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SYm* JA ŻYCIOWA I ZAWODOWA

Ol. Na wstępie ch lał(a)bym zapytać o Pana(i) sytuację życlowę.:zy obecnie maPandlstałg (racę zarobkowy lub daięcę stały dochód?
Wyjaśnienie. Przez Stałę pracę rozumiemy pracę trwajęcę dłużej niż
;rzy miesiące w wypftiśrze co najmniej 15 godzin tygodniowo ] { Przyjmuje
się, źe właściciele zakładómpracy i osady w nich pomagajęce maję stały obchód Praca w
opeciu o umowę ajencyjnę, prowizję i me formy wynagrodzenia może być traktowana jako
dało praco (kpowiedż tak zaznaczamy również w przypadku tych rencistów i emerytów,
którzy maję stałę pracę Poimy indywidualni i im pomagajęcy traktowani sę jako osoby
postadajęce stałę pracę zanobkowę bez względu na deklarowany czas pracy.
W przypadkach wętptrwych należy zapytać : A czy Pan( j) jest rolnikiem lub pomogą w
gospodarstwie rolnym? )

( 1-tak) {-»02) (O-nle)*
*01A. A co Pand) robi? Z czeoo się Pand) utrzymuje?
t Ustalić, czy respondent pobiera ronię lub emerytirę, uczy się w
szkole/uczelni -, jest na utrzymaniu współmałżonka Możliwe sę
połęczenm tych kategoriĄ

( 1- Jestemnarencie)
(2- jestemna emeryturze)
(3- jestemna utrzymaniurodziców)
(4- jestem na utrzymaniu współmałżonka)
(5- jestemw innej sytuacji - jakiej?..
*OIB A czy Pand) mlał(a) kiedyś stałę pracę zarobkowę
lub przynoszęcę stały dochód?

( 1- tak)*

)

(O- nie, nigdy) (-»2IB lub 2ICJ
+OIC. Porozmawiajmy o Panad) ostatniej pracy.
W którym roku przestał(a) Pand) pracować?

{ Rok.
( Respondentów, którzy obecnie nie pracuję,aie kiedyś pracowali, pytamy
o ostatniępracę. Wtedy 02-10należy formułować w czasie przeszłym. J

02. Proszę podać oełnę nazwę wykonywanego przez Panadg) zaję£iaJyfe
Zawodu, chodzi nam o zajęcie lub zawód w głównymmiejscu pracy, czyli tę
pracę, która zajmuje Panu(l) O.ajwjęcejczasu. [ Jeśli z ocpowMd no Ol okazuje
się że respondent jest wirkiem tub pomogą w goępodrsittte witym i nie pracuje poza

jyMtfUWL. f*' 02no/oży zepisoć “rolnik" lub “pomcgojęcy w gxpodjrs/wie roinym "]

) h02)

03. Co,Pan(i) w .pracy,rpbJlMą czYmJ^^(Piarolników. Co głownie produkuje lub wytwarza Panad) gospodarstwo
rolne?)
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[ Jeśli respondent iest rolnikiem lub nomaaa w gospodarstwie rolnym 1 *03A Czy właścicie-
lem gospodarstwa i-olneno jest:

( I ) Pan(I), (2) ktoś z PenaO) najbliższej rodziny, czy (3) ktoś inny?

[ Jeśli respondent Jest rolnikiem tub pomogą w gospodarstwie rothym -* 10. Należy
wstawić X w rubryce A tabeli Gospodarstwo Rolne na stronie 23]

04. Jak nazywa się zak ład pracy, w którym Pan(i) pracuje? IDodatkowo: Co
ten zakład produkuje lub czym się zajmuje?]

wynika, należy zapytać\ *04A. Czy jest to zakład ajen~
ółka lub inny zakład dopuszczający prywatny kapitał?

( 1- tak) -»04B. A czy Pand) w tym zakładzie Jest
( I ) ajentem, (2) właścicielem lub
(3) udziałowcem? (O- nie)

[ Jeżeli z nazwy to me
cyjny, prywatny, sp

(O- nie)

{ Jeżeli respondent niepracuje* 06
fbrmułujfc pytanie w czasie przeszłym )

05. Czy pracował(a) Pan(i) kiedyś w innym zakładzie pracy?

(O-nie) ( 1- tak)-»05AJak długoprocował(a) Pand)wpoprzednim zakładzie
pracy?

)( Lat Miesięcy.
W
^
którym roku rozpoczgł(ęła) Pan(i) pracę w obecnym zakładzie06

pracy
){ Rok.

[ Jeżeli respondent jest właścicielem -* *9A]
07.W jakim wydziale,komórce lub innej jednostce organizacyjnej Pan(i)
Obecnie pracuje7 ( Jeżeli z nazwy to nie wynika, należy zapytać: Co tam się procUkuje
lub jakę imę pracę się wykonuje?]

08. Jak nazywa się Pana(i) stanowisko oracy/robocze?

09. Czy pełni Pand) funkcję kierowniczy? (1-tak)* (O-nle) [-*10]
( L iczba osób )*09A. Ile osób Panu(i) podlega?

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

Proszę podać rok, w którym roznoczył(ęła) Pand) prace na tym
stanowisku . [ Rolników pytamy. Ile rnleł(a) Pen(i) lat, gdy zaczęKęła) Pen(i) pracę jako

) { Rolnicy { Lat. )]

10.

rolnik/pornagajocy w rolnictwie]
=XYZ- (Rok.
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I Jeżeli respondent aktualnieniepracuje -» I3 j
II Czy przed rozpoczęciem obecne j pracy pracował(a) Pand) w Innymzawódz \ś7 \ NożnadLKiać\ W zawodne, który ma inaę nazwę niż zawód obecny?]

( 1-tak)* (O-nie) 1- 12]*iIA. W takim zawodzie?

*1 1B Jak długo Pan(i) oracowaKa) w tym zawodzie? ( Lat
[ Jeżeli resprdent aktualnie pracuje w tym zowoctie ( jako ctugim),
wsławić X ( ) ; -*12; zawód ten powinien być także zanotowany w 151A]

*11C. A w którym roku orzestaKa) Pan(i) pracować w tym zawodzie?

{ Jeże)i respondent jest rolnikiem ->13 ]

)Miesięcy.

( Rok )

12. Czy oracowaKa) Pan(i) kiedyś na innvrn stanowisku Dracv/roboczvm
(w tym lub innym zakładzie pracy)?

( 1-tak)*
*12A. Jakie było Pana(l) poprzednie stanowisko?Jak się ononazywało?

(O-nle) [-* 13 1

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

I3 Chciał(a)bym jeszcze zapytać o Pana(l) Pierwszy pracę w życiu - tj.pracę trwajęcę co najmniej trzy miesięce i dajęcę pieniężne wynagrodze-nie lub utrzymanie, jak na przykład w rolnictwie. Ile miał(a) Pan(i) lat,
gdy Pand) oodigł(ęła) pierwszy w życiu pracę?

{ Lat. )

14 Co Pand) wtedy robił(a)? { Jeżeli respondent stwierdzi, iż jego pierwsza w życiu
praca pokrywa się z aktuakę (osłatnę) kć pcprzednę (przedostatnię) należy oepowwchie
informacje przepisać, a obok wstawić znak X ( )]

A. W Jakim zawodzie Pan( ł) pracowaKe)?

B. Na jakim stanowisku?

[ Ewentualnie : Na czym polegała praca?

C. Czy tę pracę wykonywał(a) Pan(0 w zakładzie /
oosDodystwie rolnym należęcym do Parad) lub rodziny?

IJeżeli respondent aktualnieniepracuje -* 21B lub 21C J
(O-nie)( Mak)

ISWróćmy doPana(i) obecne! pracy.Które z określeń najlepiej jęcharakte-ryzuje;
( 1) może Pon(1) wykonywać swoję pracę bez specjalnego wysiłku, czy
( 2) wymaga ona dużego wysiłku, ale ma Pon(i) dość sił, oby jej podołać, czy
( 3) Pana(i) praca to wyczerpujęca harówka, która rujnuje Pana(i) siły i zdrowie?
(d - Ima wypowiedź

XYZ- )
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IJeżeli respondent iest rolnikiem lub właścicielem -* 21D]
He godzin tygodniowo wynosi ustawowy czas pracy na Panad) stano-

wisku bracy/robóczym na pełnym etacie?

( L fczbagodzin. )

16.

17. A czy pracuje Pand):
( 1) w pełnym wymiarze godzin,
(2)* w zmniejszonym wymiarze godzin, tj. na części etatu,

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

*17A. Ile godzin tygodniowo obecnie Pan( ł) pracuje?
{ Liczbagodzin

18. Czy w ciggu przeciętnego dnia roboczego może Pand) w swel pracy -
bez pytania zwierzchnika - w celach prywatnych:

)

(A) korzystać z służbowego telefonu według własnych
potrzeb?

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

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

(D) wyjść z zakładu pracy no (

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

(1-tak)
( 1-tak)

( 1-tak)
O-tak)i godzinę?

IJeżeli respondent iest pracownikiem w prywatnym zakładzie -* 21A)

0.1:0

1 C z y w swej pracy ma Pand) wpływ na następujące sprawy;
(A) ustalanie wysokości zarobków, premii W) Innych

elementów dochodów Innych pracowników?
(B) ukłacfanie plonów procy przynajmniej dla

pewnych stanowisk?
(C) obsadżonie jakichkolwiek stanowisk w

zakładzie?

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

( 1-tak)
(1-tak)

( 1-tak)

20. Czy jest Pan(i) członkiem samorzędu pracowniczego,rady pracowni-
czej luo rady załogi?

(O-nie) ( 1-tak) -+20A, Czy tam pełni Pan(l) jakęś fuikcję? ( 1-tak) (O-nte)
A{ Pracowników najemnychpytamy] Ile w głównymmiejscu pracywynos),obecnie PanaCO przeciętne miesięczne wynagrodzenie wraz z

premiami i dodatkami, ale nie licząc ewentualnych zasiłków i dodatków
Lodzmnych? iWpis.ić poniżop
21lit Rencistów i emerytówpytamy. ) Ile miesięcznie wynosi Pana(i) renta
Lub.emeryturajbozewentualnych dodatków rodzinnych?lWpisać poniżep
21 Osobyna utrzymaniupylmy: ] Jaka kwota miesięcznie przypada na
Panad) utrzymanie?

21

( Kwota zfotych miesięcznie )

21D[ Właścicieli gospodarstw roinĵ b i zakładówpracypytamy. ] Ile w
przybliżeniu wynos) Pana(i) miesięczny lub roczny dochód?IWystarczy
wypełnić jedrp rubrykę \
{ Kwota złotych miesięcznie i Kwota złotych rocznie )
-XYZ= i
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(22^23)
2* We wystęiHJj^żAlpe a nawet konflikty między

(A) Pros*® powiedzieć, czy - Panod) zdaniem - w Polsce konflikty mtafo bogatymi

tMfiffliLa®.
a

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

( A) A czy konflikty miedzy rotetojaml 4

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

CC) A teraz zapytam Pana(i§) o konflikty między kadra kierownicza a zwWM
BLflHBMlfegfll Czy konflikty te agc ^ '

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

(I» Konflikty między mieszkańcami miast a mieszkańcami wsi. Czy sg one:

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

(e -n/e wiem )

(B - n/0 wiem )

(8 -ni0 w/t/n)

(6 - n/0 wiom )(E)
one:

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

pymi a ntewwrźaEpl? Czy konflikty te s®
(8 -n/0 w/0m )

(#) Wr eszcie konflfcty mi

( I) bardzo silne.( 2) silne. (3) raczej słabe. czy ( 4) w ogóle nie ma konfliktów?
(8 -n/0 w/0tn )

(25)

(8 - niewiem. trudnopowiedzieć) l-» 271(O-nie) i-» 27l(l- tak)*
"26A Pr oaz® określić w przybliżeniu kwot® najwyższych

dopuszczalitych, zdaniem Pana(i), dochodów na miesigc?

2/ x Sę r óżne opinie na temat tego. Ile powinni zarabiać pracownicy z
wyższym wykształceniem - cl.ćp ukończyli na przyk ład politechnikę lub
uniwersytet. Czy uważa Pand), Że:

(ł^pracownicy z wyższym wykształceniem powinni zarabiać więcej od
pracowników,którzy takiego wykształcenia nie maję.czy też

(2) * zarobki raczej nie powinny zależeć od wykształcenia?
(3 - huta wypowiedź

)( Kwota

)

+27A. A od czego przede wszystkim powin-
ny zależeć zarobki pracowników?*2 /A 0 ilc pracownicy z wyższym wykształ-

ceniem powinni irPiętnie więcej zarabiać od
pracowników. Muzy takiego wykształcania
nie majg? Pro . ę pałać orientacyjng kwotę
na miesigc?

( Kwota )
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OPINIE O SPOŁECZEŃSTWIE
(28-29)
30. Chclał(a)bym ustalić, w jakim stooniuPand) zgadza lub nie zgadza się

I) Czjfz~

opfni*yJ?enS1̂ dczy/ać (A))....
Pan(l); (I) zdecydowanie się zgadza, (2) raczej się zgadza,(3) raczej się
nie zgadza, czy (4) zdecydowanie się nie zgadza.IOdczytaćod (B) do (EJ]

( nie
wiem )

raczej
się zga-

raczej
się nie
zgadzam

zdecydo-
się nie
zgadzam

zdecydo-
wanie się
zgadzam

Treśćopinii
dzam

(Jl (8)( 1 ) (21 Lii
(AtPrawo do strajku jest
ważnym prawem każdego
pracownika.

(B) Jeżeli pracownicy tego
chcę, w zakładzie pracy
powinien istnieć więcej
niż jeden zwięzek zawodowy-
miBez silnej władzy z
kierowniczy rolę PZPR Polacy
będę zawsze przysparzać
kłopotów sobie i innym.
(D) W naszym kraju zbyt
dużo ludzi doznaje różnych
krzywd w pracy zawodowej.

(E) Byłoby z korzyścły dla pro-
dukcji, gdyby samorzyd pracow-
niczy silnie kontrolował dyrekcję
i administrację zakładu pracy.

31. Zadam teraz Panu(l) dwa inne pytania dotyczyce naszego kraju.

(A) Który z warunków Jest Pana(l) 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 sa tak samo ważne, “wzajemnakontroial
(8 - truchopowiedzieć, nie wiem )

(B). Czy uważa Pand), że ustró j socjalistyczny 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)
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Mpy społeczne w naszym kraju, ludzie uważaja
^Łas.̂ ^ -**-4. Tutaj jest podzlałka

'ższy punkt, jedynka,t, dziesiątką, oznacza
odzfałce

32-xz. Porównują róż/
pilWręczfi ^tejpodziałce najwy
oznacza grupy p&fmm r^wyżtfj;'a napKższy punkgrupy położone najniżej. Proszę wskazać, gdzie na tej p
umleśctł(a)by Parni) siebie? [ Zmoczyć w$ćr respondenta )

[88- Respondentniedokonał wytxrv ] -»331 *2
3 *+ *32A. Jaki procent osób dorosłych w
4
5 D*t

W3zvm kratu zaimuie
oodziałce. co Pan(O? )( Liczba.Panat O zdaniem - to samomielące na

Jeżeli respondent m trudności ż procentami, należy zapytać; Weźmy pod
6 *+ uwagę sto dorosłych osób w naszym kraju Ile osób z tych stuzajmuje to
7 samo miejsce, co Pan( f)? Zadawszy to dodatkowe pytanie wstawić%{ )1
8 *+9 **10

(88- Respondent niepotrafiocpowiocpiećna pytanie 32Al -»32C

+32B. A laki procent osób dorosłych w naszym

kralu zaimuie mteiaca niższe niż wskazane przez Panat tg)? ( L Iczba.

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

)

przyznajemy racje, a Innym - nie Odczytam teraz różne zasłyszane
zdąola 1 OQprQsi^i&ym ElisLłElijffilayfp zJŁycbjdal
Tu jest kafla ocłpowledz1 ( w^'^r Kartę 11). Weźmy takie oto zdanie( odczytać (A)] Czy według Panad) w zdaniu tym; ( I) nie ma ani trochę
racji, (2) jest trochę racji, (3) jest dość dużo racji, czy też (4) jest w nim
bardzo dużo racji (Odczytać (Bj do (O))

o życiu
dów

{ niewiem,
trudno
powie-
dzieć)

jestjestjestnie ma
dość bardzoani trochę

dużodużotrocłię
racji

racjiZdania
radli
(4)

racji
(8)( 3)(I) (2)

(A) "Każdy powinien cieszyć się z tego
co ma - gdy chce zbyt wiele to traci."

(tł ) “Jeśli puninęć zduwie, najwa-
żnie j yę rzeczę w życiu sę pieniędze."

(C) "lak iprawdę, (o znaczna
wię) ;>.inc KKIZI da wyłęcznle
S, j&ł<m »!(*J ęąyl

(O) ‘Nie ma <bn«łnych> pieniędzy -
sę ty łku łatwiejsze i trudniejsze
Smsgby IUI ztkiO/waiia. '*
=X —
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HISTORIA RODZINY

Jednym z celów naszych badan jest ustalenie danych dotyczących historii Pana(i) rodziny.
(34-36)
37. W którym roku urodził się Pana(i) ojciec? ( Rok urodzenia )
( Jeżeli respondent nie pomięta, zapytać, He ojciec ma lat i dokonać obliczenia. Jeżeli ojciec
nie żyje zapytać, w którym roku umarł i He miał wtedy M, a następnie dokonać obliczenia J
38. Jakie Pana(l) ojciec uzyskał wykształcenie? (WręczyćKartę III]

(3- zasadnicze zawodowe )
(6 - średnie ogólne )
(9 - wyższe )

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

( 1 - niepełne podstawowe )
(4 - niepełne średnie )
(7 - pomaturalne )
(39-43)
44 Co robił Pana(l) olclec.gdy mlał(a) Pand) 14 lat? I Jeżeli owiec wtedy nie
żyt, wstawić X ( ), zapytaćo ostatni?pracę, opo A-C,45 -» 54; jeże/i nie pracował,
wstawić X ( ) / pytać o najbliższy okres, jeżeli “nie wtem”.X ( ) - pytać o opiekuna,
tf /» A-C,45-* 54]

A. W jakim zawodzie pracował?

B. Na jakim stanowisku?

{ Ewentualnie : Co w pracy robił?

C Czy ojciec pracował wówczas w zakładzie /gospodarstwie
rolnym należgcym do niego ki) jego rodziny?

45-x. Czy Pana( t) ojciec wykonywał ten sam rodzaj pracy
( 1) od poczgtku, gdy w ogóle zaczgł pracować, czy też
(2) gdy zaczęł pracować miał inny rodzaj pracy? -*4SA. W jakim zawodzie Ina jakim

stanowisku wówczas pracował?

(0-nte)( 1-tek)

A/B
(46-52)
53 Co robił Pana(l) ojciec, gdy był w wieku,w którym jest Pan(l) obecnie?
( Jeżeli ojciec nie żył ib me pracował, zapytać o ostatnię pracę ojca wstawiajęc X ( )I

A. W jakim pracował zawodzie?

B. Na jakim stanowisku?

( Ewentualnie : Co w pracy robił?

G Czy ojciec pr acował wówczas w zakładzie /gospodarstwie
rolnym należącym do niego ki) jego rodziny? (O-nie)(I-tak)

54 A co rfitiił Pana(i) dziadek ze strony o jca, gdy był molei więce j wPanad) wieku? Jeżeli dziadek wówczas nie żył lub nie pracował, czy też respondent nie
wie, należy zapytać opracę dziadka, w okresie, o którym respondent me informację, a
następnie postawić X ( )]

A. W jakim pracował zawodzie, co robił?

B Czy dziadek ze strony ojca pracował w zakładzie /gospodarstwie
“X“ rolnym należgcym do niego lub jego rodziny? (O-nte)( t -tek)

8



55. Czy Pan(i) wie, w którym roku urodził się Pana(i) dziadek ze strony
ojca?|Jeżeli respondent nie pomięta, to należy starać'się ustalić przybliżonę datę J

( 1 tak) -» 5SA. W którym roku? ( Rok
(O-nie) 5SB. Czy dziadek ze strony ojca żyje?

( 1-lak) -* 61.He ma lat? ( Lat.
(O-nie) ** B2.W którym umarł roku? ( Rok.

-* B3.lle miał lat, gdy umarł? { Lat.

)

)
)
)

56. Jaki jest Pana(i) stan cywilny?

1StptA /e traktujmy jak roiwasd&rm i jadajmy 56 w zmoćyfkowanej wersji Jeźeti
[ h ) k P ( A ) w oLf.tw/e&i ne 56, to 57 dotyczy ostatniei pracy w małżeństwie. Zawsze
i tuż/ u ostatnie małżeństwo.1
( I kawaler, panna) 1 * 611
(2 żonaty, mężatka) -»56A. W którym roku Państwo się pobrali? ( Rok

(i wdowiec,-a ) -* 56B W którym roku Pan(i) owclowiał(a)? ( Rok..
-* 56C W któr ym reku Państwo się pobrali? ( Rok..

( 4- rozwiedziony,-a ) -* 56D.W którym roku następił rozwód? ( Rok.
-> 56E W którym roku Państwo się pobrali? ( Rok

)

)

)

)

)

5 / Corobi Pana( ł ) żona/maż Czyobecniepraco je? t Jażeti (3 )l { A ) w orpowmizr
r/a 56, to zapytać. Co rcbił( a) Patva(i) żona w obwili ustania małżeństwa? Czy wówczas
pracowuł( a)? j

t Ewentualnie : Czy męż/żona pracuje lub pomaga na stałe w indywidualnym
gospodarstwie rolnym? Jeżeli tak , to należy tę informację zapisać w 570 ]

(I tak)* (O- nie) ~»57A. A CO robi? ( I - pozostaje ne renem tub emeryturze)
(2 - uczy się )
( 3 - zajmuje się domem, dzmónr)
( A - me )

-*57B. Czy męż/żona kiedykolwiek pracował(a)?

(0-nle)l-* 591 ( I-tak)-* 57C.K(etły przestał( a)? ( Rok
[ Jeżeli tak. topytamyęostętnię pracę]

>a

)

*5 /0. Jak^i pracę maPana(i) m^ź/żona?
A W jakim pracuje zawodzie?

0. Mu Juliiii stoMWliku?

lEwentualnie : Co w pracy robi?,

C Czy męż/żona prauije w zakłałzie /noanortratwle
ltiiym . należęcyi» do niajo/ntej luli jaju/ )o) rodziny? (I-tek) (O-nie)

-X/

9



ii

58-x.Co roblł(a) Pana(l) żona/m?ż bezpośrednio przed zawarciem związkumałżeńskiego? Czy wówczas pracował(a)?
[ Ewentualnie ; Czy męż/żona pracował(a) kfc pomagał(a) na stałe w indywidualnym
gospodarstwie rolnym? Jeżeli tak . to należy tę Wormację zapisać w *58B )

( 1- tak)* (O- nie) -+58A. A co robił(a)? (I - byt(a) na rencie lub emeryturze )
(2 - uczył(a) się)
(3 - zajmował(a) się Ohmem, dziećmi)
( 4 - inne )

h

*58B Jak? pracę miał(a) Pana(l) męż/żona?
A. W jakim pracował(a) zawodzie?

B Na jakim stanowisku?

{ Ewentualnie ; Co w pracy robH(a)?
f

C Czy męż/żona pracował(a) wówczas w zakładzie / gospodarstwie
rolnym należącym do niego/niej ki) jego/ jej rodziny? (I-tak) (O-nie)

59-x Chcłał(a)bym się również zapytać, co Pan(l) roblł(a)
przed zawarciem związku małżeńskiego? Czy wówczas PandTpracował(a)?

[ Ewentuahie ; Czy wówczas pomagał(a) Pan(0 na stałe w indywidualnym
gospodarstwie rolnym? Jeżeli tak. to nahży tę Wormację zapisać w 59BJ

( I- tak)* (0- nie) -*59A. A co Pen( 1) ( I - byt(a)m na rencie Łć emeryturze )
robił(a)? (2 - uczyt(a)em się )

(3 - zajmował jajem się domem, ctiećmi)
(4 - inne )

bezpośrednio

*59B Jak? mlał(a) Panadforacę?
A. W Jakim pracował(a) zawodzie?

B. Na Jakim stanowisku?

IEwentualnie : Co Pan(l) w pracy robił(a)?

#

rpi

C. Czy pracował(a) Pan( f) w zakładzie / gospodarstwie
rolnym należącym do Pana(i) lub Pana(l) rodziny? ( 1-tek) (O-nie)

!

f
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gdy męż/żona mlał(a) około 14
^ * “‘aŁi‘ ^o ostatnię

60 x A £aMiiLaidcii»llii)^azlatTT Jeżeli ojciec '

pracę ]

A. W jakim pracował zawodzie?

B. Nb jakim stanowisku?

( Ewentualnie ; Co w pracy robił?

C. Czy ojciec Paa(i) męża/żony pracował w zakładzie /
należącym do niego U) jego rodziny?

NAJBLIŻSZY ZNAJOMY

n» ;m

( l-tak) (O-nie)ooapodaEilwte roiWilnu

61. A teraz proszę się zastanowić, kogo uważa Pand) za osobę, z któręi

r; wstawić X ( ) i powiedzieć : Chodzi o osobę, z Mórg się

{ Lat.
(I) kolega Mi koleżanko z pracy, (2) kolega lub koleżanka ze szkoły,
(3) sgslad lufa sgsiatka, (4) Moś z dalszej rodziny, czy (5) Moś Inny?
[ tV przypadku mklików pomijamy (I) “kolega lub koleżanka z pracy^

63. Płeć znajomego ( 1-Mężczyzna ) { ty Kobieta ) ( Uaa?// ^ wętpiiwości - zapytać ]

64. Od Ilu lat zna Pand) tę osobę? ( Odlat

nie toczę go węzy przyjaźni,
Pan(0 najlepiej zna)

62. Czy Jest to:
)

)

65. Czy obecnie osoba ta ma stałg pracę? { Ewentualnie ; Czy osoba ta pracuje
lub pomaga na stałe w indywidualnym gospodarstwie rolnym? Jeżeli tak . to należy tę
iifbrmację zapisać w 65D}

(I* tak)* (O- nie) -*65A. A co robi? ( 1 - pozostaje na rencie kź> emeryturze )
(2 - uczy się)

zajmuje się domem, dziećmi)
ima )

‘65B, Czy osoba ta kiedykolwiek pracowaKa)?

(3 -
(4 -

(0-nte)l~>6S.łl ( 1-tok)-* 65C.Ktedy przestał(a)? { Rok. )
{ Jeżeli tek, topytamyoostetnię pracę]

*650. Jakfl pracę ma ta osoba?
A. W jakim pracuje zawodzie?

B. Na jakim stanowisku?

{ Ewentualnie ; Co w pracy robi?.’..
C. Gzy osoba ta pracuje w zakładzie /gospodarstwie

rolnym nateżęcym do niej lub jej rodziny? (O-nłe)( 1-tak)
65.1. A jakie ta webą ma wykształcenie? [Wpisać podawane przez respondenta określenie
bez użycie Karty III ]-X-
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CZŁOWIEK WOBEC URZĘDÓW I INSTYTUCJI

x. W naszym życiu jest wieie spraw,z którymi zwracamy się do
wch urzędów I Instytucji. Czy w ctggu ostatnich dwóch lat zdarzyło

się PanuO) załatwiać dla siebie łub dla kogoś Innego jąkgj waiżng sprawę w
yrZędŁt£ lut) . instytucji? ( Ewentualnie : Chodzi o sprawę poza własnym zakładem pracy!

(0 nle)|-*85)
(I tak, jednę sprawę)

(66-79)
80
różn

-̂ Chclał(a)byin, aby Pan(l) podzteltł(a) się
swoimi uwagami na temat tei strawy.

(2 tak, dwie lub więcej spraw)-»Chcłał(a)bym, aby Pand) podzielił(a) się
swoimi uwagami na temat najważniejszej strawy.
[ Wytrać jedhg - najważniejszy - sprawę1

Jaka to sprawa?

01 x Kogo przede wszystkim ta sprawa dotyczyła;

( 1) Pana(l) osobiście,
(2) najbliższej rodziny (
(3) dalszej rodziny i rp i
(4) bliskich przyjaciół
(5) znajomych, czy j
(6) Innych osób? - J

82 x Czy w trakcie załatwiania tej sprawy;

( 1) radzlł(a) Pand) sobie wyłącznie sam(a)
(2)*częściowo sam(a), a częściowo z pomocę innej osoby

lub innych osób,czy
(3)*zdał(a) się Pand) na pomoc innej osoby lub innych osób?
*82A. Kto pomagał PanuO) przede wszystkim? Czy był to:

( 1) ktoś z bliższej lub dalszej rodziny.
(?) ktoś spośród przyjaciół kb znajomych,
( 3) ktoś z urzędu lub instytucji załatwiającej sprawę,
( 4) ktoś z kierownictwa zakładu pracy iub
(5) ktoś z organizacji społecznych lub politycznych, czy też
(6) ktoś łmy? - Kto?

współmałżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwa ),
dziadków, teściów, kuzynów )

[ Oupi&scjćlny
więcejniżJeden
wybór ]

eszcze
aklch?.

( Doposrcre/ny
więcejniżJeden
wybór j

83 x. Czy sprawa ta została załatwiona pomyślnie dla Pana(l)?

(O-nle)
( t -tak)-* SM: Czy sprawa ta wymagała od Ponad);

(A) pisania odwołań lub skarg? (I-tak) (O-nłe)
(U) korzystania ze znajomości, “dojść”? ( 1-tok) (O-nte)
(C) specjalnych nakładów finansowych (kib rzeczowych)? {I-tek) (O-nle)

84 x. Czy s^dzl Pan(l), że w urzędzie lub Instytucji,do której Pand) się
zwrócił(a) był(a) Pand) należycie traktowany(a)?
=X- (l-tak) (O-nle)
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85-x. Proszę wz^ć pod uwag|wszystkie swoje dotychczasowe kontakty^sędl?apan(lX żeynaCogół 'te urzęSy *1 fnstytocfezałatwIaiy Panaflji sprawi
tak, jak powinny? Czy

( 1) zdecydowanie tak
(2) raczej tak
(3) raczejj nie, czy
(4) zdecydowanie nie?
(8- ima wypowiedź... )

( Jeżeli respondentniepracuje lub jest rolnikiem -* 87 J
86-x. Czy uważa Pan(l), że w porównaniu z pracownikami umysłowymi,
robotnicy sę traktowani w urzędach I Instytucjach, w których załatwiają
jakieś sprawy

( 1 ) zdecydowanie gorzej
(2) raczej gorzej
(3) tak samo
(4) raczej lepiej, czy
(5) zdecydowanie lepiej?
(8- ima wypowiedź.

OCENA SYTUACJI MIESZKANIOWEJ

87-x. Chclał(a)bym porozmawiać o Pana(l) sytuacji mieszkaniowej. Czy
obecnie mieszka Pan(l) w warunkach:

( 1)* dogodnych ( -** 87AJ(2)* niezbyt dogodnych, ale znośnych [-* + 876] , czy(3)@trudnych do zniesienia? {-*»87C]
(8 - ima wypowiedź.

)

.)h88]
+878 Proszę teraz pomyśleć @87C.Proszę teraz pomyśleć

o najgorszych warunkach
mieszkaniowych, z jakimi

można się zetknęć w naszym
krają Czy w porównaniu
z tymi warunkami, Pana(i)
warunki mieszkaniowe sę:

( 1)+dużo lepsze?!- +8781
( 2) trochę lepsze [-*870]
(3)nie lepsze lub niewiele

lepsze I-*670)

*87A Proszę teraz pomyśleć
o najlepszych warunkach
mieszkaniowych, z jakimi
można się zetknęć w naszym
kraju Czy w porównenlu
z tymi warunkami, Pana(i)
warunki mieszkaniowe sę:

( 1) +dużo gor sze? [-»+8781
( 2) trochę gorsze 1-* 88)
(3) nie gor sze lub niewiele

gorsze l-» 88)

87D Co w Pana( i) sytuacji mieszkaniowej jest najbardziej dokuczliwe?

o warnikach mieszkaniowych
z jakimi najczęściej można
się zetknęć w naszym

kraju. Czy w porównaniu
z tymi warunkami, Pana( I)
warunki mieszkaniowe sę:

( 1 ) lepsze l~*870]
( 2) gorsze (-*87D]
(3) ani gorsze,

ani lepsze? [-*870]

88 x Czy Pana(i) obecne warunki mieszkaniowe sę:

( 1 ) lepsze niż przed IO clu laty,
(2) takie same, czy
(3) gorsze niż przed 10 -clu laty? (8 - t/vdno powiedzieć)

~X~ \Pylmi* 89-93 w innych w«rsjm:h\
13



SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
94. Kto - jakie osoby - mieszkają razem z Panemda) i tworzę jedno
gospodarstwo domowe, tzn. wspólnie gospodaruję pieniędzmi: korzystajęze wspólnej kasy. Proszę wymienić wszystkie osoby, wfaczajac w to
dzieci. Proszę określić kim te osoby sę dla Pana(i) i podać wiek tych osób.- /-asotars gaspad domowe -*95. Wied/ pytania 95,98, 102, 103 ograniczyćdo
osoby respondenta ; modyfikacja ta jest zaznaczona literę m przed numerem pytania]

Wiek Jeżeli dna osoba ukończyła 18 fot, to należy zapytać
osoby 94A. Jakie 94B. Co ta osoba robi? Czy jest

ma pracown&iem zatrudnionym na
latach wykształ - ( 1) stanowisku robotniczym , czy

cenie? (2) nierobotniczym? Czy jest { Z )
[ tarta III] właścicielem zakładu , (4)roMiem?

Czy jest (5) emerytem lub rencistę
czv\ 6) osoba na utrzymaniu?

n
Osoba-
Hpissć
kolejny
numer

Kim dana osoba jest
dla respondenta

( Pokrewkńsłwo-
por. Instrukcja )

law tsTTiT

Respondent ( X ) - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
f, to rubrykę tę nakży wykreślić)

( X ) - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1 XX X
lJeżeli pozycja"współmałżonek " nie ma zastosowania.

I
Współmałżonek

( h

( K

( h. xxxx

( h

i h XIJL

( y

( )-

-1 , I [ I ( )-
94A. Kategorie wykształcenia ( i- niepełna podstawowe ) (2- podstawowe )
( 3~ zasadłacze zawodowe ) ( 4- niepełne średhie) (5- średhie zawodowe )
(6 średnie ogólne ) (7- pomaturalne ) (8- niepełne wyższe) (9- wyższe )
94B. Wpisać iednęz podanychkategorii. W przyparta kategorii ( 1) 1 (2)
wpisać także nazwę wykonywanego zawodu. Jeżeli przy jakiejkolwiek osobie występda
kategoria ( 4) wstawić X w rubrykę C w tabeli Gospodarstwo Rolne na stronie 23.
!me sytuację aik*zvć i 7) i opisaćsłownie,Ulewnie się. czy respondent podał wszystkie osoby razem zamieszkałe i prowadżęce wspólne
gxpdrs(wo domowe Zwrócić uwagę na to, czy zostały zapisane wszystkie dzieci. Jeżeli
Ażieś mby czasowo nie mieszkaję razem - zaznaczyć słownie na marginesie, które to osobyxy/

\ A



OWACJA MIESZKANIOWA
m95. CheiaHś)byrrr#br zadzie dok łaciny spis wszystkich pomieszczeń
użytkowanychprzez Pana(ig) 1 osohy ż Pana(i) oosoodarstwa domowego.
Czy wsrod użytkowanych pomieszczeń fest:
(A) kuchnia z oknem na dwór ( widna kuchnia)?

(0-nie)-»AI A czy jest kuchnia bez okna? ( 1-tdc)* (O-nie)
( I-tak)* *A2. Ile metrów kwadratowych ma ta kuchnia? Km2

(B) oddzielny pokó j lub pokoje?
(O -nie)
( l-lok)“* Bl. ile jest pokoi? ( Liczba

->B2. Ile metrów kwadratowych maj5* |xkoje(ma pokó j)?IChortu o metraż łęczny\ ( Iflr

96. A czy wśród pomieszczeń użytkowanych przez Pana(ią) w tym
mieszkaniu ( tj. w jajo Otrębie) Jest:
(A) ubikacja lna wsi . 1 orzędzenian do spłukiwania)? ( 1-tak) (O-nie)
(B) łazienka? (I-I**) (O-nie)
(D) przedpokój Uli sień? ( I -tuk) (0 -nle)
(E) jeszcze ime pomieszczenie(a) w mieszkanki? ( l- tck )* (O nie)

"El Jakie?..

)

)

)

97. jje łącznie metrów kwadratowych mają wszystkie pomieszczenia, o
których mówiliśmy ~ mies/kalne I użytkowe? 1Wymienić h jmtt&aento Liczy
s/ę metraż wszystkich fkiiiieszizai (ż kuchnię))

( nP . .. )

"•98 Czy. którekolwiek / pomieszt /en. o kt órych mówiliśmy użytkuję Pan(l)
- lub osoby z Pana(i) gospodarstwa domowego wspólnie z oscDanifnle
tiąMącymj do Papai 1) gospodarst wa domowego? ( iMPy tu ftąpomieć osohy,
które rospcfKtnł uznał wr.ernef /a wii»*U*e A* jtrja #rf.*:<fkrstm (Urnowet/zj

( l t a k) * 9BA, Czy użytkuje k*m(i) wspólnie:

( O nie) ( I tak)- Al / iforna metami? { Liczba

(») pokój U» pokoju? (O nie) ( I tak ) • BI lle^rtai? ( / iCZba )

»B2 I iloma ust.1.mii? ( i iczba

(0) Ime (Miiies/tziiiia? (U nie) ( I bk) »CI Ile ue maję oC? ( tli 2 )
.<;/ / iloma ootiiMoi Pm( i) ufytkuje
W pilnie te (* iinie;;/( -Aii|i|? ( i /CZba...

99.2 A rzy w mioszk«tiu może P«Ki) korzy-
stać z bieżąej. wody: ( i) Zimnej i cieplej,

( ? ) ty# o zimnej,(3) ani zimnej mi ciepłej?

IOO Od którego roku mieszka Pan(i ) w tym [ wybrać właściwe ]:

mieszkaniu| w bHu, kmmkyXt ( Rek, )
domu (iwlwrudzimyiri )( wilii, syrmreć. btiMMv\t ( Rok.
mieszkaniu ( w mym ihkkc/ó »

(O-nie)

)(A) kuct łiię?

)

)

09.1 Czy maI*.»<'»(i) w inieszkrniu mit
r alfie mjr zuwmie?

( I - lak) (O nie)

)
,K Rok. )
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101.Czy jest tu lokal: ( 1^kwaterunkowy niewykupiony,HotA]
(2)*kwaterunkowy wykupiony [-> toiuJ
(3)*spółdzielczy lokatorski [-MOIA](4)*spółdzielczy własnościowy niespłaconyHoiA]
(Shspółdziełczy własnościowy spłaconyHoiB]
(6)ustanowi^cy własność prywatny [~MOIC]
(7) czy jeszcze inny? -» Jaki?

[- 102]

tilOIC. 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)? [ . 1
określić pokrewieństwo

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

określić pokrewieństwo(4) czy inna osoba? (-* 102]

[ Jeżeli (Kpowiedt w 101 implikuje 101A, to I01F odleży opuścić , tm -* 102 1

u101F. 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- inne

DOCHODY I WYPOSAŻENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO

"*102. Ludzie utrzymują się z dochodów pochodzących z różnych źródeł.
Proszę powiedzieć, czy na ogólne dochody w Pana(i) gospodarstwie
domowym sk łada|g się następujęce źródła ( Wręczyc Kartę IV)TDodać
Proszę uwzględnić siebie i inne osoby w gospodarstwie domowym ]

(A) wypłaty emerytury lub renty?
*AI Czy emerytury lub renty rolniczej?

( 1-tak) (O-itie)
(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

łub sprzedaży?
(F) dochody z własnego lub rodzinnego

nie rolniczego zak ładu pracy?
(6) zarobki z pracy w gospodarce

uspołecznionej?
(Ił) zarobki z pracy najemnej w pry-

watnym zak ładzie, gosp rolnym?
( o/e tfiĄjm// wliAfJLiti-Ąf nnŁ/nrijt )

)

( I tak)* (O-nie) \ Jeżelirespondent
pobiera Jakfkotwiek
emeryturę lubrentę
wstawić X ( ).

( 1-tak) (O-nie) Jeżeliniejest to
Jasne, natęży o to

( 1-tak) (O -nie) zapytaćl.
( 1 -tak) (O-nie)

( 1-tak) (O -nie)

( 1-tak) (O-nie)

( 1-tak) (O-nie)

(I-tak) (O-nie) -XYZ-
16
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•V Ii

mlOJJ llewynosiliczny miesięczny dochód w Pana(i) gospodarstwie
domowym. Proszę włyczyiTwszystkle źródła dopływu pieniędzy -
wszystkiej) osób w Pana(i) gospodarstwie domowym.
{‘iweniuakae ; ] Proszę podać szacudcowę kwotę.

»
iii?

złotychmiesięcznie)

1 W przypadku t-osobowych gospod domowych ~*I05 Wtedypytania106,108,120,123
LtjrunuJyó do respondenta; ta modyfikacja ziumączoną jest literę rn przed numerem pytana ]

( Kwota

104 Kio test osoby osiygalycy najwyższe dochody w Pana(i) gospodarstwie

(1) Pand), czy
(2) ktoś inny?

d'J(!lowyfli? Czy;
-+104A, Kto?

( ł/tyisMC pokrewieństwo1

I0b x Czy do Pand) gospodarstwa domowego stale dok łada ktoś,kto z
Panemda) nie mieszka? Chodzi nam o przekazywanie pieniędzy lub rzeczy
mających wartość materialny.

(O nie) (I - tak) -*I05A. kim jest (a osoba (I- rodzice lub teściowie )
lub te osoby dla Pana( 1)? (2~ liztadkuwie respondenta heb jego

współmałżonka )(3- dzieci )
( 4- wnki )
(5- mi krewni )
(6- nie-krewni -kto? )

"•106 x Czy Pand) - lub Inna osoba z Panad) gospodarstwa domowego -
•stale pomaga utrzymywać się komuś, kto rażeni z Panemdy) nie mieszka?
Tak że chodzi nam o przekazywanie pieniędzy lub rzeczy,

( I tak) -*I06A. Klin jest ta osoba
hi) te osoby dla Ponad)?

(U nie)
(1- rodzice ki> teściowie )
( 2 dziadkowie respondenta Łb jego
(3- dzkd )
( 4 wnuki )
(5 mi krewni )
(6- nie-krewni -kto?

współmałżonka )

)

mlóH xt Które z następujących określeńnajlepiej charakt^zuje sposób

( 1 ) Pieniędzy nie starcza nawet na samy Mwi
(2)Pieniędzy starcza skromnie na żywnoś#i

Innych zakupach
(3) Zyjy Państwo ( Lb . żyje Pond)] bardzo oszczędnie, żeby odłożyć na

poważniejsze zakupy
Zyjy PaństwolU żyje Pand)] oszczędnie I starcza w zasadzie na
wszystko

(5) Uarcza Państwu ( łub : Penud)] na wszystko bez specjalnego
oszczędzania?
inna oipowiedź. trudnopowiedzieć)

ność
le nie mamowy o

(4)

(8

17
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SPRZĘTY TRWAŁEGO UŻYTKU
(109-115)
116-x. Które z następujących rzeczy^

znajdujy się w Pana(i) gospodarstwie
nabycia\noże b̂yłpodany w%rzyttiŁvu do 2-i lat, wtedy,% roku postawić znak

/2 tub /3. W szczególnych przypadkach możliwe jest jeszcze wpisze przybliżenie, np /51
( fik

(A) telewizor czarno-biały (O-nie) ( 1-takHłck?
(O-nie) (l-tok)-KJakiej marki?.
(O-nie) ( 1-takHiokłej marki?.
(O-nie) ( l-tak)-*Jakjej marki?,

(O-nie) ( 1-tak)-*Jakie j marki?,

(0 nie) ( l-tok)-*vJak łej marki?.

(0) adapter stereofoniczny (O-nie) ( l-tak)-\Jakiej marki?.
(H) magnetofon

(I) magnetowid

(J) kalkulator

(K ) komputer

(L ) instrument muzyczny (O-nie) (l-tak)-*Jaki?

(O-nie) ( 1-takHłok założenia?,
Jeżeli w gospodarstwie domowym respondenta jest więcej niż jeden egzemplarz rzeczy ozna-
czonej literami (A) - (l), rzecz tę nahży dopisać poniżej zodajgc pytania o rok i morkę

Jakiej marki?.
Jakiej maki?

Jakiej marki?

Rok?(0) telewizor kolorowy

(C) lodówko

(D) zamrażarko

(E) pralka automatyczna

(F) radio stereofoniczne

Rok?

Rok?

Rok?

Rok?
im

Rok?

Rok?(O-nie) (l~tok)-*Jaktej marki?.
(O-nie) ( 1-tak)-*Jaktej marki?.

(O-nie) ( 1-tak)-AJakiej # marki?.
(O nie) ( 1-tak)-KJokiej marki?.

Rok?.

Rok?

Rok?.
Rok?

(h) telefon

Rok?.(N)
I

(0) Rok?

(P) Rok?

117-xv.
^ JJfi

rfSnad) zdaniem wszystkie §PXź|iyJeg^rQdza^u^znaIdulace sięorientacyjny sumę.
(116-119)

% )( Kwota

'"120. Czy Pan(l) lub ktoś w Pana(i) gospodarstwie domowym posiadasamochód?
(0- nie) O-tak) - 120A. Jakiej morki (....

->1208. 2 którego roku? (
-»120C. A czy ktoś jeszcze w Pana(i) gospoitarstwie domowym

ma samochód? { Wprzypadku(Anśch samochodów w
gospodarstwie domowym nahży zakreślić 2 i zapytać\

i )\
)

)) Z którego roku? ((2) Jakie) marki? (

18
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I 2 I -XY. Proszę powiedzieć, czy samochód lub któraś z rzeczy
mówiliśmy poprzednio została kupiona na talon lub przydział?

, o jakich

(O-nie) (I-tak)-» 121A. Klóra(e)
( Wpisać oznaczenia Hierme J

122 x A czy któraś z rzeczy została kupiona za dewizy lub bony PeKaO?
V

(O-nie) ( 1-tak)-* 122A. Która(e)
( Wpisać oznaczenia literowe 1

f W przypadku roMów -» 1 2 4 ]

ml23 Czy Pan(i) lub ktoś w Pana(i) gospodarstwie domowym posiada;

(A) dom całoroczny?

(B) dornek letniskowy?

(O-nie) ( 1- tek) ( ż̂eb to jest dom, w którym obecnie
mieszka respondent, wstawić X ( )]

(O-nie) ( 1-lak) ~»I23A Czy jest tam łazienka z bieżęcę
W(K%?

(O-nie) ( I-tak)

124 Czy w ostatnich pięciu latach był(a) Pand)
zaproszenie prywatne lub z wycieczki turystyczny?

za granicy - służbowo, na

(O-nie)l~*129]

*I24A Ile razy był(a) Pan(0 za granicę w ciygu ostatnich pięciu lat? ( Liczba

*!24B Jak długo trwał( y) ten ( te) wyjazdy) łęcznie w tygodniach? ( Liczba

CO JEST WAŻNE W ŻYCIU

( l-tak)*
)

)

129~x. Chciał(a)bym zapytać. yy„J>kiin stopniu dlaPanMJl sy_waimiażne.
p dzin^/ życia. [ WręczyćKart^%~\I ) Proszę powiedzieć, cz^ dla

'

ważna, (4) obojętna, (sl raczej mało ważna,
"
(6) nieważna, (7) zupełnie nie

ważna.Iodczytaćod (B) do (6)]

dzie

( nie
wiem )

zupbł-cbojęt-Dziedzinyżycia raczej
mało
ważna

nie-raczej
ważna

bardzo
ważna

ważna
nieważnana
rjje-
wożna
l&LUlUl Ul11) (21 m Ul

(A)Dom i nojblłższa
rodzina

(B )Praca T kariera
zawałowa

(C)Czas wo^yi rozrywki
(E)Kręgprzyjtiołół
i (klisza ralina

(F )Religia
1 kościół

(O)Polityka i
żytnie publiczno
fJeżeli dla rcsponobnta polityka
toć odbiciom, podzielić poziomo rohr-y-ę (0) / wpisie

I
/ życie publiczna (o drie ddmb/ny, należy o nic zony-

f ajmicd-Ą ~A~
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RELIGIA

130. Czy uważa się Pand) za osobę:
( 1)*nateżęcę do kościoła katolickiego,
(2) noteżęcę do mej wspólnoty religijnej -»130A Jakiej

czy (3) za osobę nie nateżęcę do żadnej wspólnoty religijnej? (-»1311
(4- innawypowiedź

?(-*131}

>(-» 1311
*13011. Czy chodzi Pand) do kościoła na mszę?

(O-nie) C 1-tak)-* I30C. Jak często? Czy: ( 1) częściej niż raz w tygodniu.
(2) przeważnie raz w tygodniu,
(3) rzadziej niż raz w tygodniu,

ale przynajmniej raz w miesięcu,
( 4) rzadziej niż raz w miesięcu?

*I30D-XY.Czy zdarza się Panud) modlić poza kościołem?
(2-łak, dość często) (8- odnowa apowiedzf)(0-nte, nigdy) ( 1-tak, dość rzadko)

131-xv.Czychodzlł(a) Pand) dokościoła namszę, gdymlał(a) Pand) 14 lat?

(O-nie) ( 1-tak)- 131A. Jak często? Czy: ( t ) częściej niż raz w tygodniu,
(2) przeważnie raz w tygodniu,
(3) rzadziej niż raz w tygodniu.

ale przynajmniej raz w miesięcu.
(4) rzadziej niż raz w miesięcu?

DROGA SZKOLNA

133. Chclał(a)bym dowiedzieć się, do jakich szkół Pand) chodzlł(a).
do szkoły podstawowej zaczęł(ęfa) Pand) chodzić:

( 1) na wsi, czy (2) w mieście?
(f&~Nh chodtiłemiwm)doątkołypodstawowej }**, czy chodzIKo) PonO) do innej szkoły?W (1-UkX— 1371 <0-nte*-»MS)

Czy

134 Ilu klasowa była to szkoła?
( łWenłtedm : Ile łat nauki można było w te) szkote ukoóczyć?) ( L Iczba. )

135. Którę klasę w szkole podstawowej ostatecznie Pand) ukończył(a)?
(Klasę. )

135. Czy w tym samym rokuu w którym

(O- nie)*

t

(1- tak) 1- 1371
M3SA. A czy kiedykolwiek później chodziła) Pan(i) do jakiejś innej szkoły?

...M-1371(1- tak) -1368, Poflu łatachposzkote podstawowej?( lata.
(O- nie) 1-145)=XY=
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( Tabela szkół ponadpodstawowych - do wypełnienia sekwencyjnego)

141.
KJeilistk.ogól-
nok&rL-* 142)
W Jakim kierunku
(specjalności)
uczyKa) się
Pan(i) w tej
szkole?

142.
Czy po zakoń-
czeniunauki
w lej szkole
uczyKa) się
PisnO) kiedyś
w innej
szkoła?

137.
Jak nazywała się ta szkoła
(do której PanCI) chodzIKa)

następnie)?
Proszę podać możliwie dokładnę

nazwę.

138. 139.
Ile klas
(lat nauki)
przewi-
dywał
program

140.
Ile klas
(lat nauki)
ukoń-
czyKa)
Pand) w

Czy
była to
szkoła
dzienna
(dla nie
pracuję-
cvch)?

UJUJ
szkoły? szkole?

Lał Lał
(l-tak)-* 143
(O-nle)- 144(I-lak)

(O-nle)

143. Czy naukęlę podJęKęła)Pand) po rocznej lub dłuższej przerwie?
(O-nle. te««"»¥>-*137 U 137le lat trwała U przerwa? iŁaLCl-Uk) -»

Lat Lał
(1-tak)- 143
(O-nle)-* 144

(l-lak)
(O-nle)

143. Czy naukę tę podJęKęła)Pand)po rocznej lub dłuższej przerwie?
(O-nle. bez przerwyh>137 (1-tak) -» ile lat trwała la nrzerwa? ł LąL .1- 137

LatLał
(1-takh 143
(O-nie)- 144(1-tak)

(O-nie)

143. Czy naukę tę podJęKęła) Pand) po rocznej lub dłuższej przerwie?
(O-nle.bez przerwy)-137 (I-tak)- Ile lat trwałaUprzerwa? t ŁaL......U 137

Lał Lał
(l-lak)- 143
(O-nle)- 144(1-tak)

(O-nie)

143. Czy naukę tę podJęKęła) Pand) po rocznej lub dłuższej przerwie?
(O-nie. bez przerwy)-137 (l-lak)- ii# lit trwała ta przerwa? HęL 1- 137

LałLał
(l-tak>- 143(O-nie)- 144(1-tak)

(O-nle)

[Sprawdzajfco: Czy pyUJęc o szkoły, w których Pani(i) się uczyKa). żadnej nie pominęłem(ęłam)?)

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

(O-nle) (1-tak)*
*144A. Jakl(e)?

=XYZ=
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PLEĆ, ROK URODZENIA i PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI

145. f Płeć respondenta: ( 1 - mężczyzna) (0 - kobieta)\

146, W którym roku Pand) się urodził(a)? (Rok urodzenia )

147. Czy kiedykolwiek pełnił(a) Pand) jakgś funkcje w organizacji mło-
dzieżowej?

(0-nie)+

+147B, lDotyczy tyko roczników od
1941 do 19551Czy należał Pand) do:

( 1) ZMS. IPodkreślić właściwe ]
(2) ZMW?

( 1-tak)*
*147A. W jakiej organizacji i jakę
funkcję? [ JdżeNrespondent wymieni
kika funkcji, zapytać Która,Pana(i)
zdaniem, była najważniejsza? i tę
zanotować1

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

( 1-tak)-* 148A. Do której ( lub których) z tych organizacji i kiedy?

Nazwaorganizacji

(O-nie)

( Należał ) odroku donoku

*1498. [ Jośli respondent należy obecnm ] Czy obecnie pełni Pand) tam jakęś funkcje?

(O-nie) ( 1-tak)-*81Jakę?

149, A czy należał Pand) w przeszłości lub teraz należy do zwięzków
zawodowych?

( 0-nie)[-* 150] ( Mak)-* 149A. Do których i kiedy?

( Należał ) odroku do rokuNazwaorganizacji

150. Czy należy Pand) obecnie do Jakichś innych organizacji?
*150A. Do jakich organizacji?(O-nie) [ -*151] ( 1-tak)*
21

43

(O-nie) ( 1-tak)-* 81, Jakie?*1508 Czy polni Pan(i) tam jakęś( ieś) funkcje?

22



151. Początekmwi rozmowy dotyczył Pana(i) sytuacji życiowej?
Chcielibyśmy jeszcze wrócić do spraw pracy zarobkowej. Wiele osób
obecnie ma różne praca dodatkowe, uboczne lub dorywcze. Proszę
powiedzieć,czy maPand) jakęś tego rodzaju pracę?

(O-nie)hROI lub 152](Mak)*
*151A. Jaka to praca? Co Pand) robi? [Ewentualnie.Jakie czynności
Pand) w pracy wykonuje?)

{ Jeżeli jest to proce w indywidualnym gospodarstwie rolnym, to należ,y zapyła&\
Czy to gospodarstwo rolne należy (to PanaO) lii) Pana(i) rodziny?

( 1-takH Należy wstawić X w rubrykę Cponiższej Tabeli )(0-nfe)
ss,ss as ss ss ss ssst ss sa ssr:ssss ss ssxass:ss 82 ss ss sss:sss:ssssas sr ss ss ss ss sssss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss=x ss ss ss ss sssssssssaaassssss«

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

Z (Dodatkowa
Jeżeli w tabeli Jest choć jeden znak X to dalsze pytania nie mogg być

pominięte. Pytania te zadajemy ( I ) respondentom, którzy sę indywidualnymi
rolnikami, (?) respondentom, których gospodarstwa domowe obejmuje
Użytkujgcg gospodarstwo rolne powyżej 0,5 ha, oraz (3) respondentom
maję dodulkMrę procę we własnym lob rodzinnym gospodarstwie rolnym.

tp

A
B
C i regicaiterite w gospodarstw ie rolnym włmmi

osobę
, którzy

asssatssssssssssssnsssts SSSSSSSSSBJssńsscztzzżzzsz-sssssssssssszś

ROLNICY
152 j[Jeżeli w tabeli Gospodarstwo Rolne niemaznaku X

ROI. Jaka jest ogólna powierzchnia ziemi w Pana( f )/(tym) gospodarstwie
rolnym? Ile ono ma hektarów i arów?

)( hektary , ary.

R02. Jakie w tym gospodarstwie s§ klasy gruntów ornych? Proszę podać w
hektarach I arach fPodaćhektary zaśpoprzecinku ary , np 5,3]

j i! Ul LLiA IV, IVA V VI VIAKlasa

Hektary
(Razem

R03. Czy w którymś z budynków gospodarczych jest;

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

(A) bieżąca woda?
(B) elektryczność?

R04 Czy w gospodarstwie s$:

(A) konie?
(O) ciągniki? (0-nie (I-tak) -» ile? { Liczba ciągników

Czy 2 maszynami towarzyszącymi?

( i-lak) (0-nie)

)(0-nie) (Mak) -> Ile? { Liczbakoni
)

-XYZ«
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i: '1'
R05 Czy w gospodarstwie jest:

(A) młoa arnia szerokomłotna?
(B) slewnik?
(C) żniwiarka?
(D) kosiarka?
(E) koparka?
(F) snopowięzałka?
(G) kombajn zbożowy?
(H) kombajn buraczany?
(I) samochód dostawczy?
(J) silnik elektryczny?
(K) silnik spalinowy?
(L) inne maszyny rolnicze?

' >*
(0-nie) ( 1-tak)
(O-nie) < 1-tak)
(O-nie) ( -tak)
(O-nie) ( -tak)
(O-nie) ( -tak)
(O-nie) ( 1-tak)
(O-nie) ( 1-tak)
(O-nie) ( 1-tak)
(O-nie) ( 1-tak)
(O-nie) ( 1-tak)
(O-nie) ( 1-tak)
(O-nie) ( 1-tak)-*LI. Jakie?

A ?:•:

. /
• • -

m
m
'ii
li$
i* o.

V vM
IW

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

stwie domowym świadectw,dyplomów, czy uprawnień rolniczych.mty.
t;
%%

w.r
& )ie rolnym? ( L iCZbaR07. Ile osób pracuje lub pomaga stale w Pane(i)

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

:'K":
•V
V •

)( Kwota w tysiącach złotych
• >
V , ZAKOŃCZENIE ROZMOWY
f

152. Na zakończenie naszej rozmowy mam Jeszcze iednę prośbę.
Organizatorów wielu badań ankietowych interesuje to, co ludzie o tego
typu badaniach myślą. Nasza rozmowa była długa i może Pan(l) chciałby
się podzielić swoimi wrażeniami Co Pan(i) sędzi o tego typu badaniach?

. ^

=XYZ=
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PYTANIA DO ANKIETERA

A-OI. Kiedy odbyła się rozmowa?

(Data.
( Godzina rozpoczęcia 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 osob trzecichi z ingerencję w

odpowiedzi respondenta?

Proszę wzięć pod uwagę szeroko rozumiane warunki mieszkaniowe,
właczaiac w to urzędzenie mieszkania i jego wyposażenie. Jak ocenił(a)
by Pand;standard gospodarstwa domowego respondenta. Czy jako;

( 1) bardzo wysoki
(2) raczej wysoki
(3) przeciętny
(4) raczej niski, czy
(5) bii%o niski?

)

)

1

>
Ą

A~03
i>. .

V

f
i

i

f

i

r‘

A-04

i

A-05

#z

Wywiad został przeprowadzony ze wskazanym respondentem.
*

Czytelny podpis ankietera;

*

=XY2=
25




