
SYTUACJA PRACY

1.STAŁA PRACA NAJEMNA

1. Stała praca najemna w państwowym zakładzie (instytucji) bez żadnych
udziałów prywatnych (krajowych bądź zagranicznych).

2. Stała praca najemna w zagranicznej firmie, przedsiębiorstwie lub instytucji
bez żadnych udziałów krajowych (w tym prywatnych).

3. Stała praca najemna w firmie (spółce) z udziałami prywatnymi, gdzie
głównym właścicielem jest:

(a) państwo
(b) firma zagraniczna
(c) osoba lub osoby prywatne
(d) inne.

4. Stała praca najemna w innych instytucjach, w tym w organizacjach
samorządowych i lokalnych, społecznych i politycznych.

2.STAŁA PRACA SAMODZIELNA

1. Stała praca samodzielna w gospodarstwie rolnym - własnym lub członków
rodziny - także stała pomoc w rodzinnym gospodarstwie rolnym.

2. Stała praca we własnej firmie (zakładzie) jako właściciel, współwłaściciel,
ajent lub wspólnik - także stała pomoc w firmie rodzinnej.

3. Inna stała samodzielna działalność zarobkowa "na swoim", "na własny
rachunek".

3.POZOSTAŁE RODZAJE PRAC

1. Dorywcza działalność zarobkowa "na swoim", "na własny rachunek".

2. Nieregularne zlecenia, także dotyczące chałupnictwa.

3. Regularne zlecenia, także chałupnictwo .



PORÓWNANIE

(i ) Najwyżej

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

O)

(10) Najniżej



ZAWODY

(A) Lekarz internista w państwowym szpitalu

(B) Właściciel małego sklepu

(C) Dyrektor dużego przedsiębiorstwa państwowego

(D) Robotnik wykwalifikowany w państwowej fabryce

(E) Sekretarka w firmie państwowej

(F) Sekretarka w firmie prywatnej

(G) Kierowca autobusu komunikacji miejskiej

(H) Niewykwalifikowany robotnik w państwowej fabryce

(I) Minister

(J) Właściciel dużej fabryki

(K) Sprzedawca w domu towarowym



POGLĄDY

(1) Zdecydowanie się zgadzam

(2) Raczej się zgadzam

(3) Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam

(4) Raczej się nie zgadzam

(5) Zdecydowanie się nie zgadzam



KONFLIKTY

(1) Bardzo silne

(2) Silne

(3) Raczej słabe

(4) W ogóle nie ma konfliktów



POWODZENIE W ŻYCIU

(1) Bezwzględnie konieczna(e)

(2) Bardzo ważna(e)

(3) Raczej ważna (e)

(4) niezbyt ważna(e)

(5) całkiem bez znaczenia



WYKSZTAŁCENIE

(1) Niepełne podstawowe

(2) Podstawowe

(3) Zasadnicze zawodowe

(4) Niepełne średnie

(5) Średnie zawodowe

(6) Średnie ogólne

(7) Pomaturalne

(8) Niepełne wyższe

(9) Wyższe
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