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SYTUACJA ŻYCIOWA I ZAWODOWA

Ol. Na wstępie chciał(a)bym zapytać o Pana(i) sytuację życiowy
Czy obecnie ma Pand) stał? pracę zarobkowy lub dai?c? stały dochód?
f wyjaśnienie. Przez stał? pracę rozumiemy pracę Irwajaca dłuże jniż
trzy miesiące w wymiarze co najmniej 15 godzin tygodniowo,

się, że wtaóckmJó zakładów pracy i osoby w nich pomagajęce maję stały dochód Praca w
opadu o umowę ojencyjnę, prowizję i inne formy wynagrodzenia może być traktowano jako
słałapraca. Ocpowtedż tak zaznaczamy również w przypadku tych rencistów i emerytów,
którzy maję siatę pracę Pętlicy indywidualni i im pomagajęcy traktowani sę jako osoby
pbdadójęce siatę pracę zarotkmę baz wzgtędu na dckkrowany czas pracy.
W przypadkach węłpdwych natęży zapytać ; A czy Pen(i) jest rolnikiem lub pomaga w
gospodarstwie roklym? j

(1-tak) [“»02J

*01A. A co Pan(i) robi? Z czego się Pand) utrzymuje?
{ (Mdlić, czy respondbnt pobiorą rentę tub meryttręui&ysęw
szkoh/uczetni -, jest na utrzymaniu współmałżonka, Możliwesę
potęczenia tychkótegoriĄ

(1- Jestemnarencie)
(2- jestemna emeryturze)
(3- jestemnautrzymaniurodziców)
(4- Jestem na utrzymaniu współmałżonka)
(5- Jestemw innej sytuacji -Jakiej?..

*0IB A czy PanO) mlał(a) kiedyś stał? oracę zarobków?
lub przynosz?c? stały dochód?

( 1- tak)*

(0-nie)*

)

(0- nie.nigdy) (-2IB łub 21C]

+OIC. Porozmawiajmy o Pana(i) ostatniej pracy.
W którym roku przestał(a) Pand) pracować?

(Rok. )h02)

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

pracę,która zajmuje Panu(i) najwięcej czasu. [ Jeśtiz ajowkdn' no oi okazuje
sę źe responeknt jest roMim tub pomaga w gospodarstwie rohym i nm pracują poza

w 02mioty zapisce "rolnik " lub "pmrgajęcy w goepodrstwie rolnym ”3

02

03. Co Pan(i) w.pracy rphJ7Jłą czymJ<onk£ęt ^̂^̂f Diarolników. Co głownie produkuje lub wytwarza Pana(i) gospodarstwo
rolne?)
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bnt fest rąbkiem M omam w emoodarsiww robm 1 *05A. Czy właśctete-f Jeśli
tern gospodarstwa rolnego jest:

'JU&SJJJL&l

(3) ktoś fmy?( 1) Pand), (2) ktoś z Panad) najbliższej rodziny, czy

( Jeśli respondent jest rąbkiem kit pomaga w gospodarstwie robym -* 10. Należy
wstawić X w rubryce A tabeli Gospodarstwo Rolne m stronie 23]

04. Jak nazywa się zakład pracy, w którym Pand) pracuje? fDodatkowo -. Co
ten zakład produkuje lub czym się zajmuje?]

( Jeżeli z nazwy tom wynka, należy zapyiać\ *04A. Czy jest to zakład ajen-
cyjny, prywatny, spółka lub inny zakład dopuszczaj|cy prywatny kapitał?

(O- nie) (1- tak) -»04B. A czy Pand) w tym zakładzie jest
( 1) ajentem, (2) właścicielem lub
(3) udziałowcem? (O- nie)\ Jeżeli respondentniepracuj* * 06

fbrmułujpc pytanie w czasie przeszłym1

05. Czy pracował(a) Pand) kiedyś w innym zakładzie pracy?
(O nie) ( 1- tak)~»05A.Jek długopracował(a) Pand)wpoprzednim zakładzie

{ Lat. Miesięcy.
pracy?

)

06. W którym roku rozpoczgł(ęła) Pand) pracę w obecnym zakładzie
pracy?

){ Rok.
{ Jeżeli respondent jest właścicielem -* *9A]

07. W jakim wydziale,komórce lub innej jednostce organizacyjnej Pand)
obecnie pracuje? [ Jeżeli z nazwy to nie wynka, należy zapylać: Go tam się produkuje
lub jakg king pracę się wykonuje?]

08 Jak nazywa się Panad) stanowisko oracy/robocze?

09.Czy pełni Pand) funkcję kierowniczy? ( 1-tak)* (O-nie) [-»10]

*09A ile osób Panu(i) podlega? (Liczbaosób )

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

I0. Proszę podać rok, w którym rozpoczgKęła) Pand) prace na tvm
StanówiSk l l T/^M^ pytamy-. Ite mtełtaTPanti) lal, gdyzaczęKęła) Pand)

^

pracę jako

[ ilobicy { Lat. )]
rolnik/pomagajacy w rolnictwie]
=XYZ« (Rok. )
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IJeżeli respondent aktualnieniepracuje -» 13 J
II Czy przed rozpoczęciem obecnej pracy pracował(a) Pand) w innym
zawodzie?TFlcżna tkdać: W zawodne, który ma imę nazwę niż zawód obecny?)

( l-tak)* (O-nie) [- 12]

*11A. W jakim zawodzie?

*11B. Jak długo Pen(i) pracował(a) w tym zawodzie? ( Lat Miesięcy. )
( Jeżeli respondent aktualnie pracuje w tym zawodzie (foko drugim),
wstawić X ( ) / -*12; zawód ten powinien być także zanotowany w 151A]

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

[ Jeżeli respondent jest rolnikiem -» t 3 ]

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

( l-tak)*
*I2A. Jakie było Pana(i) poprzednie stanowisko?Jak się ononazywało?

( Rok ..)

(0-nle) [- 13 3

*12B. Jak długo pracował(a) PanCi) na poprzednim
stanowisku? ){ Lat. Miesięcy.

13. Chctał(a)bym jeszcze zapytać o Pana(l) pierwszy pracę w życiu - tj.
pracę trwajęcę co najmniej trzy miesięce i dajęcę pieniężne wynagrodze-
nie łub utrzymanie, jak na przyk ład w rolnictwie. Ile miał(a) Pan(i) lat.
gdy Pand) pod)ęł(ęła) pierwszy w życiu pracę?

I
t

{ Lat )

14. Co Pan(i) Wtedy robił(a)? [ Jeżeli respondent słwierdżi, iż jego pierwsza w źyckj
praca pokrywa się z aktuahę (ostatnię) kit pcprzećiip (przedostatnę) należy apowńdw
informacje przepisać, a obok wstawić znak X ( ))

A. W jakim zawodzie Pan(i) pracowaKa)?

B. Na jakim stanowisku?

[ Ewentualnie : Na czym polegała praca?

C. Czy tę procę wykonywał(a) Pan( t) w zakładzie /
gospodarstwie rolnym należęcym do Pana{i) łub rodziny?

[ Jeźeli respondent aktualnieniepracuje -» 2IB lub 2IC ]

(O-nie)(l-tak)

15Wróćmy do Pana(i) obecnej pracy.Które z określeń najlepiej jęcharakte-
ryzuje;

( 1) może Pnn{i) wykonywać swoję pracę tez specjalnego wysiłku, czy
(2) wymogą ono dużego wysiłku, ale ma Pen(i) dość sił, oby jej podołać, czy
(3) PanaO) praca to wyczerpujęca harówka, która rujnuje Pana(i) siły i zdrowie?
(d - Ima wypowiedź \

)XYZ-
3
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IJeżelirespondent iest rolnikiemkż> właścicielem -* 21D]
16. Ile godzin tygodniowo wynosi ustawowy czas pracy
wisku Dracy/roDOczyfflnaDełnvm etacie?

na Panad) stano-

)( L iczbagodzin.
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. Ite godzin tygodniowo obecnie Pen( ł) pracuje?
){ Liczbagodzin

18. Czy w ciggu przeciętnego dnia roboczego może Pand) w swe! pracy -
bez pytania zwierzchnika - w ćelachorywatnych:

(A) korzystać z służbowego telefonu według własnych
potrzeb?

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

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

(D) wyjść z zakładu pracy na ponad godzinę?

(O-nie)

(O-nie)

(O-nie)
(O-nie)

( 1-tak)

(I-tak)

(Mak)
(1-tak)

( Jeżeli respondent fest pracownikiem w prywatnym zakładzie -* 21A]

19. Czy w swej pracy ma Pand) wpływ na następujące sprawy:
(A) ustalanie wysokości zarobków, premii lub innych

elementów dochodów innych pracowników?
(B) układanie plenów procy przynajmniej dla

pewnych stanowisk?
(C) obsadzanie jakichkolwiek stanowisk w

zakładzie?

( 1-tdk) (0-nte)

(1-tak) (O-nie)

( 1-tak) (O-nle)

20. Czy Jest Pand) członkiem samorządu pracowniczego,rady pracowni-
czej lub rady załogi?
(O-nłe) ( 1-tak) -*20A Czy tam pełni Pan( f) jakęś funkcję? ( 1-tak) (O-nłe)

2!A[ Pracowników najemnychpytamy:] Ile w głównym mie|scu pracy
jflfyppsjJ?becp1o.Pan.aClLptze.CJ
premiami I dodatkami, ale nie licząc ewentualnych zasiłków I dodatków
rodzinnych? iWpisać pmiżoj\
2\ 1)[ Iłencistów i emerytówpytamy : ] Ile miesięcznie wynosi Pana(l) renta
łub emerytura bez ewentualnych dodatków rodzinnych? jWpisać poniżep
21C[ dsóhyna utrzymaniupytamy : ) Jaka kwota miesięcznie przypada na
Pana(l) utrzymanie?

złotych miesięcznie)

21l>( Właścicieli gospodarstw rolnych i zakładówpracypytamy: ] Ile w
przybliżeniu wynosi Pana(i) miesięczny lub roczny dochód7 lWystarczy
wypełnić Jaty rubrykę ],

( Kwota
~yji~

( Kwota

złotych rocznie )złotych miesięcznie i Kwota

A
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\ Jeżeli respondent m pracuje, jest roMism kto właścicielem zakładu pracy ~*24]

22-Y,Czvs?dziPan(j).że w Pana(l) pracy trzebaszczególnie troszczyć się o.
(IMisk) (O-nte) { brnę wypo-
(l—tok) (O-nte) wiedri reno-
( 1-tak) (O-nfe) townćniżej )

(8) zgodw ^M^£#f^iie^̂ «̂ij«pd^pr̂ oownłkam) i kolegami?

J[Urągi :

ię .w sprawach zawodowych, to czy w
1c tQ.cQ pin( f) r7eczvwiście o tvch sprawach myśli:

( Ozawsze, (2) prawie zawsze,(3) czasami, (4) prewienigdy, czy (5)nłgdy? (8- nie wiem )

23-Y. Gdy ci
pracy może i

; J* -

ZRODLA KONFLIKTÓW

We wszystkich krajach występuj? różnice a nawet konflikty między
różnymi grupami ludności.

(l)K-xzi. Proszę powiedzieć, czy - Pana(i) zdaniem - w naszym kraju
konflikty między rządzącymi a reszt? społeczeństwa s?:

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

(2)K-XZI. A czy konflikty między kadr? kierownicz? a zwykłymi
pracownikami s?:
( l) bardzo silne,( 2) silne, (3) raczej słabe, czy ( 4) w ogóle nie ma konfliktów?

24

(8 -n/e wierni)

(8 -nie wiem)
(25)
26. Ludzie maj? różne opinie na temat dochodów. Czy - Pana(i) zdaniem -
w naszym kraju powinna być ustalona kwota na jwyższych dochodów,której
nikomu nie wolno byłoby przekraczać?

(i-tak)*
*26A Proszęokreślić w przybliżeniu
kwotę najwyższych dopuszczalnych,
zdaniem Pana(i), dochodów na mlesięc?

( Kwota

*(8 - niewiem ) {-* 26C)(0-nie)+

+26C-Y. Aczy ludzie osięgajęcy najwyższe dochody
powinni płacić podatek od tych dochodów?

( 1-tek)-» Cl-Y. tle. PanaO) zdaniem, powinien wyno-
sić podatek od dochodów około 200 tys. zł.
miesięcznie?

){-* 2681

X-28](Kwota.....*268 . A ile złotych. Pana(i) zdaniem,
wynoszę obecnie najwyższe z uzyskiwa-
nych w naszym kraju dochody miesię- (0-nie)-*C2-Y Czy nawet, gdy Ichmiesięczne

dochody przekraczajf 200 tys. zł. ?

( 1-nawet wtedy nie) (-*201
(2-powinni)-* Ile powinni płacić?

(Kwota.

czne?

( Kwota ) I-i 281

)
(27)
20( 25-Z); Ile złotych powinna - Panad) zdaniem - wynosić obecnie w
naszym krajunajniższa płaca miesięczna za pracę w pełnym wymiarze
godzin?

( Kwota )-y=
5



OPINIE O SPOŁECZEŃSTWIE
(29)
30. Chdał(a)bym ustalić, w iaklm stopniu PanCi) zgadza lub nie zgadza s
z kilkoma opiniami dotyczącymi naszego społeczenstwa/Tu Jest karta
odpowiedzi. ( Wręczyc Kartę I) Czy z opinią ze _ [ odczytać (A)]_„
Pand): (i) zdecydowanie się zgadza,(2) raczej się zgadza,(3) raczej sie
nie zgadza, czy (4) zdecydowanie się nie zgadza.[Odczytaćod {B)do (F)]

( niezdecydo- raczej
wenie sie się zgs-
zgadzam

raczej zdecytb-
się nie

zgadzam
Treśćopinii wiem )się nie

zgadzamttearn
(8)121 (3) LU( i )

(A)Prawo do strajku jest
ważnym prawem każdego
pracownika.
(B) Jeżeli pracownicy tego
chcę, w zakładzie pracy
powinien istnieć więcej
niż ieden zwiyzek zawodowy.
(C) Bez silnej władzy z
kierowniczy rolę PZPR Polacy
będę zawsze przysparzać
kloootów sobie I Innym.
(OTw naszym kraju zbyt
dużo ludzi doznaje różnych
krzywd w pracy zawodowej.
(E) Byłoby z korzyśćiy dla pro-
dukcji, gdyby samorzyd pracow-
niczy silnie Kontrolował dyrekcję
i administrację zak ładu pracy, ii ii

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

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

(B). Czy uważa Pand),źe ustró jsoc jalistyczny 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)

ssrYss
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(32) V

33-Y Na codzleń stykamy się z różnymi pondami ^
1 opiniami odżyciu

przyznajemy rację, a Innym - nie. Odczytam\erazróżnęPzasłyszane
zdania i poproszę, aby Pand) ocenmaUle fest racji w każdym z tych zdań.
Tu jest karta odpowiedzi (WręczyćKartę II).Weźmy takie oto zdanie
[ odczytać(8)1 Czy według Panad) w zdaniu tym:<1) nie ma ani trochę
racji, (2) jest trochę racji,(3) jest dość dużo racji,czy też (4) Jest w nim
bardzo dużo racji. ( odczytaćodKO do (F)j.

*

{ niewim,
trudno
powie-
dzieć)

jest jestjestniemo
dość bardzotrochęani

dużodużoracjiZdania trochę
racji
(3)

racjiracji
(4) (8)Cl ) (2)

(A)
(B) "Jeśli pominęć zdrowie, najwa-
żniejszy rzeczy w życiu sę plcnlydze."

(C) "Tak naprawdę, to znaczno
większość ludzi dba wytycznie
o własne interesy."

|

(E) "Często lepiej jest, jeśli za czło-
wieka ktoś zadecyduje - ktoś. kto ma

(D)

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

i-.

'i
i-

34-Y. Teraz chclał(a)bym zadać pytania bardziej ogólne. Ludzie maję
różne wyobrażenia na temat powstania świata. Jak Pand) sędzi,czy
świat

t

(1) został stworzony przez Boga,
(2) powstał bez udziału Boga?
(8 - Innawypowiedź.

35-Y. Jak Pan(i) sędzi,czy ludzie po śmierci odpowledzę w ten lub Inny
sposób za swoje postępowanie na ziemi?

czy

(1-tak) (O-nłe) (8- trudnopowiedzieć)

36-Y. Słyszy się czasem pog)ęd,żena świecle nie ma sprawłedliwośd,gdyż
ludziom dobrym I uczciwym często żle się wiedzie,podczas gdy ludziom
złym I nieuczciwym często wiedzie się dobrze. Czy z tym poględem

( 1) zdecydowanie się Pand) zgadza,
(2) raczej się Pand) zgadza,
(3) raczej się Pand) me zgadza,czy
(4) zdecydowanie sljg Pand) nie zgadza?
(0- inna wypowiedzL . J

=Y=
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SPRAWY RODZINNE

Następne pytania będę dotyczyć historii Pana(l) rodziny oraz okresu Pane(l) dorastania.

37. W którym roku urodził się Pana(t) olciec? ( Rok urodzenia
( Jeżeli respondent nie ponęto, możno zapytać. Ho ojciec ma hi i dokonać obłkzenń Joto#
ojciec nie żyje modne zapytać, w którym roku tenor/ i ih mht wówczas ht, a następnie
dokonać obliczenia ]

)

38. Jakie Pana(i) ojciec uzyskał wykształcenie? [WręczyćKartę III]
(3- zasachkze zawodowe)
(6 - śrechh ogólne )
(9- wyższe)

(2 - podstawowe )
(5 - średih zawodowe )
(8 - niepełne wyższe )

(I- niepełne podstawowe )
(4 - niepełne średnie )
(7 - pomaturalne)

39-Y. ile dzieci miał Pana(l) ojciec wliczajac w to Panadf). (Chodzi
dzieci, niezależnie odmałżeństwa i czy żyję czy nie\

( L iczba )

Jeżeli respondent stwierdzi,że jest Jedynymdzieckiemswegoojca -*44
Jego ojciecmiał dwoje dzieci,należytefdrugiej osobie ->40

Jeżeli respondent stwierdzi, żeojciecmiał troje lub więcej dzieci to
należypowiedzieć. Porozmawiajmy o najstarszej osobie z Pana(1)
rodzeństwa -*40

40-Y. Czy Jest to: ( 1 ) brat, czy (2) siostra?
41-V. ilema lat? (Lat ) lJeślimniejniż 10 -* 44) (8-nieżyje "* 44)

42-v. Co Pana(i) brat/siostra robi? { Najstarsze osoba z rodzeństwa łub jedyny
rodzony tret, jedyne rodzone sktstre) Czy ftbecnle Pracuje?

f o wszystkie

Jeżeli respondent stwierdzi,że
powiedzieć. Porozmawia jmy o

( 1- tak)* (0- nie) -»42A. A co robi? ( 1 - pozostaje na rencie łub emeryturzeM-*43)
(2 - uczy *pM-*43j(3 - zajmuje się domem. dziećmi)\-* AS\
(4 - żre )[-»43j*42B. Jakg ma pracę?

A. W jakim pracuje zawodzie?

D. Ha jakim stanowisku?

C. Czy pracuje w zakładzie /gospodarstwie rolnym
netożęcym do ntego/niej lub jego/ jej rodziny?

*42C. Czy Pana(l) brat/siostra zawsze pracował/a w tym zawodzie?

( 1-tek)C-* 43]

(0-nie)( 1-tak)

(0-nie)-*42CI. A w laklm zawodzie oracował/a brat/siostra. odv
rolotmował/a płcrwsz)) w życiu procę?

(Oypytzd. czy wprywatnymrolnictwie)

0



43-Y. Czy Panowie/Panie/Państwo wspólnie się wychowywali?
( 1-tak)

44. Co robił ojciec Pana(i)/Panów/Pań/Państwa.gdv Pand) mlał(a) 14
lat?( iii ojciec wówczas nie żył, zgpyłaćo osiałnię pracę, postawić X.( )-»*46A.
Jeżeli ojciec wtedy nie pracował, zapytać o najbliższy okres, kiedy ojciec pracował i
postawić X ( ),Jóżeb' respondent nie wie. postatrc X( ) / -+M6A.1
A. W jakim zawodne pracował?

B. Na jakim stanowisku?

[ Ewentuahie ; Co w pracy robił?

(O-nie)

C. Czy ojciec pracował wówczas w zakładzte/oospodarstwfe
rolnym naleźgcym do niego lub jego rodziny?

44.1 Czy ojciec wówczas należał do PZPR.ZSL.SO lub jakiejś innej organizacji politycznej?

( O-nie)

(O-nie)(I-tak)

( ł -tak)-» 44.1A. Jakiej?

46-Y. Czy W wiekumnlel więcej 14 lat mieszkał(a) PanCi) z obojgiem

( 1- tak)h47j

*46A. Kto sprawował nad Panemdę) opiekę,gdy miał(a) Pan(ł ) 14 lat?
( Jeżeli respondent podaje dwie łub więcej osob, to prosie o wybór tej osoby, która była
głowę gospodarstwa domowego]

(45)

rodziców?
(O-nie)*

( Jeżeli respondent podał dom dziecka łub mę instytucję wychowawczę -»49]

*46B. Co robiła ta osoba, gdy mlał(a) Pand) 14 lat?
IJsżeb ta osoba wówczas nie pracowała, należy zapytaćo ostatnię pracę)

A. W Jakim zawodzie pracowała?

¥

B. Na jakim stanowisku?

C. Czy osobo ta pracowała wówczas w zakładzte/oosooderstwie
rolnym należącym do niej lub jej rodziny?

47-Y. Ile osób łącznie z Panemda) mieszkało wtedy (ob-
razem w rodzinie, w której się Pan(i) wychowywał(a)?

( L iczba osób..

. *( l-tok) (O-nie)

miał Panfi) 14 łat )

)

48-Y. A W ile izb łęcznle z kuchnię zajmowała Pand) rodzina w tamtym
czasie?

)( L iczba izb
*

49-Y. Gdzie Pan(l) mieszkał(a), gdy młał(a) Pan(i) 14 lat? Czy wtedy
mieszkał(a) Pand);

(2) w miasteczku lub mieście?( 1 ) na wsi,
9



50-Y. Proszę sobie przypomnieć, jak zachowywali się w okresie Pana(i)
dorastania ci dorośli, którzy zajmowali się fana(i) wychowaniem. Czy

(A) starali się, oby Pon(i) miai(a) mniej więcej wszystko to corówieśnicy?
(B) wymagali od Pana(i) czegoś, co wywoływało wstyd lub onieśmielenie?
(C) zbyt często zabraniali rzeczy, na które pozwalano Pana(i) rówieśnikom?
(D) dużo mówili o Pana(i) wadach, a mało o zaletach?
(E) byli często zbyt surowi?

51-Y Czy w okresie Pana(i) dzieciństwa lub dorastania zdarzało się Panu(i)
dostawać lanie,czyli być zbitym przez kogoś z Pana(i) rodziców (opiekunów )?

( 1-tak, dość często ) ( 2-tak, ale bardzo rzadko ) (3-nie, nigdy ) (8- nie pamiętam, odmowa )

52-Y, Dwa następne pytania nie dotyczy już spraw osobistych.

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

(A) Jak Pan(i) sędzi, ile przeciętnie lat ma człowiek. odv zaczyna bvć
zdolny do samodzielnego myślenia?! y przypadku trudności kit unikania jechoznaczej
ocpowiedzi należy prosić o podanie przedziału wieku }

){ Lat

u dziecka w wieku 10-14 lat? Prósz
wybrać
apo odpowiedzipodkreślićtrzy cechy\ A teraz z tych trzech cech proszę
wybrać zdecydowanie najważniejszy [ zakreślićznakiem X]

( 1 dobre wychowania) (2 cĄowMPabTość ) (3 schludność ) (4 umiejętność kierowania setę )
pilność w szkole ) (6 wyczucie i rozwaga) (7fostusz&kłwo rodzicom) { § ciekawość )

(88- nie wiem, trudno powiedzieć)

- Pana(i) zdaniem - na Ti

{ Jeżeli zpoprzednichpytańwynika, żeojciec respondentanieżył,gdy
respondent miał IA łat lub,żerespondent niezna ojca -*54]

53. Rozmawialiśmy o Pana(i) ojcu. Chciał(a)bym jeszcze zapy'Pana(i) ojciec, gdy był w wieku, w którym iest Pand) obecnie?
wówczas nie żył łub nie pracował, należy zapytać o ostatnię pracy ojca i postawić X (.......)1
A. W jakim pracował zawodzie?

B Na jakim stanowisku?

tać, co robił
lJeżeli ojciec

%
[ Ewentualnie : Co w pracy robił?

C. Czy ojciec pracował wówczas w zakładzie/
gospodarstwie rolnym należęcym do niego lub jego rodziny? ( 1-tak) (O-nle)

54 A co robi ł Pana(i) dziadek ze strony ojca, gdy był mniel więcel w
Pana(i) wieku? f Jeżeli dziadek wówczas nie żył lub nie pracował, czy też respondent nie
wie. należy zapytać o pracę dziacka, w okresie, o którym respondent ma informację, a
następnie postawić X ( )1
A. W jakim pracował zawodzie, co robił?

B. Czy dziadek ze strony ojca pr acował w zakładzie /
gospodarstwie rolnym należęcyin do niego lub jego rodziny? ( 1-tak) (O-nie) -Y=
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55. Czy Pan(i) wie, w którym roku urodził się Pana(i) dziadek ze strony
ojca? [ Jeżeli responckni nie pamięta, to należy starać się ustalić przybliżonę datę ]

( 1-tak) -» 5bA. W którym reku? (Rok.
(0-nie) -» 55B. Czy dziad* ze strony ojca żyje?

(1-tak) - BI.Ile ma lat? ( Lat
(0-nie) -» B2.W którym umarł roku? ( Rok.

- B3.lle miał lat, gdy umarł? (Lat

iym
)

)
)
)

56. Jaki lest Pana(l) stan cywilny?

( Separację traktujemy jak rozwieebenie i zadajemy 56 w zmodyfikowanej wersji. Jeżeli
(3) lub (4 jw odpowiedzi na 56, to 57 dotyczy ostatniej gracy w małżeństwie. Zawsze
chodzi o ostatnie małżeństwo. }

( 1- kawaler, panna) [-*61]
(2- żonaty, mężatka) -* 56A. W którym roku Państwo się pobrali? ( Rok.

(3- wdowiec,-a ) -* 56B. W którym roku Pan(i) owdowiał(a)? ( Rok.

-» 56C. W którym roku Państwo się pobrali? ( Rok.

(4- rozwiedziony,-a ) -» 56D.W którym roku następił rozwód? ( Rok.

-» 56E. W którym roku Państwo się pobrali? ( Rok...... )

57. Corobi Pana(i) żona/mgż. Czyobecniopracuje? [ Jeżeli (3)/{4)w o&owiedn
na 56, to zapytać. Co robtt(a) Pana(i) żona w chwili ustania małżeństwa? Czy wówczas
pracował(a)? j

)

)

)

)

[ Ewentualnie : Czy męż/żona pracuje lub pomaga na stałe w indywidualnym
gospodarstwie rolnym? Jeżeli tak.to należy tę informację zapisać w 57P ]

( 1 - pozostaje na rencie lub emeryturze )
{ 2 - uczy się )
(3 - zajmuje się domem, dziećmi)
(4 - inne ) %.

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

(0-nie)l-» 6H ( 1-tak)-* 57C.Kiedy przestał(a)? ( Rok.....
[ Jeżeli tak, topytamyoostatnię pracę]

( 1- tak)* (0- nie) ->57A. A co robi?

r

* )

*57D. Jakę pracę ma Pana(1)mg?/żona?

A. W Jakim pracuje zawodzie?

B. Na jakim stanowisku?

[ Ewentualnie : Co w pracy robi?

-?

C. Czy męż/żona pracuje w zakładzie /gospodarstwie
rolnym należęcym do niego/niej kt> jego/ jej rodziny? ( 1-tak) (O-nie) asYa:

1 1



NAJBLIŻSZY ZNAJOMY
(56-60)
61. A teraz proszę się zastanowić, kogo uważa Pand) za osob^. z którałęcza Pana(ię) więzy najbliższej przyjaźni - Domiiaiac członków
najbliższe ) rodziny. Ile lat ma ta osoba? f Jeżeli respondent stwierdzi, że z .nikim
nie łączę go więzy przyjaźni, wstawić X ( ) / powiedzieć : Chodzi o osobę, z którę się
Pan(i) najlepiej zna ]

){ Lat.
( 1) kolega lub koleżanka z pracy, (2) kolega łub koleżanka ze szkoły.
(3) sęsiad lub sęsiadka, (4) ktoś z dalszej rodziny, czy (5) ktoś inny?
IW przypecku rolników pomijamy ( 1) "kolega ki) koleżanka z pracy1

63. Płećznajomego ( I-Mężczyzna ) {O- Kobieta ) ( Jeżeli sę wętpliwości - zapytać\

62. Czy jest to.
i

)64. Od ilu lat zna Pan(i) tę osobę? (Odlat.
65. Czy obecnie osoba ta ma stałę pracę? [ ewentualnie : Czy osoba ta pracuje
lub pomaga na stale w indywidualnym gospodarstwie rolnym? Jeżeli tak. to należy tę
informację zapisać w 6SD]

( 1- tak)* (0- nie) -+65A. A co robi? ( 1 - pozostaje na rencie kć emeryturze )
(2 - uczy się )
(3 - zajmuje się domem, dziećmi)
(4 - inne )

-65B Czy osoba la kiedykolwiek pracował(a)?

)(0-nie)(-»65.ll ( 1-tak)-* fcSC.Kiedy przestal(a)? ( Rok.....
[ Jeżeli tak, topytamyoostałnię pracę]

*650. Jakę pracę ma ta osoba?

A. W jakim pracuje zawodzie?...

B. Na Jakim stanowisku?

[ Ewentualnie : Co w pracy robi?

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

65.1. A jakie ta osoba ma wykształcenie? [Wpisać podawane przez respondenta określenie
bez użycia Karty lii 1

(O-nie)( l-tak)

*

OPINIE O PRACY

( Jeżeli respondent aktualnieniepracuje lubJest rolnikiem -*94J
(65-74)
75 Y. Porozmawiajmy jeszcze o Pana(i) pracy. Czy doświadczenia nabyte
w Pana(i) pracy przydaję się Panu(i) w rozwiązywaniu Pana(i) codziennych
problemów poza pracę - na przyk ład w życiu rodzinnym lub załatwianiu
różnych spraw?

( I t a k) (O-nie) [ Inne-.
]-Y-
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76-Y. Proszę powiedzieć, jak Pan(i) ocenia własne zarobki w stosunku do
posiadanego wykształcenia. Czy uważa Pand),że w stosunku do Pana(i)
wykształcenia, zarobki iakie Pand) ma s?:

(1)* o wiele za niskie,
(2)* za niskie,
(3) mniej więcej takie,Jakie powinny być,l
(4)+ za wysokie, czy
(5h o wiele za wysokie?
(8- nie wiem, trudnopowiedzieć)

* 76A. A o jak? kwotę za niskie? 76B. A o jak?kwotę za wysokie?

( Kwota

77-Y. A czy - zdaniem Panad) - w stosunku do Panad) stanowiska
roboczego, zarobki iakie Pand) ma s?:

(D* o wiele za niskie,
(2)* za niskie,
(3) mniej więcej takie, jakie powinny być,(-» ?«]
(4)+ za wysokje, czy
(5)+ o wiele za wysokie?
(8- nie wiem, trudnopowiedzieć)

*77A. A o jak? kwotę za niskie? 77B. A o jak? kwotę za wysokie?

( Kwota

78-Y. Niektórzy ludzie maj? mniej a inni więcej do stracenia w swojej
pracy. Czy Panad) zdaniem, ludzie mai?cy tak? pracę lak Pand) licz? się z
możliwości? niekorzystnych zmian wlch sytuacji zawodowej?

( 1-tak)* (0-nie)[-*79] (8- trudnopowiedzieć, nie wiem)[ -* l9\

*70A. Na czym takie niekorzystne zmiany mogłyby polegać?

-77]

)(Kwota.)

)( Kwota )

#

Od kogo lub czego zależ? przede wszystkim te zmiany? Czy od:
( Możliwa więcej niż jedha orpnwicdĄ

( 1) bezpośrednich lub dalszych przełożonych w zakładzie pracy,
(2) władz i administracji spoza zakładu pracy,
(3) sytuacji gospodarczej kraju,czy też od
(4) innych przyczyn?-Bi. Jakich?
(8 - trudnopowiedzieć)

79-Y. Czy w ostatnim okresie zastanawiał(a) się Pand) nad zmian?
( 1-tak)
(1-tak)

(C) stanowiska pracy/roboczego? ( 1-tak)

*78B.

(O-nie)
(O-nle)
(0-nłe)

( Pytania 80-93 (A) zakładupracy?
w mych wersjach ] (B) zawodu?
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SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

94. Kto - lakle osoby - mieszka ła razem z Panem(ia) i tworzę jedno
gospodarstwo domowe, tzn. wspólnie gospodaruję pieniędzmi:Korzysta
ze wspólnej kasy. Proszę wymienić wszystkie osoby, właczajac w to
dzieci. Proszę określić kim te osoby sę dla Pana(i) i podać wiek tych osób.
[ 1 - /-osobowe gospod domowe -*95. Wtedypytania 95,98, 102, 103 ograniczyćdo
osoby respondenta ; modyfikacja ta jest zaznaczona literę m przed numerem pytaniaJ

Jeżeli dana osoba ukończyła 16 fot, to nokży zapytać
94A. Jakie 94B. Co ta osoba robi? Czy jest
ta osoba ma pnacown&iem zatrudiionym na
wykształ - ( 1) stanowisku robotniczym , czy
cenie? ( 2) nierobotniczym? Czy jest (3)

[Karta Ili] właścicielem zakładu , { A)rotnkiam?
Czy jest (5) emerytem lub rencistę
czy ( 6) osobę na utrzymaniu?

Km dana osoba jest
dla respondenta

( Pokrewiefstwo-
por. Instrukcja )

Osoba-
wpisać
kolejny
numer

Wiek
osoby
w

latach

( X ) - XXXXXXXXXXXXXXXXX)QO(X
( Jeżeli pozycja “współmałżonek " nie ma zastosowania, to rubrykę tę nakży wykreślić )

Respondent xx X1

i
Współmałżonek ( x ) - xxxxxxxxxxxxxmxxxxx

i y

( y

( y

( y
1U

L Jz

y(

y(
94A. Kategorie wykształcenia ( 1- niepełne podstawowe } (2- podstawowi
( 3- zasadnicze zawodowe ) ( 4- niepełne średnie) (5- średiie zawodowe )
(6- średiie ogólne ) (7- pomahrelne ) (8,- niepełne wyższe ) (9- wyższe )
94B. Wpisać iednpz podanychkategorii. W przypadku kategorii ( 1 ) 1 ( 2)
wpisać także nazwę wykonywanego zawód/ Jeżeli przy jakiejkolwiek osobie wystąpiła
kategoria ( 4) wstawić X w rubrykę C w tabeli Gospodarstwo Rolne na strome 23.
lnie sytuacje oznaczyć ( 7) i opisaćsłownie. _______
Upewnić się, czy respondent podał wszystkie osoby razem zamieszkałe i prowadżęce wspólne
gospodarstwo domowe. Zwrócić uwagę na to, czy zostały zapisane wszystkie dzieci. Jeżeli
jakieś osoby czcsowo nie mieszkaję razem - zaznaczyć słownie na marginesie, które (o osoby
-XYZ-
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SYTUACJA MIESZKANIOWA
m95. Chciał(a)bym sporządzić dokładny spis wszystkich pomieszczeń
użytkowanych przez Pana(ią) i osoby z Pana(l) gospodarstwa domowego.
Czy wśród użytkowanych pomieszczeń iest:

(A) kuchnia z oknem na dwór (widna kuchnia)?
(0-nie)-+AI. A czy jest kuchnia bez okna? ( 1-tak)* (O-nie)

*A2. Ile metrów kwadratowych ma ta kuchnia? ( mr >( l-tak)*
(B) oddzielny pokój lub pokoje?

(O-nie)
( 1-We)-* BI. Ile jest pokoi? (Liczba.

-*B2, Ile metrów kwadratowych maję pokoje
(ma pcfcój)?IChodzi o metraż łęczny\ (m2

96. A czy wśród pomieszczeń użytkowanych przez Pana(lą) w tym
mieszkaniu (tj. w jego obrębie) jest.

(A) Ubikacja [ na wsi -, z urządzeniem do spłukiwania]? (l-tak) (O-nie)
(B) łazienka? (l-tak) (O-nie)
(D) przedpokój UJ sień? ( l-tak) (O-nie)
(E) Jeszcze inne pomieszczenia) w mieszkaniu? ( l-tak)* (O-nie)

*EI. Jakie?..,

)

)

wszystkie pomieszczenia. o
? { Wymienić te pomieszczenia. Liczy

im2

Czy którekolwiek z pomieszczeń, o których mówiliśmy użytkuje Pand)
- lub osoby z Panau) Gospodarstwa domowego - wspólnie z osobami nie
należącymi do Pana(i) gospodarstwa domowego?Tńfatey ta przypomnieć osoby,
które respondent uznał wcześnie} za wohcobęce ob jego ęospoobrsiwa domowego )

(O-nie) (1-tak)-*98A. Czy użytkuje Pan(l) wspólnie:

(O-nie) ( l-tak)-* Al Z iloma osobami? (Liczba

97. Ile łącznie metrów kwadratowych
których mówiliśmy - mieszkalne i użv
się metraż wszystkich pomieszczeń (z kuchnię)

jnaiŁ
t cowe?

)

m98.

)(A) kuchnię?

(B) pokój lub pokoje? (O-nie) ( l-tak)-* BI ile pokoi? ( LiCZba )

-*B2 Z iloma osobami? ( Liczba )

(C) Ime pomieszczenia? (O-nie) ( ł -tak) -*C1 Ile one maję m2? ih? 2 )
~*C2 Z iloma osobami Pan(i) użytkuje

wspólnie te pomieszczenia? ( L iczba )

99.2 A czy w mieszkaniu może ParK ł) korzy-
stać z bieżącej wody: ( 1) zimnej i ciepłej,

(2) tylko zimnej,(3) ani zimnej ani ciepłej?

IOO. Od którego roku mieszka Pan(l) w tym [ wybrać właściwe ).
- mieszkaniu ( w hkku, komknkyfi (Rok. )
- domu (jednorodzinnym X wilii, segmencie, bUżmakfĄt (Rok. )
- mieszkaniu ( w irrąm obiekcie

99.1 Czy ma Pana(i) w mieszkaniu cent-
ralne ogrzewanie?

( 1-tak) (O-nie)

K Rok. )
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101.Czy jest to lokal: ( 1^kwaterunkowy niewykupiony,hiotAl
(2)+kwaterunkowy wykupiony [-MOIB]

spółdzielczy lokatorski 1-MOIA)
(4)*spółdzielczy własnościowy nlespłaconyf-MOiAl
(Shspółdzielczy własnościowy spłacony[-*io»B]
(6)ustanowięcy własność prywatnę (-*ioicl
(7) czy jeszcze inny? -* Jaki?

(3)*

1-*I02]
ulOIC. Kto jest właścicielem

tego lokalu? Czy:
+ IOIB, 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,

-* 1010 Kim ta osoba jest dlaPana(i)? [.

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

.1
określić pokrewieństwo

]l.
określić pokrewieństwo( 4) czy inno osoba? (-102]

[ Jeżeliapowiedż w 101 implikuje I01A, to IOIF nehżyopuścić , tm -* 102 1

lokal ten został uzyskany przez obecnego właściciela? Czy został on 'oIOIF.W jaki sj

( 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

Myj •

)

DOCHODY I WYPOSAŻENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO

ml02.Ludzie utrzymują się z dochodów pochodzących z różnych źródeł.
Proszę powiedzieć, czy na ogólne dochody w Pana(i) gospodarskie
domowym sk ładaię sie następujące źródła. (Wręczyć K
Proszę uw/^lędnić stebte i Irne csoby w gospodarstwie domowym ]

(A) wypłaty emerytury lub renty?
*A1-* Czy *m«rylury lub rsnly rolniczej?

(1-Uk) (O-nlo)
(B) wypłaty zasiłku wychowawczego.

alimentacyjnego lub stypendium?
(C) dochody z prac dorywczych

na stałym etacie)?
(D) dochody z gospodarstwa rolnego

lub działki?
(E) dochody z dzierżawy, wynajmu

lub sprzedaży?
(F) dochody z własnego lub rodzinnego

nle-rolniczego zakładu pracy?
(6) zarobki z pracy w gospodarce

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

watnym zakładzie, gosp. rolnym?
( nie tędpcym wtosnościp nodnhnp )

Dodoć\

( 1-tak)* (O-nle) (Jeżelirespondent
pobieraJak/kotwiek
emerytury /ubrentf
wstawić X (—).

( t -tak) (O-nie) Jaź»Hnia.Jest to
Jasna, należy oto

( 1-tak) (O-nle) zapylać\.

( 1-tak) (O-nie)

(1-tak) (O-nie)

(nie

(1-tak) (O-nie)
/

( 1-tak) (O-nie)

(1-tak) (O-nie) -XYZ-
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m103. 11G wynosi łączny miesięczny dochód w Pana(i) gospodarstwie
domowym. Proszę"włęczycwśzystkie źródła dopływu pieniędzy -
wszystkich osób w Pana(i) gospodarstwie domowym.
{ Ewentualnie : 1 Proszę podać szacunkowy kwotę.

złotychmiesięcznie )

[ W przypadku i-osobowych gospod domowych -*l05. Wtedypytania 107,120,121,123
ograniczyć do respondenta; ta modyfikacja zaznaczona jest literę m przed numerem pytania 1

( Kwota

104. Kto jest osobgosięgalgcgnajwyższe dochodyw Pana(l) gospodarstwie

( 1 ) Pan(i), czy
(2) ktoś inny?

domowym? Czy;
104A. Kto?

( Wpissćpokrewieństwo ]

(105-106)
mI07-Y. Czy na zaspgkoienie wszystkich potrzeb Pana(i) i Innych osób w
Pana(i) gospodarstwie domowym pieniędzy:

( 1) wystarcza
(2)* jest trochę za mało, czy
(3)* jest o wiele za mało?
(8 ~ inna odpowiedź, trudnopowiedzieć)

* 107A. Na zaspokojenie jakich potrzeb nie wystarcza pieniędzy?

WYDATKI I WYCENY

I09-YZ. Jakę kwotę pieniędzy w Pana(i) gospodarstwie domowym wydaje
się na żywność w cięgumlesięca? I Ewentualnie : Proszę podać przybliżony kwotę
miesięczny bkryc pod uwagę ostatnie trzy miesiycej

(108)

)( Kwota w zł. miesięcznie.

Stenado klna.Tęalru i naMe imprezy Kulturalne w ciggu miesięca? [ Ewentualnie :
podać przybliżony kwotę miesięczny bioryc pod uwagę ostatnie trzy miesiycej.

( Kwota w zł. miesięcznie.

I IO-YZ

Proszę
)

(111-112)
I 13-Y. Wyobraźmy sobie, że dochody w Pana(i) gospodarstwie domowym
nagle wzrosły o jeszcze raz tyle, ile teraz wynoszą. (Wymienić dwukrotna
kwotęz 103J. Ile z tej całej kwoty przeznaczyłaby Pand) na żywność?

( Na Żywność.
IM-v. A ile z tej całej kwoty wydał(a)by Pan(l) na życie kulturalne - tj.
na zakup codziennych gazet 1 tygodników, książek, płyt 1 taśm, biletów do
kina, teatru ) na inne imprezy kulturalne?

zł. miesięcznie)

zł. miesięcznik

( Nażyciekulturalne
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115-YZ. Jak Pan(0 ocenia wartość mebli w Panad) mieszkaniu? Czy kwota
jaka można byłoby teraz zatemeble uzyskać jest - Pana(l) zdaniem -
wyższa niż 300 Tysięcy złotych?

(O-nie)*(1-tak)*
*11SA. A czy jest wyższa niż milion złotych? +11SB. A czy Jest wyższa niż 100 tysięcy

złotych?

(|-tokX—I»71 (O-nie)*( I-lok )* (O-nie) (— 1 1 7]

*1ISA. A czy jest wyższa niż trzy miliony
złotych?

11SD. A czy Jest wyższa niż 50 tysięcy
złotych?

(O-nie)(O-nie)( l-tak) ( 1- tak)

(116)
117-xv. W każdym gospodarstwie domowym poza meblami także pewne

prallfę/lnnl telewizor kolorowy odkurzacz elektryczny fmaszynę do *
szycia, a jeszcze Inni - radio stereofoniczne Imagnetofon Takie sprzęty
trwałego użytku sę zawsze coś warte. Ile Pana(i) zdaniem sę warte
wszystkie sprzęty trwałego użytku w Pana(O gospodarstwie'domowym.
IEwentualnie : d*ę kwotę - Parek1) zdaniem - można by za te sprzęty uzyskać? Proszę

wartość]podać przybliżony

Zł. )(Kwota.
I18-YZ. Czy w Pana(l) gospodarstwie domowym Jest:

(A) telewizor (O-nie) ( 1-tak)-* Al Jaki? ( 1) kolorowy,(2) zwykły
(B) magnetofon (O-nie) (l-tak)
(C) magnetowid (O-nie) (l-tak)
(0) radio (O-nie) ( 1-tak)-* Dl. Jakie? (I) zwykłe,(2> stereofoniczne
(E) adapter (O-nie) (l-tak)-* El. Jaki? ( 1) zwykły ,(2) stereofoniczny
(F) kalkulator (O-nie) <I-tok)-* FI. Jakiej morki?
(6) komputer (O-nle) (l-tak)-* Dl. Jakiej marki?
(6) telefon (O-nle) < 1- tok)

119-Y. Jk.kslgżelęj;DaJdujê s ję wEapalUmkszkgDiu?
( W przypadku gospodarstw (tonowych, w których sg dżdeci w wieku szkolnym, (todoó.
bez podręczników szkolnych!.

){ Liczbaksięźek.

Oj^Pand) lub ktoś w Panad) gospodarstwie domowym posiada

(O- nie) ( 1-tak) -* 120A. Jakiej marki (....
- 1200. Z którego roku? (

ml20
samoc

)

)

--*120C. A czy ktoś jeszcze w Pana(l) gospodarstwie domowym
ma samodwd? [ Wprzypa&u(hróctt samochodów w
gospodarstwie domowym natęży zakreślić 2 i ząpyłeć ]

) l którego roku? ( )(2) Jakiej matki? (..
18



Iz Mb
życia.czegoś - np. samochodu,lodówki lub jakichś rzeczy,
uż poprzednio rozmawialiśmy?o

(Mak)

\ W przypadku robaków 124 ]

(O-nle)

022)
m123. Czy Pand) lub ktoś w Pana(l) gospodarstwie domowym posiada;

(A) dom całoroczny? (O-nie) (|-lak) [ Jeżeli to Jest dom, w którym obecnie
mieszka respondent, wstawić X ( )]

(B) domek letniskowy? (O-nie) ( 1-lak) -»I23A Czy jest tam toiertca z bteżęcę
wodę?

(O-nte) ( 1-lak)

- służbowo, na124. Czy w ostatnichpięciu latach był(a) Pand) za granicę
zaproszenie prywatne lub z wycieczkę turystyczny?

(O-nle)hl25]

*I24A. ile razy był(a) Pond) za granicf w cięgu ostatnich pięciu lal? ( LiC/ba

( 1-tak)*
)

*I24B. Jek długo trwał(y) len ( ta) wyjaaKy) łęcznie w tygodniach? (Liczba )

125-YZ. Jak Pand) ocenia sytuację materialna własnego gospodarstwa
domowego? Czy jako:

( 1) bardzo dobry
(2) raczej dobra
(3) taka
(4) racz

sobie
ej zła

(5) bardzo zły
(8- nie wim, truckw powiedzieć)

l26-v. Jaka zmiana byłaby dla Panad) bardziej korzystna. Czy

O) obniżenie cen niektórych towarów 1 jeszcze większe trudności
z Ich dostaniem,czy

(2) łatwiejszy dostęp do towarów,ale po jeszcze wyższychcenach?
(8- nie wim, tnmopowiedzieć)

j2T7-J.Którejwymienionych określeńnajlepiej charakteryzuję sposób,w

(1) Czasu nie starcza Panud) nawet na wykonanie koniecznych zajęć
(2) Czasu starcza Panud) tylko na to,co trzeba zrobić,ale nie ma

Pand) czasu wolnego dla siebie
(3) Robi Pand) wszystko co musi Pand) zrobić i zostaje trochę

czasu dla siebie i rodziny
4) Czasu starcza Panud) na wszystko bez specjalnego pośpiechu
5)Ma Pand) aż za dużo wolnego czasu?
6- inne ~ Co?.. )••••••

»Y-
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RELIGIA

130. Czy uważa się Pand) za osobę:
(1)*nateżęc§ do kościoła katolickiego,
(2) retehcj do innej wspólnoty religijnej -130A. Jakiej

czy (3) za osobę nie nateżęcę do żadnej wspólnoty religijnej? [-*131]
( 4- innawypowiedź

?l-U M

X- «31J

*130B. Czy chodzi Pand) do kościoła na mszę?
(O-nte) ( 1-tak)- I30C. Jak częeto? Czy. ( 1) częściej niż raz w tygodniu,

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

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

*130D-xv. Czy zdarza się Panu(l) modlić poza kościołem?
(O-nte, nigdy) ( 1-tałc, dość rzadko) (2-tek, dość częsta) (8- odtnowe ocpowiedef)

131-xv.Czy chodził(a) Pand) do kościołanamszę, gdymlał(a) Pand) 14 lat?
(O-nle) (l-tak>- I3IA. Jak często? Czy ( 1) częściej niż rez w tygodniu,

(2) przeważnie raz w tygorhiu,
(5) rzadziej niż raz w tygodniu,

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

DROGA SZKOLNA

Chciał(a)bym dowiedzieć się. do jakich szkół Pand) chodził(a). Czy
do szkoły podstawowej zaczył(ęła) Pand) chodzić:
(132)
133

(I) na wsi, czy (2) w mieście?
{88- A5fc chodriłemiam)de stkeły podst*m>w«Jhh ary cho&iłta)P«n{0 de Inwj szkoły?

(M«kX-» 137J (0-n(«M-*t45J

134. Ilu klasowa była to szkoła?
ifwm&ełm : Ile lat na*) można było w tej szkole ricofczyć?)

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

136. czyjatiym_gąmmj^ Mpjsafeflłg.
podstawowy zaczyłtęła) Pand) chodzić do Innej szkoły?

( 1- tak) l- l37] (O- nie)*
A

*i36A. A czy kiedykolwiek później chodził(a) Pan( t) do jakiejś innej szkoły?

( 1- tak) - 1366. Po IluMechposzkole podstawowej? ( Lata )(- 137](O- nie) I-I45]

)(Liczba\

=XY=
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( Tabela szkół ponadpodstawowych - do wypełnienia sekwencyjnego)

141.
IJeśliszk.ogóh
nokszL-* 142)
W Jakimkierunku
(specjalności)
uczyłta) się
Psn(i) w lej
szkole?

142.
Czy po zakoń-
czeniu nauki
w tej szkole
uczyKa) się
Pand)kiedyś
w innej
szkole?

137.
Jak nazywała się ta szkoła
(do której Pand) chodził(a)

następnie)?
Proszę podać możliwie dokładnę

nazwę.

139.
Ile klas
(lalnauki)
przewi-
dywał
program

140.138.
Ile klas
(lat nauki)

ukoń-
czy-Ka)
Pand) w

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

tejtej
szkoły? szkole?

LotŁat
(l-lak>* 143
(0-nle>* 144

( 1-lak )
(O-nle)

143. Czy naukę tę podjęł(ęła)Pand) po rocznej lub dłuższej przerwie?
(O-nie. bez orzerwy)* 37 l-> 137le lat trwała ta przerwa? I lat(l-takl *

Lat Lat
(l-Łak)-* 143
(O-nie>* 144

(l-tak)
(O-nie)

143. Czy naukę tę podjęł(ęła)Pand)po rocznej lub dłuższej przerwie?
(O-nie. bez przerwy)-*i37 (l-tak) -« Ile lal trwała la przerwa? ) LaL—1* 137

LatLat
(l-tak)-* 143
(O-nie)* 144

(1-tak)
(O-nie)

143. Czy naukę tę podjęKęła) Pan(i) po rocznej lub dłuższej przerwie?
(O-nle. bez przerwy>*137 (1-tak) * Ile lat trwała ta przerwa? t LaL l-» 137

LatLat
(l-tak)* 143
(O-nie)* 144

(l-tak)
(O-nie)

143. Czy naukę tę podjftfęła)Pand) po rocznej lob dłuższej przerwie?
(O-nle.bez przerwy>*137 (l-tak) * Ile lat trwała ta przerwa? I LaL 1* 137

Lat Lat
(1-tak)* 143
(O-nle>* 144

(l-tak)
(O-nle)

\ Spra¥fdząjfCO\ Czy pylajęc o szkoły, w których Pani(i) się uczyWa). żadnej nie pominfłem(ęłam)?)

"1 '

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

( 1-tak)*(O-nle)

*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 Pan(i) się urodził(a)? )( Rok urodzenia

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

(0-nie)+

+1478. [ Dotyczy tylko roczmków od
1941 do 19551Czy należał Pan(i) do:

( 1) 2MS, lPodkreślić włtścrwe ]
(2) 2MW?

( 1-tak)*
*147A. W jakiej organizacji i jakę
funkcję? { Jeżeli respondent wymieni
kilka funkcji, zapytaćKtóra.Pana(i)
zdaniem, była najważniejsza? i tę
zanotować ]

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

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

Nazwaorganizacji

(O-nie)

( Nahżai ) odroku doroku

1498. ( Jeśli respondent należy obecnie 1 Czy obecnie pełni Pan(i) tam jakęś funkcje?

(C-nie) ( 1-tak)-*81Jakę?

149. A czy należał Pan(i) w przeszłości lub teraz należy do zwięzków
zawodowych?

(O-nie)(-» ISO] ( Mak)-* I49A. Do których i kiedy?

Nazwaorganizacji { Należał ) odroku do roku

150. Czy należy Pan(i) obecnie do jakichś innych organizacji?

150A. Do jakich organizacji?(O-nie) (-IS I J ( Mak)*
2)

4,3
(O-nie) ( 1-tak)-* BI. Jakie?*1508, Czy pełni Pan(i) tam jakęś( ieś) funkcje?
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obecnie ma różne prace dodatkowe,uboczne lub dorywcze. Proszę
powiedzieć,czy ma Pan(i) jakęś tego rodzaju pracę?

(1-tak)* (0-nieX-*ROI lub 152]

*151A. Jaka to praca? Co Pan(i) robi? { Ewentualnie.Jakie czynności
Pan(i) w pracy wykonuje?]

IJeżeli jest to prace w Mywiduahym gospodarstwie rolnym, to należy zapyła&\ *151B.
Czy to gospodarstwo rolne należy do Pana(i) lub Pana(i) rodziny?

(l-tckH Należy wstawić X w rubrykę C,poniższej Tabeli)(0-nie)
sźr^ss s»Bas«cmmm ssaasssssas asssnas ssss ss ss»assssssxsssa:ssatsss ssss8 sssassSasas SESSSSSB ta.sassssuBIssass

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

C (Dodatkowa praca respondenta w gospodarstwie rolnym własnym lub rodziny)
Jeżeli w tabeli jest choć Jeden znak X to dalsze pytonie nie mogę być

pominięte. Pytania te zadajemy ( t ) respondentom, którzy sę indywidualnymi
rolnikami. (2) respondentom, których gospodarstwo domowe obejmuje osobę
użytku]gcę gospodarstwo rolne powyżej 0,5 ha, oraz (3) respondentom, którzy
maję dodatkowę procę we własnym lub rodzinnym gospodarstwie rolnym.

A
B

sssssssasssssasscssasasSSssasasassssssssatas ssasasssssasssSBSSSSSSX SSasssssssssasssssssss=3sssssssasssataasssssssss

ROLNICY

{ Jeżeli w tabeli Gospodarstwo Rolne niemaznaku X -* 152 ]

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

I II III IIIA IV IVA V VI VIAKlasa

Hektary

R03. Czy w którymś z budynków gospodarczych jest:

(A) bieżęca woda?
(B) elektryczność?

R04. Czy w gospodarstwie sę:
(A) konie? (O-nie) (1-tak) -» Ile? { Liczbakoni, )
(B) clęgnlkl? (O-nie (1-tak) -» Ile? { Liczba ciągników,

-* Czy z maszynami tcwarzyszęcymi?

(i-tak) (O-nie)

(Razem

( 1-tak) (O-nie)
(1-tak) (O-nie)

)

=XYZ=
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R05 Czy w gospodarstwie jest:
(O-nie) ( 1-tak)
(O-nie) ( I-tak)
(O-aie) ( 1-tak)
(O-nie) ( I-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)
(O-nie) ( l-tak)-»LI . Jakie?

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

- -itf

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

stwie domowym świadectw, dyplomów,czy uprawnieńrolniczych.

R07. Ile osob pracuje łub pomaga stale w Pana(i) gospodarstwie rolnym? ( Liczba.....
ROB. Na ile ocenia Ranti) całkowity roczny dochód brutto z tego gospodarstwa rolnego w
1966 roku?

)

)( Kwota w tysiącach złotych

ZAKOŃCZENIE ROZMOWY

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

=XYZ=

24



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 osób trzecichi z ingerencję w

odpowiedzi respondenta?

)

)

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

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

A-04

A-05

Wywiad został przeprowadzony ze wskazanym respondentem.

Czytelny podpis ankietera:

®XY2“
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