
Narzędzia badrrąg

Fragment książki: KWESTIONARIUSZ BADANIA
‘STRUKTURA SPOŁECZNA IVSłomczyński K.M., Białecki i., Domański H., Janicka K., Mach B.,

Sawiński Z., Sikorska J., Zaborowski W. (1989),
Struktura społeczna: schemat teoretyczny i warsztat
badawczy, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Prezentację treści kwestionariusza badania "Struktura społeczna II'

poprzedzamy tymi fragmentami ogólnej instrukcji dla ankieterów, które

mogę ułatwić lekturę pytań. W zasadzie pominęliśmy Jednak te fragmenty

instrukcji,które już wcześniej przytoczyliśmy we wprowadzeniu do kwes-
tionariusza badania "Struktura społeczna I" W obu badaniach ogólne re-
guły przeprowadzania wywiadów były takie same.

Kwestionariusz badania "Struktura społeczna II" został wydrukowany

w trzech wersjach: X, Y i Z. Ze względu na oszczędność miejsca, w niniej-
szej publikacji wersje te przedstawiamy łęcznie. Tak, jak w przypadku

prezentacji kwestionariusza "Struktura społeczna I", symbol {-.] oznacza,

iż w oryginale przewidywano dodatkowe miejsce na wpisanie odpowiedzi.

FRAGMENTY OGÓLNEJ INSTRUKCJI DLA ANKIETERÓW

UKŁAD PYTAŃ ł SYMBOLE STERUJĄCE

Pytania, które sę specyficzne dla poszczególnych wersji kwestio-
nariusza zostały wyróżnione literę po numerze pytania (np, 46-Y). Więk-
szość pytań jest jednak wspólna dla trzech wersji; pytania te maję jgn
sam międzvwersvinv numer inie posiadaję oznaczeńI,I,Ł LJ

W kwestionariuszu zastosowano szereg symboli majęcych ułatwić
pracę ankietera. Tak na przykład symbol m poprzedzajęcy numer pytania
(np. m103-y) zastosowano wtedy, gdy w przypadku szczególnej sytuacji
( jednoosobowe gospodarstwo domowe) treść pytania -wymaga modyfikacji
(pominięcia innych osób w gospodarstwie domowym). Takie symbole, jak
-» oraz *,+, użyte sę w regułach przejścia.
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Kwestionariusz badania "Struktury sfofory«ftjr
rwstioatiriuy badania "SŁrufcUtraJS^gęzaŁiT

rmść KWESTIONARIUSZA
REGUŁY PRZEJŚCIA

[W kwestionariuszu] wybrana odpowiedź, która wymusza
,

pytanie.

dodatkowe jest wyraźnie oznaczona * lub +. np. ( 1-tak )*. Wówczas, znak

rozpoznawczy podany przy sterującej odpowiedzi jest powtórzony przy

właściwym pytaniu dodatkowym, np. *26A. W odpowiedzi na dane pytanie

każda kategoria może być oznakowana Inaczej, wymuszając zadanie Innego

pytania (np. w pytaniu 87-x kategoria (I)* wymusza zadanie pytania

*87A, a kategoria (3)@> wymusza zadanie pytania @>870. . Jeżeli przy

odpowiedzi występuj? dwa znaki, np. *+, to należy zadać dwa, odpowiednio

oznaczone, pytania dodatkowe (np. Jeżeli w odpowiedzi na 32~xz, res-
pondent wybierze klatkę 5 D*+, to zadajemy pytania *32A i +328). W przy-
padkach mogęcych budzić wątpliwości,niezależnie od symbolu sterującego,

podano też [dodatków?] regułę przejścia (np. w pytaniu 1Ol występuj?

Kategorie oznaczone

SYTUACJA ŻYCIOWA l ZAWODOWA
01. Na wstępie chciał(a)bym zapytać o Pana(l) sytuację żydów?. £zyobecnie ma Pand) • stała pracę zarobkowa lub dai?c? stały dochód?IWyjaśnienie TPrzez stał? pracę rozumiemy pracę trwaj?ć? dłużej niżtrzy miesiące w wymiarze co najmniej 15 godzin tygodniowo]|Przyjmujósię, że właściciele zakładfyy pracy i osoby' w n/d) pomagające msię Stefy dochód Proce wcpree/u o unowe ajencyjny,prowizję i /me formy isynagrcdzwia może być traktowano jakostała praca Oc&owiedż tak zaznaczamy również w przypału tyd rencistów i emerytów,którzy maja stałe /racę Rolnicy indywidualni i tm pomagajęcy traktowani se jako osdryposiadające' stała prace'' zarobktwę bez wzgłęcb na dskłarcnHsny czas pracy W przypadkachwętpłhvych należy zapytać : A czy Pan(i) jest rolnikiem lii) pomogą w gospodarstwierolnym? ] .

O-tak) [-02] (O-nłe)*
*01A. A co Pan(i) robi? Z czego się Pand) utrzymuje? .[Ustalić, czy respondent pobiera rentę kć emeryturę-,uczy sięw

szkołe/uczełni; jest na utrzymaniu wspćfmałżotóa. Możliwes§połęczenia tyci/ kategorii]

(1- jestemnarencie)
(2- Jestemna emeryturze)
(3- Jestemna utrzymaniurodziców)
(4- jestem na utrzymaniu współmałżonka)(5- jestemw innej sytuacji - jakiejZ

*0 ? B. A czy Pan(l) mlał(a) kiedyś stała pracę zarobkowalub przynosząc? stały dochód?
. . (l- tak)+

ti oraz znaki
V/.-1.

ZASADY ODCZYTYWAMIA PYTAŃiHOTOWAHIA ODPOWIEDZI )
i

- Jeżeli respondent nie rozumie jakiegoś pytania, ankieter .powinien

je powtórzyć yęrbatirn. Odstępstwa od tej zasady dotycz? pytań,

•których celem jest ustalanie faktów z biografii respondenta; wówczas

przeformułować pytanie, dostosowuj?c jego formę do
(O- nie,nigdy) [-+218 lub 2IC]

0!C, Porozmawiajmy o Pana(i) ostatniej pracy.W którym roku przestał(a) Pan(i) pracować?Tl " ' 1 , ' " ""

1

ankieter może
sytuacji, . . . .

~ W wielu
dostosowane do sytuacji, w jakiej znajduje się respondent. Autorzy prze-
widywali różne warianty możliwych sytuacji i [w kwestionariuszu] podali

instrukcje, co ankieter ma wówczas czynić. V/ instrukcjach tych ankieter,

jest proszony, aby te szczególne sytuacje zaznaczył wstawiajęc znak X w

przewidziane do tego miejsce ( .). ? V •

- Wszystkie pytania kwestionariusza powinny być odczytane res-

respondenta. których opuszczenie jest uzasadnione ze względu na to. że

respondent podał informacje poszukiwana w odpowiedzi na poprzednie

przypadkach może się okazać, że pytanie nie jest dobrze { Rok. ) [-•02]
[ Respondentów,którzyobecnie niepracuje,ale kiedyśpracowałi, pytamyo ostatniapracę. Wtedy 02-1onależy formułować w czasieprzeszłym. ]

Proszę podać pełna nazwę wykonywanego przez Panad?) zajęcia lubzawodu. Chodzi nam o zajęcie lub zawód w głównym miejscu pracy, czyli tępracę, która zajmuje Panud) najwięcej czasu, [ desłiz ocpowiedzi na 01okazujes/ę; że respmdsnf jest rojnikiem łub pomaga w gospodarstwie rotym i n/a pracuje pozaroJn/chiem. w 02należy zapisać "rolnik" łub "pomagający w gospodarstwie rołnym "]

02

. u
konkretnie ooleoa Panam nrnrn?

rolne?] 3 16 Prod^ujTUj'b wytwaraPanaW gospodarstwo

U
pytania. ....
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Wnraedria badawcze Kwestiogariusz badania "Struktura społeczna\ja

Czy włościcie- [ JeżeUrespondentaktualniemepracuje *^13 ]we{ Jeśli re&cndsni issf roMż&n ftp pomaga w oosoofc
tern gospodarstwa rolnego jest: 11 Czy przed rozpoczęciem obecnej pracy oracowaHa) Pand) w Innym za-

wodzie? \ tAvm otobć'
: W znwocfeie, który ma innę nazwę niż zawód obecny?)

( Mak)*
(3) ktoś inny?(2) ktoś z Pana(t) najbliższej rodziny, czy.. .. O) Pand)

{ Jeśli respondent jest rolnikiem lub pomaga w gospodarstwie rolnym

wstawić K w nóryce• A tabeli Gospodarstwo Rolne na stronie 23]- tO. Należy (O-nie) 1- 121
*11A. W jakim zawodzie?

U
04 Jak nazywa się zak ład pracy, w którym Pand) pracuje? [Dodatkowo -. Co

ten zakład produkuje lub czym się zajmuje?] *I1B. Jak długo Pond) oracowoł( a) w tym zawodzie? { L Miesięcy\ )
( Jeżeli respondent aktualnie pracuje w tym zawodzie (iako ctugim),
wstawić X { ) / -12; zawód ten powinien być także zanotowany w 151AlU

[ Jeżeli z narty to ma wynika, należy zapytaććy *04A. Czy jest to zakład ajen-
cyjny, prywatny, spółka lub inny zak ład dopuszczający prywatny kapitał?

(1- tak) ~>04B. A czy Pan(i) w tym zakładzie jest
( 1) ajentem, ( 2) właścicielem lub
(3) udziałowcem? (0- nie)

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

. ( Jeżeli respondent jest rolnikiem -*13 ]
( /?oŁ.. )

(0- nie) 12. Czy pracował(a) Pand) kiedyś na Innym stanowisku Dracv/roboczvm
(w tym lub imym zakładzie pracy)?[ Jeżeli respondent nia pracuje -t 06

formułując pytonie w czasieprzeszłym1

05 Czy pracował(a) Pand) kiedyś w Innym zak ładzie pracy?

(O-nie)

(Mak)* (O-nie) [- 33 )

*12A. Jakie było Ponad) poprzednie stanowisko?Jęk się ono nazywało?

*12B. Jak długo pracował(a) Pand) na poprzechim
stanowisku?

(-V* takH05A Jak długopracowaK a) Pand
Miesięcy.̂ .pracy? { Lat Miesięcy.. )

13. Chciałabym jeszcze zapytać o Pana(i) pierwszy pracę w życiu
* j.pracę trwającą co najmniej trzy miesiące i dającą pieniężne wynagrodzę-

nie lub utrzymanie, jak na przyk ład w rolnictwie. Ile miał(a) Pand) lat,
gdy Pand), podiał(ęła) pierwszy w życiu pracę?

{ LaL.
14. Co Pand) wtedy robił(a)? { Jeżeli respondent stwierdzi, iż jego pierwsza w życiu
praca pokrywa s/p z aktualna (ostatnia) Job poprzemfg (przedostatni}) należy odpowiednie
informacje przepisać, a obok \wstawić znak X ( )]

• * V

A. W jakim zawodzie Pand) pracoweKa)?...
B. Na jakim stanowisku? . . :

)klat,

06. W którym roku rozoocząKeła) Pand) prace w obecnym zak ładzie
orscy.?

[ Jeżeli respondent jest właścicielem

07. W jakim wydziale, komórce lub innej jednostce organizacyjnej Pand).
obecnie pracuje^1 [ cleżeli z nazwy' to nie wynika, należy zapytać.\ Co tam się produkuje

lub jaka imę pracę się wykonuje?] '
• - ....

){ Rok.* *——-> )

U

08. Jak nazywa się Panad) stanowisko pracy/robocze,?

[ Ewentualnie : Na czym polegała praca?

Ć. Czy tę pracę wykonywał(a) Psn(i) w zakładzie /
gospodarstwie rolnym należącym do Panad) łub rodziny?

(Jeże/i respondentaktualnieniepracuje * 2 S B lub 21C J

’
• (O-nie)MO]09. Czy pełni Pan(i) funkcję kierowniczą? (Mak)*

{ Liczba osób.
( Mak) (O-nie)J*09A Ile osób Panud) podlega?

*09B. Czy kieruje Pand): ( I) pracownikami, którzy maję podwładnych, czy
(0) pracownikami, którzy nie maję podwładnych? 15.

^
Wróćmy do Panad) obecne j pracy.Które z określeń najlepiejJącharakte-

IW ] ^*

10. Proszę podać rok, w którym rozpocząKęła) Pan(i) pracę na tym sta-
nowisku TRolników * pytamy: ile miał(a) Pand) lat, gdy żeczęł(ę?a) Pan(i) pracę jako

rolnik/pbmagajęcy w rolnictwie?

( 1 ) może Pan(i) wykonywać swoję pracę bez specjalnego y/ysiłku, czy
(2) wymaga ona dużego wysiłku, ale ma Pen(i) dość sił, aby jej podołać, czy
(3) Panad) praca to wyczerpujęca harówko, która rujnuje Pana(i) siły( A - Ima wypowiedź [...] )[ Rolnicy { Lat. .)] i zcftjwie?){ Rok. ">
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Kwestionariusz badania "Struktura spułe»a& trNarzędzia badawcze

[ jęjęHrespondentJesttsMUmM właścicielem -+ 21D) 22-v.Czvs^fl7iPan(n.że w Pana(i) pracy trzeba szczególnie troszczyć się o.:

f 1-tek) ( 0-rt|g) | lm» «rypo~
( Mak) (O-nie) wiedri zmo-
( Mak) ( O-nie) tnwsćniżej\

16* Ile godzin tygodniowo wynosi ustawowy czas pracy na Panad) stano,.
wlsku pracy/roboczym na pełnym etacie?

(A) stałe douczanie się lii) doskonalenie kwalifikacji?
(B) zgodne współżycie ze współpracownikami i kolegami?

. (C) dobre kontakty ze zwierzchnikami?

[Uwagi'. .

*
){ Liczbagodzin..

17. A czy pracuje Pan(i); ( O w pełnym wymiarze godzin,
(2)* w zmniejszonym wymiarze godzin, tj. na części etatu,

czy (3)* w zwiększonym wymiarze, tj. mając stałe nadgodziny? 1
23-Y. Gdy coś Panu(l) nie podoba się w sprawach zawodowych^ tOXzy,w
pracy może Pand) mowie to.co PanO) rzeczywiście o tych sprawach myśli;
( l ) zawsze, ( 2) prawie zawsze, ( 3) czasami, ( 4) prawie nigtf/. czy (5)nigciy? ( 6- n/a wi&n)

ŻftÓDLA KONFLIKTÓW 1

. 24. We wszystkich krajach występuj? różnice 9 nawet konflikty między
różnymi grupami ludności. Wymienię rożne grupy ludności i poproszę
PanO) Dowiedział(a). czv w Połsce między tymi grupami występują"

flikty Tu jest karta odPowiedzTTWręczyć Kart? Z-ł J. Czy mię
[ odczytać (A)).... konflikty są ( 1 ) bardzo silne,(2) silne, (3) raczej
czy też (4) w oaóle nie ma konflikt ów? [ Odczytaćod (B) do (F) j

){ Liczbagodzin

18. Czv w ciągu przeciętnego dnia roboczego może Pand) w swej pracy -
bez pytania zwierzchnika ^w celach prywatnych;

(A) korzysta z służbowego telefonu według własnych
potrzeb?

(B) opuścić stanowisko pracy m około trzydzieści
minut, pozostając w zakładzie pracy? .. .IJIZ.(C) na stanowisku pracy zajmować się przez godzinę
czymś dla siebie?

(0) wyjść z zakładu pracy na ponad godzinę?

[ Jeżeli respondent Jest pracownikiem w prywatnym zakładzie -> 21A!

*I7A. ile goefcin tygodniowo obecnie Pan(i) pracuje? ‘

(O-nie)

(O-nie)

(O-nie)
(O-nie)

i \-m
( I—tak) .

kon~

ędzy
słabe.

w ogóle
nie ma

( nie
wiem)

Konflikty
między

silne raczej
słabe

bardzo
silne

19. Czy w swe j pracy ma Pand) wpływ na następujące sprawy:

( 1 - lak)

( Mak)

( 1-tak)

M (8)m m Dl
( O-nie)(A) ustalanie wysokości zarobków, premii lub innych

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

pewnych stanowisk?
(C) obsedzanie jakichkolwiek stanowisk w zakładzie?

20. Czy jest PanO) cz łonkiem samorządu pracowniczego,rady pracowni-
czej lub rady załogi?

(A) bogatymi a biednymi
(B) robotnikami a praco-

wnikami umysłowymi(O-nie)
(C) kadrą kierownicza

zwykłymi pracownikami
(D) mieszkańcami miast a
mieszkańcami wsi

a(O-nie)
. . ......

:-;X
(E) młodymi a starszymi
(F) rządzącymi a

.. . . resztą społeczeństwa
( ł -tak) ->20A. Czy tam pełni Pan(i) jakąś funkcję? ( Mak) (O-nie)

21A( Pracowników najemnych pytamy.] Ile w głównym mie jscu pracy wy-
nosi obecnie Pana(i) przeciętne miesięczne wynagrodzeniê wraz z premia-
mi i dodatkami, ale nie licząc ewentualnych zasi łków i dodatkó w rodzin-
nych? ( Wpisać poniżei\ , / V/

~
21B[ Rencistów i emerytówpytamy : ] Ile miesięcznie wynosi Pana(i) renta
lub emerytura bez ewentualnych dodatk ów rodzinnych? [ Wpisać poniżaj ]
2IC[ Osoby na utrzymaniu pytamy. ) Jaka kwota miesięcznie przypada na
Pana(i) utrzymanie?

(Kwota...............złotych miesięcznie )
21D[ Właścicieli gospodarstw rolnych i zakładów pracy pytamy: ] Ile w
przybliżeniu wynosi Pana(i) miesięczny lub roczny dochod7 (Wystarczy
wypełnić je&g rubrykę ]
( Kwota złotych miesięcznie ( Kwota. ..........złotych rocznie )

{ Jeżeii responćsnt nie pracuje, Jasi rolnikiem iub właścicielem zakładu pracy ->24J

(O-nie)

I 25-ZC«28~Y). He złotych powinna - Pana(i) zdaniem - wynosić obecnie w
naszym kraju najniższa płaca miesięczna za pracę w pełnym wymiarze

( Kwota
godzin?

)

i Uwaga: Pytanie 24 w pozostałych wersjach kwestionariusza było zadawane w imaj
formie - bez użycia karty odpowiedzi, ale z tą samą skalą. W wersji X pytanie nie obejmo-
wało punktu (E), ale uwzględniało konflikty między wierzącymi a niewierzącymi jeko nowy

pyrki (6). Natomiast w wersji V pytanie było ograniczone do punktów (C)i(F).

AU
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Narzędzia badawcze Kwestionariusz bodaoia "Strukturaspoł eczna ?TM

26. ludzie maj? różne opinie na temat dochodów. Czy - Pana(i) zdaniem -
w naszym krajupowinna być ustalona kwota naiwyższych dochodow. której
nikomu nie wolno byłoby przekraczać?

(I-tak)*

29-z Zadam teraz Panu(i) pytanie dotyczące Pana(i) spraw życiowych.
Czy w rozwiązywaniu ważnych spraw życiowych

(1)*moze PanO) liczyć na czyjaś pomoc,czy
* (2) jest PanO) zdany(a) na siebie?

*29A. Na czyj? pomoc może PanO) liczyć? Czy na pomoc:

«

(8 - niawiem ) 1-* 26C3(0-nie)+
V.

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

( I-tak)-> CI"Y. Ile, Pana(i) zdaniom, powinien wyno-
sić podatek od dochodów około 200 lys. zł.
miesięcznie?

(Kwota.

%*26A . Proszę określić w przybliżeniu
kwotę najwyższych dopuszczalnych
zdaniem Pena(i), dochodów na miesięc?

)h 2651

*265 . A ile złotych, Pena(i) zdaniem,
wynoszę obecnie najwyższe z uzyskiwa-
nych w naszym kraju dochody miesię-
czne?

( A) najbliższe] rodziny?
(0 ) dalszej rodziny? .
( C) przyjaciół i bliskich znajomych? (O-nie) ( 1-tak)

(O-nie) ( 1-tek)-* Al. Jakich?

(O-nfe) ( 1-tek)
(O-nte) ( l-tak)

( Kwota (D) irzędów i instytucji?
)h

(0-nie)~*C2-Y C?y nawet, gdy ich miesięczne
dochody przekraczają 200 tys. zł. ? OPINIE O SPOŁECZEŃSTWIE

( Kwota ) {* 20) ( 1-nawet wtedy nie) l-»281
(2-powinni)-* Ile powinni płacić ?

30; Chciał(a)bym ustalić, w jakim stopniu Pand) zgadza lub nie zgadza się
i kilkoma opiniami dotyczącymi naszego społeczeństwa. Tu jest karta
odpowiedzi { Wręczyć Kartę I) Czv z . opinia, że .... [ odczytać ( A)]....
PanO): ( 1 ) zdecydowanie się zgadza, (2) raczej śle zgadza, (3) raczej się
nie zgadza, czy (4) zdecydowanie się nie zgadza. [Odczytaćod B) do (E)j

(Kwota.̂ . )

27-x. Sg różne opinie na temat tego, ile powinni zarabiać pracownicy z
wyższym wykształceniem - ci, co ukończyli na przyk ład politechnikę lub
uniwersytet Czy uważa PanO), że:

"T£ ( nis
wim )

zdecydo-
wanie się
zgadzam

raczej
się nie

zdecytfo-
się nie

zgadzam

raczej
się zga-

dzam
Treśćopinii

zgadzam
(2) ( 4)( 1 ) ( 3) (6)(l)*pracownicy ż wyższym wykształceniem powinni zarabiać więcej od

pracowników,którzy takiego wykształcenia nie maj?, czy też
*(2)*zarobki raczej nie powinny zależeć od wykształcenia?
(3 - innawypowiedź

CA) Prawo do strajku jest
ważnym prawem każdego
pracownika.

) (B) Jeżeli pracownicy tego ~
chcg, w zak ładzie pracy w •

powinien Istnieć więcej
niż jeden związek zawodowy.
(OBez silnej władzy z ~
kierownicz? roi? PZPR Polacy
będ? zawsze przysparzać
k łopotów sobie i Innym.
(D) W naszym kraju zbyt
dużo ludzi doznaje różnych
krzywd w pracy zawodowej.

+ 27A. A od czego przede wszystkim powin
ny zależeć zarobki pracowników? :

•

*27A. O ile pracownicy z wyższym wykształ-
ceniem powinni przeciętnie więcej zarabiać od
pracowników, którzy takiego wykształcenia
nie maję? Proszę podać orientacyjna kwotę
na miesłęc?

;.v;

:*

(Kwota ... )

(E) Byłoby z korzyścię dla pro-
dukcji. gdyby samorząd pracow-

ontroiował dyrekcję
28-Y(=25-Z). Ile z łotych powinna - Pana(i) zdaniem - wynosić obecnie w
naszym kraju najniższa płaca miesięczna za pracę w pełnvm wymiarze
godzin?

gdyby samorzgd pracow
Tnie kontrolował dvrekcniczy si

i administracje zak ładu nracv.
( Kwota :)

r-
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33-x. Na codzień stykamy się z różnymi poglądami I opiniami o życiu
człowieka w społeczeństwie. Niektórym z tych opinii i poglądów przy-
znajemy rację, a innym - nie. Odczytam teraz różne zasłyszane zdania )
poproszę. abv Pan(i) oceniKaTUe jest rac ti w każdym z tvch zdań. Tu jest
kartXooDOwiedzi { Wręczyć Kartę II). weźmy takie oto zbardeTodczytac

Czy według PanaO) w zdaniu tym: ( 1) nie ma ani trochę racji, (2)Jest
trochę racji, (3) jest dość dużo racji, czy też (4) Jest w mm bardzo dużo
racji. [ Odczytać {& ) do (D)j.

31. Zadam teraz Panu(i) dwa inne pytania dotyczące 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 sp tak samo ważnej "wzajemnakontrolaT
(0 - trudno powiedzieć, nie wiem )

(A)].

( niewtem,
trudno
powie-
dziać)

jest jestjestme ma
dośćtrochę

rxji
bardzoem
dużotrochę

racji
dużoZdania

recjiracji
(3) (4) <8)(2)( I )

(B). Czy uważa Pan(i), że ustroi socjalistyczny przyniósł większości ludzi
w Polsce:

. (A~X,Z) "Każdy powinien cieszyć się z
tego co ma - gdy chce zbył wiele to irsci.'1( 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)

(8-X,Y) "Jeśli pominąć zfrowie, najwa-
żniejsza rzeczę w życiu sę pieniędza.”

-w* (C-K,?) "Tek naprawdę, to znaczą
większość ludzi ctoa wyłącznie
o własne interesy.”
(D"X,Z) "Nie ma <brudnych> pieniędzy -
sę tylko łatwiejsze i trudniejsze
sposoby ich zdobywania.“ '

(E-Y,Z ) "Często lepiej jest, jeśli za czło-
wieka ktoś zadecyduje - ktoś, kto ma
wiecei wiedzy lufa.doświadczenia."

uczynny może zawsze
liczyć na pomoc innych.’’ :

32-xz. Porównując różne grupy społeczne w naszym kraju, ludzje_ uważaj?
niektóre z nich za położone
( Wręczyć Kartę XZ-I].

:one wyżej, a inne - niżej.:Tutaj Jest podżlałka
Na tej podzia łce najwyższy punkt, jedynka, ozna-

cza grupy położone najwyżej, a najniższy punkt, dziesiątka, oznacza grupy
położone najniżej. Proszę wskazać, gdzie na tej podziałce umleścma)by
Pand) siebie? {Zaznaczyć wybór respondenta ] —: ?

[88- Respondentniedokonał wyboru] -»33I D*
2 D*+
3 *+ *52A. Jaki procent osób dorosłych w naszym kraju zajmuje
4 *+ - Pana(i) zdaniem - to samornieiscg na podziałce. co Pand)? iLiczba
5 0*+ { Jeżeli respondent ma truohości z procentami, należy zapytać: Weźmy pod
6 *+ uwagę sto dorosłych osób w naszym kroju. Ile osób z tych stu zajmuje to
7 samo miejsce, co Pan(i)? Zadawszy to dodatkowe pytanie wstawić
8 *+
9 *+

10 *+

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

( 1 ) został stworzony przez Boga, czy
(2) powstał bez udziału Boga?

)
świat

(8 ~ inna wypowiedź. LJ
35-Y. Jak Pand) sędzi, czy ludzie po śmierci odpowiedz? w ten lub inny
sposób za swoje postępowanie na ziemi?

[ 88- Respondentniepotrafiodpowiedzieć na pytanie 32A] -»32C

(8- trudnopowiedzieć)O-tak) (O-nie)+32B. A leki procent osób dorosłych w naszym
kraju zaimuie miejsca niższe niż wskazane przez Pana(ia)? ( LiCZPa ) ..•A.

36-v. Stysży się czasem pog1ęd,żena świecie nie ma sprawiedliwości.gdyż
ludziom dobrym i uczciwym często źle się wiedzie, podczas gdy ludziom
złym i nieuczciwym często wiedzie się dobrze. Czy z tym poglądem32C.Wskazujęc swoje miejsce na podziałce /co Pond) przecte wszystkim farał(a) pod uwagę?

( 1 ) zdecydowanie się Pand) zgadza,
(2) raczej się Pand) zgadza,
(3) raczej się Pand) me zgadza, czy
(4) zdecydowanie się Pand) nie zgadza? (8 - inna wypowiedź. LJV”,

» ...-ar:
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iHISTORIA RODZINY

Jednym z celów naszych badań jest .ustalenie danych dotyczących historii Pana(l) rodziny.
37. W którym roku urodzi ł si ę Pana(i). o jciec? ( Rok urodzenia............
[ Jeżeli respondent nie pamięta, zapytać, He ojciec me M i dokom obliczenia. Jeżeli ojciec
nie żyje zapytać, w którym reku umarł i He miał wteć\' Jat, a następnie dokonać obliczenia ]

38. Jakie Pana(l) ojciec uzyskał wykształcenie? [ WręczyćKartę Ml]

( 1 - niepełne podstawowe) (:2 - podstawowe)
( 4 - niepełne śrechfe ) (5- średnie zarodowo )
(7 - pomaturalne) { %,- niepełne wyższe)

39-Y.De dzieci miał Panad) oiclec wliczając w to Pana(i^).[ Chodzi o wszystkie
ckieci, niezależnie od małżeństwa i czy żjję czy nie\ { Liczb3,

43-v. Czy Panowie/Panie/Państwo wspólnie się wychowywali?
(Mak) (O-nle)

. 44. Co- robił Panad) oiciec.gdy mlał(a) Pand)14 lat? { Jeżeli ojciec wtedy nieżył, wstav,rfć X ( ), zapytać o ostatnię pracę, apo A-C.45-* 54. jeżeli nie pracował,wstawić K i pytaćo najbliższy d.resjeźeb "nie wiem". X ( ) -pytać o opiekwa,apo A-C.45- 54]

A. W jeklm zawodzie pracował?.
B. Na jskfm stanowisku?...
\ Ewentuafnie ; Co w pracy robił?

)

(3- zasachicze zawodowe )
(6.- średnie ogófne)
(9 - wyższe )

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

45-X. Czy Pana(i) ojciec wykonywał ten sam rodzaj pracy
( 1) od początku, gdy w ogóle zaczął precować, czy też(2) gdy zaczęł precowsć miał inny rodzaj pracy? ->4SA. W j ĉim zawodzie im jakto

stanowisku wówczas praowoł?

(O-nfe)
44Jeżeli respondent stwierdzi,że jest jedynym dzieckiem swego ojcs

Jeżeli respondent stwierdzi,że Jego ojciec miał dwoje dzieci, należypo
wiedzieć: Porozmawiajmy o te ł drugie j osobie -*4Q

Jeżeli respondent stwierdzi,że ojciecmiał troje lub więcej dzieci to na-
leżypowiedzieć. Porozmawiajmy o najstarszej osobie z Panad) rodzeni

s i w a--*4 0 — —
40-Y. Czv iest to: (i) brat, czy (2) siostra?

4ł -y. tle ma lat?

A/B

46-Y Czy w wieku mniej więcej 14 lat rnieszkał(a) Pand) z oboicnomrodziców?
(I- tak) 1-47] (O-nle)*

*46A. Kto sprawował nad Panemda) opiekę,qdy roiał(a) Pand) 14 lat?[ Jeżeli respondent podaje dwie lub więcej osob, to /rosie o wybór taj osoby, która byłagłowęgospodarstwa domenYego]
U

{ S-n/eżyje.p. 44)) lJeślimniejniż t8 -+ 44]( Lat.
42-Y. CO Pana(i) brat/sióstra robi? [Najstarsza osoba z rodzeństwa lub jedyny no-
dzońy trat, jedyna rodzona siostra]. Czy obecnie pracuje? . .. .

(1- tak)* (O- nie) -*42A. A co robi? ( 1 - pozostaje na rencie lub emeryturze )[-*43]
( 2 - uczy $% ){ -*43] .
( 3 - zajmuje się domem, dziećmifr* 43]
(4 - inne )E-*43] •

'

[ iJeżeli respondent podał dom dziecka Hi fmę instytucję wychowawczy **>49]

*46B Corobiła ta osoba. qdv miał(a) Pand) 14 lat?[ Jeźafi ta osoba wówczasniepracowała, należy zapytaćo ostatniępracę]

A. W jakim zawodzie pracowała?.
' B. Na jakim stanowisku?

C. Czy osoba ta pracowała wówczas w zokładzie/oospodarstwie
rolnym należącym do niej lub jej rodziny?

*42B. Jakff ma pracę?

A. W jakim pracuje zawodzie?.

B. Na jakim stanowisku?

C. Czy pracuje w zakładzie /gospodarstwie rolnym
należącym do mego/niej iuti jego/ jej rodziny?

- «42C. Czy Panad) brat/siostra zawsze pracował/a w tym zawodzie?

( 4 3]

|

(O-nie)( i“tak)
( 1-tek) (O-nfe)

47-Y. ile osób łęcznie z Panemdj) mieszkało wtedy (gdy miał Psnfi)razem w rodzime, w której się Pand) wychowywał(a),?
J 4 Jat )

(0-nie)-»42C1. A w jakim zawodzie pracował/a brat /siostra, ody

podeimowoł/a pierwszy w życiu prace?
• zil ( Z icćbaosóu

4B-v A ile izb fęicaiie z kuchnia zajmowała Pan(l) rodzinaczasie?

\

[ Dopytać, czy w prywatnym rolnictwie 1 w tamtym
( Liczba izb )104
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Narzędzia badawcze Kwestionariusz badania "Strukturasoo-teczn^H*

Gdzie Pan(i ) mieszkał(a), gdy miał(a) Pan(i) 14 lat? Czy wtedy 54. A co robił Pana(i) dziadek ze strony ojca. gdv bvł mnie ) więcej wPanad) wieku? \Jeżęiidżiadek wówczas nie z\łłub nie rracowsł. czv też respondent
nie wie, należy zapytać o pracę dziacka w okresie, o którym respondent ma informację,anastępnie postawić X ( )]

49-Y.
mieszkaKa) Pan(0;

(2) w miasteczku lub mieście?(Ona wsi,

50-Y. Proszę sobie przypomnieć, jak zachowywali się w okresie Pana(0
dorastania ci dorośli, którzy zajmowali $ię_Pana(i).wychowaniem. Czy A. W jakim pracował zawodzie, co robił?.-

B. Czy dziadek ze strony ojca pracował w zakładzie /gospodarstwie
rolnym należącym do.niego U) jego rodziny?

UJ

(A) starali się,oby Pan(i) miał(a) mnie) więcej wszystko to co rówieśnicy? (1-lak) (O-nie)

(B) wymagali od Pana(i) czegoś, co wywoływało wstyd lib onieśmielenie? ( 1-lak) (O-nło)

(C) zbył często zabraniali rzeczy, na które pozwalano Pana(i) rówieśnikom?- (1-lak) (O-nie)

(D) dużo mówili o Pana(i) wadach, a mało o zaletach? (1-tak) (O-nie)

(E) byli często zbyt surowi? O-lak) (O-nie)

O-tak) (0-nte)
55. Czy Pand) wie , w którym roku urodzi ł się Pana(i) dziadek ze stronyojca? [i/eże/i respsndsnt nie pamięta, (o należy starać się ustałić przybłiźonę ćatf\

(l-tak) - 55A. W którym roku? (Rok(O-nie) -> 55B, Czy dziadek ze strony ojca żyje?
)

51-Y Czy w okresie Pana( i) dzieciństwa lub dorastania zdarzało się Panu
(i)

dostawać lanie,czyli być zbitym przez kogoś z Pana( j) rodziców (opiekunów )?

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

52-Y.Owa następne pytania nie dotycz? już spraw osobistych.

(A) Jak Pan(i) sędzi, ile przeciętnie lat ma człowiek. gdv zaczyna _być
zdolny do samodzielnego myślenia? [ w przyyacku trochości lub mikania jecho-

znacznej opowiedz! należy prosić o podania przedziału wieku ]

(Mak) -* BI.Me ma lal? ( LsL„.
(O-nie) -* B2.W którym umarł roku? ( Rok.

• -» B3.lle miał lat, gdy imarł? (Lat

)
)
)

56. Jaki jest Pana(i) stancywilny?
[ Separację traktujemy jak rozwiedzenie i zadajemy 56 w zmodyfikowanej wersji Jżaif(3) lub ( 4) w odpowiedzi na 56, to SI dotyczy' ostatniej procy w małżeństwie. Zawszechodzi Dostatnie małżaistwo. ]
(1- kawaler, panna) [-* 61] ,

. {2- żonaty,mężatka) ~>56A. W którym roku Państwo się pobrali? ( Rok )
(3~ wdowiecra ) -> 56B. W którym roku Pan(i) owdowiał(a)? . ( Rok.

)•>••

(B) Jakie sę ważne cechy dla rozwoju dziecka w wieku 10-14 lat? Proszę
wybrać trzy - Pana(i) zdaniem - najważniejszecechy!WręczyćKartę Y-I
apo odpowiedz!podkreślić trzycec/nĄ. Ateraz z tych trzech cech proszę
wybrać zdecydowanie najważniejsza, [ Zakreślićznakiem X] )

56C. W którym roku Paistwo się pobrali? ( Rok )
(4- rozwiedziony,~a ) -> 56D. W którym roku następ#

( 1 dobre wychowanie ) ( 2 apawfedżialnosc ) (3 schŁtfmć ) ( 4 umejętneść kierowania setę )
{ Spilność w szkole ) {6 wyczucie i rozwapa) {1posłuszeństwo roetfeom) (8 ciekawość )

( 88- nie wiem, truoho powiedzieć) rozwód? ( Rok. )

- 56E. W którym roku Państwo się pobrali? (Rok..,, ){Jeżeli zpoprzednich pytańwynika,że ojciec respondentanieżył,gdy
respondent miał \ A lat lub,zerespondent niezna oJca^SA| 57 Co robi Pana( j) żona/maż. Czy obecniepracuje? ( Jeżeli (3)/(4) «/ orpwiaźrina 56, to zapytać : Co robił(a) Pana(i) żona w chwili ustania małżeństwa? Czy wówczaspracował!0)? ]

Si

53. Rozmawialiśmy o Pana(l) ojcu. Chciał(a)bym jeszcze zapytać, co robił
Pana(i) o jciec. odv bvł w wieku, w którym jest Pand) obecnie? [ Jeżeli ojciec
wówczas nie żył lub nie pracował, należy zapytać o ostatnię pracę ojca i postawić X ( )] ( Ewentualnie \ Czy męż/żona pracuje lii) pomaga na stałe w indywidualnym

gospodarstwie rolnym? Jeżeli tak, to należy tę informację zapisać w S7D J
A. W jakim pracował zawodzie?....
B. Na jakim stanowisku?

[ Ewentualnie : Co w pracy rob#?....’
C. Czy ojciec pracował wówczas w zakładzie/
Gospgjgfotwie rolnym należęcym do niego lub jego rodziny?

>«V< ( l- tak)* (0- nie) -*57A. A co robi? ( i - pozostaje na rencie lub emeryhrzs )
( 2 - uczy się )
(5 - zajmuje się domem, dziećmi)
( 4 - inne )

- 57B. Gzy męź/żona kiedykolwiek procowsKa)?
(0-nie)[-» 59) ( Mak)-» 57C.Kisdy przestał!a)? ( Rok.,[ Jeżeli tak, topytamyoostatnię pracę]

(Mak) (O-nie)
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60-x. A co robił ojciec Pana(i) męża/żony gdy m?ż/żona miał(a) okołolat?[ Jeżeli ojciec męża/żony wówczas me żył tub nie pracował, należy zapylaćprac? ]

A. W Jakim pracował zawodzie?..
B. Na Jakim stanowisku?..........
[ Ewentualnie : Co w pracy robił?

C. Czy ojciec Pana(0 męża/zony pracował w zakładzie /
rolnym należęcym do niego lub jego rodziny?

NAJBLIŻSZY ZNAJOMY
61. A teraz proszę się zastanowić, kogo uważa Pan(i) za osobę, L Mungłgcza Pana(la) wieży najbliższej Drzyiazni 7 pomijajgc członków najbirż-szej rodziny, ( le łat rna ta osoba? f Jeżeli reswndent stwierdzi, że z nikim nie łęczapo więzy przyjaźni, wstawić X ( ) i powiedzieć : Chodzi o osobę, z którę się Pon(i)najlepiej zria]

Nar̂ edzi^ fafldawcge

*570. Jakg pracę ma Pana(t) mgż/żona?

A. W jakim pracuje zawodzie? ‘ ... ..
0. Na jakim stenowisku? ...

[ Ewentualnie : Co w pracy robi?

C, Czy męż/żona pracuje w zwiadzie /gospodarstwie
rolnym należęcym do niego/niei lub jego/jej rodziny?

58-x.Co roblł(a) Pana(i) żona/męż bezpośrednio przed zawarciem zwięzku

małżeńskiego? Czy wówczas pracował(a)?

[ Ewentualnie : Czy męż/żona prscował(a) ki) pomagał!a) na stałe w indywidualnym

,
gospodarstwie rolnym? Jeżeli tak .to należy tę informację zapisać w *58B ]

był(a) na rencie lub ernetytirze)
( 2- uczył(a) się)
(3 - zajmował(a) się domem, dziećmi)
( 4 - inne ) .

14
o ostatnię

(O-nie)( 1-tEk)

rstwie152035 ( Rek) (O-nie)

( j- tak)* (O- nie) ~»58A. A co robił!a)? ( j I -

{Lat )62. Czy jest to:
»580. Jaka pracę miał(a) Panalilil̂ ż/zona?

A. W jakim pracował!a) zgodzie?

8. Na jakim stanowisku?

CI) kolega lub koleżanka z pracy, (2) kolega lub kolożeftks ze szkoły,(3) sęsiod lub sgsiacfca, ( 4) ktoś z dalszej rodziny, czy (5) ktoś inny?[ V/ przypadku rolników pomijamy (1) 'kolega lub koleżanka z pray,' "]
Plećznajomego ( Mężczyzna ) (O-Kobieta ) [ Jeżeli sg wątpliwości - zapytać )

64.Od Ilu lat zna Pan(i) te osobę?.. (Odtat^ć

- l - »--1» —i*

[ Ewentualnie : Co w pracy robił!0)?

C. Czy mgż/żona pracował!a) wówczas w zgładzi5 / Gospodarstwie
rolnym należącym do niego/niej lii) jego/ jej rodziny?

59-x. Chciał(a)bym się również zapytać, co Pan(i) robił(a) bezpośrednio
przed zawarciem związku małżeńskiego? Czy wówczas Pan(i) praco-
wała)?

)

Q M̂£Olg-QSQba ta mą_stała prace? f Ewentualnie • Czv osoba la^mSS? VKVakM ro,nVffl? nskży tf ^
U- tak)* (O- nie) r»65A A co rcbi?

(O-nie)( Mak)

(I ~ pozostaje na rencie hi) anerytirzr)(2 - uczy się)
(3 - zajmuje się domem, dzwoni}
( 4 - im& )

-»650. Czy osoba ta kiedykolwiek pracował!a)?

[ Ewentualnie : Czy wówczas pomagał!a) Pan!i) na stałe w indywidualnym
gospodarstwie rolnym? Jeżeli tak . to należy tę informację zapisać w

(O- nie) ->59A. A co Pen(i) !I- był(a)m na rencie Id) erńerytirze)
robił!a)? (2 - ucz}d(a)em się)

(3 - zajmowal(d)em się domem, dziećmi)
’ (4 - inne ) -

(l- tak)*
(0~nie)H65J] Cl-tak)-* 65C.Kicdy przestał!e)? (Rok,..[ Jeżeli tak, topytamyoostatnię pracę]*M®. Jaką pracę ma ta osoba?*590. Jakę miał(a) Pana(i) pracę?

A.W jakim pracował(a) zawodzie?.......,*..
B. Na jakim stenowisku?

[ Ewentualnie : Co Pan(i) w pracy robił!a)?.

C. Czy pracował!a) Pan(i) w
rolnym należnym do Pana!i) lub Pana!i) rodziny?

A. W jakim pracuje zawodzie?...
B. Ha jakim stanowimy?.........
IEwentualnie : Co

•f »-
....

«v

w precy robi?..
C, Czy osoba te pracuje w zakładzie ./gospodarstwie

rolnym należącym do niej lii jej rodziny?

V. a.

{ O-nie)( Mak)
( l-tó) (O nk;)
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*72A. Czy uważa Pand), że

Narzędzia badavczc _ 1 air

66-z Jakie wykształcenie ma ta osoba?
Tu jest karta (WręczyćKartę III)2. wśród Pana(i) znajomych:

(!) wszyscy maj? podobne poglądy na tematkłopotównaszego kraju,. :(2) tylko niektórzy maj? odmienne poglądy niż reszta,(3) prawie każdy ma inne poglądy?(4- innawypowiedź:

(I- niepełnepodstawowe )
(2- podstawowe)
(3-* zasadnicze zawodowe)(4- niepełne średnie)
(5-*średnie zawodowe)(6- średnie ogólne )
(7-* pomaturalne )
(8- niepełne wyższe)
(9-* wyższe )

*66A. Jaki kierunek lub specjalność?

)
73-z. Czy w cięgu ostatniego miesiąca zdarzyło się Panud) spotkać zktórymkolwiek z Pahad) najbliższych znajomych u siebie w domu lub uniego w domu?

(1-tak)
74-z. Czy ktoś z Pana(i) bliskich

(O-nie)

(O-nie)

znajomych jest członkiem PZPR?
{ Liczba.

67-z. Ile upłynęło czasu od Pana(i) ostatniego spotkania z tę osobę?

) (Dni............. .){ Miesięcy. ) ( Tygodni.

68-z. A jak dużo czasu upłynęło od poprzedniego spotkania?

(l-tak)*-> 74A. Jte osób? )
-* 74B. Czy wśród tych osób jest Pana(i) ...znajomy, o którym rozmawialiśmy ?

najbliższy
)) (Dni.) ( Tygodni.{ Miesięcy.

{I-tak) (o-nie)69-z. Pytaliśmy Panada) o najbliższego znajomego. Teraz chcemy zapytać
jeszcze o inne osoby, które zalicza Pand) do bliskich znajomych Ilu ma

Pand) tego rodząiu znajomych - razem z osobę, o której rozmawialiśmy?

) (88- nie mmi bliskich znajomych )[- 89]
[ Jeżelirespondentaktualnienippracuje fubJestrolnikiem -+94]( i fczbaznajomych

[ Jeśli w oc&wiedzi na 69 liczba jest mniejsza od 3M respondent jest rojnikiem -* 73]
75-Y. Porozmawiajmy jeszcze o Pana(i) pracy. Czy doświadczenia nabytew Pana(i) pracy przydaj? się Panu(i) w rozwiązywaniu Pana(i) codziennychproblemów poza prac? - na przyk ład w życiu rodzinnym lub załatwianiuróżnych spraw?-70-z, ilu wśród nich jest pracownikami umysłowymi, a ilu pracownikami

fizycznymi? .. CI-tak) (O-nie) { inne.)( L fczba pracowników umysłowych....

{ Liczba pracowników fizycznych-,...,

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

( 1 ) wszyscy dobrze się znaj?
(2) większość zna się dobrze, ale s? tacy, którzy się słabo znaj?
(3) większość zna się, ale słabo
(4) prawie nikt nikogo nie. zna?
(5- połowa znajomych zna się dobrze, apołowanie )
(6- inna wypowiedź: "

J76-Y. Proszę powiedzieć, jak Pand) ocenia własne zarobkiposiadanego wykształcenia. Czy uważa Pan(i),wykształcenia, zarobki jakie Pand) ma sę:‘
(D* o wiele za niskie,(2)* za niskie,(3) mniej więcej takie, jakie powinny być,(-* 77](4)+ za wysokie,.czy(5)+ o wiele za wysokie?(8- nie wiem, trudnopowiedzieć)

+ 760.

) w stosunku doże w stosunku do Panad)

v
* 76A. A o jak? kwotę za niskie? A o jak? kwotę źa wysokie?

{ Kwota.
72-z. Czy z bliskimi Panud) znajomymi zdarza się Panu(i) dyskutować
k łopoty naszego kraju?

( 1-tak)*
(Kwota, )

)

stosunku do Panfl(iVstanowiska
(O-nie) 77-Y. A czy - zdaniem Panad) - wczego, zarobki jakie Pand) ma sa:2 W wersji X i Y pylenie o wykształcenie znajomego (65.1) zadawane było bez użycia

Karły Ili. Ankieter miał zapisać sformułowanie podawane przez respondenta.
:£ .(I)* o wiele za niskie,(2)* za niskie,

(3) mniej więcej takie, jakie powinny być. f-?alHI
no

***“ •’ ••• V W,V .•. v!v
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(4)+ za wysokie,czy
(5)+ o wiele za wysokie?
{8- nie wiem, trudnopowiedzieć)

+ 77B. A o Jak?kwotę za wysokie?

(Kwota.

81-x. Kogo przede wszystkim ta sprawa dotyczyła;
( 1) Pana(i) osobiście,!rhpiwciahy (2) najbliższej rodziny ( współmałżonka dzieci, rcddcćw. ro&eństm ),więcejniż jeden (3) dalszej rodziny {m. (Pisaków, teściów, kuzynów )

wybór ] (4) bliskich przyjaciół
(5) znajomych, czy jeszcze
(6) innych osób? - Jakich?.. .

*77A. A o jak? kwotę za niskie?

{ Kwota. ...))

78-Y. Niektórzy ludzie maj? mniej a inni więcej do stracenia w swojej

pracy. Czy Pana(i) zdaniem, ludzie maiacy tak? pracę lak Parni) licz? się z
możliwości? niekorzystnych zmian w ich sytuacji zawodowej?

(8- trudnopowiedzieć, nie wiem )h79) .
82-x. Czy w trakcie załatwiania tej sprawy:

( ) -tak)* * (0-nie)[-»79]

»78A. Na czvm takie niekorzystne zmiany mogłyby polegać?
( 1) radzt ł(a) Pan(i) sobie wył?cznte sarn(a)
(2)*częśctowo sam(a),a częściowo z pomoc? innej osobylub innych osób, czy
(3)*zdał(a) się Panu) na pomoc innej osoby lub innych osób?U

*76B. Od kogo lub czego zależ? przede wszystkim te zmiany? Czy od:
[ Alożtiwa więcej niż icżi? apwiedf ] . .

(!) bezpośrednich lub dalszych przełożonych w zak ładzie pracy
(2) władz i administracji spoza zakładu waty,: ,.—, l̂i -
ii ) sytuacji gospodarczej kraju,czy też od
(4) innych przyczyn?-̂ !. Jakich?
(8 - trudnopowiedzieć) .

79-Y. Czy w ostatnim okresie zastanawiał(a) się Pan(i) nad zmian?
(A) zakładu pracy?
(B) zawodu?
(C) stanowiska pracy/roboczego?

*82A. Kto pomogoł Pmu(i) _ przeds wszystkim? Czy był ta
( 1) ktoś z bliższej lub dalszej rodziny, • -( 2) ktoś spośród przyjaciół iii) znajomych, :
(3) ktoś z urzędu łub instytucji załatwiającej sprawę.(4) ktoś z kierownictwa zakładu pracy hh
(5) ktoś z organizacji społecznych lii? politycznych, czy też(6) ktoś inny? - Kto?

[Dopuszczalny
więcejniż jeden
wybót' ].

. j • • • •

83-x. Czy sprawa ta została załatwiona pomyślnie dla Pahad)?
(O-nle) v -\ ' V •

. - v • . .
(I-tak)-* 83A. Czy sprawa ta wymsgała od Pcna(i);

( A) pisania odwołań lub skarg? • * • ( I-tek) (O-nle), (B) korzystania ze znajomości, "dojść"? • ( Mak) (0-nte)(C) specjalnych nakładów finansowych (lii) rzeczowych)? ( Mak) (0-nie)

84-x. Czy s?dzi Pan(i), 2zwrócił(a) był(a) Pand) r

( 1-tak) ; (0-nie)
(i-tak) • ; (0-nie)
(I-tak) r (0-nie)

CZŁOWIEK WOBEC URZĘDÓW I INSTYTUCJI

80-x. W naszym życiu jest wiele spraw, z którymi zwracamy się do
różnych urzędów i instytucji. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zdarzyło
;>ię Panu(i) załatwiać dla siebie lub dla kogoś innego jakgs ważn? sprawę w
urzędzie lub instytucji? [ Ewentualnie : Cnodzi o sprawę poza własnym zakładem pracy]

(0-nie)h851
( 1“tak, jedn? sprawę) -KShcieKalbym, aby Pan(i) podzielfł(a) się

swoimi uwagami na lemat tei sprawy.
(2-tak, dwie lub więcej sprawHChciaKaJbym, eby Pan(i) podzielił( a) się

- ” swoimi uwagami na temat naiweżnlelśzBi strawy ‘

[ Wytrze jffchę - najważniejszy - sprawę J.

ze w urzędzie lub instytucji, do której Pand) sięnależycie traktowany(a)?
( 1-tak) (O-nle)

85-x. Proszę wzięć pod uwagę wszystkie swoje dotychczasowe kontakty z-urzędami I instytucjami, w których załatwiał(a) Pand) jakieś sprawy. Czysadzi Pand), że na ogół te urzędy i instytucje załatwiały Pana(i) sprawytak, jak powinny? Czy *
(1) zdecydowanie tak
(2) raczej tak
(3) raczej nie,czy
(4) zdecydowanie nie? (8- inna wypowiedź....\—\uJaka to sprawa?...

i12 113



Narzędzia badawczg
Kwestionariusz badania -Struktura snołecnaa

{ jeżeli respondent niepracuje Jub jest rolnikiem -* 87 ]

86-x. Czy uważa Pand), że w porównaniu z pracownikami umysłowymi,
robotnicy s? traktowani w urzędach i instytucjach, w których załatwiaj?
jakieś sprawy

89-z. Przeczytam teraz Panu(l) kilka zdań. Po każdym .zdaniupowiedzieć, czy z tym zdaniem Pan(i) O ) zdecydowanie się zaadza. (2)raczej- się zqaaza, (3) ani sie zgadza, ani się nie zgadza, czy teź wPan(1) (4)raczej się me zgadza, lub (5) zdecydowanie się nie zgadza. Tu jest kartaodpowiedzi. (Wręczyc Kartę 2-1).

prósz
( 1) zdecydowanie gorzej
(2) raczej gorzej
(3) tak samo
(4) raczej lepiej,czy
(5) zdecydowanie lepiej?
(0- innawypowiedź....... (zdecydo- [ (raczej

się zgo- zdecydo-jMe wiem.
/rufy

powie-

ent się J (raczej
kgarfzam się nie
' ani nie) zgadzam)

) freśćsformułowania wame się
zgadzcm) wame

się nie
zgadzam)

tkam)

OCENA SYTUACJI MIESZKANIOWEJ c&eć( 1) (2) (3) (4) (5) (8)Bez dodatkowego wynaęrĉ. dzerria ludzie nie sg gotowi
podejmować się w pracy
dodatkowej ocfrwiedzialrcści.

87-x. Chciał(a)bym porozmawiać o Pana(i) sytuacji mieszkaniowej. Czy
obecnie mieszka Pan(i) w warunkach.

(D* dogodnych (~»* 87A]
(2)+ niezbyt dogodnych, ale znośnych [~» + 87Bj, czy *

(3)@trudnych do zniesienia? [-» @0701
(8 - inna wyoowiedź-

0. Robotnicy me sę zainte-resowani zdobywaniem
kwalifikacji i umiejętności,gdy nie otrzymuję za tododatkowego

.) {-> 88]
"""

wynrmdzenia.C.Nierówności społecznautrzymuję się ponieważkorzystaj? na tym ludziebogaci i wpływowi.

*87A.Proszę teraz pomyśleć +87B Proszę teraz pomyśleć @07C.Proszę teraz pomyśleć
o najgorszych warunki
mieszkaniowych, z jakimi

można się zetknęć w naszym
... kraju. Czy w porównaniu

z tymi warunkami, Pana(i)
warunki mieszkaniowe sę:

o warunkach mieszkaniowych
z jakimi najczęściej można

się zetknąć w naszym
kraju. Czy w porównaniu
z tymi warunkami, Pana(i)

warunki mieszkaniowe sę;

o najlepszych warunkach
mieszkaniowych, z jakimi

można się zetknęć w naszym
kraju. Czy w porównaniu

z tymi warunkami, Pana( i)
* warunki mieszkaniowe sę:

D.Nikt nie studiowałby całymilatami by zostać lekarzem ki)prawnikiem, gdyby nie oczeki-wał, że będzie zarabiał dużowięcej niż zwykły robolnfr.E. Duże różnice w dochodachsę niezbęcte dla zapewnienianaszemu krajowi . dobrobytu.

--i.

( l.) +dużo lepsze?[-» +87Bl
(2) trochę lepsze [-*87D]
( 3) nie lepsze lub niewiele

lepsze t-*87D]

( 1) + dużo gorsze? [-* +0761 ( i) lepsze [->87D]
( 2) trochę gorsze I-> 881
(3) nie gorsze lub niewiele

gorsze h88]

( 2) gorsze (->871.)]
(3) ani gorsze,

ani lepsze? [->87D]

F. Nierówności społeczneutrzymuję się ponieważkii lufcie nie łęczę się razem,by te nierówności zlikwidować.

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

... [...]‘•V

90-z. Czy - Pana(i) zdaniem -różnice w zarobkach s§;
88-x. Czy Pana(i) obecne warunki mieszkaniowe $ę:

( 1) lepsze niż przed 10-ciu laty,
(2) takie same,czy
(>) gorsze niż przed 10-clu laty?
(8 - trudno powiedzieć)

aby ludzi skłonić do wydajnej
( t) bezwzględnie konieczne,(2) raczej konieczne,(3) raczej niepotrzebne,czy(4) całkowicie niepotrzebne?(8-nie wiem, trudno powiedzieć)

Pracy duże

. .

*.v.
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mmi o ZAWODACH i ZAROBKACH . SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
- jakie osoby - mieszkaj razem z Panemd?) I *worzg lednogospodarstwo domowe, tzn. wspólnie gospodaruj pieniędzmi. korzystaj?ze wspólnej kasy.

' Proszę wymienić wszystkie osoby, wtaczając w (odzieci. Proszę określić kim te osoby s? dla Pana(i) i podać wiek tych osób.( 1 - hosobowe gospod ćbmowe -95. Wtedy' pyiania 95,98,102, 103 Graniczyćdoosoby' - respondenta ; motyffcacja ta jest zaznaczona Mera m przed nmer&n pytana]

92-iIle według Pana(l) ludzie w tych
zawodach powinni w naszym kraju
przeciętnie zarabiać, jte* Pana(i)
zdaniem,powinien zarabiać na
miesiąc pracujący w przeciętnych

warunkach
Todczytać zawódzponiższej listy )

94. Kto
91-z. !le Pana( j) zdaniem wynosi
wnaszym kraju przeciętna p łaca
w niektórych zawodach. Jest
oczywiste,iż wiele osób nie
wie tego dok ładnie - tu
wystarczy Panad) oszacowanie.

He “ Panad) zdaniem - zazwyczaj

zarabia u nas na mtesigc. pracu ją-
cy w przeciętnych warunkach
i odczytaćzawódzponiższej listy)

Żawodydo odczytania

[ Przy 91-z i 92-z Osoba- Kim dana osoba jest Wiek Jeżeli dana osoba ukończyła
wpisać dtarespondenta oscby 94A. Jakie
kolejny ( Pokrewieństwo- w la osoba ma
numer '. por. instrukcja ) fatach wykształ -

cenie?

18 Jat, to należy zapytań
9-IB. Co la osoba robi? Czy jest
pracownikiem zatruchicnym na
( 1) stanowisku robotniczym , czy

(2) nierobotniczym? Czy jest ( 3)
{ karta III] właścicielem źskłsdb , ( 4) rotoikiem?

Czy jest (5) emerydm kć rencista-i. - - *

wręczyćKartę Z-U]

Powinien
zarabiaćzł

Zarabiazł y\

( A) Murarz
• V:

. ::i

(B) Lekarz" internisto
"h
"d. na fu?

(C) Urzęchik bankowy 3)
•:v I Respondent XXIJeżeli pozycja "współmałżonek " nie ma zastosowania,

Współmałżonek _

X ( X ) - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
to rubrykę tę należy wykreślić]: .(O) Właściciel małego sklepu :;:.v

(E) Dyrektor dużego przedsiębiorstwa LKizmimmmmmm“i»—,v.vł-^mK«w,j—w,

(f) Robotnik wykwalifikowany w fabryce f!v-

i h
(G) Robotnik rolny . •*:

(H) Sekretarka

(I) Kierowca autobusu komunikacji miejskiej
[W oryginale tabela przeznaczona dla wieluosób]

(J) Niewykwalifikowany robotnik w fabryce

(K) Minister 9,4f• Kategorie wyksrtałrrnm

1 ) (8- mąełne wyzsze ) (9- wyższe ) '
!Jeżeli respondent nie może się zdecydować, należy wpisywać w apow/ed?/ę rubrykę HWj

PORÓWNANIE MiąDZYPOKOLENIOWE

[ Jeżeli /respondent nigdy nie pracował lub gdymiał on 14 lat jegoojciec
nie żył łub teżbyłmunieznany -* 94] '

93-z, Jedno z poprzednich pytań dotyczyło zawodu Pand) ojca w okresie,
gdy miał(a) Pand) 14 lat. Proszę pomyśleć jeszcze raz o zawodzie ojca z
tamtego okresu 1 o swoim obecnym [ lub : • • ostatnimizawodzie; Gdy porównuje

Pand) swoi? pozycje zawodowa z pożyci? zawodową ojca, to czv wydaje
się Panu( i) że - ogó lnie biorgc - Panad) obecna pożyc ia zawodowa jest:

94B: Wpisać iednęz podanych kategoriiW przypadku kategoni ( 1)i { i) wpisać także
'

nazwy wykonywanego zawodu. Jeżeli przyjakiejkolwiek osobie wystgoda kategoria (4) wstawić X w lirykę C wjote/iGospo-darslwo Rolne na stronie 23.
Inne sytuacje oznaczyć (7)i opisać słownie

Upewnić się, czy' respondbnf podał wszystkie osoby nszsm zamieszkałe i ptowadrace wspólnegospodarstwo domowe. Zwrócę uwagę na to, czy zostały ztp/sane wszystkie dred. Jeźefijakieś osoby czasowo nie mieszkąię
'

niżem - zaznaczyć słownie na marginesie, które to osoby.( i ) o wiele wyższa niż pozycja ojca, (2) wyższa nu pozycja ojca,
(3) mniej więcej taka sama, (4) niższa niż pozycja ojca,czy
(5) o wiele mższa niż pozycja ojca? (8- nie wiem, trudno powiedzieć )

\ 16 ; . i 17
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100. Od którego roku mieszka PanO) w tym ( wybrać właścłwe\
- mieszkaniu [ w bkiu. kamienicyJ7 (Rok,

. - domu ( jednorodzinnym )[ wilii, segmencie, bliźniaku# {Rok
- mieszkaniu [ w innym obiekcie .

SYTUACJA MIESZKANIOWA

fn95- Chciał(a)bym sporządzić dok ładny spis wszystkich pomieszczeń
użytkowanych przez PanaOą) i osoby z Pana(i) gospodarstwa domowego

Czy wsrod użytkowanych pomieszczeń jest:

) • •

)

X Rok, ...)
(A) icuchiia 2 oknem na dwór (wkfca kuchnia)?

(0-rne)-*A1. A czy jest kuctrria bez okna?
*A2 ł te metrów kwantowych ma

(l-tak)* (O-nie)
ta kuchnia? ( /772 101. Czy jest to lokal:(i-tek)*

(8) oddzielny pokój kb pokoje?
(O-nie)
(Makh* B1. Ile jest pokoi? ( LICZba..

-*82, Ile metrów kwacfrotowych maję pokoje
(ma pokój)?IChodzi o metraż Ipźny] (m2

( 1)*kwaterunkowy niewykuplony, [-MOIA]
(2)+kwaterunkowy wykupiony [~>IOIB]
(3)*spółdzielczy lokatorski (-> 101A)(4)*spółdzielczy w łasnościowy niespłaconyl-»ioiAl(5)+spółdzielczy własnościowy spłacony(-MOi8]
(6)ustanowiący własność prywatny (->ioicl(7) czy jeszcze inny? -* Jaki?

)

96. A czy wśród pomieszczeń użytkowanych przez Pana(ią) w tym miesz-
kaniu (tj. w jego obrębie) jest:

(-M02)
(A) iMscja [ na wsi: z urządzeniem do sphidwamal? (1-tak) (O-nie)

( l-tek) (O-nie)
( 1-lak) (Omie)
(1

(0) łazienka?
(D) przeĄiokój lub sień?
(£ > "jeszcze

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

(1) Pand),

> 101B Na kogo ten lokal
jest zapisany (kto jest

właścicielem)? Czy:

u ? 01C. Kto Jest właścicielem
tego lokalu? Czy:ime pomieszczenie!e) w mieszkaniu?

:•!— - *E1.- Jakie?;..
97. Ile łącznie metrów kwadratowych maî _wszystkte pomieszczęji)jL

7Q.

których mówiliśmy - mieszkalne i użytkowe? 1Wymienić te pomieszczenia Uczy

sf metraż wszystkich pomieszczeń (z kuchnię) ‘

’ - * ’4 * -"* *•*

( 2) któraś 2 osób 2 Pana(i) gospodarstwa domowego,-> IQID Kirn ta osoba jest dla Pana(0?
określić pokrewiaisłwo(3) osoba spokrewniona spoza Panad) gospodarstwa domowego

101E Kim ta osoba jest dla Panad)?
( 4) czy inna osoba? [-» 102]

f:
( /772 J) m

m98.Czy którekolwiek z pomieszczeń, o których mówiliśmy użytkuje Pand)

- lub osoby z Panad) gospodarstwa domowego - wspólnie z osobami nie
należącymi do Panad) gospodarstwa domowego? [ Należy tu przwomn*

które respondent uznał wcześniej za wchotgce do jego gospodarstwa domowego]. , -
( )~takH98A Czy użytkuje Pan(i) wspólnie;

(O-nie) ( Mak)-» At 1 iloma osobami?

i 1ieć osoby. określić pckr&mistwo
: : *.. [ Jeżeli ocfcowwdz w 101 implikuje 101A . to 101F należ}' opuścić , tzn -> !G2 J(O-nie)

(A) kuchnię?

(0) pokój lub pokoje? (O-nie) (l~lak)~» BI He pokoi? ( i ICZba,

( Liczba
) +u 3 OIF. W jaki sposób lokal ten został uzyskany przez obecnego właściciela?Czy został on . .

) :(Liczba.02 Z iloma osobami?
( 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(5- inne

........

(C) inne pomieszczenia? (O-nie )\Mak) ->Cl Ile one maję m2? ( /772.;...
-*C2 Z Ilona osobami Pan(i) użytkuje
. wspólnie te pomieszczenia? ( L iczba..

99.2 A czy w mieszkaniu może Pen(i) korzy-
stać 2 bieżącej wody: (1) zimnej iciepłej,

( 2) tylko zimnej,(3) ®ii zimnej arń ciepłej?

)
I v‘..V

-) . w ramach spółdzieni)?
)

99.1 Czy ma Pand) w mieszkaniu cent-
ralne ogrzewanie?

(Mak) (O-nie)

l!8 119
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m!06-x. Czy Pand) - lub inna osoba z Panad) gospodarstwa domowego -
stale pomaga utrzymywać się komuś, kto razem z Panernd?) nie mieszka?
Także chodzi nam o przekazywanie pieniędzy lub rzeczy.

DOCHODY I WYPOSAŻENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO

m102. Ludzie utrzymują się z dochodów pochodzących z różnych źródeł.
Proszę powiedzieć, czy na ogólne dochody w Pana(l) gospodarstwie domo-

wym sk ładaję się nasięDuięce źródł a. ( wręczyć Kartę IV) fDodać \ Proszę

uwzględnić siebie i inne osoby w gospodarstwie domowym J

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

(l-lak) (O-nle)

(B) wypłaty zasiłku wychowawczego,
alimentacyjnego lub stypendium?

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

(D) dochody z gospodarstwa rolnego
lub działki?

(E) dochody z dzierżawy, wynajmu
lub sprzedaży?

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

(G) zarobki z pracy w gospodarce
uspołecznionej?

(H) zarobki z pracy najemnej w pry- .
watnym zak ładzie, gosp. rolnym?
( nie hędęcym własności? rodzimę) •

• ro* nie) ( I- tak) -M06A. Kim jest te osoba
• łtb te osdby dla Peoa(i)? O- rodzice tub teściowie)

{ 2- dziadkowie respondenta tub jego
(3- dzieci ) współmałżonkę )
( A- wnuki )
(5- inni krewni)
(6- nie~krewni -kto?...

( 1-tak)^ (Onie) { jeżelirespondent
pobiera jakakolwiek

; • emeryturętubrentę
wstawić X UJ.

( 1-tak) (0-nie) Jeżeliniejest to
jasne, należy o .to

(1-tak) (O-nle) zapytać J.

( I-tak) (O-nie)

(l-tak) (O-nie) ,
( 1-tak) (0-nie)

( 1-tak) • •

( V-tak) L (O-nie)y : .

\v.

)
m107-v. Czy na zaspokojenie wszystkich potrzeb Pana(i) i Innych osób w
Rana(i). gospodarstwie domowym pieniędzy:

(1) wystarcza
(2)*jest trochę za mało, czy
(3)*jest o wiele zamało? .

• (8 - inna odpowiedź, trudnopowiedzieć)

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

.. U
sposób

> 4>.«

m!08-xz:Które z następujących określeń najlepiej charakteryzuje
gospodarowania pieniędzmi w Pana(i) gospodarstwie domowym:.-V.v

m103.ile wynosi łgczny miesięczny dochód w Pana(i) gospodarstwie domo-
wym. Proszę włęczyc wszystkie źródła dopływu pieniędzy - wszystkich

osob w Pana(i) gospodarstwie domowym.
1Ewentualnie T ] Proszę podać szecunkowy kwotę.

( 1) Pieniędzy nie starcza nawet na sam:? żywność
' (2) Pieniędzy starcza skromnie na żywność, ale nie ma mowy o

innych zakupach
(3) Żyj? Państwo [ Ib: żyje Pan(i)3 bardzo oszczędnie, żeby odłożyć na

poważniejsze zakupy . . . . . .(4) 2yj? Państwo [ łJo : żyje Pend)] oszczędnie i starcza w zasadzie na
wszystko

(5) Starcza Państwu[ tub : Pam(0]na wszystko bez specjalnegooszczędzania?
(8 - inna odpowiedź, trudno powiedzieć)

„ złotychmiesięcznie) •:4
{ Kwota,,..

[ W przypadku / -osobowych gospod. domowych 105. Wtedypytania106 ,106,120,123
ograniczyć do respondenta; ta modyfikacja zaznaczona jest literę m przed numerem pytania ]

104. Kto jest osoby Qsi?qai?cy na jwyższe dochody w Pana(i) gospodarstwie
domowym? Czy:

(1) PanCi), czy
(2) ktoś inny? -*

WYDATKI S WYCIERY

.tnoryc podjjwsęę i t̂atniel^ylńissięcej.

104A. Kto?
[ Wpisaćpokrewieństwo ]

105-x. Czy do Pan(i) gospodarstwa domowego stale dokłada ktoś, kto z
Panem(ia) nie mieszka? Chodzi nam o przekazywanie pieniędzy lub rzeczy
majęcycn wartość materialny

(O- nie) Cl - tak) -» i05A. Kim jest ta osoba • • ( l~ rodzice łub teściowie) ... . ....

lub te osoby dla Pana(i)? (2- dziadkowie respondenta lub jego
(3- dzieci ) ' współmałżonka )

: ( A- wnuki )

~ ( 5- inni krewni)
( 6- nie-krewni -kto?..

#
wydaje

Prosię pocteć przybliżony kwotę

( Kwota w zł. miesięcznie.. )

110-Yz. A jaka kwotę pieniędzy w Pana(i) gospodarstwie domowym wydajesię na zakup codziennych gazet i tygodników, książek, płyt 1 taśm, biletówdo kina, teatru i na inne imprezy kulturalne w ciągu miesiąca? \ fwentualnieProszę podać przybliżony kwotę miesięczny bioryc pod uwagę ostatnie trzy miesięcej.
{ Kwota w zł. miesięcznie....

- 121
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SPRZ TY immm irimu
I!6-x. Które z następujących rzeczy znajduję się w Pana(l) gospodarstwie
domowym? [ Wręczyć Kartę X-i ] Proszę podać markę i rok nabycia.
[ Rok ratf)VJ& maże'byc potisny w 'przybliżeniu do 2-3 M \ wtedy, po noku postawić znak
/2 lub /3. W szczególnych przypackucti możliwe /ssi jaszcze większe przybliżenie, np /5]

(A) telewizor czarno-biały (0-nie) (M&Młok? ..
(0) telewizor kolorowy (O-nie) (MakWekisj marki?,., Rok?
( ) lodówka

..I*.Wyobraźmy

Tffl*Ile ż ?eTSelfw«7prźÓzba°c;yt(a)bvtóf) na fywnośćź

s. zł. miesięcznie)( Na żywność

112-z A ile wydał(a)by Pan(i) na życie kulturalne - tj.na^ąkuê odzjenr.
nych gazet i tygodników, książek, płyt i taśm, biletów do kina, teatru j na
inne imprezy kulturalne?

zł. miesięcznie )

m.
(O-rrie) ( MskWsklej msrki?

(O-nie) (MakWakiej marki? , Rok? .
(0~nie) ( I-tokWakiej marki?.

{O-nie) (1-tek)-*Jakiej merki?;M-
(C-nie) (H&Waklej marki? Rok?........
(0-nie) ( 1-tekHi&iej merki?:...
(O-nie) ( l- trik)-*Jakfej merki?.. ,,. Rok?
(0-nie) ( ł-tekHJakfój marki?.,.,* Rok?
(0-nie) { 1-takHiaMsi merki? Rok?
(O-rrie) ( 1-tekWeki?
(0-nie) ( 1-tdcMlck założenia?

Rok?.,
( Nażyciekulturalne (D) zomrażarka

(£ ) pralka automatyczna

(F) radio stereofoniczne
*

(0) adapter stereofoniczny

(K) magnetofon

(!) magnetowid

(O), kalkulator

(&) komputer

(L) instrument
,

mityczny

(li) telefon

Rok?.•;;:Vm

.fwotęz ł oi]. Ile z tej całej kwoty przeznaczyłaby Pand) na zywnos . .

\Na żywność.*

Rok?

„..Mlzł miesięcznie) Rok?

I14-Y. A ile z tej całej kwoty wyćfałfajby Pand) na życie kulturalne - tj:
na zakup codziennych gazet i tygodników, książek , płyt i taśm, biletów do
kina, teatru i na inne imprezy kulturalne?

zł miesięcznie ) Rok?...,i Nażyciekulturalna. ...

.•• •

] ; iav Danfo nrenia wartość mebli . _w Paną(jlmieszkaniu? Czy kwota1 1 - Y4 v ' "Temebfeuẑ cjSt - Panalifźdsniem - Jeżeli w gospodarstwie domowym respondenta jest więcej niż jeden egzemplarz rzecz}' ozna-czonej literami( h) - (l), rzecz te natęży dopisać poniżej zsdojec pytania o rok i markę.

Jękioj marki? Rok?

lakę można byłoby teraz za
wyzsza niż 300 tysięcy z łotych? m

(O-nie)* Ul(i-tak)*
117-XY. Ile Pana(i) zdaniem wszystkie sprzęty, tego rodzaju zna{dujące sięw PanaOT gospodarstwie domowym są w sumie wajjer Chodzi nam oorientacyjną sumę.* ( Kwota )

i18-YZ. Czy w Pana(i) gospodarstwie domowym jest;

+ 1!5B. A czy jest wyższa niż 100 tysięcy.
. * złotych? - :

15A. A czy jest wyższa niż milion złotych?

.
( 1-tak)[-117] (0-nie)+( 1~tak)* (0-nie) [-> 117]

+ 11SD A czy jest wyższa niż 50 tysięcy.
Złotych? :

(A) telewizor (0-nie) ( 1-tak)-* A! Jaki? ( 1) kolorowy,(2) zwykły(B) magnetofon (D-nie) (Mek)
(C) magnetowid (0-nie) ( l-tak)
(D) radio (0-nie) * ( l-tak)~».OI.Jakie? ( O zwykłe,(2) stereofoniczne(E) adapter (0-nie) ( l -lak)-» El, Jaki? ( 1 ) zwykły (2) stereofoniczny(F) kalkulator . (0-nie) ( Mak)- FI. Jakiej marki? ,(G) komputer (0-nie) ( Mak)-* OK Jakiej marki?.(G) telefon (o-nie.) ( 1 - tak)

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

(0-nie)( 1-tak )(0-nie)( 1-lak)

vfi122 125
..._
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Wnnyfeia btdryc^
119-Y. tle książek znajduje się w PanaCD.mjęszkMim?
( W przypadku gospodarstw domowych, w których su dzieci w wieku szkolnym\ dodec\

tez podręczników szkolnymi

Kwestionariusz badania “Struktura spolec^Em IF

126-Y, Jaka zmiana byłaby dla Pana(i) bardziej korzystna. Czy
(K obniżenie cen niektórych towarów i jeszcze większe trudności

z ich dostaniem,czy
(2) łatwiejszy dostęp do towarów,ale po jeszcze wyższych cenach?
(8- nie wiem,\ trudno powiedzieć)

I27-Y. Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuj? sposób,w
jaki dzieli Pand) czas. w ciągu dnia powszedniego:

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

Pand) czasu wolnego dla siebie

(3) Robi Pan(i) wszystko co musi Pand) zrobić i zostaje trochę
czasu dla siebieIrodziny

(4) Czasu starcza Panu(i) na wszystko bez specjalnego pośpiechu

(5) Ma Pand) aż za dużo wolnego czasu?

(5- Inne - Co'Z~

( Liczbaksfgźek.
Pand) lub ktoś w Panad) gospodarstwie domowym posiada

m120. Czy
samochody )

(O- nie) ( i-tak) 120A Jakiej marki (

• ->I20B. Z którego roku? ( )

- S 20C. A czy kłoś jeszcze w Pana( i) gospodarstwie domowym

ma samochód? ( Wprzypd&udwóch samochodów w
gospodarstwie domowym należy z&kreśiić 2 i zapytać\

..) Z którego roku? ( )
(2) Jakiej marki? (

12I-XY. Proszę powiedzieć, czv samochód lub .któraś z rzeczy, o jakich
mówiliśmy poprzednio została kupiona na talon lub przydział?

(Omie) ( 1-tak)-* 121A/Która(e)....
( Wpisać oznaczania literowe ]

122-x. A czy któraś z rzeczy została kupiona za dęM^yJuLbony^eKaO? 5

(0-nłe) ( 1-tak)-* i27.A. KtorafeE" (PINIE O Rai PAŃSTWA* • *

[ Wpisać oznaczenie literowe ]

128-z. Przeczytam teraz Panud) kilka zdań. Po każdym zdaniu proszę po-
wiedzieć, czy z tym zdaniem Pand) ( 1 ) zdecydowanie się zgadza, (2) raczej
się zgadza, (3) ani się zgadza, ani się nie zgadza, czy też Pand) (4) raczej
się nie zgadza/lub (4) zdecydowanie się nie zgadza. Tu jest karta odpowie-
cizi. ( Wręczyć Kartę 2-SI).

^123. Czy Pand) lub ktoś w Panad) gospodarstwie domowym posiada:

(A) dom całoroczny0

(8) domek letniskowy?

(O-nie) (Mak) {Jpźeii to jest dxn, w którym drenie
mieszka respondent, wstawić X (.....)]

(O-nie) ( Mak) *123A Czy jest tom łazienka z bieżęca
wodę? (zdecydo-

wanie się
zgadzam )

(raczej (ani się
się zga- zgadzam
dzam) arii nie)

(raczej
się nie

zgadzam)

(zdecydo-jNie wiem
wantę Trudno
się nie powie-

zgadzam)

(O-nie) ( Mak) Treśćsformułowania

' 124 Czy w ostatnich pięciu latach był(a) Pand) za granica - służbowo,
na zaproszenie prywatne lub z wycieczką turystyczną? *

(O-nie) [->53] • .

*124A. ile razy był(a) Pan(i) za granicę w ciągu ostatnich pięciu lat?

*124B. Jak długo trwdł(y) ten (te) wyjazd(y) łącznie w tygodniach?

ctieć
( D ( 2) (3) ( 4) ( 5) (8)

( Mak)* A. Różnice w dochodach lucfrio^i
sg w Polsce zbyt duże.( Liczba,,—) -
B. Państwo powinno wydatniej
pomagać dzieciom z ubogich
rodzin w podejmowaniu nauki3
C.Państwo jest odpowiedzialne
za to. aby zmiejszeć różnice
w dochodach ludności.
D. Państwo powinno zapewnić
miejsce pracy każdemu, kto
chce pracować.

J( Liczba )

125-YZ. Jak Pan(i) ocenia sytuacje materialny własnego gospodarstwa
domowego? Czy jako;

( 1 ) bardzo dobry
(2) raczej dobry
(3) taky sobie
(4) raczej zły
(5) bardzo zła
(8- nie wiem,' trudno powiedzieć)

3 W on/ginnie: “w podejmowaniu nbsid w szkołach wyższych”.
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Narzędzia badawcze _____
»1

CO JEST WAŚ€ W ŻYCIU

129-x ChciaKatoym zapytać, w jakim stopniu dla Panad) sa ważne różne
dziedziny życia. [ Wręczyc Karlę X-ł lJ Proszę powiedzieć, czy dla
Parad)- j odczytać (A)l... jest (I) bardzo ważna, (2) ważna. (3) raczej
ważna, { A ) obojętna, (5) raczej mało ważna, (6) nieważna,(7) zupełnie nie
ważna. [ odczytaćod (B) do (G) j

Kwestionariusz badania "Struktura społeczna t1“

S2AMSE POWODZENIA W ŻYCIU

132-z. Cbciał(a)bym dowiedzieć się, w jakim stopniu -Parad) zdaniem -pewne rzeczy sa ważne dla osiągnięcia powodzenia w życiu [ Wręczyć
, Kartę 2-Hlj. Zacznijmy od ambicji. Czy dla osiągnięcia powodzenia wżyciu, ambicja iest ( I) bezwzględnie konieczna, (2) bardzo ważna, (3)

raczej ważna, (4) niezbyt ważna, czy (5) całkiem bez znaczenia?[ Odczytaćkolejnekategorie od {8) do (H)].] nie- zupełnie ( nie
mało ważna nie- wiem )

ważna
(5) (6) (7) (9)

bardzo Y^ażna raczej obojęt- raczej
ważna na •

Dziedzinyżycia
Czy dana cechaJest ważnad/apowodzenia wżyciu ?

ważna bezwzglę-
dnie ko-v

meczna

bardzo
ważna

raczej
ważna

( nie
wiem )

niezbyt
ważna

całkiem
bez zna-
czenia

ważna
m ( 2) (3) , (41

(A)Dom inajbliższa
rodzina

m 121 O) (41 151 18)
(A) ambicja(S )Praca i kariera

zawodowa
(C) Czas wolny

i rozrywki
(E)Kręgprzyjaciół

i dalsza rodzina
(ST )Religia

. (B) znajomość właściwych
ludzi

(C)- ciężka praca
(D) kontakty z ludźmi maj?-

cyml wpływ polityczny
(E) pochodzenie z bogatej

rodziny

- V-*.

-
1-2:.

i kościół
..;;i(0)Polityka i

i życie publiczne _ .

f Jeżeli dla respondenta polityka i życie publiczne to Me dziedziny,
toć oództlnie, podzmiic poziomo rubrykę (6) / wpisać ocpow/edżi]

REUGIA

130. Przejdźmy teraz do innych spraw. Czy uważa się Pand) za osobę;

( 1)*należęcę da kościoła katolickiego,
( 2) należęcę do innej wspólnoty religijnej -* ? 30A Jakiej.,.:.-,.,,

czy (3) za osobę nie należęcę do żadnej wspólnoty religijnej?[->l32]
.... ( 4- innawypowiedź [...1 [->132]

: *1308. Czy chodzi Pan(i) do kościoła na mszę? . .

(O-nie) ( Mak)-* I30C. Jak często? Czy: ( I) częściej niż raz w tygodniu.
(2) przeważnie raz w tycpdniu.
( 3) rzadziej niż raz w tygodniu,

'
•
’
' : • ale przynajmniej raz w miesięcu

( 4) rzadziej niż raz w miesięcu? .

131-xv.CzychodźiKa) Pand) dokościoła namszę, gdymiał(a) Pand) 14 lat?

(O-nie) ( 1-tak)-* i51A. Jak często? Czy: ( 1) częściej niż raz w tygocfoiu
( 2) przeważnie raz w tygodniu
( 3) rzadziej niż raz w tygodniu,

ale przynajmniej raz w miesięcy

: * ( 4) rzadziej niż raz w miesięcy?

należy o nie zepy* (F) dobre wykształcenie
(G) szczęście
(H) wrodzone zdolności
i talenty

DROGA SZKOLNĄ

133. Chciał(a)bym dowiedzieć sio,do jakich szkół Pand) chodziKalCzy doszkoły podstawowej zacz§ł(ęła) Pand) chodzić:
?[->l32]

(Dna wsi,czy (2) w mieście?
(88-Me chcdziłm(am) cfo szkoły podstawowej ) -» A czy chodził( a) Pan(i) do imej

szkoły?
V-

i ( Mak)[-> 137] (0-nie)[ -*H5j134. Ilu klasowa była to szkoła?( Ewentualnie : Ile lal nauki można było w tej szkole ukończyć?)
mt .

135. Która klasę w szkole podstawowejPand) ukonczyłta)? ostatecznie
(Klasę.

136. Czv w tym samym roku, yy którym akończył(a) Pand) szkołę podsta-wową zaczał(ęła) Pand) chodzie do innei szkoły?

U- tak)

ł

[-» 137] (O nie)*
*136A. A czy kiedykolwiek później

chodził( a) Pan(i) do jakiejś innej szkoły?
( 1-tek) -* 1368.Poilu lotachposzkołopoci -

( 1371
podstawowej?

(O-nie) (-1451126 127
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148. Czy Pand) należaKa) lub należy do PZPR, ZSL lub SD?
( Mdk)~* HM. Do której (M) których) z tych organizacji '1 - kiedy?

Nazwaorganizacji

( Tabelaszkół ponadpodstawowych -do wypełnienia sekwencyjnego)
(O-nie)142.HI.HO.

Ile klas Me klas IJeśliszk. ogól- Czy po zakoó-
(lat nauki) (lat nauki) nokszt.̂ 142] czeniu nauki

ukoń- W jakim kierunku w tej szkole
czyłfa) (specjalności) uczy ł(a) się
Pan(ł) y* uczyKa) się Pan(l) kiedyś

Pan(0w Lej w innej
szkole? szkole?

| 138. 139.
Czy
była to
szkoła t

przewł-
dzienna dywał
(dla nie program
pracuję- lej
cvch)? szkoły?

137.
Jak nazywała się la szkoła
(do której Pan(l) chodził(a)

następnie)?
Proszę podać możliwie dokładnę

nazwę.

( Należał' ) orf roku cio reku
•

UT
*H8B. [ Jeśli respondent należy obecnie ] Czy obecnie pełni p£r>(0 \m jskęś fmkcję?

(0~nte) ( Mak)~*|l? Jakę?

149. A czy należał Pan(i) w przesz łości lub teraz należy do związkówzawodowych?

(0-nie)[~* ISO] ( l-tak)-* H9A. Do których i Kiedy?

Nazwaorganizacji ( Należał ) odroku do roku

lej
szkole?

Lat Lat
( V-lak>+ 143
(0-nie)-» 144

(1-tak)
(O-nie)

143. Czy naukę tę podjęł(ęła) Pan(i) po rocznej lub dłuższej przerwie?
(0-nie, bez przorwv)-» S 37 (1—tak) -> Ile lat trwała ta przerwa?, [ lot W 157

LatLat
U-l(Makh 143

(O-nieh 144
(i-tak)
(O-nie)

150. Czy naieży Parni) obecnie do jakichś innych organizacji?
(O-nie) [-*155] ( Mak)»

[ W oryginale uwzględniono więcej wierszy na,możliwe kolejne szkoły],

których Pani(i) się ucżył(a). żschsj nie: *150A, Do lekich organizacji? • i
!Sprawdzajęco\ Czy pytajęc o szkoły, w

:::.::.;.Dominfiłem(^am)?]— :

} 44. Czy w szkoie/szkotach, o której/których mówiliśmy uzyskana)
Pand) uprawnienia zawodowe lub świadectwo czy dypiom ukończenia
tej/ tycb szkoły/szkół? „ :

, *ISOi. Czy pełni Pan(i) tam jakęśfisś) funkcji? (O-nie) ( 1-tak)-* 81.Jakiś? L...J
151. Początek naszej rozmowy dotyczył Pana(i) sytuacji życiowej?Chcielibyśmy jeszcze wrócić do spraw pracy zarobkowej. Wiele osób obe-cnie ma różne prace dodatkowe, uboczne lub dorywcze, Proszę powiedzieć,czy ma Pand) jakąś tego rodzaju pracę?

( 1-tak)*'

vr

( l -tak)*(O-nie)
(0-nie)[->R0 « lub JS2]

*15 i A. Jaka to praca? Co Pand) robi? iEwentualnie.Jakie czynnośćPand) w pracy wykonuje?]

Ul*144A. Jaki(e)? ... ,v-.—* •••

i

r iPŁEĆ, ROK URODZENIA f PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI
i

[ Jarali jest io praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym, to należy ząoyfać: ] *15IB.Czy to gospodarsiwo rolne należy do Pana? O Id) Pana(1) rodziny?

( l.-takM Należy wstawić K w rubrykę Cponiższej Tabeli )

145. [ Płeć respondenta. ( 1 - mężczyzna) (O - kobieta)]

( Rok urodzenia ) •146. W którym roku Pan(i) się urodzi ł(a)?

147. Czy kiedykolwiek pełni ł (a) Pan(i) jakęś funkcję w organizacji mło-

(0-nie)+ • . .

+!478. [ Dotyczy, tylko moczników od
1941 do 1955 ] Czy należał Pan(i) do:

( O-nie)
"=i~=:ctr:=s:===a =:==CJK;===src==r;i: ==“— rssz ~ n= -x=:= rr~ :z Jr:= =2=:ss"=s—~ xr.2=;=—ss==1 sa

: TABELA: GOSPODARSTWO ROLME
( Zasadnicza praca respondenta w gospodarstwie rolnym własnym lii) rodziny)(W Gospodarstwie domowym respondenta ktoś użytkuje gospodarstwo rolne)(Dodatkowa praca respondenta w cosoodrsty/ie rolnym własnym kto rodziny)

Jeżeli vf tabeli jest choć jeden znak X to dalsze pytania nie mogę byćpominięte. Pytania te zadajemy ( i ) respondentom, którzy sę indywidualnymirolnikami, ( 2) respondentom, których gospodarstwo domowe obejmuje ©sob^użytkująca gospodarstwo roins powyżej 0,5 ha, oraz (3) respondentom, którzymaję dodatkowy procę WG własnym lub rodzinnym rolnym.

dzieżowej?
A(1-tak)* B

*147A. W j^ciej organizacji! jeką
funkcję? [ Jeżeli respondent wywiani
kilka funkcji, zapytaćKtóra, Pana(i)
zdaniem, była najważniejsza’7' i tę
zanotować]

[ Podkreślić właściwe ]( 1 ) ZM3,
(2) 2HW?

LJ•5.
=: s==s=~ —=:=rs==r;—=== =s s;===r; =5 = sŝ =~zt -s;—~srr:vz=r:ESi:="zzs:c= s:c:•;-v.> .

. :S
129128
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_
. ROLNICY

Rolne niemaznaku K 152 ]

Kwestio.nariitss badania "Strukturą

ZAKOlfcZENIE ROZMOWY
{ Jeżeliwtabeli Gospodarstwo

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

152.Na zakończenie naszej rozmowy mam jeszcze jedną pnośbę, Organi-
zatorów wielu badań ankietowych interesuje to. co ludzie o lego typubadaniach myśl?. Nasza rozmowa byta długa i może Pand) chciałby siępodzielić swoimi wrażeniami. Co Pan(i) sądzi o tego typu badaniach?

)( hektary ary.

R02, Jakie w tym gospodarstwie są klasy gruntów ornych? Proszę podać w

hektarach i arach [ Podaćhektary zaśpoprzecinku ary,np 5,3) U

VIA - PYTANIA SXS ANKIETERAIV IVA V VIU I I I 111 AKlasa

Hektary
A_ Oi. Kiedy odbyła się rozmowa?

{ Data....,
"(Razem )

...)
( Godzinarozpoczęcia i zakończeniarozmowy.

A-02. Czy rozmowa odbyła się:

( 1) bez udziału osoby tub osób trzecich,
(2) z udziałem osoby lub osób trzecich,ale bez ingerencji w

odpowiedzi respondenta,
(3) z udziałem osoby tub osob -trzecich i z ingerencją w

odpowiedz) respondenta?
A-03. Proszę wziąć poci uwagę szeroko rozumiane warunki mieszkaniowe,w łączając w to urządzenie mieszkania i jego wyposażenie. Jak ocenlł(a)
by PanOT standard gospodarstwa.domowego respondenta Czy Jako;

R03. Czy w którymś z budynków gospodarczych jest:

(A) bieżąca woda? (1-tak) (O-nie) (B) elektryczność? (1-tak) (O-nie) .-.Cv. )
..'Ul;.

R04. Czy w gospodarstwie są:
•.

(A) konie? (O-nie) (i-tak) -> Me? ( Liczbakoni.........
(B) ciągniki? (O-nie) (1-tak) -» Ile? { Liczba, ciągników..

' Czy z maszynami towarzyszącymi? (1-tak)(0-nie)
)

RO:> Czy w gospodarstwie jest;,:

(A) młockarnia szerokomłotna?
(B) siewni.k?
(C) żniwiarka?
(D) kosiarka? .

• (E) koparka?
(F) snopowiazałka?
(G) kombajnzbożowy?
(H) kombajn buraczany?
(I) samochód dostawczy?
(J) silnik elektryczny?
(K) silnik spalinowy?
(L) inne maszyny rolnicze? .

R06. Czy jakaś osoba w gospodarstwie posiada wykształcenie
to znaczy ukończyła szkołę przysposobienia rolniczego, technikum
rolnicze lub innę szkołę rolniczę? ‘ -

(O-nie) (1-tak)-* ROGA,Proszę podać nazwy uzyskanych przez
osoby w Parad) gospodarstwie domowym świa
dectw, dyplomów,. czy uprawnień rolniczych

• ••Hi: i.;.'..,.

(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) ( 1-tak)
(O-nie) ( 1-tak)
(O-nie) ( ) -tak)
(O-nie) ( 1-tak)
(O-nie) (1-tak)-*L1. Jakie? [...]

rolnicze -

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

A-044
A-054

Ul
L i• • <

Wywiad został przeprowadzony ze wskazanym respondentem.
Czytelny podpis ankietera:

[...]
)

R07. liii osób pracuje lito pomaga stale w Pana(i) gospodarstwie rolnym? ( Liczba..

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

..) , ,

4 Treść pytania podana w instrukcji do ankietera - patrz s. f37.

1986 rtku?
( Kwota w tysiącach złotych...

•9

131
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FRAGMENTY SZCZEGÓŁOWEJ INSTRUKCJI
PYTANIE 0 SYTUACJĄ ŻYCIOWĄ ! SIATĄ PRA(% ZAROBKOWĄ

Kwestionariusz otwiera pytanie, które ma na celu ustalenie,
respondent posiada stał^ pracę. !...] (W instrukcji do kwestionariusza
Padania "Struktura społeczna II" zastosowano takie samo określenie sta-

łej pracy, jak w instrukcji do kwestionariusza badania "Struktura
łeczna I” - por. s, 90],

[W uzupełnieniu do instrukcji pisemnej polecono ankieterom dok.
nie opisywać sytuację osób niepracujących, W szczególności wskazano, iż
przy odpowiedzi na pyt. *01A “jestem na utrzymaniu współmałżonka"

należy ustalić, czy dana osoba nie przebywa na urlopie wychowawczym
jeśli tak - fakt ten zaznaczyć. Zwracano leż uwagę, że w przypadku
uczniów I studentów należy ustalić i podać źródła ich utrzymania,uwzględ-
niając źródła mieszane).

KASTY ODPOWIE®.!

V/ kwestionariuszu badania “Struktura społeczna ir przy niektórych

pytaniach zastosowanokarty odpowiedzi,które podczas wywiadu ankieter
Karty i, II, Z-I, Z-i) , Z-iH , X-l! zawierały czywręczał respondentowi,

kategorie odpowiedzi expliclt.e przytoczone w treści pytań. Również zgo-
dnie z treści? pytań Karta iV specyfikowala kategorie źródeł dochodów

102 punkty od ( A) do (H)], Karta X-lnazwy sprzętów trwałego społ m[por. pyt
użytku [por. pyt . I i6-x punkty od (A) do (M)j, zaś Karta 7.-U nazwy zawo-
dów [por. pyt , 91-z punkty ocl (A) do (K)|V/ Karcie Y-i wymieniono osiem

cech, które respondent miał poddać ocenie; cechy te też sę wymienione w
treści pytania [por. pyt. 52-Y(T) punkty I -- 8 wypisane kursywp ], W Kar-
cie!!! podano dziewięć kategorii wykształcenia:

ł ad-

A K

( 1 ) niepełne podstawowa,
(2) podstawowe.
(5) zasacmcze zawodowe.—(4.). niepełne średnier ,

. ( 5) śrecfris zawodowe,
—-—(6) średnie ogólnei

• (7) pomaturalne,
(8) niepełne wyższe,
(9) wyższe.

[Por. wyjaśnienia na s. !34- 1 35]

Karta XZ-I przedstawiała pocizlałkę, na której najwyższy punkt, je-

dynka, oznacza grupy położone najwyżej/ a najniższy punkt, dziesiątka -

grupy położone najniżej:

( ! ) (grupy położone najwyżej)
(2) •. :W;

• . •
• • • (3) - - .•

( 4) .
(5) 'D • ;
(6) D ‘

( 7) : •
•

•
•

’ : .•

(8)
'

: ' ;
(9) *.

( 1 0) (grupy położone najniżej)

. ..
-w-

PYTANIA O ZAWÓD, STANOWISKO, TREŚĆ PRACY S IS0B2AU ZATRUDNIENIA
-* i-

Jednym z celów tych badań jest uzyskanie szczegółowych informacjio zawodzie, stanowisku, treści pracy I rodzaju zatrudnienia (określonegopoprzez w łasność zakładu pracy lub gospodarstwa rolnego) w odniesienia
do aktualnej pracy respondenta (02-04, 06-30), jego pracy poprzedza-jącej pracę obecnę (05, 11, 12) oraz jego pierwszej pracy w życiu (14)
Takie same informacje zbierane s§ o aktualnej (1 w niektórych przypadkachprzeszłej) pracy współmałżonka (*570, *58B), najstarszej osoby
rodzeństwa C42B), najbliższego znajomego (61) ojca respondenta (44,45-x, 53) oraz ojca współmałżonka (60-x). Z wyjątkiem aktualnej pracy
respondenta i pracy poprzedzającei obecny struktura pytań Jest takasama:

V
. •.•.ts

/

Co dana osoba robi?
A. Jaki ma zawód?
13 Jakiś ma stanowisko?.......
[ Ewentualnie'. Co w prac/ robi?)
C. Czy dana osoba pracuje w zakłodzie/gospodorstwie (Pytonie

rolnym bsd§cym własnością je) lub jej rodziny?
• 133

{Pykanie o tmtó1
(Pytanie o stanowiska!
[Pytanie o treść trący)

o rodzaj
zMrudnlenls ]132

V.**. V.V.V V .V.1V.".V.“v•.v.• •
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gorii (2); kategoria (5) obejmuje technika, licea zawodowe l zawodowe
szkoły średnie,których ukończenie uprawnia do ubiegania się o przyjęcie
na studia wyższe. Jeżeli w trakcie wywiadu nasuwaj? się wątpliwości, do
której kategorii zakwalifikowć wykształcenie danej osoby, na margine-
sie należy zanotować możliwie oełną nazwę szkoły.

W przypadku pytania o wykształcenie najbliższego znajomego bez
użycia Karty III (61.1), należy możliwie dok ładnie zanotować określenia
spontanicznie podane przez respondenta, które mogą dotyczyć nie tylko
poziomu, ale i kierunku. czv specjalizacji.

A. Pytanie o zawód. Tego typu określenia, Jak 'pracownik umysłowy”,

"pracownik biurowy", "pracownik fizyczny", czy "robotnik" są zbyt ogólne,

aby uznać je za ostateczną odpowiedź na zadane pytanie. Jeżeli respondent

posługuje się ogólnym określeniem, należy zadać pytanie pogłębiające -

np,- Czymógłby (mogłaby)Pand) podać dokładnieiszg nazwę tego za jęcia

lubzawodu? (..]
B. Pylenie o stanowisko. Niektórzy respondenci mogą posługiwać się

podziałem na stanowiska robotnicze i nierobotnicze- lub kierownicze i nie-

W przypadku określeń "stanowisko nierobotnicze"I“stanowis-

ko kierownicze" należy ustalić bardziej szczegółową nazwę stanowiska: w

niektórych przypadkach może ona być identyczna z nazwą zawodu.

Pytanie o treść pracy [Ewentualnie ; Co w pracy dana osoba robi?) jest py-
taniem dodatkowym i stosuje się wtedy, gdy z nazwy zawodu i stanowiska

jednoznacznie nie wynika, co dana. osoba w pracy faktycznie robi. Zawsze

gdy mogą powstać wątpliwości co do, treści pracy wykonywanej przez daną

osobę,pytanie to naieży Zadać. [.,.)
C: Pytania o rodzaj zatrudnienia. Pytania, czy dana osoba pracuje w

zakładzie pracy/gospodarstwie rolnym należącym do niej lub jej rodziny

nie- zadajemy, jeśli z odpowiedzi na poprzednie pytania jest jasne, że osoba

ta pracuje w zakładzie pracy gospodarki uspołecznionej (państwowej lub

•spółdzielczej).

kierownicze. i•-

PYTANIA O POKREWIEŃSTWO

Pytania 10 ID, 101E, 104 przewiduj? odpowiedź, że dana osoba jest
krewnym, co pociąga za sobą bardziej szczegółowe pytanie: jakim krew-
nym? Również w pytaniu o skład gospodarstwa domowego (94), gdy dana
osoba okazuje sIg krewnym,musimy ustalić - jakim? We wszystkich tych
przypadkach należy uzyskać odpowiedź pozwalającą na dokładne zanoto-
wanie pokrewieństwa w stosunku do respondenta w takich kategoriach,
Jak matka, brat , córka siostry. czv żona brata. Należy unikać określeń,
które .w praktyce bywają nieostre (np. wujek, ciotka). Określenia “bliski
krewny", czy "daleki krewny" są niedopuszczalne.

. .. v&. Jć:...i

m
PYTANIA O WYKSZTAŁCENIE

. -.3 PYTANIA O KWOTY PIENIĘŻNE

W kwestionariuszu w wielu pytaniach prosi się respondenta o podanie
jakiejś kwoty pieniężnej (21A-D, 25-z, 26A, 26B-Y, 26D-Y, 28, 76A,
76B, 77A, 77B, 91-Z, 92-Z, 103, 109-YZ, 1 10-YZ, 11 1-Z, 1 12-Z, 1 13-Y,
! 1 4-Y, 11?-XY), Sposób, w jaki należy notować wszystkie kwoty pieniężne
jeot następującym

- Jeżeli respondent podaje kwotę w tysiącach ( tzn. bez setek) obwiedź należy
zanotować w tysiącach pisząc wyraźnie tys., np. 50 tys.,184 tys.,

- jeżeli respondent podaje kwotę
w tysiącach, np. i ,500 tys;

- Jeżeli respondent podaje Kwotę w tysiącach 1 setKoch, to' odpowiedź należy zanotować
dokładnie, np. 27,600 -

-

Blok pytań 133-144 dotyczy drogi szkolnej respondenta Przy !34

należy pamiętać, że w przedwojennych szkołach powszechnych liczba klas

nie musiała odpowiadać liczbie lat nauki. Np. nauka w szkole IV,klasowej

trwała 7 lat: po jednym roku w klasach 1 i (I. dwa lata w klasie Mi I trzy

lataw klasie IV. V/ takich przypadkach należy zanotować liczbę lat nauki i za-
znaczyć fakt rozbieżności i liczbą klas odpowiednią uwagą na marginesie.
W odpowiedzi na 137 należy zanotować nazwę szkoły w możliwie dok ład-
nym brzmieniu." {..] : —- —-

Przy pytaniach (38, 66-z, 94A, 137) należy posłużyć się Kartą HI. -
Karta ta zawiera uproszczone kategorie i wymaga wyjaśnień: osoby bez

wykształcenia zaliczamy do kategorii (1); osoby, które zaczęły uczyć się
w zasadniczej szkole zawodowej, aie jej nie ukończyły zaliczamy do Kate~

w milionach i tysiacęch, odpowiedź należy zanotować
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Pytania o kwoty pieniężne dotycz?ce zarobkówrespondenta (21A-D)

i dochodów jego gospodarstwa domowego (IOJ) wymagaj? możliwie ści-
słej informacji, któr? wszakże respondent na ogół dysponuje. Jednakże w

kilku pytaniach respondent jest proszony, aby określił wielkość swoich

wydatków lub dokonał estymacji wartości przedmiotów, które posiada.

Jeśli respondent ma trudności z dokonaniem szacunku, należy go poprosić,

aby określił przedział Cod/dn). w Jakim dana kwota się mieści. Reguła ta

dotyczy również pytań, w odpowiedzi na które respondent ma wyjawić

swoje preferencje lub wyobrażenia o rozkładach dochodów lub alokacji

środków.

czy,kopalnia,huta;czy zrzeszenie przemysłowe,centrala przemysłu.młnl-
sterstwo; szpital, czy przychodnia; wyższa uczelnia, czy Instytut badaw-

. czy; biuro projektów; szkoła podstawowa, czy szkoła średnia; Ud.
Podobn? technikę zdobycia informacji opisowej należy stosować w

przypadku wszystkich tych pytań odebranych Jako drażliwe,które dotycz?
podstawowych zmiennych charakteryzuj?cych aktualn? sytuację respon-
denta, Natomiast w przypadku pytań dotycz?cych przesz łości respondenta
lub spraw, które , uważa on za intymne, należy powiedzieć: To pytanie
zadajemy wielu osobom. Jeżeli nie chce Pand) na nie odpowiadać, to
przejdę donastępnego pytania. Jeżeli respondent skorzysta z tej okazji
i spontanicznie nie odpowie na dane pytanie, nie należy do tego pytania po-
wracać.

PYTAHIA OOPiłSIE

Kwestionariusz zawiera pytania o charakerze testowym, badającym
sformułowania (np. 30, 33). ZAKOŃCZENIE WYWIADU } PYfANSA DO AMCIETRAsłowne reakcje respondentów na pewne

Zaleca się wolne 1 wyraźne odczytywanie pytań i wstrzymanie się - w

- od komentowania ich treści lub interpretacji

nich określeń. Jeżeli respondent nie zrozumiał danego

pytania można je powtórzyć,ale należy trzymać się Jego oryginalnego sfor-

c...

Zespół Metodologii Badań Socjologicznych IFiS PAN w Lodzi zasugero-
wał, żeby po wywiadzie ankieter chwilę porozmawiałzawartych w z respondentem na
temat przeprowadzonej rozmowy. Wprowadzeniem do tej rozmowy Jest
pytanie 152. Celem rozmowy jest rozładowanie sytuacji,która dla respon-
denta mogła być męcząca, a także ustalenie, w jakich kategoriach pos-
trzega on tego typu badania. Jeśli w rozmowie respondent ujawni swoje
'wyobrażenia na temat instytucji prowadzącej badania i celu takich badan,
to informacje te należy - po opuszczeniu mieszkania respondenta -
zanotować.

mułowania. (...)

SMŹLSWOŚĆ PYTAŃ

Badania pilotażowe wykazały, że niektóre pytania kwestionariusza są

odbierane jako drażliwe, gdyż naruszaj? poczucie anonimowości respon-

denta,Jego sferę prywatności,b?dź dotycz? spraw,które respondent trak-
tuje jako Intymne. Ponieważ różne pytania wywołują różne reakcje

pendentów ograniczymy się do podania [ogólnego] schematu postępowania,

Jeżeli na przykład pytanie o nazwę zakładu pracy narusza poczucie

anonimowości respondenta i zapyta on, czy tę nazwę powinien podawać,

należy opowiedzieć: Nie Jest to konieczne. Chodzi nam o to, czym się

.Wówczas należy uzyskać informację

-'f-

Również po opuszczeniu mieszkania należy odpowiedzieć na pytania do
ankietera. Dwa z tych pytań nie zostały wydrukowane w kwestionariu-

sz one podane poniżej w formie dyspozycji;

res-*

szu,.

A-04. Czy respondent podczas lub po wywiedzie spontanicznie wypowi&feł jakieś uwagi -
U\ zabierał głos 'prywatnie" ~ na lematy związane będź nie z tematyka badań?
jakie to były tematy?
h-05. Jaki był stosunek respondenta do ankietera? Czy respondent był podejrzliwy,
zalękniony, ostrożny w wypowiedziach, czy przeciwnie - był swobodny, “mówił otwerete"?
Czy wypowiedzi respondenta miały charakter "oficjalny czy "prywatny “?

Jeśli tek:PanaO) zakład pracy zajmuje.
umożliwiając? zakwalifikowanie zak ładu pracy do dzia łu i cia łezi gospo-

darki narodowej przemysł chemiczny, transport, handel..,wewnętrzny,

kultura ftp. Ponadto, należy ustalić,czy Jest to fabryka, zak ład wytwór-.
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