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A.WPROWADZENIE

Na początek chciał(a)bym porozmawiać o P. sytuacji życiowej, czy obecnie
wykonuje P. jakąkolwiek pracę zarobkową? Chodzi nam nie tylko o pracę na
etacie, ale także o prace dorywcze, na własny rachunek, w indywidualnym
gospodarstwie rolnym i wszelkie inne.

A01%

d-tak) - A04 (O-nie) - A02

A02. czy oznacza to, że obecnie P. nie pracuje?

(1 - R. obecnie nie pracuje) na wsi
poza wsią -* E01 (s. 11)

^ A03

(2 - R. obecnie pracuje) -* A04

A03. A czyw ostatnim rokupracował(a) P. choćby przez pewien czasw indywidualnym
gospodarstwie rolnym?

(1-tak)^E01 (s.11)
(O-nie)- E01 (s. 11)

Ludzie często teraz mają więcej niż jedną pracę, podejmują wiele zajęć
zarobkowych, w tym - choćby okresowo - różne prace dorywcze.Czy obecnie ma

A04.

P.;
(1) tylko jedną pracą, -* wpisz w A05 liczbę 1 -» A06 - Jedna praca
(2) czy Więcej prac? -*• A05

Ile różnych prac i zajęć zarobkowych P. obecnie wykonuje?A05.

-* A06 - Więcej pracLiczba prac

INSTRUKCJA 1
Przepisz liczbą prac w INSTRUKCJI 2 i 3 na s. 5 i s. 8.

Jedna praca: Interesuje nas ta P. praca. Proszą dokładnie zapoznać się z tą kartą.A06 -
[WR CZY R.KART SYTUACJAPRACY].Proszą powiedzieć,które z wymienionych okres'leń
dotyczy P. pracy.

Więcej prac: Interesuje nas najpierw ta P. praca, która zajmuje P. najwięcej
czasu. Proszę dokładnie zapoznać się z tą kartą.
[WR CZY R. KART SYTUACJAPRACY].Proszępowiedzieć,które z wymienionych okres'leń
dotyczy tej P. pracy.

A06 -

Jeżeli pierwsza cyfra = 1- B01
Jeżeli pierwsza cyfra = 2 -* C01 (s. 6)
Jeżeli pierwsza cyfra = 3 -* D01 (s. 9)

Kod z karty SYTUACJA PRACY
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B. PRACA NAJEMNA
B01. Proszę podać nazwę zawodu i wymienić wykonywane w tej pracy czynnos'ci.

Puste

B02. Ile godzin w tygodniu zajmuje P. ta praca? Chodzi nam o rzeczywisty, a nie
ustawowy czas pracy.

Liczba godzin (00)

Kiedy rozpoczął(ęła) P. tę pracę? Proszę podać rok i miesiąc.B03.

Miesiąc (00) (00)

czy wówczas rozpoczął(ęła) p. pracę na obecnym stanowisku?B04.

(1-tak)- B06 (0-nie) B05

B05. A kiedy rozpoczął(ęła) P. pracę na obecnym stanowisku? proszę podać rok i
miesiąc.

Miesiąc

B06. Czy zanim rozpoczął(ęła) P. pracę na tym stanowisku;

(1) wcześniej pracował na nim ktoś inny, czy też
(2) nigdy nikt na nim nie pracował?
(8 - nie wiem)

B07. czy zajmuje P. stanowisko kierownicze?

(1-tak) -* BOB (O-nie) - B11

B08. Ile osób P. podlega - bezpośrednio lub pośrednio?

Liczba osób Jeżeli więcej niż 999 wpisz 999
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B09. czy kieruje P:

(1) osobami, które same mają podwładnych, czy
(2) wyłącznie osobami, które nie mają podwładnych?

Bio. Jak nazywa się stanowisko p. bezpośredniego zwierzchnika?

Puste

Chciał(a)bym teraz dowiedzieć się, czy w ciągu dnia roboczego, może p. - bez
pytania zwierzchnika:

B11.

(A) w jakikolwiek sposób korzystać ze służbowego
telefonu dla własnych potrzeb? (1-tak) (O-nie) (8)

(B) opuścić stanowisko pracy na około 30 minut,
pozostając w zakładzie pracy? (1-tak) (O-nie) (8)

(C) zajmować się przez godzinę czymś dla siebie? (1-tak) (O-nie) (8)

(D) wyjść z zakładu pracy na ponad godzinę
w celach prywatnych? (1-tak) (O-nie) (8)

Od kiedy pracuje P. w obecnym zakładzie pracy. Proszę podać rok i miesiąc.B12.

Rok Miesiąc (00) (00)

B13. Kiedy powstał ten zakład pracy? Czy:

(1) przed drugą wojną światową
(2) zaraz po wojnie lub w latach 50-tych
(3) w okresie 1960-1979
(4) w latach 80-tych
(5) po 1989 roku?

B14. co produkuje, jakie świadczy usługi lub czym się zajmuje zakład pracy, w którym
P. pracuje?

Puste
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B15. Me osób zatrudnia P. zakład pracy?

Liczba osób (0000)

B16. Czy w okresie ostatnich pięciu lat zaszły w p. zakładzie pracy zmiany:

(X) własnos'ci - np. prywatyzacja?
(A) struktury organizacyjnej?
(B) profilu produkcji lub zakresu zadań?
(C) obsady najważniejszych stanowisk?
(D) zasad organizacji pracy?
(E) wyposażenia?
(F) stanu zatrudnienia?

n-tak) (0-nie) (8)
(1-tak) (0-nie)
(1-tak) (0-nie)
(1-tak) (0-nie) (8)
(1-tak) (0-nie)
(1-tak) (0-nie)
(1-tak) (0-nie) (8)

(8)
(8)

(8)
(8)

Ludzie często obawiają się teraz utraty pracy. A jak jest w p. przypadku? czy utratę
pracy uważa P. za:

B17.

(1) prawie niemożliwą lub całkiem niemożliwą - B19
(2) mało prawdopodobną, -> B19
(3) dość prawdopodobną, czy -*• B18
(4) za pewną lub prawie pewną? -* B18

B18. Czy możliwość utraty przez P. pracy wynika z sytuacji, w jakiej:

(1) znalazł się cały kraj,
(2) branża gospodarki, w jakiej P. pracuje,
(3) P. zakład pracy lub jego część, czy też
(4) P. osobiście?

Ludzie często rozmawiają teraz o podjęciu samodzielnej działalności zarobkowej, czyli
o stworzeniu własnej firmy bądź o założeniu spółki z kimś innym. Czy:

B19.

(1) jest P. zdecydowany(a) na podjęcie takiej działalności,
(2) jest P. zdecydowany(a), że takiej działalności nie podejmie, czy
(3) nie jest P. zdecydowany(a)? (8)

Gdyby dostał(a) P. od kogoś w spadku "na rękę" 20 tysięcy złotych, czy
podjąłby(ęłaby) P. ryzyko poświęcenia przynajmniej znacznej części tej kwoty na
założenie własnej firmy?

B20.

(8)(0-nie) - B22(1-tak) - B21

B21. ile z tej kwoty poświęcił(a)by P. na założenie własnej firmy?

(88888)(nic 00000)Złotych
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A gdyby dostał(a) P. od kogoś w spadku 100 tysięcy złotych, czy wtedy
podjąłby(ęłaby) P. ryzyko poświęcenia przynajmniej znacznej części tej kwoty na
założenie własnej firmy?

B22.

(i-tak) - B23 (O-nie) -» B2a (8)

B23. A ile z tej kwoty poświęcił(a)by P. na założenie własnej firmy?

(nic 000000)Złotych (888888)

B24. Wróćmy do P. pracy, o której już mówiliśmy. Ile obecnie wynoszę P. przeciętne
miesięczne zarobki na rękę z tej pracy. Proszę wzięć pod uwagę średnię z ostatnich
czterech miesięcy, uwzględniajęc wszystkie dochody uzyskiwane z tej pracy, w tym
ewentualne premie i nagrody, a także inne dodatkowe wypłaty z tytułu wykonywania
tej pracy.

Złotych (88888)

B25. A czy wie P., ile te zarobki wynoszę brutto, tzn. łącznie z kwotę, którę p. pracodawca
odprowadza co miesięc do Skarbu Państwa?

(O-nie) - INSTRUKCJA 2(1-tak) - B26

B26. lie te zarobki wynoszę brutto?

(88888)Złotych - INSTRUKCJA 2

INSTRUKCJA 2

Liczba prac
z A05

Jeżeli liczba prac = 1 -* £02 (s. 11)
Jeżeli liczba prac = 2 - B27 - Dwie prace
Jeżeli liczba prac = lub > 3 B27 - Trzy lub więcej prac

B27 - Dwie prace: interesuje nas druga P. praca. Proszę dokładnie zapoznać się z tę karta.
[WR CZY R. KART SYTUACJA PRACY]. Proszę powiedzieć, które z wymienionych określeń
dotyczy tej P. pracy.
B27 - Trzy lub więcej prac: interesuje nas ta P. następna praca, która zajmuje P. najwięcej

czasu. Proszę dokładnie zapoznać się z tę kartę.
[WR CZY R. KART SYTUACJA PRACY]. Proszę powiedzieć, które z wymienionych określeń
dotyczy tej P. pracy.

Jeżeli pierwsza cyfra = 1 -* DOI (S. 9)
Jeżeli pierwsza cyfra = 2 -* coi (s. 6)

Jeżeli pierwsza cyfra = 3 - D01 (s. 9)

kod z karty SYTUACJA PRACY
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C. PRACA SAMODZIELNA

Chciał(a)bym teraz porozmawiać o P. działalności zarobkowej na własny rachunek.Odkiedy prowadzi P. tę działalność? Proszę podać rok i miesiąc
C01.

Rok Miesiąc (00) (00)

C02. czy przejął(ęła) P. tę działalność od kogoś innego?

(1 - tak, od kogoś z rodziny)
(2 - tak, od kogoś obcego)
(3 - nie, od nikogo jej nie przejąłem(ęłam)

Proszę określić tygodniową liczbę godzin przeznaczaną przez P. na tę działalność
zarobkową? Chodzi o średnią tygodniową w ciągu roku.

C03.

Liczba godzin

C04. czy prowadząc samodzielną działalność zarobkową zatrudnia P. na stałe osoby spoza p.
bliskiej rodziny?

d-tak) - cos (0-nie) - cos
cos. He osób spoza bliskiej rodziny P. zatrudnia?

Liczba osób
(888)

cos. ile osób spoza bliskiej rodziny planuje P. maksymalnie zatrudniać za 2-3 lata?

Liczba osób (888)(ile się da 999)

Jaką działalność P. prowadzi - co P. produkuje, jakie świadczy P. usługi?C07.

(0 - wyłącznie indywidualne gospodarstwo rolne) - COS
(1 - indywidualne gospodarstwo rolne i inna działalność) - OPISZ T DZIABALNO[ PONI|EJ,
A NASTĘPNIE- COS
(2 - wyłącznie inna działalność) - OPISZ T DZIABALNO[ PONI|EJ, A NAST PNIE- CIO
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Ile ma P. hektarów ziemi - ile w ramach gospodarstwa rolnego a ile poza nim?COS.

hektarów w gospodarstwie rolnym tmax.999i (888)

hektarów poza gospodarstwem lmax.999l (888)

COS. A czy ma P. lub stara się P. uzyskać kontrakt - urnowe - na dostawę produktów ze
swojego gospodarstwa?

(1-tak) (O-nie)

Ile wynosi P. miesięczny dochód "na rękę" z tej działalności zarobkowej? Proszę wzięć
pod uwagę średnią z ostatnich czterech miesięcy.

C10.

złotych (88888)

[INSTRUKCJA: JE|ELI C07 = 0 (WYB CZNIE INDYWIDUALNE GOSPODARSTWO ROLNE) -+ Cl 5J
C11. czy prowadząc tę działalność jest P.;

(1) jedynym właścicielem lub udziałowcem- C13
(2) nie jedynym, ale nikt nie ma większego udziału, czy ^ C12
(3) udziałowcem z udziałem mniejszym od głównego? - C12

C12. czy wśród P. wspólników jest:

(A) ktoś z P. rodziny? (d -tak) (O-nie) (8)

(B) inna osoba prywatna? (1-tak) (O-nie) (8)

(C) firma zagraniczna? (1-tak) (O-nie) (8)

(D) firma (instytucja) polska? (O-nie) (8)(1-tak)

Jak P. sądzi, czy osobom prowadzącym działalność podobną do P. działalności stwarza
się obecnie raczej udogodnienia, czy raczej przeszkody? Czy uważa P., że:

C13.

(1) przeszkody wyraźnie przeważają,
(2) przeszkody nieco przeważają,
(3) udogodnienia nieco przeważają, czy
(4) udogodnienia wyraźnie przeważają?

[INSTRUKCJA; JE|ELI R.MóWI,|E TO ZALE|Y OD SZCZEBLA INSTYTUCJI, PYTA O SZCZEBEL NAJWY|SZY)
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C14. Czy w swojej działalności zarobkowej odczuwa P. konkurencją;

(1) bardzo silnie
(2) dos'ć silnie
(3) raczej słabo
(4) czy też konkurencji w ogóle P. nie odczuwa?
(8 - trudno powiedzieć)

Czy w porównaniu z innymi ludźmi prowadzącymi podobną - co do wielkości i branży -
prywatną działalność gospodarczą, zyski jakie P. osiąga są:

C15.

(1) bardzo wysokie
(2) raczej wysokie
(3) średnie - takie, jak innych
(4) raczej niskie
(5) bardzo niskie?

INSTRUKCJA 3

Liczba prac
Z A05

Jeżeli liczba prac = 1^ E02 (s. 11)

Jeżeli liczba prac = 2 i realizowałeś(aś) zarówno część B jak i c - E02 (s. 11)
Jeżeli liczba prac = 2 i realizowałeś(aś) tylko część B lub tylko c -* C16 - Dwie prace

Jeżeli liczba prac = lub > 3 - C16 - Trzy lub więcej prac
Cl6 - Dwie prace: Interesuje nas druga P. praca. Proszę dokładnie zapoznać się z tą kartą.
[WR CZY R. KART SYTUACJA PRACY]. Proszę powiedzieć, które z wymienionych określeń
dotyczy tej P. pracy.

C16 - Trzy lub więcej prac: Interesuje nas ta P. następna praca, która zajmuje P. najwięcej
czasu. Proszę dokładnie zapoznać się z tą kartą.
[WR CZY R. KART SYTUACJA PRACY]. Proszę powiedzieć, które z wymienionych określeń
dotyczy tej P. pracy.

Kod z karty SYTUACJA PRACY Jeżeli pierwsza cyfra = 1 ^ D01 (s.9)
Jeżeli pierwsza cyfra = 2 -» C17
Jeżeli pierwsza cyfra = 3 -» D01 (s. 9)

C17. Czy prowadząc samodzielną działalność zarobkową zatrudnia P. osoby spoza P. bliskiej
rodziny?

(0-nie) -* D04 (s.9)<1-tak) - cis
C18. Ile osób spoza bliskiej rodziny P. zatrudnia?

(888)Liczba osób -* D04 (S. 9)
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D. PRACA UZUPEŁNIAJĄCA

D01. Czy w pracy tej ma P. kogoś, kogo uważa P. za bezpośredniego zwierzchnika?
(1-tak) - D02 (0-nie) -* D04

[JE|ELI WYNIKA,|E R. PEBNI FUNKCJA KIEROWNICZ , ZAZNACZ t w D02, A NAST PNIE- DO3; W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH -* D02]

D02, czy w swojej pracy, kieruje P. ludźmi - bezpośrednio lub pośrednio?

d-tak) -D03 (O-nie) -* D04

D03. Iloma osobami w sumie P. kieruje?:

Liczba osób Jeżeli więcej niż 999 wpisz 999 (888)

Czy mógł(a)by P. powiedzieć, na czym ta P. praca polega?D04.
..IB

Puste

DOS. Kiedy podjął(ęła) P. tę pracę? Proszę podać rok i miesiąc.

Miesiąc (00) (00)

DOS. Czy przed podjęciem tej pracy przez P., ktoś inny ją wykonywał?
(0-nie)(1-tak)

D07. Proszę określić tygodniową liczbę godzin, którą poświęca P. tej pracy.Chodzi o średnią
tygodniową w ostatnim kwartale.

Liczba godzin (00)

9



DOS. Ile obecnie wynoszą P. przeciętne miesięczne zarobki "na rękę” z tej pracy. Proszę
wziąć pod uwagę średnią z ostatnich czterech miesięcy, uwzględniając wszystkie
dochody uzyskiwane z tej pracy, w tym ewentualne premie i nagrody, a także inne
dodatkowe wypłaty z tytułu wykonywania tej pracy.

złotych (88888)

D09. Czy ma P. jeszcze jakieś inne dochody z jakiejś innej pracy?

(0-nie) -* E02 (s. 11)(1-tak) -D10
D10. He te dochody wynoszą w skali miesięcznej?

(88888)Złotych

D11. Z jakiej pracy ma P. te dochody? [WR CZY R. KART SYTUACJA PRACY]. Proszę
powiedzieć, które z wymienionych określeń dotyczy tej P. pracy.

kod z karty SYTUACJA PRACY

Dl2. Kiedy podjął(ęła) P. tę pracę? Proszę podać rok i miesiąc.

(00) (00)Miesiąc

D13. Proszę określić tygodniową liczbę godzin, którą zajmuje P. ta praca.

(00)Liczba godzin
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E. BEZROBOCIE. PROWADZENIE DOMU. EMERYTURA I RENTA
E01. W Polsce jest teraz znaczne bezrobocie i wiele osób, które chciałyby sie zatrudnićnie może znaleźć żadnej pracy lub pracy dla nich odpowiedniej. Czy p. należy do takichosób, które chciałyby sie zatrudnić a nie mogg znaleźć odpowiedniej pracy?

(1-tak) (O-nie)

E02. Czy w okresie od stycznia 1993 roku, aż po dzień dzisiejszy, zdarzyło sie, żeposzukiwał(a) P. pracy?
(1) tak - E03 (0) nie -* jeżeli R. jest kobietą -» E04

^ jeżeli R. jest mężczyzną - E07

£03. Interesuje nas od kiedy do kiedy poszukiwał(a) P. pracy licząc od początku stycznia1993 roku. Proszę podać rok i miesiąc rozpoczęcia oraz ewentualnego zakończeniekażdego okresu poszukiwania pracy. Proszę zacząć od okresu najdawniejszego.
Okres pierwszy E03-A

Od: (0) aktualnie poszukuje INSTRUKCJA 4Do;

Rok Miesiąc Rok Miesiąc —E03-1
E03-1. Dlaczego P. przestał(a) poszukiwać pracy?

Okres drugi
Od; (0) aktualnie poszukuje - INSTRUKCJA 4DO:

Rok Miesiąc MiesiącRok -E03-2
E03-2. Dlaczego P. przestało) poszukiwać pracy?

Okres trzeci
Od: (0) aktualnie poszukuje INSTRUKCJA 4DO:

Rok Miesiąc Rok Miesiąc -E03-3
E03-3. Dlaczego P. przestał(a) poszukiwać pracy?

W ZE03 zaznacz: 1 jeżeli R. aktualnie nje poszukuje pracy lub o jeżeli R.INSTRUKCJA 4;
aktualnie poszukuje pracy.

- jeżeli 1 i R. jest kobietą -* E04; jeżeli R. jest mężczyzną - E07- jeżeli o- E07
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E04. Czy można powiedzieć, że Pani głównym zajęciem jest obecnie zajmowanie się
domem?

(1-tak) - EOS (O-nie) - E07

EOS. Kiedy zajmowanie sie domem stało się Pani głównym zajęciem? Proszę podać rok i
miesiąc.

MiesiącRok

EOS. Gdyby warunki na to pozwoliły, to czy zamieniłaby Pani zajmowanie się domem na stałą
pracę poza domem:

(1) zdecydowanie tak,
(2) raczej tak,
(3) raczej nie, czy
(4) zdecydowanie nie? (8)

Obecnie ludzie utrzymują się z różnych źródeł. Jak jest w P. przypadku - czy jakakolwiek
część P. dochodu pochodzi z:

E07.

(2) nie(A) emerytury lub renty
(B) jakiegoś zasiłku

(1) tak
(1) tak- EOS (2) nie - F01

EOS. Jakiego zasiłku?

(1 - dla bezrobotnych)
(2 - innego)
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F. HISTORIA ZAWODOWA
F01-Aktuainie pracujący. Rozmawialiśmy o P. obecnie wykonywanej pracy, interesująnas wszystkie prace, które ludzie wykonywali - choćby krótko - po 31 grudnia 1992 roku,ale których już nie wykonują, czy poza obecnie wykonywanymi zajęciami zarobkowymi
miał(a) P. jakieś inne prace w tym okresie? Proszę wziąć pod uwagę wszystkie zmiany
zawodu, wykonywanego zajęcia, stanowiska, a także ewentualne zmiany zakładu pracy.
F01-Aktualnie nie pracujący, interesują nas wszystkie prace wykonywane przez ludzi
po 31 grudnia 1992 roku, a następnie zakończone, czy miał(a) p. jakieś prace w tym
okresie? Proszę wziąć pod uwagę wszystkie zmiany zawodu, wykonywanego zajęcia,
stanowiska, a także ewentualne zmiany zakładu pracy.

(i-tak) - F02 (0-nie) - C01 (s. 16)

F02. Ile miał(a) P. prac w tym okresie? [AKTUALNIE PRACUJ CY: POMIDMY PRACE AKTUALNIE
WYKONYWANE, O KTÓRYCH JUŻ MÓWILIŚMY]

liczba prac

F03 - jedna praca: interesuje nas ta P. praca. Proszę dokładnie zapoznać się z tą kartą.
[Wręczyć R. kartę SYTUACJA PRACY]. Proszę powiedzieć, które z wymienionych określeń
dotyczy P. pracy.

F03 - więcej prac: interesuje nas najpierw ta P. praca, którą zakończył(a) P. najdawniej
ale po 31 grudnia 1992 roku. [WR CZY R. KART SYTUAC]A PRACY]. Proszę powiedzieć
które z wymienionych określeń dotyczy tej P. pracy.
Należy wypełnić właściwe tabele prac.
F03A-1.Które z wymie-
nionych na karcie
określeń dotyczy tej P.

pracy?

F03A-2 Proszę podać nazwę zawodu i opisać wykonywane w te] pracy

IF03A]czynności.

F03A-5. Czy bezpośrednio przed rozpoczęciem
tej pracy, pracował(a) P. w tej samej firmie?

(1) tak
(2) nie

F03A-4. Kiedy P. rozpoczął(ęła) te pracę?

Rok Miesiąc

F03A-7. Kiedy P.przestał(a) tę pracę wykonywać?F03A-6.ile godzin tygodniowo P. pracował(a)?

Liczba godzin Miesią cRok

F03A-8. czy przestał(a) P. wykonywać tę pracę z powodu zwolnień grupowych, likwidacji stanowiska
pracy bądź całego zakładu pracy lub jego części?

(1) tak - INSTRUKCJA

F03A-9A, Dlaczego przestał P. wykonywać tę pracę?

INSTRUKCJA: Dopytać o dalsze prace, a następnie F03B lub C01

(2) nie - F03A-9A
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Tabele prac

F03B-1.Które z wymie-
nionych na karcie
określeń dotyczy tej P.
pracy?

F03B-2. Prósz? podać nazwę zawodu i opisać wykonywane w tej pracy

czynności. IF03B1

F03B-5. Czy bezpośrednio przed rozpoczęciem
tej pracy, pracował(a) P. w tej samej firmie?

(1) tak
(2) nie

F03B-4. Kiedy P. rozpoczął(ęła) tę pracę?

MiesiącRok

F03B-7. Kiedy P.przestał(a) tę pracę wykonywać?F03B-6.lle godzin tygodniowo P. pracował(a)?

Rok MiesiącLiczba godzin

F03B-8. Czy przestał(a) P. wykonywać tę pracę z powodu zwolnień grupowych, likwidacji stanowiska
pracy bądź całego zakładu pracy lub jego części?

(1) tak - INSTRUKCJA

F03B-9B. Dlaczego przestał P. wykonywać tę pracę?

(2) nie - F03B-9B

INSTRUKCJA: Dopytać o dalsze prace, a następnie F03C lub C01

F03C-2. Proszę podać nazwę zawodu i opisać wykonywane w tej pracyF03C-1.Które z wymie-
nionych na karcie
określeń dotyczy tej P.
pracy?

[F03C1czynności.

F03C-5. Czy bezpośrednio przed rozpoczęciem
tej pracy, pracował(a) p. w tej samej firmie?

(1) tak
(2) nie

F03C-4. Kiedy P. rozpoczął(ęła) tę pracę?

MiesiącRok

F03C-7. Kiedy P.przestał(a) tę pracę wykonywać?F03C-6.lle godzin tygodniowo P. pracował(a)?

MiesiącRokLiczba godzin

F03C-8. Czy przestał(a) P. wykonywać tę pracę z powodu zwolnień grupowych, likwidacji stanowiska
pracy bądź całego zakładu pracy lub jego części?

d) tak - INSTRUKCJA

F03C-9C. Dlaczego przestał P. wykonywać tę pracę?

INSTRUKCJA:Dopytać o dalsze prace, a następnie F05D lub C01

(2) nie - F03C-9C
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Tabele prac

FOSD-1.Które z wymie-
nionych na karcie
określeń dotyczy tej P,
pracy?

F03D-2. Proszę podać nazwę zawodu 1 opisać wykonywane w tej pracy

czynności. [F03D]

F03D-5. Czy bezpośrednio przed rozpoczęciem
tej pracy, pracował(a) P. w tej samej firmie?

(1) tak
(2) nie

FOSD-4.Kiedy P. rozpoczął(ęła) tę pracę?

MiesiącRok
F03D-7. Kiedy P.przestał(a) tę pracę wykonywać?F03D-6.lle godzin tygodniowo P. pracował(a)?

MiesiącRokLiczba godzin

F03D-8. Czy przestał(a) P. wykonywać tę pracę z powodu zwolnień grupowych, likwidacji stanowiska
pracy bądź całego zakładu pracy lub Jego części?

(1) tak - INSTRUKCJA

F03D-9D. Dlaczego przestał P. wykonywać tę pracę?

INSTRUKCJA: Dopytać o dalsze prace, a następnie FOSE lub C01

(2) nie - F03D-9D

F03E-2. Proszę podać nazwę zawodu i opisać wykonywane w tej pracy

czynności.
F03E-1.Które z wymie-
nionych na karcie
określeń dotyczy tej P.
pracy?

[F03E1

F03E-5. Czy bezpośrednio przed rozpoczęciem
tej pracy, pracował(a) P. w tej samej firmie?

(1) tak
(2) nie

F03E-4.Kiedy P. rozpoczął(ęła) tę pracę?

MiesiącRok

F03E-7. Kiedy p.przestał(a) tę pracę wykonywać?F03E-6.ile godzin tygodniowo P. pracował(a)?

MiesiącRokLiczba godzin

F03E-8. Czy przestał(a) P. wykonywać tę pracę z powodu zwolnień grupowych, likwidacji stanowiska
pracy bądź całego zakładu pracy lub jego części?

(1) tak - INSTRUKCJA

F03E-9E.Dlaczego przestał P. wykonywać tę pracę?

(2) me - F03E-9E

Ostateczna liczba prac w tabelach F03A-F03E

15



G. SZANSE POWODZENIA 1 ŹRÓDŁAKONFLIKTÓW

Chciał(a)bym teraz porozmawiać o innych sprawach, w jakim stopniu - P.
zdaniem - pewne rzeczy są ważne dla osiągnięcia powodzenia w życiu.

[WR CZY KART POWODZENIE W ŻYCIU].
Zacznijmy od ambicji. Czy dla osiągnięcia powodzenia w życiu, ambicja jest:

C01.

(1) bezwzględnie konieczna,
(2) bardzo ważną,
(3) raczej ważna,
(4) niezbyt ważna, czy
(5) całkiem bez znaczenia?

[PO WYPEŁNIENIU A ODCZYTYWAĆ PYTANIE Z GŁÓWKI TABELI Z KOLEJNYMI KATEGORIAMI OD B DO H].

Czy dla osiągnięcia bezwzględnie
konieczna(e)

niezbyt całkiem
ważna bez

znaczenia

bardzo
ważna(e)

(nieraczej
ważna(e)powodzenia w

życiu...jest:
wiem)

(3)(D (2) (4) (5) (8)

(A) ambicja 31 2 4 5 8

(B) znajomość
właściwych ludzi i 32 4 5 8

(O ciężka praca 1 3 4 82 5

(D) kontakty z
ludz'mi mającymi
wpływ polityczny

1 2 3 4 85

(E) pochodzenie z
bogatej rodziny 2 3 41 5 8

(F) dobre
wykształcenie 31 2 4 5 8

(C) szczęście 3 4 5 81 2

(H) wrodzone
zdolności i talenty 83 4 521

Czy uważa P., że większos'ć tego, co się P. w życiu przydarza:C02.

(1) jest rezultatem P. własnych decyzji i działań, czy
(2) wynika z okoliczności, na które nie ma P. wpływu

(8 - "to zależy", inne wypowiedzi)
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we wszystkich krajach występują różnice a nawet konflikty między różnymi
grupami ludzi, wymienię różne grupy ludności i poproszę, aby P. powiedział(a),
czy w Polscemiędzy tymigrupamiwystępują konflikty.Tu jest karta odpowiedzi.

[WR CZY KART KONFLIKTY].
Czy między bogatymi a biednymi konflikty są:

COS.

(1) bardzo silne,
(2) silne,
(3) raczej słabe, czy też
(4) w ogóle nie ma konfliktów?

•

[PO WYPEŁNIENIU AODCZYTYWAĆ PYTANIE Z GŁÓWKI TABELI Z KOLEJNYMI KATEGORIAMI ODB DOC].

w ogóle
nie ma

raczej
słabe

(niesilnebardzo
silne wiem)

Czy między...konflikty są;
(2) (3) (4) (5)(1)

(A) bogatymi a
biednymi 82 3 41

(B) robotnikami a pracownikami
umysłowymi 4 831 2

(O kadrą kierowniczą a zwykłymi
pracownikami 4 831 2

(D) mieszkańcami miast a
mieszkańcami wsi 4 8321

3 4 8(E) wierzącymi a niewierzącymi 1 2

(F) rządzącymi a
resztą społeczeństwa 4 831 2

(C) między właścicielami firm a ich
pracownikami najemnymi 3 4 821

W naszym życiu jest wiele spraw, z którymi zwracamy się do różnych urzędów
i instytucji. Czy uważa P., że w porównaniu z okresem sprzed pięciu lat te urzędy
i instytucje obsługują obywateli:

C04.

(1) znacznie lepiej
(2) trochę lepiej
(3) tak samo
(4) trochę gorzej
(5) znacznie gorzej
(8 - nie wiem, nie mam zdania)

COS. Czy uważa P., że gdy w życiu P. coś nie wychodzi, to:

(1) przede wszystkim z P. własnej winy, czy
(2) z winy innych osób lub z powodu innych okoliczności?
(8 - "to zależy", inne odpowiedzi)
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H.OPINIE O DOCHODACH

H01. proszę teraz pomyśleć o ludziach osiągających najwyższe dochody w Polsce. Jak
P. sądzi, ile - w przybliżeniu - ludzie tacy zarabiają miesięcznie?

Złotych (max.99999) (88888)

H02. A ile podatku na miesiąc ludzie ci powinni płacić?

Złotych (max.99999) (88888)

H03. Ile P. zdaniem powinny płacić podatku osoby, które miesięcznie zarabiają brutto:

(A) 500 zł.

1.000 Zł.(B)

1.500 Zł.(C)

3.000 Zł.(D)

10.000 Zł.(E)

25.000 Zł.(F)

Ile złotych - P. zdaniem - powinna wynosić obecnie w naszymkraju najniższa płaca
miesięczna brutto za pracę w pełnym wymiarze godzin?

H04.

Złotych (8888)

H05, Ile złotych - p. zdaniem - powinna miesięcznie zarabiać osoba z przeciętnym
stażem pracy i z:

(A) maturą z liceum złotych

(B) - dyplomem magistra uniwersytetu? złotych

(O - doktoratem z nauk humanistycznych? złotych
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H06. Przeczytam kilka nazw zawodów i
stanowisk. Proszą powiedzieć,ile w
każdym z tych zawodów wynoszą -
przeciątnie - miesięczne zarobki. Ile P.
zdaniem zarabia miesięcznie...?

H07.A ile powinny wynosić miesięczne
zarobki w każdym z tych zawodów,
aby było to - według P. odczucia -
sprawiedliwe? Ile P. zdaniem
powinien zarabiać miesięcznie...?

[WR CZY KART ZAWODY]

Zawody do odczytania Zarabia zł. Powinien zarabiać zł.
(A) Lekarz internista w państwowym

szpitalu

(B) Włas'ciciel małego sklepu

(C) Dyrektor dużego przedsiębiorstwa
państwowego

(D) Niewykwalifikowany robotnik
w państwowej fabryce

(E) Minister

(F) Włas'ciciel dużej fabryki

]. OPINIE O SPOŁECZEŃSTWIE

J01. zadam teraz P. kilka innych pytań dotyczących naszego kraju. Który z warunkówjest Pana(i) zdaniem ważniejszy dla uniknięcia trudności ekonomicznych:

(1) władza nie powinna tracić kontroli nad społeczeństwem?
(2)-społeczeństwo nie powinno tracić kontroli nad władzą?
(3 - oba warunki są tak samo ważne)

(8 - nie wiem, trudno powiedzieć)

J02. z którą z następujących opinii zgadza się P. najbardziej:

(1) istniejący system władzy w Polsce jest w zasadzie dobry i nie wymaga zmian
(2) system ten jest w zasadzie dobry, choć pewne zmiany są potrzebne
(3) choć system władzy wykazuje wiele nieprawidłowości, tylko drobne zmiany

są potrzebne
(4) istniejący system władzy jest zły i należałoby go zmienić.
(8 - nie wiem, trudno powiedzieć)
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J03. Chciał(a)bym się dowiedzieć, jak P. ocenia różne okresy rozwoju kraju.

[WR CZY KART KORZYŚCI I STRATY]

Odpowiedź

Pytanie

Więcej
korzyści
niż strat

Tyle samo
korzyści
co strat

(3)

Więcej
strat niż
korzyści

Same
straty

(nie mam
zdania,
inne)

Same
korzyści

(5)(4) (8)(2)(1)

(A) Czy uważa P., że ustrój socjalisty-
czny przyniósł większości ludzi w
Polsce

(B) Czy P. zdaniem, zmiany wprowa-
dzone w Polsce od roku 1989 (tj. od
upadku rządów komunistycznych) do
roku 1993 (tj. do rządów Sojuszu
lewicy Demokratycznej) przyniosły
większości ludzi

(O Czy P. zdaniem, zmiany wpro-
wadzone w Polsce w latach 1993-1997
(tj. za Rządów Sojuszu Lewicy
Demokratycznej) przyniosły większości
ludzi

(D) Czy P. zdaniem, zmiany wpro-
wadzone w Polsce po 1997 roku (po
objęciu władzy przez rządy AWS I UW)
przyniosły większości ludzi . . . . . . . .

J04. Proszę powiedzieć, czy dla ludzi takich jak P. krajem lepszym do życia:

(1) była Polska sprzed 10 lat, tj. w roku 1988, czy
(2) jest Polska obecna? (8)

J05. A czy dla ludzi takich jak P. krajem lepszym do życia:

(1) była Polska sprzed 5 lat, tj. w 1993 roku, czy
(2) jest Polska obecna? (8)

J06. A jak P. sądzi, czy krajem lepszym do życia :

(1) jest Polska obecna, czy
(2) będzie Polska za 5 lat? (8)

J07. A czy krajem lepszym do życia

(1) jest Polska obecna, czy
(2) będzie Polska za 10 lat? (8)
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J08. zmiany w naszym kraju przyniosły ludziom zarówno nowe możliwości, jak i
zagrożenia, czy P. zmiany te przyniosły:

(1) znacznie więcej możliwości niż zagrożeń - J09A
(2) nieco więcej możliwości niż zagrożeń - J09A
(3) nieco więcej zagrożeń niż możliwości, czy też - J09B
(4) znacznie więcej zagrożeń niż możliwości? -* J09B
(7 - "pół na pół") - J09A
(8 - nie wiem, nie mam zdania)

J09A. Czy te możliwości pozwoliły P. osobiście na realizację P. planów i zamierzeń?

(1 - tak) - J10
(2 - nie) - J10
(8 - nie wiem, nie mam zdania) - J10

J09B. czy te zagrożenia przeszkodziły P. w realizacji P. planów i zamierzeń?

(1 - tak)
(2 - nie)
(8 - nie wiem, nie mam zdania)

J10. czy - P. zdaniem - obecny system ekonomiczny - tzn. cała gospodarka - działa w
Polsce:

(1) bardzo dobrze
(2) raczej dobrze
(3) raczej źle
(4) zdecydowanie źle
(7 - ani dobrze ani źle, "pół na pół")
(8 - nie wiem, nie mam zdania)

J11. Czy uważa P., że dla ludzi takich jak P.:

(1) demokracja jest zawsze najlepsza formą rządów, czy
(2) rządy niedemokratyczne są czasem lepsze, czy też
(3) to i tak wszystko jedno?
(8 - nie wiem, nie mam zdania)

J12. Czy na ogół jest P. przekonany(a), że zmiany są gorszą rzeczą niż ich brak?

(1) zdecydowanie tak
(2) raczej tak
(3) raczej nie
(4) zdecydowanie nie

(8)
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K. PRYWATYZACJA IRYNEK

K01. W naszym kraju prowadzone są ciągle dyskusje na temat prywatyzacji. Czy
uważa P., że przedsiębiorstwa państwowe przynoszące dochód:

(1) powinny być prywatyzowane, czy też
(0) nie powinny być prywatyzowane
(8 - nie wiem, trudno powiedzieć)

K02. czy uważa P., że powinny być ograniczenia dotyczące tego, kto może nabywać
państwową własność?

(0) nie powinno być żadnych ograniczeń - K04
(1) powinny być pewne ograniczenia
(8 - nie wiem, trudno powiedzieć) - K04

K03. Czy ograniczenia te powinny dotyczyć:

(A) ludzi, którzy nie mają doświadczenia
w prowadzeniu firmy?

(B) zagranicznego kapitału?
(C) starej nomenklatury
(D) obecnej elity politycznej?

(O-nie)
(O-nie)
(O-nie)
(O-nie)

d-tak)
(1-tak)
(1-tak)
(1-tak)

(8)
(8)
(8)
(8)

K04. czy uważa P., że:

(1) ceny na podstawowe produkty żywnościowe powinny zależeć tylko od rynku

i rząd nie powinien ich w ogóle kontrolować, czy też

(2) ceny na podstawoweprodukty żywnościowepowinny być podkontrolą rządu?

(8 - nie wiem, trudno powiedzieć)

KOS. A jak powinno być w przypadku energii elektrycznej? Czy rząd powinien;

(1) ustalać sztywne ceny biorąc pod uwagę, ile najbiedniejsi mogą zapłacić, czy

(2) opierać się na cenach rynkowych i stosować ulgi w opłatach dla
najbiedniejszych, czy też

(3) rząd w ogóle nie powinien wtrącać się do tych spraw?
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M. PORÓWNANIE WŁASNE] POZYCJI

M01, Porównując różne grupy społeczne w naszym kraju, ludzie uważają niektóre z nich
niżej. Tutaj jest podziałka. [WR CZY KARTza położone wyżej, a inne

PORÓWNANIE],
Na tej podziałce najwyższy punkt, jedynka, oznacza grupy położone najwyżej, a
najniższy punkt,dziesiątka,oznacza grupypołożonenajniżej.Proszą wskazać, gdzie
na tej podziałce umies'cił(a)by P. siebie wśród innych grup? [ZAZNACZY WYBóR
RESPONDENTA; 88 - R. NIE DOKONAB WYBORU -»M06],

(7) (8)(2)(1)

M02. Jaki procent osób w naszym kraju zajmuje - P. zdaniem - to samo miejsce na
podziałce, co P.?
Jeżeli respondent ma trudności z odpowiedzią, należy zapytać: weźmy sto
przypadkowo dobranych dorosłych osób w naszym kraju. Ile osób z tych stu
zajmuje to samo miejsce, co P.?

Procent osób [88 - R. NIE POTRAFIŁ POWIEDZIEĆ]-MOS
M03. A jaki procent osób w naszym kraju zajmuje - P. zdaniem - miejsce niższe niż P.?

[88 - R. NIE POTRAFIŁ ODPOWIEDZIEĆ] -»MOSProcent osób

M04. wskazując swoje miejsce na podziałce, co P. przede wszystkim brał(a) pod uwagą?

Puste

MOS. Proszą wskazać, gdzią na tej podziałce umieścił(a)by P. siebie wśród innych grup
dziesiąć lat temu, tj. w 1988 roku. [WR CZY KART PORÓWNANIE]
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M06. Przeczytam teraz P. kilka zdań. Po każdym zdaniu proszę powiedzieć, czy z tym
zdaniem P,;

(1) zdecydowanie się zgadza,
(2) raczej się zgadza,
(3) ani się zgadza, ani się nie zgadza, czy też p. .
(4) raczej się nie zgadza, lub
(5) zdecydowanie się nie zgadza.

[WR CZY KART POGLĄDY]

zdecy-
dowanie

raczej się
zgadzam

ani się
zgadzam
ani nie

raczej się zdecy-
dowanie
się nie
zgadzam

(nie wiem,
trudno
powie-
dzieć)

nie
zgadzamsię

zgadzam

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

(A) Bez dodatkowego wynagrodzenia
ludzie me są gotowi podejmować się
w pracy dodatkowej
odpowiedzialności.

2 3 41 5 8

(B) Nikt nie studiowałby całymi latami
by zostać lekarzem lub prawnikiem,
gdyby nie oczekiwał, że będzie
zarabiał dużo więcej niż zwykły
robotnik.

31 2 54 8

(C) Duże różnice w dochodach
sa niezbędne dla zapewnienia
naszemu krajowi dobrobytu.

1 2 3 4 5 8

(D1 ) w naszym kraju kobiety niezbyt
nadają się do polityki

2 31 4 5 8

(D2 ) Powinna być ustalona górna
granica zarobków, której nikomu nie
wolno by łoby przekroczyć. 2 31 5 84

(E) Państwo powinno wydatniej
pomagać dzieciom z ubogich rodzin
w podejmowaniu nauki w szkołach
wyższych.

1 2 3 4 85

(F) w Polsce wystarczyłoby, żeby
rządziła jedna dobra partia
polityczna, a wtedy inne byłyby
niepotrzebne.

3 81 2 4 5

(O Państwo jest odpowiedzialne za
to, aby zmniejszać różnice w
dochodach ludności.

83 52 41

(H) Państwo powinno zapewnić
miejsce pracy każdemu, kto chce
pracować.

82 3 4 51

(!) Różnice w dochodach ludzi są w
Polsce zbyt duże. 8i 4 :>J
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Przeczytam P. teraz kilka zdań dotyczących trochę innych spraw, proszę
powiedzieć, z którymi z tych zdań P. się zgadza, a z którymi sie P. nie zgadza.
[PROSZ KORZYSTA Z KARTY POGLĄDY]

M07.

ani się
zgadzam
ani nie

raczej sie
zgadzam

raczej siezdecy-
dowanie

zdecy-
dowanie
sie nie

zgadzam

me
(nie wiem)sie zgadzam

zgadzam

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

(A) Demokracja polega na tym. że po
wyborach mniejszość musi
podporządkować się większości.

3 4 5 821

(B) Nie powinno przestrzegać sie
prawa, z którym większość przestała
sie zgadzać.

3 4 5 821

(C) Większość ludzi nie zna sie na
polityce wystarczająco dobrze, aby
móc rozsądnie wybrać posłów do
Sejmu.

83 4 521

(D) W polityce wzajemne ustępstwa
są najlepszym sposobem
rozwiązywania trudnych problemów.

5 83 421

(B Byłym komunistom powinno
zabronić sie kandydowania do władz
różnych szczebli.

4 5 8321

(F) Programy telewizyjne, które
wywołuje oburzenie większości ludzi
powinny być zakazane.

83 4 521

(C) Polityka nie powinni zajmować sie
ludzie, którzy nie potrafię działać dla
dobra wszystkich obywateli.

3 4 5 821

(H) W życiu politycznym mniejszość
powinna mieć nieskrępowane prawo
krytykowania decyzji większości.

83 4 521

(l) Jeżeli rządzący dobrze dbają o
dobro obywateli, to ciągłe wybory
do władz nie są potrzebne.

83 4 521

(J) Polityką nie powinni zajmować sie
tacy ludzie, którzy reprezentują tylko
interesy swoich wyborców.

854321

(K) Jeżeli państwem rządzi mądry
przywódca, to nie musi specjalnie
liczyć sie z prawem.

854321

(U Niektórym grupom ludzi należy
odebrać prawa wyborcze. 854321

(M) Władze nie powinny dopuszczać
do tego, aby wszystkie grupy mogły
dopominać sie głośno o swoje
interesy.

853 421
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MOS. Przeczytam P. teraz kilka zdań dotyczących trochę innych spraw. Proszępowiedzieć, z którymi z tych zdań P. się zgadza, a z którymi się P. nie zgadza.Proszę korzystać z karty POGLĄDY

Polska jest krajem, w którym...[INSTRUKCJA: ANKIETER PI CIOKROTNIE UZUPEBNIA TEN
ZWROT TREŚCIĄ Z KOLEJNYCH WIERSZY TABELI]:

zdecy- raczej się ani SI
dowanle zgadzam zgadzam

ani nie

raczej SI zdecy-
dowanie

zgadzam SI nie
zgadzam

(nie wiem,
trudno

powiedzieć)
me

sie
zgadzam

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

(A) Obywatele maja
dostateczny wpływ na politykę
rządu.

1 2 3 4 5 8

(B) Jedni bogacą SI kosztem
drugich. 1 2 3 4 5 8
(C) Polityków mało obchodzi
dobro obywateli. 2 3 4 5 81

(D) Kościół Katolicki ma zbyt
duży wpływ na decyzje
polityczne państwa.

3 4 51 2 8

(H) Prawie wszyscy coraz
bardziej biednieją.

1 2 3 4 5 8

M09. Teraz zmienię temat naszej rozmowy. Czy uważa P., że:

(1) przystąpienie Polski do unii Europejskiej pomoże, czy też
(2) przeszkodzi w rozwoju naszego kraju?
(8 - nie wiem, trudno powiedzieć)

MlO. Gdyby teraz w Polsce odbywało się referendum (głosowanie) w sprawie
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, to czy głosowałby P.;

(1) za przystąpieniem Polski do unii Europejskiej, czy
(2) przeciw przystąpieniu?
(8 - trudno powiedzieć)

M11. A Czy:
(1) zawsze P. tak myślał(a), czy
(2) myślał(a) P. kiedyś inaczej i potem zmienił(a) P. zdanie?

M11A. A czy przystąpienie Polski do unii Europejskiej będzie miało na P. własne życie;

(1) raczej wpływ pozytywny,
(2) raczej wpływ negatywny, czy też
(3) nie będzie miało wpływu? (8)
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M12. w jakim stopniu interesuje się P. polityką? Czy;

(1) w bardzo dużym stopniu,
(2) w dużym stopniu,
(3) średnio - tak jak inni,
(4) w małym stopniu, czy

(5) w ogóle nie interesuje sie P. polityką?
(8 - inna wypowiedź, trudno powiedzieć)

N. ZNAJOMI

Chciał(a)bym zapytać o osoby, które zalicza P. do bliskich znajomych, ilu ma p.
bliskich znajomych?

N01.

(00 -nie mambliskich znajomych) P01Liczba znajomych

N02. ile z tych osób zna P. dłużej niż 10 lat?

(88)Liczba osób

N03. Ile osób spośród wszystkich P.znajomych ma ten sam poziom wykształcenia, co P.?

Liczba osób (88)

N04. Czy wśród P. bliskich znajomych:

(1) wszyscy dobrze sie znają
(2) większość zna sie dobrze
(3) większość zna sie, ale słabo
(4) prawie nikt nikogo nie zna? (8)

NOS. Czy uważa P., że - ogólnie rzecz biorąc większości ludzi można ufać?

(1) zdecydowanie tak
(2) raczej tak
(3) raczej nie
(4) zdecydowanie nie (8)
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P. RELIGIA

P01. zadam P. też bardzo osobiste pytania, zacznę od religii. Czy uważa się P. za
osobę:

(1) należącą do kościoła katolickiego -P02
(2) należącą do innej wspólnoty religijnej - R01
(3) nie należącą do żadnej wspólnoty religijnej? - R01

P02. Czy P. do kościoła na mszę:

(1) nie chodzi P. w ogóle, czy
(2) chodzi P. rzadziej niż raz w miesiącu, czy
(3) częściej, ale nie co tydzień,
(4) przeważnie raz w tygodniu, czy
(5) częściej niż raz w tygodniu?

R. RODZINA, GOSPODARSTWO DOMOWE

R01. Jaki jest P. stan cywilny?

(1 - kawaler, panna) -> R08
(2 - zamężny / zamężna) - R02
(3 - rozwiedziony / rozwiedziona) -* R07
(4 - wdowiec / wdowa) - R07
(5 - inne) -* R08

R02. w którym roku państwo się pobrali?

Rok

R03. czy mąż/żona aktualnie pracuje?

(0) nie -* R08tak -* R04

R04. Proszę powiedzieć, które z wymienionych na tej karcie określeń dotyczy pracy P.
męża/żony? Tu jest karta. [WR CZY KARTę SYTUACJA PRACY]
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R05. jaki zawód wykonuje P. mąż/żona?

Puste

R06. czy w pracy, P. meżowi/żonie podlegają inne osoby?

(1-tak) - R08
(0-nie) -* R08
(8-nie wiem) -* R08

R07. w którym roku nastąpiła zmiana stanu cywilnego?

(00)

R08. Chciał(a)bym teraz zapytać, z ilu osób składa się P. gospodarstwo domowe - proszę
wliczyć siebie oraz wszystkie osoby, w tym i dzieci, które mieszkają razem z P. oraz
pozostają na wspólnym utrzymaniu.

Liczba osób [INSTRUKCJA: JEŻELI LICZBA OSÓB = 1 -* R2 I ]

R09. ile spośród tych osób aktualnie pracuje?

Liczba osób

R10. A czy w P. gospodarstwie domowym jest ktoś, kto nie pracował w styczniu 1993
roku, a pracuje obecnie?

(1-tak) - R11 (0-nie) - R13

29



R11. Ile jest takich osób?

Liczba osób

R12. Interesuje nas wiek, płeć i rodzaj pokrewieństwa lub powinowactwa z P. każdej z
tych osób.[JE|ELI W[RóD TYCH OSóB JESTR.,WPISA INFORMACJE W PIERWSZY WIERSZ OSOBA
I - ZAZNACZAJĄC R. W RUBRYCE POKREWIEŃSTWA]

[M |CZYZNASS i. KOBIETA = 0)

Płeć PokrewieństwoOsoba i: Rok urodzenia

osoba li: Rok urodzenia Pokrewieństwo

PokrewieństwoPłećOsoba Ml; Rok urodzenia

R15. czy ktoś w P. gospodarstwie domowym pracował w 1993 roku, a obecnie nie
pracuje?

(O-nie) - R15 (1-tak) R14

R14. Me jest takich osób?

Liczba osób

R15. Czy w P. gospodarstwie domowym zaszły jakieś zmiany w porównaniu z 1993
rokiem, czy ktoś ubył lub przybył?

Liczba osób, które przybyły

Liczba osób, które ubyły
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R16. czy w skład P. obecnego gospodarstwa domowego wchodzą dzieci w wieku do 14
lat włącznie?

(1-tak) -> R17 (O-nie) -* R18

R17. ile jest tych dzieci?

Liczba dzieci

R18. Czy w skład P. gospodarstwa domowego wchodzą osoby bezrobotne?

(1-tak) -» R17 (O-nie) - R18

R19. He jest takich osób?

Liczba osób

R20. ile wynosi łączny dochód miesięczny wszystkich osób w p. gospodarstwie
domowym, biorąc pod uwagę średnią z ostatnich 4 miesięcy? Proszę uwzględnić
wszystkie źródła dochodu, z których korzystają te osoby - interesują nas zarobki
uzyskiwane dzięki pracy, a także renty, zasiłki, stypendia oraz dochody z handlu,
dzierżawy lub najmu i wszystkie inne.

złotych (88888)

R21. ile wynosi P. całkowity miesięczny dochód ze wszystkich źródeł - nie chodzi tylko
o dochód z pracy, ale i o każdy inny.

złotych (88888)

R22. Jaką kwotę w P. gospodarstwie domowym wydaje się na żywność w ciągu
miesiąca? Proszę podać przybliżoną kwotę miesięczną biorąc pod uwagę ostatnie
4 miesiące.

(88888)złotych

Wyobraźmy sobie, że dochody w P. gospodarstwie domowym wzrosły nagle o
połowę. Ile z tej całej kwoty przeznaczyłaby P. na żywność.

R22A.

złotych (88888)
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A jaką kwotę w P. gospodarstwie domowym wydaje sie na kulturę - prasę, książki,kino?
R23.

złotych (88888)
R24. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy były w P. gospodarstwie domowym takieproblemy finansowe, że nie starczało na;

(A) żywność?
(B) świadczenia - mieszkanie, prąd i inne?
(C) kulturę - prasę, książki, kino?
(D) wypoczynek - włączając w to urlop?
(E) leczenie, w tym lekarstwa?
(F) kształcanie i dokształcanie?

n-tak)
(1-tak)
n-tak)
n-tak)
(1-tak)
(1-tak)

(0-nie)
(0-nie)
(O-nie)

(0-nie)

(0-nie)

(0-nie)

(8)
(8)
(8 )

(8 )

(8 )

(8 )

R25. Proszę powiedzieć, ile pieniędzy miesięcznie potrzeba obecnie na pokrycie
wszystkich absolutnie niezbędnych wydatków w P. gospodarstwie domowym?

złotych (88888)

R26. A jakiej kwoty wymaga życie na poziomie całkowicie P. zadawalającym?

złotych

R27. Czy w ostatnich pięciu latach sytuacja materialna P. gospodarstwa domowego;

(1) znacznie się poprawiła,
(2) trochę się poprawiła,
(3) ani się nie poprawiła, ani się nie pogorszyła,
(4) trochę się pogorszyła,
(5) znacznie się pogorszyła?
(8 - trudno powiedzieć)

R28. Czy w P. gospodarstwie domowym jest;

(0-nie)
(0-nie)
(0-nie)

(8 )(1-tak)
d -tak)

(A) komputer z Windows
(B) telefon (także komórkowy)
(O telewizja satelitarna lub kablowa (1-tak)

(8)
(8 )
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R29. Proszę sobie wyobrazić, że musi P. zapłacić za cos' na czym P. bardzo zależy kwotę
400 złotych. Czy miał(a)by P. możliwość wyłożenia takiej kwoty przed upływem
tygodnia?

(0-nie) -* R33(1-tak) ^ R30 (8) -* R33

R30. A kwoty 3 tysięcy złotych?

(O-nie) - R31 (8)- R31n-tak) - R32

R31. A kwoty 800 złotych?

(0-nie) -* R35 (8)- R35(1-tak) - R35

R32. A kwoty 10 tysięcy złotych?

(0-nie) -» R35 (8)- R35n-tak) -* R35

R33. A kwoty 200 złotych?

(0-nie) -» R34 (8)-» R34(1-tak) R35

R34. A kwoty 100 złotych?

(8) -» R35(0-nie) -* R35(1-tak) - R35

R35. Chciał(a)bym teraz porozmawiać o P. sytuacji mieszkaniowej. Od którego roku
mieszka P. w tym domu/mieszkaniu? (Wybierz stosowne określenie, wpisz rok i
zakreśl poniżej właściwa odpowiedź.)

(98)R mieszka w:Od roku

(1-domu drewnianym w wiejskiej zagrodzie) -* R36
(2-domu murowanym w wiejskiej zagrodzie) -> R36
(3-domu jednorodzinnym, willi) -* R36
(4-segmencie, "bliźniaku") - R36
(5-bloku, kamienicy, domu wielorodzinnym) -* R37
(6-innym obiekcie, jakim

[R35A]

) -* R37

R36. Kto jest właścicielem tego domu?

(1-całość lub część należy do R. lub którejś z osób należących do jego
gospodarstwa domowego)
(2-inna sytuacja)
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R37. ile jest w tym domu/mieszkaniu izb łącznie z kuchnią?

Liczba izb (8)

R38. A ile wynosi całkowita powierzchnia tego mieszkania/domu?

Metrów kwadratowych (888)

R39. Ile osób mieszka w tym domu/mieszkaniu łącznie z P.?

Liczba osób (88)

R40. A czy w tym mieszkaniu (domu) jest łazienka, tzn. pomieszczenie z wanną lub
prysznicem?

(0-nie)(1-tak)
(8)

R41. Czy w okresie ostatnich pięciu lat P. warunki mieszkaniowe;

(1) znacznie sią poprawiły,
(2) trochę sie poprawiły,
(3) pozostały bez zmian,
(4) trochę sie pogorszyły,
(5) znacznie się pogorszyły?
(8 - nie mam zdania, trudno powiedzieć)

ile książek znajduje się w P. mieszkaniu?
[W PRZYPADKU GOSPODARSTW DOMOWYCH, W KTÓRYCH SĄ DZIECI W WIEKU SZKOLNYM,
DODAĆ: BEZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH].

R42.

Liczba książek (8888)

R43. czy P. lub ktoś w P. gospodarstwie domowym posiada samochód?

(O-nie) - W01 d-tak) - R44 (8)

[INSTRUKCJA: JEŻELI WIĘCEJ NIŻ JEDEN SAMOCHÓD, PYTAĆ O NAJNOWSZY]

R44. Jaka jest marka tego samochodu?

R45. Jaka jest wartość tego samochodu? w przybliżeniu.

(88888)Złotych
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W.ZAKOŃCZENIE

woi . [PtEć RESPONDENTA:] (1-mężczyzna) (0-kobieta)

W02. w którym roku P. się urodził(a)?

W03. A w którym roku urodził się P. ojciec? Rok

W04. co robił P. ojciec w wieku, w którymP. jest obecnie? w jakim pracował zawodziei na jakim stanowisku?

Puste

[INSTRUKCJA: JE|ELI OJCIEC NIE|YB W W04A WPISA 0, A NAST PNIE-W06] W04A

Gdy porównuje P. swoją pozycje społeczną z pozycją P. ojca, to czy wydaje się
P., że P. obecna pozycja jest;

W05.

(1) o wiele wyższa niż pozycja ojca
(2) trochę wyższa niż pozycja ojca
(3) mniej więcej taka sama
(4) trochę niższa niż pozycja ojca, czy
(5) o wiele niższa niż pozycja ojca?

W06. Jakie ma P. wykształcenie? [WRĘCZYĆ KARTĘ "WYKSZTAŁCENIE"]

(1- niepełne podstawowe)
(2- podstawowe)
(3- zasadnicze zawodowe)
(4- niepełne średnie)
(5- s'rednie zawodowe)
(6- średnie ogólne)
(7- pomaturalne)
(8- niepełne wyższe)
(9- wyższe)

Czy poczynając od1 stycznia 1993 roku zdobył P. jakieś nowe kwalifikacje
zawodowe na kursach lub szkoleniach?

W06A.

(1) tak (2) nie (8)
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W07. Już na samo zakończenie chciał(a)em zadać kilka pytań na inne tematy. Czy jest
P. obecnie członkiem jakichś organizacji politycznych - partii, stronnictw,
stowarzyszeń, klubów?

d-tak) ^wos (O-nie) -» W09

W08. Jeżeli tak, proszą podać nazwy tych organizacji i od kiedy P. do nich należy?

Nazwa organizacji od roku

(A)

(B)

(O

(D)

W09. Czy brał(a) P. udział w wyborach do Sejmu i Senatu w 1993 roku?

(8 - nie pamiątam, inna wypowiedź)-* W11(1-tak) -W10 (O-nie) -* W11

Wio. Na jakie ugrupowanie polityczne P.wtedy głosował(a)?
(

Puste

W11. A czy brał(a) P. udział w wyborach do sejmu i senatu w październiku 1997 roku?

(O-nie) -* W13 (8 - nie pamiątam, inna wypowiedź) -*W13(1-tak) -*W12

W12. Na jakie ugrupowanie polityczne P. wtedy głosował(a)?

Puste
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W13. Gdyby w najbliższym czasie były nowe wybory do Sejmu iSenatu, czy brał(a)by P.
w nich udział?

(1-tak) -> W14 (O-nie) -» W14A (8 - nie pamiętam, inna wypowiedź) -» W14A

W14. Na jakie ugrupowanie polityczne P. by głosował(a)?

Puste

A czy w ostatnich wyborach prezydenckich głosował(a) p.:W14A.

(1) tylko na L. Wałęsę,
(2) tylko na A. Kwaśniewskiego,
(3) głosował(a) P. inaczej, bądź
(4) w ogóle P. nie głosował(a)? (8)

W15. Ostatnie dwa pytania dotyczą P. zdrowia, jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia P. swój
stan zdrowia w porównaniu ze stanem zdrowia większos'ci osób w P. wieku? Czy
P. stan zdrowia jest:

(1) zdecydowanie lepszy niż innych osób w P. wieku
(2) trochę lepszy,
(3) trochę gorszy, czy
(4) zdecydowanie gorszy niż innych osób w P. wieku?

(8)

W16. Jak ocenił(a)by P. swoje samopoczucie psychiczne, czy na ogół P. samopoczucie
psychiczne jest:

(1) bardzo dobre
(2) raczej dobre
(3) raczej złe
(4) bardzo złe? (8)
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PYTANIA DO ANKIETERA

ANK-01. Kiedy odbyła się rozmowa?
(Data: )

(Godzina rozpoczęcia: / zakończenia: )

ANK-02. Czy rozmowa odbyła się :
(1) bez udziału osób trzecich,
(2) z udziałem osoby lub osób trzecich, ale bez ingerencji w odpowiedzi R.,
(3) z udziałem osoby lub osób trzecich i z ingerencja w odpowiedzi R ?

Jeżeli rozmowa odbyła się z udziałem osób trzecich, proszę podać kim są one
dla R.;

ANK-03.
ł

1. Współmałżonek
2. Dziecko/dzieci
3. Inna osoba/inne osoby

Proszę wzięć pod uwagę szeroko rozumiane warunki mieszkaniowe R.,
włączając w to urządzenie mieszkania i jego wyposażenie. Jak ocenił(a)by P.
standard gospodarstwa domowego R. - czy jako:

ANK-04.

(1) bardzo wysoki,
(2) raczej wysoki,
(3) przeciętny,
(4) dos'ć niski, czy
(5) bardzo niski ?

Oświadczam, że wywiad przeprowadziłem(am) osobiście ze wskazaną osoba
Czytelny podpis Ankietera:

OCENA INSTRUKTORA

Po dokładnym sprawdzeniu wywiadu stwierdzam;INS-01.

(1) brak jakichkolwiek nieprawidłowości

(2) następujące nieprawidłowości (wymienić)

%

wobec powyższego proponuję stawkę zł

(podpis instruktora)
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