wiem, trudnopowiedzieć)

-Z-
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32-xz. Porównując różne grupy społeczne w naszym kraju, ludzie uważają
niektóre z nich za położone wyżej, a Inne - niżej. Tutaj jest podz łałka
1WręczyćKartę Xz-łł Na tej podzłałce najwyższy punkt.Jedynka,

grupy położone najwyżej,a najniższy punkt,dziesiątką,oznacza
grupy położone najniżej. Proszę wskazać,gdzie na tej podzfałce
umleśclł(a)by Pan(l) siebie? [ Zaznaczyć wybór respondentaj

oznacza

(88- Respondentniedokonał wyboru] -*331 *2
3 *32A. Jaki procent osób dorosłych w naszym królu zajmuję
4 *+ - Pann(i) zdaniem - to samomiejsce na podpałce, co Pan(0? (LiCZbd.— )
5 *+ \ Jedefi respondent ma trudności z procentami, należy zapytać: Weźmy pod
6
7 *8
9 *+10

uwagę sto dorosłych osób w naszym kraju. Ile osób z łych stu zajmuje to
samomiejsce, co Pan(i)? Zadawszy to dodatkowe pytanie wstawić X( )j

[88- Respondentniepotrafiodpowiedziećna pytanie 32A] -*32C
32B. A laki procent osób dorosłych w naszym
kraiuzaimuie mioisca niższe niż wskazane przez Parafię)? ( LtCZba )

32C.Wskazujęc swoje miejsce na podziałeś,co Pan(i) przędą wszystkim brał(a) pod uwagę?

33-x, Na codzleń stykamy się z różnymi popędami ^
i opiniami o życiu

przyznajemy rację, a innym - nie. Odczytam t̂eraz różn/zasłyszane
zdania i poproszę. abv Pan(i) ocenlKaT.ile jest racII w każdym z tych zdań.

ta odDowiedzi ( Wręczyć Karto II). Weźmy takie oto zdanie
nie ma ani trochę

test racii
Tu jest karta odpowiedzi ( MoczyćKartę II). Weźmy
( odczytać (A)X Czy według Pana(i) w zdaniu tym: (I)
racji, (2) jest trochę racji, (3) jest dość dużo racji,czy też (4) jest w nim
bardzo dużo racji. [Odczytać [D),(E),(F) ].

{ niewiem,
trudho
powie-
dzieć)

jestjestjestniema
dość bardzoani trochę

dużoracji dużotrochęZdania

7317?)racji
(8)(2)( 1 )

(A) "Każdy powinien cieszyć się z
tego co ma - gdy chce zbyt wiele
to często traci/
(BO
(D) “Nie ma <brudnych pteniędzy>
- sę tyko łatwiejsze i trudniejsze
aoosoby ich zdobywania."

(E) “Często lepiej jest, jeśli za czło-
wieka ktoś zadecyduje - ktoś, kto ma
więcej wiedzy kib doświadczenia.*

(F) “Człowiek uczynny może zawsze
liczyć na pomoc innych."

7



HISTORIA RODZINY

Jednym z celów naszych badań jest ustalenie danych dotyczących historii Pana(l) rodziny.
)37. W którym roku urodził się Pana(i) ojciec? ( Rok urodzenia

[ Jeżeli respondent nie pamięta, można zapytać, ile ojciec ma lat i dokonać obliczenia Jeżeli
ojciec nie żyje można zapytać, w którym roku umarł i ile miał wówczas lat, a następnie
dokonać obliczenia ]

38. Jakie Pana(l) ojciec uzyskał wykształcenie? (Wręczyć Kartę 1111
(3- zasachicze zawodowe)
(6 - średhie ogólne)
(9 - wyższe )

( 1 - niepełne podstawowe) (2 - podstawowe)
(4 - niepełne średhie)
( 7 - pomaturalne )
(39-43)
44. Coroblł Pana(l) ojclec.ody mlał(a) Pand) 14 lat? [ Jeżeli owiec wtedy nie
żył, wstawić X ( ), zapytaćo ostatniępracę, apo A-C.44.1-» 54; jeżeli nie pracował,
wstawć X ( ) / pytać o najbliższy okres, jeżeli “nie włem", X ( ) -pytać o opiekuna,
apo A-C.44.1 -» 54]

(5 - średnie zawodowe)
(8 - niepełne wyższe )

A. W jakim zawodzie pracował?

B. Na jakim stanowisku?

{ Ewentualnie : Co w pracy robił?

C. Czy ojciec pracował wówczas w zakładzie /gospodarstwie
~ * L należącym do niego lub jego rodziny? (0-nie)( 1-tek)mim

44.1 Czy ojciec wówczas należał do P2PR,Z8L,S0 łub jakiejś innej organizacji politycznej?

( 1-lak)-* 44.1A. Jakiej?
i

Co robił Pana(ł) ojciec, gdy był w wieku, w którym lest Pan(i)
obecnie? T Jeżeli oidec wówczas nie żtd Łb nie pracował, należy zapytać o ostatnią pracę
ojca i postawć X ( )]

A. W jakim pracował zawodzie?..,
B. Na jakim stanowisku?

( Ewentualnie : Co w pracy robił?

C. Czy ojciec pracował wówczas w zakładzie/goepodarstwłe
rolnym należącym do niego lub jego rodziny?

(0-nie)
(45-52)
53.

(0-nie)( 1-tak)

^ co robił Pana(l) dziadek ze strony olca. gdy był mnie) więce^̂ ,
wie, należy zapytać o prace dziadka, w okresie, o którym respondent ma informację, a
następnie postawć X ( ))

54

A. W jakim pracował zawodzie, co robił?

B. Czy dziadek ze strony ojca pracował w zakładzie /
gospodarstwie rolnym należącym do niego W) jego rodziny? ( 1-tak) (O-nle) “Z-

8
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ZMii) dziadek ze strony
c przythżonę datę ]Pan(i) wie, w którym roku uroc

2żeli respondent nie pamięta, to należy

( 1-tak) -* 55A. W którym roku? (Rok.
(0-nie) -» SSB.Czy dziadek za strony ojca żyje?

( 1-tak) - Bl.ltemaW?(0-nte) -» B2.W którym unarł roku? ( Rok.- U3.ile miał fet, gdy umarł? ( /<?A

55

>
)

)
)

56. Jaki jest Pana(ł) stan cywilny?

ISeparacje traktujemy jak rozwkdżenia i zadajemy 96 w zmodyfikowanej wersji Jeżeli
(3 ) JU> (4)w ocpowiecbina 56, /b 57 dotyczy ostatniej gracy w małżeństwie. Zawsze
chodzi o ostatnie małżeństwo.1
(1- kawaler, panna) 1-611(2- żonaty,mężatka) -+56A.W którym roku Państwo się pobrali? ( Rok

(3- wdowiec~a ) -» 56B. W którym roku Pand) owdowiaKa)? ( Rok.....
-* 56C. W którym raku Państwo się pobrali? (Rok.....

(4- rozwiedziony,-a ) -» 560.W którym raku następ# rozwód? ( Rok. )

-* 56E. W którym roku Państwo się pobrali? (

CorobiPanad) żona/maż.Czyobecniepracuje? [Jeżeli (3)/(4)w ocpowiedzi
na^btozapytaó. On robrt(a) Panad) żono w obwili ystaroo małżeństwa? Czy wówczas
pracował(a)? ]

)

)

)

)

57 j

( Ewentualnie ; Czy męż/żono pracuje ki) pomaga na stała w indywidualnym
gospodarstwie rolnym? Jeżeli tdc. to nałoży tę informację zapisać w S7D ]

( 1- tak)* (0- nie) -*57A. A co robi? (I- pozostaje na rancie Łć emeryturze )
(2 - uczy się )
(3 - zajmu,
(4 - żre

dziećmi)tje się domem,

-*57B. Czy męż/żona kiedykolwiek pracowaKa)? 9

(O-nie)l-* 591 ( l-tek)~* S7C.kisdy przestał(a)? ( Rok.....
( Jeżeli tak, topytamyoostatnię procę]

)

*570. Jakfl pracę ma Panad)
A. W jakim pracuje zawodzie?...
B. Na jakim stanowisku?

[ Ewentualne : Co w pracy robi?

%

*

C. Czy męż/żona pracuje w zakładzie /gospodarstwie

polnym nateżęcym do nfego/niej ki) jego/ jej rodziny? (O-nie)( l-tak)

9
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NAJBLIŻSI ZNAJOMI
61. A teraz proszę się zastanowić, kogę uważa Pan(i) za osobę, z którę
łacza Pana(ię) wieży najbliższe) przyjaźni - pomijając członkównajbnHźej rodziny. l¥1at ma ta osoba?!JeżeN respondent stwierdzi, źe z rekin

go węzy przyjaźni, wsławić X ( ) i powiedzieć : Chodzi o osobę, z którę się
( Lat

( 1) kolega lub koleżanka z pracy, (2) kolega lub koleżanka ze szkoły,
(3) sęsiad łub sęsiadka, (4) ktoś z dalszej rodziny, czy (5) ktoś kny?
[ W przypadku rolników pomijamy ( 1) “kobga lub koleżanka z pracyi

63. Płeć znajomego (I- Mężczyzna ) (0- Kobieta ) lJeżeli sę wętpliwośa' - zapytać ]

64. Od ilu lat Zna Pand) tę osobę? (Odlat.

#% w*-i'

)
62, Czy jest to:

)

65. Czy obecnie osoba ta ma stałg pracę? [ Ewentualnie : Czy osoba ta pracuje
M) pomaga na stałe w indywidualnym gospodarstwie rolnym? Jeżeli tok , to nakży tę
informację zapisać w 6SDj

( 1- tak)* ( 1 - pozostaje na rencie U) emeryturze )
( 2 - uczy się )
(3 - zajmuje się domem, dziećmi)
(4 - inne )

-»65B Czy osoba ta kiedykolwiek pracowaKa)?

(O-nie)h66 J ( l-tak)-* fiSC.Kiedy przestaKa)? ( Rok.....
{ Jeżeli tak, topytamyoostatnię pracę)

(0- nie) -*65A. A co robi?

)

*I
*650 Jakff pracę ma ta osoba?
k W jakim pracuje zawodzie?

B. Ha jakim stanowisku?

•|Ewentualnie : Co w pracy robi?

C. Czy osoba ta pracuje w zakładzie /gospodarstwie
rolnym należącym do niej lub jej rodziny?

#

(0-nfe)( Mak)

t karta (WręczyćKartę III ).tetałcenle ma ta osoba? IIP
n f*I #
epeinc podstawowe)

(2- podstawowe)
(3-* zasadnicze zawodowe)
(4- niepełne średnie)
(5-* średnie zawodowe)
(6- średnieopólne)
(7-* pomaturalne)
(0- niepełne wyższe)
(9-* wyższe)

66 z Jakie
( 1-

*65A. Jaki kierunek lub specjalność?

KS

10
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67-z. Ile upłynęło czasu od PanaCI) ostatniego spotkania z tę osobę?
(Miesięcy. ) ( Tygodni. ) { Dni.

68-z. A jak dużo czasu upłynęło od poprzedniego spotkania?
) ( Tygodni ) { Dni.

)

)(Miesięcy,

. Pytaliśmy Pana(ię) o najbliższego znajomego. Teraz chcemy zapytać
leszcze o inne osoby, które zalicza Pand) do bliskich znajomych. Ilu ma
t->an(i) tego rodząiu znajomych - razem z osobę, o której rozmawialiśmy?

) (88- nie mam bliskich znajomych X“*89]

69-z

( L iczbaznajomych

[ Jeśli w ocpmvMd na 69 liczba jest mniejsza od Z Uh respondent fest roMwm -» 73]

70-z. Ilu wśród nich jest pracownikami umysłowymi, a ilu pracownikami
fizycznymi?

)( i iczba pracowników umysłowych.
{ i iczba pracowników fizycznych-..

71-z. Czy wśród Pana(i) bliskich znajomych:
)

( 1 ) wszyscy dobrze się znaję
(2) większość zna się dobrze, ale sę tacy, którzy się słabo znaję
(3) większość zna się, ale słabo
(4) prawie nikt nikogo nie zna?
(5- połowaznajomych znasię dobrze,apołowanie)
(6- inna wypowiedź. )

12-i. Czy z bliskimi PamKi) znajomymi zdarza się PaniKi) dyskutować
kłopoty naszego kraju?

(0-nie)( 1-tak)*
*72A. Czy uważa Pan(i), że wśród Pana(ł) znajomych:

( 1) wszyscy maję podobne poględy na temat kłopotów
naszego kraju,

(2) tylko niektórzy maję odmienne poględy niż reszta,
(3) prawie każdy ma Inne poględy?
{ A-j^nna wypowiedź....

73-z. Czy w cięgu Ĵ atniego mieslęca zdarzyło się Panu(i) spotkać z
którymkolwiek z Pana(i)najbliższych znajomych u siebie w domu lub u
niego w domu? *( 1-tak)

)

f (O-nie)

74-z. Czy ktoś z Pana( j) bliskich znajomych jest członkiem PZPR?
(O-nie) ( l- tak)*-» 74A. ile osto?

-» 74B. Czy wśród tych osób jest Pana(i) najbliższy
znajomy,októrym rozmawialiśmy ?

(l-tak) (O-nie)

)( L iczba.

=1-
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OPINIE I POGLĄDY
(75 -88)
09-z, Przeczytam teraz Panu(i) kilka zdań. Po każdym zdaniu proszę
powiedzieć,czy z tym zdaniem Pand) (1) zdecydowanie się zgadza,
(2) raczej się zgadza,(3) ani się zgadza,ani się nie zgadza,czy też Pand)
(4) raczej się nie zgadza, lub (5) zdecydowanie się nie zgadza, TU jest
karta odpowiedzi. ( Wręczyć Kartę Z-l).

(zdecydo-
się nie

zgadzam)

' zdecydo- (raczej
się zge-

(raczej
się nie
zgadzam)

Nie wiem
Trudno
powie-
dzieć

ani się
zgadzam
ani nie)

Treśćsformułowania wanie ste
zgadzam) dzam)

(8)(4) (5)( 1 ) (2) (3)
I

A. Bez dodatkowego wynagro-
dzenia ludzie nie sę gotowi
podejmować się w pracy
dodatkowej odpowiedzialności.

B. Robotnicy nie sę zainte-
resowani zdobywaniem
kwalifikacji i umiejętności,
gdy nie otrzymuję za to
dodatkowego wyronrocteonia,
C.Nierówności społeczne
utrzymuję się ponieważ
korzystaję na tym ludzie
bogaci i wpływowi.

O.Nikt nie studiowałby całymi
latami by zostać lekarzem lub
prawnikiem, gdyby nie oczeki-
wał, że będzie zarabiał dużo
więcej niż zwykły robotnik.
E. Duże różnice w dochodach
aę niezbędne dla zapewnienia
naszemu krajowi dobrobytu.

F. Nierówności społeczne
utrzymuję się ponieważ zwy-
kli łudzenie łgczę się razem,by te nierówności zlikwidować. %
90-z. Czy - Pana(l) zdaniem - aby ludzi skłonić do wydajnej pracy ftże
różnice w zarobkach sę:

( 1) bezwzględnie konieczne,
(2) raczej konieczne,
(3) raczej niepotrzebne, czy
(4) całkowicie niepotrzebne?
(8- nie wieĄ trudno powiedzieć)

-1-
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OPINIE O ZAWODACH I ZAROBKACH

91-z. Ile Pana(i) zdaniem wynosi 92-z. Ile według Pana(i) ludzie w tych
wnaszym kraju przeciętna płaca zawodach powinni w naszymkraju
w niektórych zawodach. Jest przeciętnie zarabiać. U& Pana(f)
oczywiste,iż wiele osób nie zdaniem,powinien zarabiać na
wie tego dokładnie - tu miesigc pracuięcy w przeciętnych
wystarczy Pana(i) oszacowanie. warunkach
ile - Panam zdaniem - zazwyczaj ( odczytaćzawódzponiższej liSty)
'arabia u nas na miesiąc, pracu ją-
cy w przeciętnych warunkach
( odczytaćzawódzponiższej listy)

Zawody do odczytania

[ Przy 91-z i 92-z
wręczyćKartę Z-HJ

Powinien
zarabiaćzł

Zarabiazł
(A) Murerz
(B) Lekarz internista

(C)Urzędnik bankowy

(D) Właściciel małego sklepu

(E) Dyrektor dużego przedsiębiorstwa

(F) Robotnik wykwalifikowany w fabryce

(G) Robotnik rolny

(H) Sekretarka
(I) kierowco autobusu komurikacjl miejskiej

(J) Niewykwalifikowany robotnik w fabryce

(K) Minister

lJeżeli respondent nie może się zdecydować, natęży wpisywać w opowiedhię nźrykę NW]

PORÓWNANIE MIĘDZYPOKOLENIOWE

[Jeżeli respondent nigdyniepracował lub gdymiał on 14 latJegoojciec
nie żył lub teżbyłmunieznany 94]

93-z. Jedno z poprzednich pytań dotyczyło zawodu Pan(i) oj§a w okresie,
gdy miał(a) Pan(i) 14 lat. Proszę pomyśleć jeszcze raz o zawodzie ojca z
tamtego okresu 1 o swoim obecnym (m : ostatnim] zawodzie. IBdy porównuje

a
A

(Do wiele wyższa niż pozfcja ojca,
(2) wyższa niż pozycja ojca,
(3)mniej więcej taka sama jak pozycja ojca,
(4) niższa nlz pozyc ia ojca, czy
(5) o wiele niższa niż pozycja ojca?

est:

(8- nie wiem, truto powiedzieć)

-2=
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SKtAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

94. Kto - jakie osoby - mieszkają razem z Panemda) 1 twórz? iednogospodarstwo domowOzawspoMe gesoodarula pieniędzmi: korzystaj?ze wspólnej kasy. Proszę wymienić wszystkie osoby, właczajac w to
dzieci. Proszę określić kim te osoby s? dla Pana(i) i podać wiek tych osób.{ 1 - / -osotwrs gaspod domem -*95. Wtedypytania 95.98, 102, 103 ograniczyćda
osoby respondenta ; modyfRacja ta jest zamoczona literę m przed numerem pytania]

Kim dana osoba jest Wiek Jeżeli dana eseba ukończyła 1-8 M. to należy zapytać
dla respondenta osoby 94A. Jakie 94B. Co ta osoba robi? Czv iest
( Pokrmkrhiwo- w ta osoba ma pracomRiem zatrudnionym na
por. instrukcja ) Mach wykształ - ( 1) stanowisku robotniczym , czy

ranie? (2) nierobotniczym? Czy jest (3)
{ Karta III] właścicielem zakładu ,(4 )roMiem?

Czy jest (5) emerytem kń rencistę
gy(6) osobę na utrzymaniu?

Osoba-
wpisać
kolejny
numer

( x ) - xxxxxxxxxxxxxxxxxmx
[ Jeżeli pozycja1współmałżonek " nie ma zastosowania, to rubrykę tę mkży wytreś/ić]

i
Współmałżonek

Respondent1 XX X
)

( X ) - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

( )-

i h m

L̂ h JULU.

( h

( h

( 1-

hi & %
1 | j ( )-

94A. Kategorie wykształcenia ( 1- nieoolm podstawowe ) (2- octanowe)
( 3- zasatneze zawodowe ) ( 4- niepełne średnie) (5- średne zawodowe)
(6- średiie ogólne) (7- pomaturalne ) (8- niepełne niższe) (9- wyższe )
94B. WpisaćJednązDodanychkategorii. W przypadku kategorii ( I ) i (2)
wpisać także nazwę wykonywanego zawodu Jeżeli przy jakiejkolwiek osobie występiła
kategoria (4) wstawić X w rubrykę C w tabeli Gospodarstwo Rolne na stronie 23.
Inne sytuacje wvaozvć ( 7 ) i opisaćsłownie, ___ ,
Uf juwnić się. czy respondent podał wszystkie osoby razem zamieszkałe i prowadzęce wspólne
gzpuLurstwo domowe. Zwrócić uwagę na to, czy zostały zapisane wszystkie dzieci. Jeżeli
jakieś osoby czasowo nie mieszkają razem - zaznaczyć słownie no marginesie, które to osoby
XYZ
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*
SYTUACJA MIESZKANIOWA

m95. Chciał(a)bym sporządzić dok ładny spis wszystkich pomieszczeń
użytkowanych przez Pana(ią) i osohy ^ Pana(i) gospodarstwa domowego,Czv wsrod użytkowanych pomieszczeń iest:

(A) kuchnia z oknem na dwór (widna kuchnia)?
(0-nie)-*AI. A czy jest kuchnia bez okna? ( 1-lek)* (O-nie)
( 1-tek)* *A2. Ile metrów kwadratowych ma ta kuchnia? KffJ2

(B) oddzielny pokój lub pokoje?
(O-nie)
( 1-tak)-* BI. Ile jest pokoi? ( Liczba.

->B2. Ile metrów kwadratowych maj? pokoje
(ma pokój)? ( Chodzi o metraż ięcźny] ( /772

96. A czy wśród pomieszczeń użytkowanych przez Pana(ią) w tym
mieszkaniu ( tj. w jego obrębie) Jest:
(A) Ubikacja lna wsi -, z urządzeniem do spłukiwania)? ( 1-tek) (O-nie)
(B) łazienka? ( 1-tek) (O-nie)
(O) przedpokój lih sień? (I-tak) (O-nie)
(E) jeszcze (me pomieszczenia) w mieszkaniu? ( 1-tek)* (O-nie)

*EI. Jakie?...
97. Me łgc^nie metrów kwadratowych mają wszystkie pomieszczenia, októrych mówiliśmy - mieszkalne i użytkowe? { Wymienić te pomieszczenia. Liczy
się metraż wszystkich pomieszczeń (z kuchnię))

m98. Czy którekolwiek z pomieszczeń, o których móyylllśmy użytku je Pan(t)
- lub osoby z Pana(l) gospodarstwa

"

domowego - wspólnie z osobami nie
należącymi do Pana(i) gospodarstwa domowego? FNależy tu przypomnieć osoby,
które respondent uznał wcześniej za wchcdżęce do jego gospodarstwa domowego\
(O-nle) (1-tak)~»98A. Czy użytkuje Pan(1) wspólnie:

(A) kuchnię?

(B) pokój lub podoje? (O-nie) ( l-ttk)-* B1 Ile pokoi? { Liczba )

-»B2 Z iloma osobami? (Liczba. )

(C) łrne pomieszczenia? (O-nie) ( 1-tak) -*CI Ile one maję m2? ( /772-C2 Z iloma osobami Pan(i) użytkuje
wspólnie te pomieszczenia? ( L iCZba. .)

99.2 A* czy w mieszkaniu może ParKI) korzy-
stać z bieżę®!wody: ( 1) zimnej i ciepłej,
(2) tylko zwiej,(3) ani zimnej ani ciepłej?

IOO Od którego roku mieszka Pan(i) w tym [ wybrać wfaściwe\
- mieszkaniu ( w bkku, kemienicy]7 (Rok.
- domu ( jednorodzinnym X wi/h, segmencie, N/ŻnM/ Ąt (Rok.
- mieszkaniu ( w inrąm obiekcie

V
i. #

i

N‘)
•. *

. #

) r
• t:.

) I

. >
4 '•

. >

.-V-.

( /w2 )

i

*
’ '

)(O-nie) ( 1-tak>-* Al Z iloma osobami? (Liczba,

% '*

)

99.1 Czy ma Pena(i) w mieszkaniu cent-
ralne ogrzewanie? v,

( 1-tek) (O-nie)

)
)

,K Rok. ) V
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p
101.Czy jest to lokal: (I^kwaterunkowy niewykupiony, [-MOIA](2)+kwaterunkowy wykupiony [-MOIB]

(3)*spółdzielczy lokatorski [-»IOIA](4)*spółdzielczy własnościowy niespłacony[->ioiA](5)+spółdzielczy własnościowy spłacony(-*ioiB]
(6)t»stanowięcy własność prywatnę [-»ioicl
(7) czy jeszcze inny? -» Jaki?

4..

[- 102]

atOIC. Kto jest właścicielem
tego lokalu? Czy.+ 101B Na kogo ten lokal

jest zapisany (kto jest
właścicielem)? Czy:

*101A. Kto ma decyzję,
nakaz, czy przydział
na ten lokal? Czy:

( 1) Pan(i),
( 2)któraś z osób z Pana(i) gospodarstwa domowego,

-» 101D Kim ta osoba jest dla Pana(i)? {.

(3) osoba spokrewniona spoza Pana(i) gospodarstwa domowego
-* 101E Kim ta osoba jest dla Pana(i)?

(4) czy inna osoba? [- 102]
[ Jeżeliocpowiedż w 101 implftuje 101A, to fOIF nohży opuścić , kn -* 102 ]

w lO lF.W jaki sposób lokal ten został uzyskany przez obecnego właściciela? Czy został on

( 1) odziedziczony lub przejęty jako darowizna,
(2) kupiony od osoby prywatnej,
(3) wykupiony bezpośrednio ze spółdzielni lub od kwaterunku, czy
(4) wybudowany przez niego samodzielnie (nie w ramach spółdzieni)?
(5- MW ...,.

1
określić pokrewieństwo

Jl
określić pokrewieństwo

)

DOCHODY I WYPOSAŻENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO

m102. Ludzie utrzymuję się z dochodów pochodzących z różnych źródeł.
Proszę powiedzieć, czy na ogólne dochędy w Pana(i) gospodarstyyie
domowym sk łada )ę się następujące źródła. (Wręczyc Kartę IV) \ Dodać-.
Proszę uwzględnić siebte i inne osoby w gospodarstwie domowym ]

(A) wypłaty emerytury lub renty?
*A1 Czy emerytury lubrenty rolniczej?

( 1-tak.) (O-nie)

( 1-tak)* (O-nie) [ Melirespondent
pobiorę Jakkolwiek
emerytury lubrenty
wstawić X (—).( 1-tak) (O-nie) JeżelinieJest to
jasne, należy o to

(1-tak) (O-nie) zapytać j.

(B) wypłaty zasiłku wychowawczego.
alimentacyjnego lub stypendium?

(C) dochody z prac dorywczych
(nie na stałym etacie)?

(D) dochody z gospodarstwa rolnego
lub działki?

(E) dochody z dzierżawy, wynajmu
lub sprzedaży?

(F) dochody z własnego lub rodzinnego
nie-rolniczego zakładu pracy?

(6) zarobki z pracy w gospodarce
uspołecznionej?

(H) zarobki z pracy najemnej w pry-
watnym zakładzie, gosp. rolnym?

( nie tfćgcym włosmścę roctimg )

( 1-tak) (O-nie)

( 1-tak) (O -nie)

( 1-tak) (O-nie)

( 1-tak) (O-nie)

( 1-tak) (O-nie) -XYZ-
16
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m103. He wynosi łgczny miesięczny dochód w Pana( j) gospodarstwie
domowym. Proszę włóczyć wszystkie źródła dopływu pieniędzy -
wszystkich osób w Pana(i) gospodarstwie domowym.
[ Ewentualnie : ] Prosię podać szacuikowg kwotę.

( Kwota złotych miesięcznie)

IW przypadku !-osobowych gospod domowych -»105. Wtedypytania 108,120.123
ograniczyć do respondenta; ta modyfikacja zaznaczona jest literę m przed numerem pytania ]

i04. Kto jest osobę oslggaięcę najwyższe dochody w Pana(i) gospodarstwie
domowym? Czy:

(1) Pand), czy
(2) ktoś inny? -*104A. Kto? I Wyisoćpokrewieństwo1

(105-107)
fn108-xz.Które z następujących określeń najlepiej charakteryzuje sposób
gospodarowania pieniędzmi w Pana(l) gospodarstwie domowym:

(1) Pieniędzy nie starcza nawet na sarnę żywność
(2) Pieniędzy starcza skromnie na żywność, ale nie mamowy o

innycn zakupach
(3) Żyję Państwo [ Ur. iyje Pand)] bardzo oszczędnie, żeby odłożyć na

poważniejsze zakupy
Żyję Państwo ( In. żyje Pand)} oszczędnie 1 starcza w zasadzie na
wszystko

(5) Starcza Państwu [ tub . Panud)] na wszystko bez specjalnego
oszczędzania?

(8 - inna odpowiedź, tmdno powiedzieć)

(4)

WYDATKI I WYCENY

się na ŻywnoSĆ^W Ĉ ljnum!esfąca?1Ewentualnie : Proszę podać przybite** kwotęmteslęcznę bloręc pod uwagę ostatnie trzy miesigce].
)( Kwota w zł. miesięcznie.

do kina, teatru i na inne
~imprezy kulturalne w cięgu miesięca?\Ewentualnie :

Proszę podać przybliżony kwotę młesięcznę biorge pod uwagę ostatnie trzy mieslęcej.

( Kwota w zł. miesięcznie. )

11l-z. Wyobraźmy sobie że dochody w Pana(l) gospodarstwie domowym
wzrosły nagle o połowę. [ Dokwotyz 103 dodaćJejpołowę i tęsumę
wymienić]. Ile z tej całej kwoty przeznaczyłaby Pand) na żywność?

v

zł. miesięcznik( Na żywność.
112-i. A He wydał(a)by Pand) na życie kulturalne - 11. na zakup
codziennych gazet 1 tygodników, kslężek. płyt 1 taśm,biletów dc
teatru i na inne imprezy kulturalne?

o kina.

zł. miesięcznie)( Nażyciekulturalne
17



H5-YZ.Jak Pan(i) ocenia wartość mebli w Pana(i) mieszkaniu? Czy kwotaza te meble uzyskać jest - Pana(i) zdaniem -jaka można byłoby teraz
wyzsza niż 300 tysięcy złotych?

(0-nie)+

+ 1158. A czy jest wyższa niż 100 tys. zł?
(l-tak)[-118] (0-nte)+

( 1-tak)*
*1ISA. A czy jest wyższa niż milion zł.?

( 1- tak)* (O-nie) [-* 118]

*115C. A czy jest wyższa niż trzy miliony
( l-tak) (O-nie)

+115D. A czy jest wyższe niż 50 tys. zł.?
(O-nie)zł ?

( 1-tak)
(116-117)
118-ZY. Czy w Pana(i) gospodarstwie domowym jest:

(A) telewizor (O-nie) ( 1-tak)-* Al Jaki? ( 1) kolorowy,(2) zwykły
(B) magnetofon (o-nie) ( i-tak)
(C) magnetowid (O-nie) ( ł -tak)
(D) radio (O-nie) ( 1-tok)- OI. Jakie? ( 1) zwykłe,( 2) stereofoniczne
(E) adapter (O-nie) ( 1-tak)- EI. Jaki? ( 1) zwykły ,(2) stereofoniczny
(F) kalkulator (O-nie) (Mak)- FI. Jakiej marki?(6) komputer (O-nie) ( 1-tak)- 01. Jakiej marki?(H) telefon (O-nie) ( Mak)

(119)
ml20.CzyPan(l) lubktoś wPana (i) gospodarstwie domowym ma nochód?

)(O- nie) (1-tak) -I20A. Jakiej marki (....,
- 12011. Z którego roku? (-I20C. A czy ktoś jeszcze w Pana(i) gospodarstwie domowym
ma samochód?IWprzypadkudwóchsamochodów w

gospodarstwie domowym naieży zakreślić 2 i zapytać\
(2) Jakiej marki? (

)

)Z którego roku? ( )

[ W przypadku mklików — 124 )(121-122)
ml23. Czy Pan(i) łub ktoś w Pana(i) gospodarstwie domowym posiada:

(A) dom całoroczny?

(B) dumek letniskowy?

(O-nie) ( 1-tak) [ Jeżeli to jest dom, w którym obecnie
mieszkarespondent, wsławić X ( )J

(O-nie) ( 1-lek) -I23A. Czy jest tam łazienka z bieżęcęwodę?
(O-nie) ( 1-tak)

|24 Czy w ostatnich pięciu łatach był(a) Pand) za granicę - służbowo, na
zaproszenie prywatne lub z wycieczkę turystycznę?

(O-nie) l-»53)

*I24A Ile razy był(a) Pan(i) za granicę w cięgu ostatnich pięciu lat? ( Liczba,

*124B Jak długo trwał(y) len (te) wyjazcKy) łęcznie w lygochiach? (LiCIba

( 1-tak)*
)

)
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125-ZY. Jak Pand) ocenia sytuację materialny własnego gospodarstwa
domowego? Czy Jako;
(I) bardzo dotrę (2) raczej dotrę (3) takę sobie (4) raczej złę (5) bardzo złę?

(0- nie wiem. trudno powiedzieć)

OPINIE O ROLI PAŃSTWA
(126-127)
128-z. Przeczytam teraz Panu(l) kilka zdań. Po każdym zdaniu proszę
powiedzieć,czy z tym zdaniem Pand) (1) zdecydowanie slę-zgadza,(2)
raczej się zgadza,(3) ani się zgadza,ani się nie zgadza,czy fez Pand)
(4) raczej się nie zgadza, lub (4) zdecydowanie się nie zgadza. Tu Jest
karta odpowiedzi. ( Wręczyć Kartę l-\ ).

( zdecydo- Nie wiem
się nie Trudno
zgadzam)oowiedrieć

(raczej
się nie
zgadzam)

( zdecydo-
wanie się
zgadzam)

(raczej (ani się
się zga- zgadzam
dżem) ani nie)

Treśćstirmutowenks
(5) (8)( 4)(3)(2)( I) I

A. Różnice w dochodach ludności
sę w Polsce zbyt duże.

B Państwo powinno wydatniej
pomagać dzieciom z ubogich
rodzin w podejmowaniu nauki
w szkołach wyższych.
C.Państwo jest odpowiedzialne
za to, aby zmiejszać różnice
w dochodach ludności.

D.Państwo powinno zapewnić
miejsce procy każdemu, kto
chce pracować.

RELIGIA

Przejdźmy teraz do Innych spraw.
i

130. Czy uważa się Pan(l) za osobę.
( 1)*natożęcę do kościoła katolickiego.
(2) nałażęcę do innej wspólnoty religijnej -*I30A Jakiej

czy (3) za osobę nie nateżęcę do żadnej wspólnoty religijnej?!-*132]
( 4- innawypowiedź

(129)

?(-* 132]

)M32J

*I30B. Czy chodzi Pand) do kościoła na mszę?
(O-nie) ( 1-tak)-* I30C. Jak często? Czy: ( I) częściej niż raz w tygodniu,

(2) przeważnie raz w tygodniu,
( 3) rzadziej niż raz w tygodniu,

ale przynajmniej raz w młesięcu,
( 4) rzadziej niż raz w miesięcu?
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SZANSE POWODZENIA W ŻYCIU
(131)
132-z. Chc łał(a)bym dowiedzieć się, w jakim stopniu - Pana(i) zdaniem -pewne rzeczy sa ważne dla ©sięgnięcia powodzenia w życiu(WręczyćKartę Z-lllj. zacznijmy od ambicji. Czy dla osiągnięcia powodzenia wżyciu,ambicja Jest (1) bezwzględnie konieczna.(2) bardzo ważna,(3)raczej ważna,(4) niezbyt ważna,czy (5) całkiem bez znaczenia? {Odczytaćkolejnekategorieod (B) do (H)J.
CzydanacechaJest ważna
dlapowodzenia wżyciu?

( niebezwzglę- bardzo
ważna

raczej
ważna

całkiem
bezzna-
czenia

niezbyt
wiem )dnie ko-

nieczna
ważna

i21 Mm (4) (5)(3)
(A) ambicia
(B) znajomość właściwych

ludzi
(C) ciężka praca
(D) kontakty z ludźmi maję

cymi wpływ polityczny
(E) pochodzenie z bogatej
rodziny

jF) dobre wykształcenie
£(ł)..SZCZdCle(H) wrodzone zdolności
i Łaknly

DROGA SZKOLNA
133, Chciał(a)bym dowiedzieć sie, do Jakich szkół Pand) chodził(a). Czydo szkoły podstawowej zaczęł(ęfa) Pan(l) chodzić:

(I) na wsi, czy (2) w mieście?
(88-Ni» chodeiłmnfam)do stkoły podst*wow«J\*K czy chodzlłta) Pand) do Innej szkoły?

( 1-takM-* 137] (0-nleX~*M51
134. Ilu klasowa była to szkoła?
( Ewentualnie : Ile lot nouki można było w te) szkole ukończyć?) ( L fczba. )

135. Którę klasę w szkole podstawowej ostatecznie Pan(i) ukortczył(a)?
(Klasę. )

136. Czy w tym samym roku, w którym ukończył(a) Pand) szkołępodstawowa zaczęł(ęła) PandT chodzić do innej szkoły?
(0- nie)*

*136A. A czy kiedykolwiek później chodzlł(a) Pan(t) do Jakiejś innej szkoły?
( 1- tek) - 136B. Poilu Jatachposzkole podstawowej?(Lata(0- nie) (-MSI

(1- tak) [ -* 137)

)[-1371
=2*
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( Tabela szkółponadpodstawowych - do wypełnienia sekwencyjnego)

137. Ml.
( Jeśliś*.ogÓh
nokszL-* 142]
W Jakim kierunku
(specjalności)
cczyKa) się
Psn(i) w tej
szkole?

142.139. MO.
Ile klas Ile klas
(lat nauki) (lat nauki)
przewl- ukoń-
dywał czyKa)
program Pand) w

138.
Czy po zakoń-
czeniunauki
w tej szkole
uczyKa) się
Pao(i) kiedyś
w innej
szkole?

Jak nazywała się ta szkoła
(do której Pand) chodziKa)

nastgpnle)?
Proszę podać możliwie dokładnę

nazwę.

Czy
była to
szkoła
dzienna
(dla nie
pracuję- tej UJ

szkoły? szkole?

Lat Lat
d-takH 143
(0-nle)-» 144(l-lak)

(0-nle)

143.Czy naukę tę podjęł(ęła)Pand) po rocznej lub dłuższej przerwie?
(O-nie.bez przerwy 137 (1-tek) -* Ile lat trwała ta przerwa? 1LMA ł-> 137

Lat Lat
(1-takH 143
(O-nieH 144

(l-tak)
(0-nle)

143.Czy naukę tę podjęł(ęła) Pand) po rocznej lub dłuższej przerwie?
(O-nle.bez przerwy>-»137 (1-Łak) •* Ile iat trwała ta przerwa? ILąŁ l-» 137

LatLat
(1-takH 143
(0-nleh 144

O-lak)
(0-nłe)

143.Czy naukę tę podjęKęła)Pand) po rocznej lub dłuższej przerwie?
(O-nle.bez przerwy)-*137 (l-tak) •* Ile iat trwałaUprzerwa? f LąL t-> 137

LatLat
(1-Łak)-* 143
(O-nle 144

(l-tak)
(O-nłe)

143.Czy naukę tę podjęKęła)Pand) po rocznej łub dłuższej przerwie?
(O-nle.bez przerwy)-*137 (l-tak) -» Ile lat trwałaUprzerwa? UąŁ h 137

LatLat
(l-tak>« 143
(0-nłeh 144(l-tak)

(0-nle)

ISprawdzajfco;Czy pytajęc o szkoły, w których Panfd) się uczytfa). żadnej nie pominęłem(ęłam)?]

144. Czy w szkole/szkołach, o której/których mówiliśmy uzyskał(a)
Pand) uprawnienia zawodowe lub świadectwo czy dyplom ukończenia
tej/tycn szkoły/szkół?

(l-tak)*(0-nle)

*144A. Jakl(e)?

-XYZ=
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PLEĆ. ROK URODZENIA I PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI
145. fPłeć respondenta. ( 1 - mężczyzna) (0 - kobieta)J
146. W którym roku Pand) się urodził(a)? (Rok urodzenia )

147, Czy kiedykolwiek pełnlł(a) Pan(i) jakęś funkcje w organizacji mło-
dzieżowej?

(0-n1e)+

+1478 \ dotycz fvko roczników od
1941 do !955 ]r v należał Pand) do;

( 1) ZMS, ( Rodkreśiić właściwe ]
(2) 2MW?

( I-tak)*
*147A. W jakiej organizacji i jakę
funkcję? IJeżeli respondent wymieni
kilka funkcji, zapytać Która, Pana(i)
zdaniem, była najważniejsza? i tę

zanotować]

148. Czy Pand) należał(a) lub należy do PZPR, ZSL lub 5D?

( 1-tok)— 148A. Do której (kił których) z tych organizacji i kiedy?

Nazwaorganizacji

(O-nie)

( Nahżoł ) odroku Obroku

*1498 ( Jeś/i respondent należy obecnie j Czy obecnie pełni Pan( ł) tam jakęś funkcje?

(O-nie) ( l- tak >-BIJakę?
149. A czy należał Pand) w przeszłości lub teraz należy do związków
zawodowych?
(O-nie)(-* ISO] ( Me*)- M9A, Do których I kiedy?

( Należał ) odroku do rokuNazwaorganizacji

150. Czy należy Pand) obecnie do Jakichś Innych organizacji?
(O-nie) [-151] ( Mak)* *150A. Do jakich organizacji?

21

3 4
«1508. Czy pełni Pan(l) tam je*ęś( feś) funkcje? (O-nie) ( Mt*)- BI. Jakie?
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Początek naszej rozmowy dotyczył Panad) sytuacji życiowej?
Chcielibyśmy jeszcze wrócić do spraw pracy zarobkowej. Wiele osób
obecnie ma różne prace dodatkowe,uboczne lub dorywcze. Proszę
powiedzieć,czy ma Pand) jakęś tego rodzaju pracę?

151.

(0-nie)hROI lub 152](1-tak)*
*151A. Jaka to praca? Co Pand) robi? { Ewentualnie.Jakie czynności
Pand) w pracy wykonuje?]

I Jeżeli jest to praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym, to należy zapyta&\ *151B.
Czy to gospodarstwo rolne należy do Panad) lub Pana(i) rodziny?

( 1-takH Haieży wstawić X w rubrykę £poniższej Tabeli )(O-nte)
S3SSSS8aB38SassSSaS!SSSSSSSSS=SCSSSSSS2SSSSSSS8a88SSE8SaSSSSSSSSSSSS&

TABELA: GOSPODARSTWO ROLNE
(Zasadnicza praca respondenta w gospodarstwie rolnym własnym lub rodziny)
(W gospodarstwie domowym respondenta ktoś użytkuje gospodarstwo rolne)
(Dodatkowa praca respondenta w gospodarstwie rolnym własnym lub rodziny)

Jeżeli w t&belł jest choć jeden znak X to dalsze pytonie nie mogg być
pominięte. Pytanie te zadajemy ( I) respondentom, którzy sę indywidualnymi
rolnikami, (2) respondentom, których gospodarstwo domowe obejmuje osobę
użytkujgcg gospodarstwo rolno powyżej 0,5 ha, oraz (3) respondentom, którzy
maję dodatkowy procę we własnym lub rodzinnym gospodarstwie rolnym.

A
B
C

sssssssssssss*ssssss=ssssaasasssssssstsss:ssssaasssssssasssssssassssassssssssaasss

ROLNICY

lJeżeli w tabeli Gospodarstwo Rolne niemaznaku X -* 152 ]

ROI. Jaka jest ogólna powierzchnia ziemi w Pana(i)/(tym) gospodarstwie
rolnym? Ile ono ma hektarów i arów? )( hektary , ary.
R02. Jakie w tym gospodarstwie sę klasy gruntów ornych? Proszę podać w
hektarach 1 arach fPodaćhektaryzaśpoprzecinkuary,np. 5,3]

i U III IIIA IV IVA V VI V1AKlasa

Hektary
(Razem

R03. Czy w którymś z budynków gospodarczych jest:
(1-tak) (O-nie)
( 1-tak) (O-nie)

(A) bieżęca woda?
(B) elektryczność?

R04. Czy w gospodarstwie sę:
(A) konie?
(B) clęgniki? (O-nle (I tak) Ile? { Liczba ciągników.

- Czy z maszynami towarzyszącymi?

( 1-tak) (O-nle)

)(O-nie) ( 1-tak) -* He? { Liczbakoni
)

“XYZ=
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R05. Czy w gospodarstwie jest;

(O-nie) ( 1-tak)
(O-nie) (I-tak)
(O-nie) ( -tak)
(O-nie) ( -tak)
(O-nie) ( -tak)
(O-nie) (I-tak)
(O-nie) (I-tak)
(O-nie) ( 1-tak)
(O-nie) < 1-tak)
(O-nie) < 1-tak)
(O-nie) (I-tak)
(O-nie) ( l-tak)-*LI. Jakie?

(A) mło< ramia szerokomłotna?
(B) siewnik?
(C) żniwiarka?
(D) kosiarka?
(E) koparka?
(F) snopowięzałka?
(6) kombajn zbożowy?
(H) kombajn buraczany?
(I) samochód dostawczy?
(J) silnik elektryczny?
(K) silnik spalinowy?
(L) inne maszyny rolnicze?

R06 Czy jakaś osoba w gospodarstwie posiada wykształcenie rolnicze -
to znaczy ukończyła szkołę przysposobienia rolniczego, technikum
rolnicze lub innę szkołę rofniczę?
(O-nie) ( 1-tak)-+R06A. Proszę podać nazwy uzyskanych przez osoby w PanaO) gospodar-

stwie domowym świadectw, dyplomów, czy uprawnień rolniczych.

)R07 Ile osób pracuje lub pomaga stale w Parad) gospodarstwie rolnym? ( Liczba.....

ROB. ha ile ocenia Pan(i) całkowity roczny dochód brutto 2 tego gospodarstwa rolnego w
1986 roku?

)( Kwota w tysiącach złotych

ZAKOŃCZENIE ROZMOWY

. Na zakończenie naszej rozmowy mam jeszcze jednę prośbę.
Organizatorów wielu badań ankietowych interesuje fo, co ludzie o tego
typu badaniach myślę Nasza rozmowa była długa i może Pand) chciałby
się podzielić swoimi wrażeniami Co Pand) sędzi o tego typu badaniach?

152

=XYZ=_.
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PYTANIA DO ANKIETERA

A-OI. Kiedy odbyła się rozmowa?
(Data.
( Godzinarozpoczęcia i zakończenia rozmowy.

A-02. Czy rozmowa odbyła się:
( 1) bez udziału osoby lub osób trzecich,
(2) z udziałem osoby lub osób trzecich,ale bez ingerencji w

odpowiedzi respondenta.
(3) z udziałem osoby lub osób trzecichi z ingerencją w

odpowiedzi respondenta?

t

)

)

i

A-03. Proszę wzięć pod uwagę szeroko rozumiane warunki mieszkaniowe,
właczajac w to urzędzenie mieszkania i jego wyposażenie. Jak ocenił(a)
by PanOf standard gospodarstwa domowego respondenta. Czy jako:

( 1) bardzo wysoki
(2) raczej wysoki
(3) przeciętny
(4) raczej niski, czy
(5) bardzo niski?1:

A-04

A-05 *»
t-

4^

Wywiad został przeprowadzony ze wskazanym respondentem.

Czytelny podpis ankietera:

=XYZ=
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