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GODZ. ROZPOCZĘCIA WYWIADU  |_|_| : |_|_| 
 
A1 Ile w sumie czasu spędza P. na oglądaniu telewizji w przeciętny dzień powszedni? Odpowiadając 
proszę posłużyć się następującą kartą. KARTA 1 
 

 

W ogóle 00 PRZEJŚĆ DO A3 

Poniżej ½ godziny 01  
½ godziny do 1 godziny 02  

Ponad 1 godzinę do 1½ godziny 03  
Ponad 1½ godziny do 2 godzin 04 ZADAĆ PYT. A2 

Ponad 2 godziny do 2½ godziny 05  
Ponad 2½ godziny do 3 godzin 06  

Ponad 3 godziny 07  

(Trudno powiedzieć) 88  

 
A2 A ile spośród czasu, który spędza P. oglądając telewizję w przeciętny dzień powszedni, zajmuje P. 
oglądanie dzienników telewizyjnych, programów informacyjnych lub innych programów 
poświęconych polityce i bieżącym wydarzeniom? Proszę posłużyć się tą samą kartą.  
Nadal KARTA 1 
 

W ogóle 00  
Poniżej ½ godziny 01  

½ godziny do 1 godziny 02  

Ponad 1 godzinę do 1½ godziny 03  

Ponad 1½ godziny do 2 godzin 04  

Ponad 2 godziny do 2½ godziny 05  

Ponad 2½ godziny do 3 godzin 06  

Ponad 3 godziny 07  

(Trudno powiedzieć) 88  

 
Do wszystkich respondentów 
A3 Ile w sumie czasu spędza P. słuchając radia w przeciętny dzień powszedni? Proszę posłużyć się tą 
samą kartą.  
Nadal KARTA 1 
 

W ogóle 00 PRZEJŚĆ DO A5 

Poniżej ½ godziny 01  

½ godziny do 1 godziny 02  

Ponad 1 godzinę do 1½ godziny 03  

Ponad 1½ godziny do 2 godzin 04 ZADAĆ PYT. A4 

Ponad 2 godziny do 2½ godziny 05  

Ponad 2½ godziny do 3 godzin 06  

Ponad 3 godziny 07  

(Trudno powiedzieć) 88  
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A4 A ile spośród czasu, który spędza P. słuchając radia w przeciętny dzień powszedni, zajmuje P. 
słuchanie wiadomości lub innych programów poświęconych polityce i bieżącym wydarzeniom? 
Proszę posłużyć się tą samą kartą.  
Nadal KARTA 1 
 

W ogóle 00  
Poniżej ½ godziny 01  

½ godziny do 1 godziny 02  

Ponad 1 godzinę do 1½ godziny 03  

Ponad 1½ godziny do 2 godzin 04  

Ponad 2 godziny do 2½ godziny 05  

Ponad 2½ godziny do 3 godzin 06  

Ponad 3 godziny 07  

(Trudno powiedzieć) 88  

 
Do wszystkich respondentów 
A5 Ile w sumie  czasu spędza P. na czytaniu gazet w przeciętny dzień powszedni? Proszę posłużyć się 
tą samą kartą.  
Nadal KARTA 1 
 

W ogóle 00 PRZEJŚĆ DO A7 

Poniżej ½ godziny 01  

½ godziny do 1 godziny 02  

Ponad 1 godzinę do 1½ godziny 03  

Ponad 1½ godziny do 2 godzin 04 ZADAĆ PYT. A6 

Ponad 2 godziny do 2½ godziny 05  

Ponad 2½ godziny do 3 godzin 06  

Ponad 3 godziny 07  

(Trudno powiedzieć) 88  

 
A6 Ile spośród tego czasu poświęca P. na czytanie artykułów o polityce i bieżących wydarzeniach? 
Proszę posłużyć się tą samą kartą.  
Nadal KARTA 1 

W ogóle 00  
Poniżej ½ godziny 01  

½ godziny do 1 godziny 02  

Ponad 1 godzinę do 1½ godziny 03  

Ponad 1½ godziny do 2 godzin 04  

Ponad 2 godziny do 2½ godziny 05  

Ponad 2½ godziny do 3 godzin 06  

Ponad 3 godziny 07  

(Trudno powiedzieć) 88  
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Do wszystkich respondentów 
A7 A teraz posługując się tą kartą [KARTA 2] proszę powiedzieć, jak często korzysta P. - w domu lub 
w pracy - z Internetu, sieci WWW lub poczty elektronicznej do celów osobistych? (Jeśli Respondent 
jest w wieku produkcyjnym, dodać ... ) nie związanych bezpośrednio z pracą zawodową. 
 
 

Nie mam dostępu do tych urządzeń, ani w domu, ani w pracy 00  

Nigdy nie korzystam 01  

Rzadziej niż raz w miesiącu 02  

Raz w miesiącu 03  

Kilka razy w miesiącu  04  

Raz w tygodniu 05  

Kilka razy w tygodniu 06  

Codziennie 07  

(Trudno powiedzieć) 88  

 
A8 Czy, ogólnie biorąc, uważa P. że większości ludzi można ufać, czy też, że w kontaktach z ludźmi 
ostrożności nigdy za wiele?  
Posługując się tą kartą [KARTA 3] proszę wskazać liczbę od 0 do 10, gdzie 0 oznacza, że ostrożności 
nigdy za wiele, a 10 oznacza, że większości ludzi można ufać. Pozostałe liczby służą do wyrażenia 
opinii pośrednich. 
 
Ostrożności 
nigdy  
za wiele 

`       Większości 
ludzi można 

ufać 

 (Trudno 
powiedzieć) 

 
          

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 
 

A9 Czy uważa P., że gdyby nadarzyła się okazja, większość ludzi starałaby się P. wykorzystać, czy też 
starałaby się postępować uczciwie? Odpowiadając proszę posłużyć się kartą. 
KARTA 4 
 
Większość 
ludzi 
starałaby się 
mnie 
wykorzystać  

`       Większość 
ludzi  

starałaby się 
postępować 

uczciwie  

 

(Trudno 
powiedzieć) 

 
          

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 
 

A10 Czy uważa P., że ludzie przede wszystkim starają się służyć pomocą innym, czy też, że przede 
wszystkim dbają o własny interes? Przy odpowiedzi proszę posłużyć się tą kartą. 
KARTA 5 

 
Ludzie przede 
wszystkim 
dbają o 
własny interes 

       Ludzie przede 
wszystkim 
starają się 

służyć pomocą 
innym 

 

(Trudno 
powiedzieć) 

 
          

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 
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Chcielibyśmy teraz zadać P. kilka pytań dotyczących polityki i rządzenia. 
 
B1 Jak by P. określił swoje zainteresowanie polityką? Czy P.:  
ODCZYTAĆ… 
 

Bardzo się interesuje  1 

Dość się interesuje  2 

Niezbyt się interesuje  3 

Czy w ogóle się nie interesuje? 4 

(Trudno powiedzieć) 8 
 
B2 Jak często polityka wydaje się P. na tyle skomplikowana, że tak naprawdę nie może P. 
zrozumieć, o co chodzi? Odpowiadając proszę posłużyć się tą kartą. 
KARTA 6 
 

Nigdy 1 

Bardzo rzadko 2 

Od czasu do czasu 3 

Dość często 4 

Często 5 

(Trudno powiedzieć) 8 
 

B3 Czy sądzi P., że mógłby/mogłaby P. brać czynny udział w działalności jakiegoś stowarzyszenia 
lub organizacji zaangażowanej w sprawy polityki? Odpowiadając proszę posłużyć się tą kartą. 
KARTA 7 

 
Na pewno nie 1 

 Prawdopodobnie nie 2 

 Nie jestem pewien, czy tak, czy nie 3 

 Prawdopodobnie tak 4 

 Na pewno tak 5 

(Trudno powiedzieć) 8 
 

B4 Na ile trudne lub łatwe jest dla P. wyrobienie sobie własnej opinii w sprawach związanych z 
wydarzeniami politycznymi? Odpowiadając proszę posłużyć się tą kartą. 
KARTA 8 

 
Bardzo trudne 1 

Trudne  2 

Ani trudne, ani łatwe 3 

Łatwe 4 

Bardzo łatwe 5 

(Trudno powiedzieć) 8 
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B5 Czy uważa P., że ogólnie rzecz biorąc politycy przywiązują wagę do tego, co myślą ludzie tacy 
jak P.? Odpowiadając proszę posłużyć się tą kartą. 
KARTA 9 

 
 Prawie żaden polityk nie przywiązuje wagi do tego,  

co myślą ludzie tacy jak ja 

1 

 Bardzo niewielu przywiązuje do tego wagę  2 

 Niektórzy przywiązują do tego wagę  3 

 Wielu przywiązuje do tego wagę 4 

 Większość polityków przywiązuje wagę do tego,  

co myślą ludzie tacy jak ja 

5 

(Trudno powiedzieć) 8 
 

B6 Czy uważa P., że polityków interesuje tylko uzyskanie głosów wyborców, czy raczej poznanie ich 
opinii? Odpowiadając proszę posłużyć się tą kartą. 
KARTA 10  

 
Prawie wszystkich polityków interesuje tylko uzyskanie głosów 1 

 Większość polityków interesuje tylko uzyskanie głosów 2 

Niektórych polityków interesuje tylko uzyskanie głosów,  
a innych także i opinie 

3 

 Większość polityków interesują opinie wyborców 4 

 Prawie wszystkich polityków interesują opinie wyborców 5 

(Trudno powiedzieć) 8 
 
Posługując się tą kartą [KARTA 11] proszę wskazać na skali od 0 do 10 na ile osobiście ma P. 
zaufanie do każdej z instytucji, które odczytam.  
0 oznacza całkowity brak zaufania wobec instytucji, a 10 oznacza, że ma P. do niej całkowite 
zaufanie. Pozostałe liczby służą do wyrażenia opinii pośrednich.  
ODCZYTAĆ 

 
 Całkowity brak 

zaufania         Całkowite 
zaufanie  

(Trudno 
powiedzieć) 

 

B7 
… polski 
parlament, tzn. 
sejm i senat? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

B8 … system 
prawny? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

B9 … policja? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

B10 … politycy? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

B11 … Parlament 
Europejski? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

B12 
… Organizacja 
Narodów 
Zjednoczonych? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 
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B13 Obecnie wielu ludzi z różnych przyczyn nie bierze udziału w wyborach. Czy brał/a P. udział 
w ostatnich wyborach do sejmu we wrześniu 2001 roku?   
 

Tak 1 ZADAĆ PYT. B14 

Nie 2  

Nie byłem uprawniony/-a do głosowania 3 PRZEJŚĆ DO B15 

(Trudno powiedzieć) 8  

 
ZADAĆ PYTANIE B14, JEŚLI W PYT. B13 PADŁA ODPOWIEDŹ “TAK” 
 
 
B14 Na którą partię lub ugrupowanie głosował/a P. w tamtych wyborach do sejmu?  
 

Koalicja Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 01 

Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy 02 

Unia Wolności 03 

Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 04 

Prawo i Sprawiedliwość 05 

Polskie Stronnictwo Ludowe 06 

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 07 

Alternatywa Ruch Społeczny 08 

Polska Wspólnota Narodowa 09 

Liga Polskich Rodzin 10 

Mniejszość Niemiecka 11 

Polska Unia Gospodarcza 12 

Polska Partia Socjalistyczna 13 

Niemiecka Mniejszość Górnego Śląska 14 

 
Inna (WPISAĆ) 
_____________________________________________ 66 

 (Odmowa odpowiedzi) 77 
(Nie pamiętam) 88 
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Do wszystkich respondentów 
Istnieją różne sposoby działania na rzecz poprawy sytuacji w Polsce lub zapobiegania pogorszeniu 
się jej. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy podjął/-ęła P. któreś z poniższych działań? Po pierwsze, 
czy … ODCZYTAĆ 
 

   
Tak 

 
Nie 

(Trudno 
powiedzieć) 

B15 Kontaktował się P. z politykiem, urzędnikiem na 

szczeblu rządowym lub samorządowym  
1 2 8 

B16 Działał P. w partii politycznej lub organizacji 

podejmującej działalność społeczną lub polityczną  
1 2 8 

B17 Działał w innego rodzaju organizacji lub stowarzyszeniu 1 2 8 

B18 Nosił lub umieszczał w widocznym miejscu 

znaczek/nalepkę propagującą jakąś kampanię lub akcję 
1 2 8 

B19 Podpisywał petycję 1 2 8 

B20 Brał udział w legalnej publicznej demonstracji 1 2 8 

B21 Bojkotował P., celowo nie kupował określonych 

towarów, produktów  
1 2 8 

B22 Ze względów politycznych, etycznych lub ekologicznych 

celowo kupował P. określone produkty, towary  
1 2 8 

B23 Dawał datki pieniężne na rzecz organizacji lub 

ugrupowania politycznego 
1 2 8 

B24 Brał udział w nielegalnych protestach 1 2 8 

 
 
Do wszystkich respondentów 
B25a Czy istnieje jakaś partia polityczna, z którą czuje się P. bardziej związany/a niż z innymi 
partiami, jest P. jej sympatykiem? 

Tak 1 ZADAĆ PYT. B25b 

Nie 2  

  PRZEJŚĆ DO B26 

(Trudno powiedzieć) 8  
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B25b Jaka to partia? 
 

Alternatywa Partia Pracy (D. Podrzycki) 01  

Konfederacja (A. Słomka) 02  

Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (T. Mamiński) 03  

Liga Polskich Rodzin (M. Kotlinowski) 04  

Partia Ludowo-Demokratyczna (R. Jagieliński) 05  

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej  (M. Płażyński) 06  

Polska Partia Socjalistyczna - PPS (Z. Puchajda) 07  

Polska Unia Gospodarcza (W. Kornowski) 08  

Polska Wspólnota Narodowa (B. Tejkowski) 09 ZADAĆ PYT. B25c 
Polskie Stronnictwo Ludowe - PSL (J. Kalinowski) 10  

„Prawo i Sprawiedliwość” (L. Kaczyński) 11  

Ruch Społeczny (K. Piesiewicz) 12  

Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej (A. Lepper) 13  

Sojusz Lewicy Demokratycznej - SLD (L. Miller) 14  

Stronnictwo Demokratyczne - SD (A. Arendarski) 15  

Stronnictwo Konserwatywno Ludowe – Ruch Nowej Polski (A. Balazs) 16  

Unia Polityki Realnej - UPR (J. Korwin-Mikke) 17  

Unia Pracy - UP (M. Pol) 18  

Unia Wolności - UW (W. Frasyniuk) 19  

Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe - ZChN (J. Kropiwnicki) 20  

 
Inna (WPISAĆ) 
____________________________________________________ 21 

 

(Odmowa odpowiedzi) 77 PRZEJŚĆ DO B26 
 

(Trudno powiedzieć) 88  

 
ZADAĆ PYT. JEŻELI W PYT. B25b WSKAZANO PARTIĘ (kody od 01 do 20) 
B25c Na ile blisko czuje się P. związany z tą partią? Czy jest ona P.  … 
ODCZYTAĆ 

Bardzo bliska 1 

 Dość bliska 2 

 Niezbyt bliska 3 

 Czy też w ogóle nie jest bliska 4 

 (Trudno powiedzieć) 8 
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Do wszystkich respondentów 
B26 Czy jest P. członkiem jakiejś partii politycznej?  
 

Tak 1 ZADAĆ PYT. B27 

Nie 2  

  PRZEJŚĆ DO B28 

(Trudno powiedzieć) 8  

 
ZADAĆ TO PYTANIE JEŚLI W PYT. B26 PADŁA ODPOWIEDŹ “TAK” 
B27 Do której partii P. należy? 
 

Alternatywa Partia Pracy (D. Podrzycki) 01 

Konfederacja (A. Słomka) 02 

Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (T. Mamiński) 03 

Liga Polskich Rodzin (M. Kotlinowski) 04 

Partia Ludowo-Demokratyczna (R. Jagieliński) 05 

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej  (M. Płażyński) 06 

Polska Partia Socjalistyczna - PPS (Z. Puchajda) 07 

Polska Unia Gospodarcza (W. Kornowski) 08 

Polska Wspólnota Narodowa (B. Tejkowski) 09 

Polskie Stronnictwo Ludowe - PSL (J. Kalinowski) 10 

„Prawo i Sprawiedliwość” (L. Kaczyński) 11 

Ruch Społeczny (K. Piesiewicz) 12 

Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej (A. Lepper) 13 

Sojusz Lewicy Demokratycznej - SLD (L. Miller) 14 

Stronnictwo Demokratyczne - SD (A. Arendarski) 15 

Stronnictwo Konserwatywno Ludowe – Ruch Nowej Polski (A. Balazs) 16 

Unia Polityki Realnej - UPR (J. Korwin-Mikke) 17 

Unia Pracy - UP (M. Pol) 18 

Unia Wolności - UW (W. Frasyniuk) 19 

Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe - ZChN (J. Kropiwnicki) 20 

Inna (WPISAĆ) 
____________________________________________________________ 21 

 (Odmowa odpowiedzi) 77 

 (Trudno powiedzieć) 88 
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Do wszystkich respondentów 
B28 W polityce mówi się czasem o „lewicy” i „prawicy”. Posługując się tą kartą [KARTA 12], proszę 
powiedzieć, gdzie umieściłby/łaby się P. na tej skali, na której 0 oznacza lewicę, a 10 - prawicę? 
Pozostałe liczby służą do wyrażenia opinii pośrednich. 
 
 

Lewica        Prawica 
 (Trudno 

powiedzieć) 
          

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 
 
 
B29  Biorąc wszystko pod uwagę, ogólnie, na ile jest P. zadowolony/-a   ze swojego obecnego 
życia? Odpowiadając proszę posłużyć się kartą [KARTA 13], gdzie 0 oznacza  zupełnie 
niezadowolony/a, a 10 oznacza całkowicie zadowolony/a. 
KARTĘ 13 pozostawić do B32 
 

Zupełnie 
niezadowolony/a 

       Całkowicie 
zadowolony/a 

(Trudno 
powiedzieć) 

         
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B30 Ogólnie biorąc, na ile jest P. zadowolony/a z obecnego stanu polskiej gospodarki? Proszę 
posłużyć się tą samą kartą.  
Nadal KARTA 13 
 

Zupełnie 
niezadowolony/a 

       Całkowicie 
zadowolony/a 

(Trudno 
powiedzieć) 

         
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
B31 A jeśli chodzi o obecny polski rząd, na ile jest P. zadowolony/-a ze sposobu jego działania? 
Proszę posłużyć się tą samą kartą. 
Nadal KARTA 13 
 

Zupełnie 
niezadowolony/a        

Całkowicie 
zadowolony/a 

(Trudno 
powiedzieć) 

         
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B32 A ogólnie rzecz biorąc, w jakim stopniu jest P. zadowolony/-a z funkcjonowania demokracji w 
Polsce? Proszę posłużyć się tą samą kartą. 
Nadal KARTA 13 
 

Zupełnie 
niezadowolony/a 

       Całkowicie 
zadowolony/a 

(Trudno 
powiedzieć) 

         
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
B33 Posługując się tą [KARTA 14] kartą proszę powiedzieć, co ogólnie P. sądzi o obecnym stanie 
kształcenia, edukacji w Polsce? 
KARTĘ 14 pozostawić do B34. 
 

Bardzo  
zły        

Bardzo  
dobry 

 (Trudno 
powiedzieć) 

          
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 
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B34 Korzystając z tej samej karty proszę powiedzieć, co ogólnie P. sądzi o obecnym stanie służby 
zdrowia i dostępnych w Polsce usługach medycznych? 
Nadal KARTA 14 
 

Bardzo 
 zły        

Bardzo  
dobry 

 (Trudno 
powiedzieć) 

          
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 
 
Decyzje w poszczególnych dziedzinach mogą być podejmowane na różnych szczeblach. 
Korzystając z tej karty [KARTA 15] proszę powiedzieć, na jakim szczeblu P. zdaniem powinny być 
głównie podejmowane decyzje w następujących dziedzinach?  
Odczytać i zaznaczyć jedną odpowiedź w każdym wierszu. 
 

  na szczeblu 
międzynaro-

dowym 

na szczeblu 
europejskim 

na szczeblu 
krajowym 

na szczeblu 
regionalnym 
lub lokalnym 

(Trudno 
powiedzieć) 

B35 … ochrona środowiska  1 2 3 4 8 

B36 … walka z przestępczością       
zorganizowaną 

1 2 3 4 8 

B37 … rolnictwo  1 2 3 4 8 

B38 … obronność  1 2 3 4 8 

B39 … opieka społeczna  1 2 3 4 8 

B40 … pomoc dla krajów rozwijających się  1 2 3 4 8 

B41 … imigracja i uchodźcy 1 2 3 4 8 

B42 … stopy procentowe w bankach 1 2 3 4 8 

 
Posługując się tą kartą [KARTA 16] proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza się P. albo nie zgadza z 
następującymi stwierdzeniami.  
Odczytać stwierdzenia i zaznaczyć odpowiedzi w tabeli 
 
  

 
 

Zdecydo-
wanie się 
zgadzam 

Zgadzam 
się 

Ani się 
zgadzam, 

ani nie 
zgadzam 

Nie 
zgadzam 

się 

Zdecydo- 
wanie się 

nie 
zgadzam 

(Trudno 
powiedzieć)

B43 Im mniej rząd angażuje się w sferę 
gospodarczą, tym lepiej dla Polski  1 2 3 4 5 8 

B44 Rząd powinien podjąć działania 
zmierzające do zmniejszenia różnic 
w dochodach 

1 2 3 4 5 8 

B45 Pracownicy potrzebują silnych 
związków zawodowych dla ochrony 
warunków pracy i poziomu płac 

1 2 3 4 5 8 

B46 Osoby o orientacji homoseksualnej, 
geje i lesbijki, powinni mieć 
swobodę układania sobie życia wg 
własnych przekonań 

1 2 3 4 5 8 

B47 Prawo powinno być zawsze 
przestrzegane, niezależnie od 
okoliczności  

1 2 3 4 5 8 

B48 Powinno się zakazać działalności 
partiom politycznym, które dążą do 
obalenia demokracji  

1 2 3 4 5 8 

B49 Rozwój gospodarczy nieuchronnie 
szkodzi środowisku naturalnemu 1 2 3 4 5 8 

B50 Przy rozwiązywaniu naszych 
problemów ekologicznych możemy 
liczyć na współczesną naukę  

1 2 3 4 5 8 
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A teraz chcielibyśmy zadać P. kilka pytań na temat P. życia. 
 

C1 Biorąc wszystko pod uwagę, na ile czuje się P. szczęśliwy/-a? Odpowiadając proszę posłużyć 
się kartą. 
KARTA 17 
 

Bardzo 
nieszczęśliwy/a 

       Bardzo 
szczęśliwy/a 

 (Trudno 
powiedzieć) 

          
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

 
C2 Posługując się tą kartą  [KARTA 18] proszę powiedzieć, jak często spotyka się P. w celach 
towarzyskich z przyjaciółmi, znajomymi, krewnymi lub kolegami z pracy ? 
 

Nigdy 01 

 Rzadziej niż raz w miesiącu 02 

 Raz w miesiącu 03 

 Kilka razy w miesiącu 04 

 Raz w tygodniu 05 

 Kilka razy w tygodniu 06 

 Codziennie 07 

(Trudno powiedzieć) 88 
 
C3 Czy ma P. kogoś, z kim może P. otwarcie porozmawiać o wszystkich sprawach osobistych i 
związanych z pracą zawodową?  
 

Tak 1 

Nie 2 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
C4 Jak często – w porównaniu z innymi osobami w P. wieku – uczestniczy P. w spotkaniach, 
imprezach lub wydarzeniach towarzyskich? Odpowiadając proszę posłużyć się tą kartą. 
KARTA 19  
 

Znacznie rzadziej niż większość osób w moim wieku 1 

 Rzadziej niż większość z nich 2 

 Mniej więcej tak samo 3 

 Częściej niż większość z nich 4 

 Znacznie częściej niż większość osób w moim wieku  5 

(Trudno powiedzieć) 8 
 
 
 
C5 Czy P. lub ktoś z P. gospodarstwa domowego był ofiarą włamania lub napadu w ciągu  
ostatnich 5 lat?  
 

Tak 1 

Nie 2 

(Trudno powiedzieć) 8 
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C6 Na ile bezpiecznie czuje się lub czułby/-aby się P. chodząc samotnie po zmroku w okolicy 
swojego domu? Czy czuje się lub czułby/-aby się P. … ODCZYTAĆ 
 

Całkowicie bezpiecznie 1 

  Bezpiecznie 2 

  Zagrożony 3 

Czy bardzo zagrożony? 4 

(Trudno powiedzieć) 8 
 
C7 Jak oceniłby P. stan swojego zdrowia? Proszę wziąć pod uwagę zarówno samopoczucie 
fizyczne, jak i psychiczne. Czy stan swojego zdrowia określiłby P. jako: . . .  
ODCZYTAĆ 
 

Bardzo dobry 1 

 Dobry 2 

 Taki sobie 3 

 Zły 4 

 Czy też bardzo zły? 5 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
C8 Czy w wykonywaniu codziennych czynności napotyka P. jakieś utrudnienia wynikające z 
długotrwałej choroby, niepełnosprawności, jakichś dolegliwości, czy też problemów natury 
psychicznej?  
NIE ODCZYTYWAĆ ODPOWIEDZI. DOPYTAĆ.  
 

Tak, w dużym stopniu 1 

 Tak, do pewnego stopnia 2 

 Nie 3 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
C9 Czy uważa się P. za wyznawcę jakiejś religii lub czuje się związany z jakimś Kościołem lub  
wyznaniem?  

Tak 1 ZADAĆ PYT. C10 

Nie 2  

  PRZEJŚĆ DO C11 

(Trudno powiedzieć) 8  
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C10 Z jaką religią, wyznaniem lub Kościołem? 
 

Katolicyzm (bez  wskazania Kościoła) 100  
Kościół Rzymsko - Katolicki 110  

Kościół Grecko - Katolicki 120  
Kościół Ormiański 191  

Inne katolickie wpisać___________________________ 199  
  

Protestantyzm (bez wskazania Kościoła) 200  
Baptyści 220  

Kościół Kongregacyjny 230  
Kościół Wolnych Chrześcijan (Anabaptyści) 240  

Kościół Ewangelicko Augsburski (Luteranizm) 250  
Kościół  Ewangelicko-Metodystyczny (Metodyści) 260  

Kościół Zielonoświątkowy, Ewangeliczna Wspólnota 
Zielonoświątkowa

 
270 

 

Kościół  Ewangelicko-Reformowany (Kalwinizm)/ Prezbiterianie 280  
Adwentyści Dnia Siódmego 291  

Inne protestanckie wpisać_________________________ 299  
  

Wschodni Kościół Ortodoksyjny, Prawosławny (bez wskazania 
Kościoła)

300  

Polski Kościół Ortodoksyjny 320  
Rosyjski Kościół Ortodoksyjny 330  

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny 391  
Wschodni Kościół Staroobrzędowców w RP 392  

Inne prawosławno-ortodoksyjne wpisać____________________ 399  
 Przejść do C13 

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich (Mormoni) 410  
Świadkowie Jehowy 420  

Kościół Starokatolicki Mariawitów 491  
Kościół Polskokatolicki 492  

Kościół Katolicki Mariawitów 493  
Kościół Starokatolicki 494  

Inne chrześcijańskie wpisać_______________________ 499  
  

Judaizm 500  
  

Islam/ Muzułmanie 600  
Sunnici 610  

Inne islamskie wpisać______________________ 699  
  

Religie wschodu (Buddyzm, Hinduizm, Międzynarodowe 
Towarzystwo Świadomości Kryszny, Tao, Zen itd )

700  

  
Inne nie-chrześcijańskie wpisać______________________ 800  
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ZADAĆ JEŚLI W PYT. C9 NIE WSKAZANO RELIGII ANI WYZNANIA  
C11 Czy kiedykolwiek uważał/a się P. za wyznawcę jakiejś religii lub czuł się związany z jakimś 
Kościołem lub religią?   

Tak 1 ZADAĆ PYT. C12 

Nie 2  

  PRZEJŚĆ DO C13 

(Trudno powiedzieć) 8  

 
C12 Z jaką religią ? Z jakim wyznaniem lub Kościołem ? 
 

Katolicyzm (bez wskazania Kościoła) 100  
Kościół Rzymsko – Katolicki 110  

Kościół Grecko – Katolicki 120  
Kościół Ormiański 191  

Inne katolickie wpisać____________________________ 199  
  

Protestantyzm (bez wskazania Kościoła) 200  
Baptyści 220  

Kościół Kongregacyjny 230  
Kościół Wolnych Chrześcijan (Anabaptyści) 240  

Kościół Ewangelicko Augsburski (Luteranizm) 250  
Kościół  Ewangelicko-Metodystyczny (Metodyści) 260  

Kościół Zielonoświątkowy, Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa  
270 

 

Kościół  Ewangelicko-Reformowany (Kalwinizm)/ Prezbiterianie 280  
Adwentyści Dnia Siódmego 291  

Inne protestanckie wpisać___________________________ 299  
  

Wschodni Kościół Ortodoksyjny, Prawosławny (bez wskazania Kościoła) 300  
Polski Kościół Ortodoksyjny 320  

Rosyjski Kościół Ortodoksyjny 330  
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny 391  
Wschodni Kościół Staroobrzędowców w RP 392  

Inne prawosławno-ortodoksyjne wpisać_________________________ 399  
  

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich (Mormoni) 410  
Świadkowie Jehowy 420  

Kościół Starokatolicki Mariawitów 491  
Kościół Polskokatolicki 492  

Kościół Katolicki Mariawitów 493  
Kościół Starokatolicki 494  

Inne chrześcijańskie wpisać__________________________ 499  
  

Judaizm 500  
  

Islam/ Muzułmanie 600  
Sunnici 610  

Inne islamskie wpisać__________________________ 699  
  

Religie wschodu (Buddyzm, Hinduizm, Międzynarodowe Towarzystwo 
Świadomości Kryszny, Tao, Zen itd )

700  

  
Inne nie-chrześcijańskie wpisać__________________________ 800  
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Do wszystkich respondentów 
C13 Niezależnie od swojej przynależności do konkretnej religii lub wyznania, jak określiłby/-aby P. 
stopień swojej religijności?  Odpowiadając proszę posłużyć się tą kartą. 
KARTA 20 

 
W ogóle nie 
religijny/a 

       Bardzo 
religijny/a 

 (Trudno 
powiedzieć) 

          
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 
 

C14 Poza sytuacjami szczególnymi, takimi jak śluby czy pogrzeby, mniej więcej jak często bierze P. 
obecnie udział w mszach, nabożeństwach i spotkaniach religijnych? 
KARTA 21 i pozostawić do C15 

 
Codziennie 01 

 Częściej niż raz w tygodniu 02 

 Raz na tydzień 03 

 Co najmniej raz w miesiącu 04 

 Tylko z okazji szczególnych świąt 05 

 Jeszcze rzadziej 06 

 Nigdy 07 

(Trudno powiedzieć) 88 

 
C15 Poza udziałem w mszach, nabożeństwach i spotkaniach religijnych,  jak często się P. modli - o ile 
w ogóle się P. modli ? Odpowiadając proszę posłużyć się tą kartą. 
Nadal KARTA 21 

 
Codziennie 01 

 Częściej niż raz w tygodniu 02 

 Raz na tydzień 03 

 Co najmniej raz w miesiącu 04 

 Tylko z okazji szczególnych świąt 05 

 Jeszcze rzadziej 06 

 Nigdy 07 

(Trudno powiedzieć) 88 

 
Do wszystkich respondentów 
 
C16 Czy uznałby się P. za osobę należącą do grupy ludzi, która jest  w Polsce dyskryminowana, gorzej 
traktowana niż inne grupy w naszym kraju? 

  
Tak 1 ZADAĆ PYT. C17 

Nie 2  

  PRZEJŚĆ DO C18 

(Trudno powiedzieć) 8  
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C17 Z jakich powodów P. grupa  jest dyskryminowana, gorzej traktowana niż inne grupy ? 
DOPYTAĆ: “Z jakich jeszcze względów?”  Zaznaczyć wszystkie odpowiedzi respondenta 
 

 Kolor skóry lub rasa 01 

 Narodowość 02 

 Religia/wyznanie 03 

 Język 04 

 Przynależność etniczna 05 

 Wiek 06 

 Płeć 07 

 Orientacja seksualna 08 

 Niepełnosprawność [Inwalidztwo] 09 

Inne (WPISAĆ)________________________  10 
(Trudno powiedzieć) 88 

 
Do wszystkich respondentów 
 
C18 Czy ma P. obywatelstwo polskie? 
 

Tak 1 PRZEJŚĆ DO C20 

Nie 2  
  ZADAĆ PYT. C19 

(Trudno powiedzieć) 8  

 
C19 Jakie ma P. obywatelstwo?  
 

WPISAĆ _________________________ 
 

(Trudno powiedzieć)  88 
 
 
Do wszystkich respondentów 
 
C20 Czy urodził/a się P. w Polsce?  
 

Tak 1 PRZEJŚĆ DO C23 

Nie 2 ZADAĆ PYTANIE C21 

(Trudno powiedzieć) 8 PRZEJŚĆ DO C23 

 
 
C21 W jakim kraju się P. urodził/a? 
 

WPISAĆ __________________ 
  
(Trudno powiedzieć) 888 
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C22 Kiedy przyjechał/a P., żeby zamieszkać w Polsce?  Odpowiadając proszę posłużyć się tą kartą. 
KARTA 22 
 

 W ciągu ostatniego roku 1 

 1-5 lat temu 2 

 6-10 lat temu 3 

 11-20 lat temu 4 

 Ponad 20 lat temu 5 

(Trudno powiedzieć) 8 
 
 
Do wszystkich respondentów 
C23 W jakim języku/językach mówi się najczęściej w P. domu?  
 
WPISAĆ NAJWYŻEJ DWA JĘZYKI ________________________ 
  

_________________________ 
(Nie wiem)   888 

 
C24 Czy należy P. do jakiejś mniejszości etnicznej lub czuje się związany osobiście z jakąś 
mniejszością etniczną w Polsce? 
 

Tak 1 

Nie 2 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
C25 Czy P. ojciec urodził się w Polsce?  
 

Tak 1 PRZEJŚĆ DO C27 

Nie 2 ZADAĆ PYT. C26 

(Trudno powiedzieć) 8 PRZEJŚĆ DO C27 

 
C26 Z jakiego kontynentu pochodzi/ł P. ojciec? Odpowiadając proszę posłużyć się tą kartą. 
KARTA 23 pozostawić do C28. 

 
 Europa 01 

 Afryka 02 

 Azja 03 

 Ameryka Północna 04 

 Ameryka Południowa i Karaiby 05 

 Australia z Oceanią 06  

 (Trudno powiedzieć) 88 

 



20 

Do wszystkich respondentów 
C27 Czy P. matka urodziła się w Polsce?  
 

Tak 1 PRZEJŚĆ DO D1 

Nie 2 ZADAĆ PYT. C28 

(Trudno powiedzieć) 8 PRZEJŚĆ DO D1 

 
C28 Z jakiego kontynentu pochodzi/ła P. matka? Odpowiadając proszę posłużyć się tą kartą. 
Nadal KARTA 23 

 
 Europa 01 

 Afryka 02 

 Azja 03 

 Ameryka Północna 04 

 Ameryka Południowa i Karaiby 05 

 Australia z Oceanią 06  

 (Trudno powiedzieć) 88 

 
Do wszystkich respondentów 
 
Ludzie z innych krajów, z rozmaitych powodów przyjeżdżają aby zamieszkać w Polsce. 
Niektórzy mają tu swoje korzenie – ich przodkowie pochodzili z Polski. Inni przyjeżdżają do 
pracy albo po to, aby połączyć się ze swoją rodziną. Jeszcze inni przyjeżdżają, ponieważ w 
ich kraju grozi im niebezpieczeństwo.  A oto kilka pytań na ten temat. 
 
D1 Proszę pomyśleć o ludziach, którzy obecnie przyjeżdżają z innych krajów, aby żyć w Polsce. Czy 
P. zdaniem … 
 

…większość z nich to ludzie należący do tej samej rasy lub grupy 
etnicznej, co większość Polaków  

1 

....większość z nich to ludzie należący do innej rasy lub grupy 

etnicznej 
2 

.....czy też przyjeżdża ich mniej więcej po równo ? 3 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
D2 Jeśli chodzi o ludzi przyjeżdżających obecnie z innych krajów Europy, aby żyć w Polsce, to czy 
P. zdaniem … 

 

....większość z nich przyjeżdża z bogatszych krajów Europy 1 
....większość przyjeżdża z biedniejszych krajów Europy 2 

....czy też przyjeżdża ich mniej więcej po równo? 3 
(Trudno powiedzieć) 8 

 



21 

D3 A jeśli chodzi o ludzi przyjeżdżających obecnie z krajów pozaeuropejskich aby żyć w Polsce, to 
czy P. zdaniem … 
 

...większość z nich przyjeżdża z bogatszych krajów 

pozaeuropejskich  
1 

...większość przyjeżdża z biedniejszych krajów pozaeuropejskich  2 

...czy też przyjeżdża ich mniej więcej po równo? 3 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
D4 Posługując się tą kartą [KARTA 24] proszę powiedzieć, w jakim zakresie P. zdaniem  państwo 
polskie powinno zezwalać ludziom należącym do tej samej rasy lub grupy etnicznej  co większość 
Polaków, na przyjazd i zamieszkanie w Polsce? Czy Polska powinna: 
KARTĘ 24  pozostawić do D9. 
 

Zezwalać dużej liczbie osób na przyjazd i zamieszkanie w Polsce 1 

Zezwalać pewnej liczbie osób 2 

Zezwalać tylko nielicznym 3 

Nie zezwalać nikomu 4 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
D5 A jeśli chodzi o ludzi należących do innej rasy lub grupy etnicznej niż większość Polaków? 
Proszę wybrać odpowiedź z tej samej karty. 
Nadal KARTA 24 
 

Zezwalać dużej liczbie osób na przyjazd i zamieszkanie w Polsce 1 

Zezwalać pewnej liczbie osób 2 

Zezwalać tylko nielicznym 3 

Nie zezwalać nikomu 4 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
D6 Posługując się tą kartą  [Nadal KARTA 24] proszę powiedzieć, w jakim zakresie P. zdaniem 
państwo polskie powinno zezwalać ludziom z bogatszych krajów europejskich na przyjazd i 
zamieszkanie w Polsce? 
 

Zezwalać dużej liczbie osób na przyjazd i zamieszkanie w Polsce 1 

Zezwalać pewnej liczbie osób 2 

Zezwalać tylko nielicznym 3 

Nie zezwalać nikomu 4 

(Trudno powiedzieć) 8 
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D7 A jeśli chodzi o ludzi z biedniejszych krajów europejskich? Proszę wybrać odpowiedź z tej samej 
karty.  
Nadal KARTA 24 
 

Zezwalać dużej liczbie osób na przyjazd i zamieszkanie w Polsce 1 

Zezwalać pewnej liczbie osób 2 

Zezwalać tylko nielicznym 3 

Nie zezwalać nikomu 4 

(Trudno powiedzieć) 8 

 

D8  W jakim zakresie państwo polskie powinno zezwalać ludziom z bogatszych krajów 
pozaeuropejskich na przyjazd i zamieszkanie w Polsce? Proszę wybrać odpowiedź z tej samej 
karty. 
Nadal KARTA 24 

 
Zezwalać dużej liczbie osób na przyjazd i zamieszkanie w Polsce 1 

Zezwalać pewnej liczbie osób 2 

Zezwalać tylko nielicznym 3 

Nie zezwalać nikomu 4 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
D9 A jeśli chodzi o ludzi z biedniejszych krajów pozaeuropejskich ? Proszę wybrać odpowiedź z tej 
samej karty. 
Nadal KARTA 24 
 

Zezwalać dużej liczbie osób na przyjazd i zamieszkanie w Polsce 1 

Zezwalać pewnej liczbie osób 2 

Zezwalać tylko nielicznym 3 

Nie zezwalać nikomu 4 

(Trudno powiedzieć) 8 
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Proszę powiedzieć, na ile ważna, P. zdaniem, powinna być każda z następujących spraw przy 
decydowaniu o tym, czy osobie urodzonej, wychowanej i żyjącej poza Polską powinno się pozwolić 
na przyjazd i zamieszkanie w Polsce. Przy odpowiedzi proszę posłużyć się kartą [KARTA 25].  
Po pierwsze, na ile ważne byłoby, aby taka osoba ….  
ODCZYTAĆ 
 

  Zupełnie 
nieważne 

   Bardzo 
ważne 

 (Trudno 
powiedzieć) 

 

D10 …miała dobre 
wykształcenie? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

D11 …miała bliską 
rodzinę 
mieszkającą w 
Polsce? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 

88 

D12 …znała język 
polski? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

D13 …była wychowana 
w tradycji 
chrześcijańskiej? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
 

88 

D14 …miała biały kolor 
skóry? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

D15 …była zamożna? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

D16 …posiadała 
kwalifikacje 
zawodowe, które 
są potrzebne w 
Polsce? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

D17 …była gotowa w 
pełni przyjąć 
sposób życia 
Polaków? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 

88 
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Posługując się tą kartą [KARTA 26] proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza się P. bądź nie 
zgadza z poniższymi stwierdzeniami. Po pierwsze…  
 ODCZYTAĆ 
 

  
 
 
 

Zdecydo-
wanie się 
zgadzam 

 Zgadzam się Ani się 
zgadzam, 

ani nie 
zgadzam 

Nie 
zgadzam się 

Zdecydo-
wanie się 

nie 
zgadzam 

(Trudno 
powiedzieć)

D18 Z powodu ludzi 
przyjeżdżających do Polski 
aby tu żyć i pracować, obniża 
się średni poziom płac 

1 2 3 4 5 8 

D19 Ludzie, którzy przyjeżdżają 
aby żyć i pracować w Polsce 
w większym stopniu 
pogarszają sytuację 
ekonomiczną ludzi biednych 
niż ludzi bogatych  

1 2 3 4 5 8 

D20 Ludzie, którzy przyjeżdżają 
aby żyć i pracować  w Polsce,  
pozwalają uzupełnić 
niedobory pracowników na 
niektórych stanowiskach i w 
niektórych zawodach 

1 2 3 4 5 8 

D21 Jeżeli osoby, które 
przyjeżdżają aby żyć i 
pracować w Polsce, 
pozostają przez dłuższy czas 
bez pracy, powinny zostać 
zmuszone do wyjazdu  

1 2 3 4 5 8 

D22 Osoby przyjeżdżające aby 
żyć w Polsce powinny mieć te 
same prawa co wszyscy 

1 2 3 4 5 8 

D23 Jeśli osoby, które 
przyjeżdżają aby żyć w 
Polsce popełnią poważne 
przestępstwo, powinny zostać 
zmuszone do wyjazdu 

1 2 3 4 5 8 

D24 Jeżeli osoby, które 
przyjeżdżają aby żyć w 
Polsce popełnią jakiekolwiek 
przestępstwo, powinny zostać 
zmuszone do wyjazdu  

1 2 3 4 5 8 

 
 

D25 Posługując się tą kartą  [KARTA 27] proszę powiedzieć, czy ludzie przyjeżdżający aby żyć w 
naszym kraju ogólnie biorąc odbierają miejsca pracy ludziom pracującym w Polsce, czy też pomagają 
tworzyć nowe miejsca pracy?  

 
Odbierają 
miejsca pracy 

       Tworzą nowe 
miejsca pracy 

(Trudno 
powiedzieć) 

         
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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D26 Większość ludzi legalnie przyjeżdżających aby żyć w Polsce pracuje i płaci podatki. Korzystają oni 
również ze świadczeń socjalnych i opieki zdrowotnej. Czy uważa P., że w ostatecznym rozrachunku 
ludzie, którzy przyjeżdżają do Polski więcej biorą, niż dają, czy też więcej dają, niż biorą? 
Odpowiadając proszę posłużyć się tą kartą. 
KARTA 28  

 
Ogólnie  
więcej biorą 

       Ogólnie 
 więcej dają 

 (Trudno 
powiedzieć) 

          
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

 
D27 Czy P. zdaniem to, że ludzie z innych krajów przyjeżdżają aby żyć w Polsce jest ogólnie biorąc 
korzystne, czy też niekorzystne dla polskiej gospodarki? Odpowiadając proszę posłużyć się tą kartą. 
KARTA 29 

 
Niekorzystne 
dla gospodarki 

       Korzystne dla 
gospodarki 

 (Trudno 
powiedzieć) 

          
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 
 

D28 Posługując się tą kartą  [KARTA 30]  proszę powiedzieć, czy P. zdaniem to, że ludzie z innych 
krajów przyjeżdżają aby żyć w Polsce ogólnie biorąc szkodzi życiu kulturalnemu w Polsce czy też je 
wzbogaca?  

 
Szkodzi  
życiu 
kulturalnemu 

       Wzbogaca  
życie 

 kulturalne 

 (Trudno 
powiedzieć) 

          
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 
 

D29 Czy w wyniku tego, że ludzie z innych krajów przyjeżdżają do Polski i żyją tutaj, Polska stała się 
gorszym czy lepszym miejscem do życia? Odpowiadając proszę posłużyć się  tą kartą. 
KARTA 31 

 
Stała się gorszym 
miejscem do 
życia 

       Stała się lepszym 
miejscem do życia (Trudno 

powiedzieć) 
          

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 
 

D30  Czy w wyniku tego, że ludzie z innych krajów przyjeżdżają do Polski i żyją tutaj problem 
przestępczości w Polsce pogłębia się czy też zmniejsza? Odpowiadając proszę posłużyć się tą kartą. 
KARTA 32 

 
Problem 
przestępczości  
pogłębia się 

       Problem 
przestępczości 

zmniejsza się  
 (Trudno 

powiedzieć) 

          
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

 
D31 Czy P. zdaniem to, że ludzie wyjeżdżają ze swoich krajów aby przyjechać do Polski i żyć tutaj, ma 
w dłuższej perspektywie negatywny czy pozytywny wpływ na sytuację w tych krajach ? Odpowiadając 
proszę posłużyć się tą kartą. 
KARTA 33 

 
Negatywny wpływ na 
sytuację w tych krajach 
w dłuższej perspektywie 

     Pozytywny wpływ na 
sytuację w tych krajach w 

dłuższej perspektywie 
(Trudno 

powiedzieć) 
          

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 
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Posługując się tą kartą  [KARTA 34] proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza się P. lub nie zgadza 
z następującymi stwierdzeniami. Po pierwsze….  
ODCZYTAĆ  

 
  

 
 
 

Zdecydowa-
nie się 

zgadzam 

Zgadzam 
się 

Ani się 
zgadzam, 

ani nie 
zgadzam 

Nie 
zgadzam się 

Zdecydowa-
nie się nie 
zgadzam 

(Trudno 
powiedzieć)

D32 Wszystkie kraje odnoszą 
korzyści, jeśli ludzie mogą 
przenosić się do krajów, 
gdzie ich kwalifikacje są 
najbardziej potrzebne  

1 2 3 4 5 8 

D33 Powinnością bogatszych 
krajów jest zezwolić na 
przyjazd ludzi z krajów 
biedniejszych 

1 2 3 4 5 8 

 
Proszę pomyśleć raz jeszcze o ludziach, którzy przyjeżdżają z innego kraju aby żyć w Polsce i którzy 
należą do tej samej rasy lub grupy etnicznej, co większość Polaków. Czy byłby P. przeciwny, czy też 
nie miał nic przeciwko temu gdyby taka osoba ….  
KARTA 35 pozostawić do D37. ODCZYTAĆ  

 
  

 
 
 

Nie miałbym/-
ałabym nic 
przeciwko 
temu 

      Byłbym/ 
byłabym  

zdecydowanie 
przeciwny/a 

(Trudno 
powiedzieć) 

D34 … została mianowana 
P. szefem? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

D35 … poślubiła kogoś z P. 
bliskiej rodziny? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
A teraz proszę pomyśleć raz jeszcze o ludziach, którzy przyjeżdżają z innego kraju aby żyć w Polsce i 
którzy należą do innej rasy lub grupy etnicznej niż większość mieszkańców Polski. Czy byłby P. 
przeciwny, czy też nie miał nic przeciwko temu gdyby taka osoba ….  
Nadal KARTA 35 ODCZYTAĆ 

 
  

 
 
 

Nie miałbym/-
ałabym nic 
przeciwko 
temu 

      Byłbym/ 
byłabym  

zdecydowanie 
przeciwny/a  

(Trudno 
powiedzieć) 

D36 … została mianowana 
P. szefem? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

D37  … poślubiła kogoś z P. 
bliskiej rodziny? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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D38 Przypuśćmy, że może P. wybrać miejsce zamieszkania. W której, spośród trzech opisanych 
okolic najchętniej by P. zamieszkał/a?  
KARTA 36 
 

Okolica, w której: nie mieszka prawie nikt należący do innej rasy lub 
grupy etnicznej niż większość Polaków 

1 

 niektórzy mieszkańcy należą do innej rasy lub grupy 
etnicznej niż większość Polaków 

2 

 mieszka wielu ludzi należących do innej rasy lub 
grupy etnicznej  

3 

 nie miałoby to znaczenia 4 

 (Trudno powiedzieć) 8 

 
D39 Posługując się tą kartą  [KARTA 37] proszę opisać okolicę, w której obecnie P. mieszka.  
 

Okolica, w której: nie mieszka prawie nikt należący do innej rasy lub 
grupy etnicznej niż większość Polaków 1 

 niektórzy mieszkańcy należą do innej rasy lub grupy 
etnicznej niż większość Polaków 

2 

 mieszka wielu ludzi należących do innej rasy lub grupy 
etnicznej  3 

 (Trudno powiedzieć) 8 

 
Posługując się tą kartą  [KARTA 38] proszę powiedzieć, na ile zgadza się P. lub nie zgadza  
z następującymi stwierdzeniami. Po pierwsze…  
ODCZYTAĆ. 
 

  
 
 
 

Zdecydo-
wanie się 
zgadzam 

Zgadzam 
się 

Ani się 
zgadzam, 

ani nie 
zgadzam 

Nie 
zgadzam 

się 

Zdecydo-
wanie się

nie 
zgadzam

(Trudno 
powiedzieć)

D40 Lepiej jest dla kraju, jeśli niemal 
wszyscy mają wspólne zwyczaje i 
tradycje 

1 2 3 4 5 8 

D41 Lepiej jest dla kraju, jeśli występuje w 
nim wiele różnych religii, wyznań  1 2 3 4 5 8 

D42 Lepiej jest dla kraju, jeśli niemal każdy 
potrafi posługiwać się jednym 
wspólnym językiem 

1 2 3 4 5 8 

D43 Społecznościom ludzi, którzy 
przyjechali aby żyć w Polsce powinno 
pozwolić się na kształcenie swoich 
dzieci w odrębnych szkołach, jeśli 
sobie tego życzą 

1 2 3 4 5 8 

D44 Jeśli kraj chce zmniejszyć problemy 
społeczne, powinien powstrzymać 
napływ imigrantów 

1 2 3 4 5 8 
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Posługując się tą kartą  [KARTA 39] proszę powiedzieć na ile dobre lub złe jest dla kraju?  
ODCZYTAĆ. 
 

  
 
 

Bardzo 
niekorzystne 

       Bardzo 
korzystne 

(Trudno 
powiedzieć) 

D45 Prawo zabraniające 
dyskryminacji rasowej 
bądź etnicznej w 
miejscu pracy 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

D46  Prawo zabraniające 
propagowania, 
podżegania do 
nienawiści rasowej 
bądź etnicznej 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
D47 Czy ma P. jakichś znajomych, przyjaciół, którzy przybyli z innego kraju, aby żyć w Polsce?  
NIE ODCZYTYWAĆ ODPOWIEDZI. DOPYTAĆ .  
 

Tak, sporo takich osób 1 

 Tak, niewiele 2 

 Nie, żadnych 3 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
D48 Czy w pracy ma P. kolegów, koleżanki, którzy przybyli z innego kraju, aby żyć w Polsce? 
NIE ODCZYTYWAĆ ODPOWIEDZI. DOPYTAĆ .  
 

Tak, sporo takich osób 1 

 Tak, niewiele 2 

 Nie, żadnych 3 

(Obecnie nie pracuje) 4 

(Trudno powiedzieć) 8 
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Niektórzy ludzie przybywają do Polski i składają wniosek o status uchodźcy twierdząc, że 
obawiają się prześladowań we własnym kraju. 

 
Posługując się tą kartą  [KARTA 40] proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza się P. lub nie 
zgadza z następującymi stwierdzeniami.  Po pierwsze….  
ODCZYTAĆ.  

 
  

 
 
 
 

Zdecydo-
wanie się 
zgadzam

Zgadzam 
się 

Ani się 
zgadzam, 

ani nie 
zgadzam 

Nie 
zgadzam 

się 

Zdecydo-
wanie się 

nie 
zgadzam 

(Trudno 
powiedzieć)

D49 W Polsce jest już zbyt wielu 
ludzi ubiegających się o status 
uchodźcy 

1 2 3 4 5 8 

D50  Osoby ubiegające się o status 
uchodźcy powinny mieć 
pozwolenie na pracę w Polsce w 
czasie rozpatrywania ich 
wniosków 

1 2 3 4 5 8 

D51 Rząd powinien wykazywać 
wyrozumiałość rozpatrując 
wnioski o status uchodźcy 

1 2 3 4 5 8 

D52 Tak naprawdę większość osób 
ubiegających się o status 
uchodźcy w rzeczywistości nie 
obawia się prześladowań we 
własnym kraju 

1 2 3 4 5 8 

D53 Ubiegający się o status 
uchodźcy powinni przebywać w 
ośrodkach zapewniających im 
opiekę w czasie gdy ich wnioski 
są rozpatrywane 

1 2 3 4 5 8 

D54 Polski rząd powinien udzielać 
wsparcia finansowego osobom 
starającym się o status 
uchodźcy w czasie gdy wnioski 
są rozpatrywane 

1 2 3 4 5 8 

D55 Uchodźcy, których wnioski 
zostaną pozytywnie rozpatrzone, 
powinni mieć prawo 
sprowadzenia członków 
najbliższej rodziny 

1 2 3 4 5 8 

 
D56 Na każdych 100 mieszkańców Polski, ile P. zdaniem urodziło się poza naszym krajem?  
 

WPISAĆ:      na 100 
 
   (Trudno powiedzieć)  888 
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D57 Jak P. sądzi, czy w porównaniu z innymi krajami europejskimi o podobnej wielkości jak Polska , 
do naszego kraju przybywa więcej czy mniej ludzi z innych krajów aby tutaj żyć? 
Odpowiadając proszę posłużyć się kartą. 
KARTA 41 
 

Do Polski przybywa znacznie więcej ludzi 1 

 Do Polski przybywa więcej ludzi  2 

 Do Polski przybywa mniej więcej tyle samo ludzi  3 

 Do Polski przybywa mniej ludzi 4 

 Do Polski przybywa znacznie mniej ludzi 5 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
D58 Jak się ma P. zdaniem liczba osób wyjeżdżających obecnie z Polski do liczby osób 
przyjeżdżających do Polski, aby tutaj żyć? Odpowiadając proszę posłużyć się tą kartą. 
KARTA 42 
 
 

 Znacznie więcej osób wyjeżdża 1 

 Więcej osób wyjeżdża 2 

 Mniej więcej tyle samo wyjeżdża, co przyjeżdża 3 

 Więcej osób przyjeżdża 4 

 Znacznie więcej osób przyjeżdża 5 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
 
 
 

Następne pytania dotyczą działalności organizacji, w których uczestniczą niektórzy 
ludzie. 
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E1-12 a) Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy uczestniczył P. lub obecnie uczestniczy w jakiś sposób 
w działalności którejś z organizacji lub stowarzyszeń? Odpowiadając proszę posłużyć się kartą. 
[KARTA 43] 
 
Chodzi o ...... 
 
ODCZYTAĆ PO KOLEI TYPY ORGANIZACJI. DOPYTAĆ: “JAKIE JESZCZE?”  
ZADAĆ PYT. B DLA KAŻDEJ ORGANIZACJI, W STOSUNKU DO KTÓREJ RESPONDENT 
WYBRAŁ W PYT. A ODPOWIEDŹ OD 1 DO 4. JEŚLI WSZĘDZIE POJAWI SIĘ ODPOWIEDŹ “0”, 
PRZEJŚĆ DO E13 
 
E1-12 b) Czy ma P. bliskich przyjaciół w takiej organizacji lub stowarzyszeniu?  
 

   a) ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI 
RESPONDENTA DLA KAŻDEGO TYPU 
ORGANIZACJI 

b)    

Bliscy przyjaciele?   Żadna z 
odpowie-

dzi 

Członko-
stwo 

Udział w 
działalno

ści 

Datki 
pieniężne 

Dobrowol
na 

nieodpłat
na praca 

Tak Nie (Trudno 
powiedzieć

) 

E1 .…klub sportowy lub klub 
związany ze sportem i rekreacją? 0 1 2 3 4 1 2 8 

E2 
… organizację  związaną z  
działalnością kulturalną lub  
hobbystyczną?  

0 1 2 3 4 1 2 8 

E3 … związek   zawodowy? 0 1 2 3 4 1 2 
8 

 

E4 
… organizację  środowisk 
biznesu,  organizację zawodową 
lub rolniczą? 

0 1 2 3 4 1 2 8 

E5 … organizację  konsumencką lub  
motoryzacyjną? 0 1 2 3 4 1 2 8 

E6 
 … organizację  zajmującą się 
pomocą humanitarną, prawami 
człowieka, mniejszościami lub 
imigrantami? 

0 1 2 3 4 1 2 8 

E7 
… organizację  działającą na 
rzecz  ochrony środowiska, 
pokoju lub praw  zwierząt? 

0 1 2 3 4 1 2 8 

E8  … organizację  religijną lub  
kościelną? 0 1 2 3 4 1 2 8 

E9 … partię polityczną? 0 1 2 3 4 1 2 8 

E10 
 … organizację na  rzecz nauki, 
edukacji,  organizację 
nauczycieli, rodziców? 

0 1 2 3 4 1 2 8 

E11 
… klub towarzyski,  klub 
młodzieżowy,  klub seniora, klub 
kobiecy, towarzystwo 
samopomocowe? 

0 1 2 3 4 1 2 8 

E12 … jakąkolwiek inna organizację 
podobna do wymienionych? 0 1 2 3 4 1 2 8 
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Proszę spojrzeć na tę kartę  [KARTA 44]  i powiedzieć, na ile w P. życiu ważna jest:  
ODCZYTAĆ. 
 

  
 

Zupełnie 
nieważne 

        Bardzo 
ważne

(Trudno 
powiedzieć) 

E13 …rodzina? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E14 …przyjaciele? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E15 …czas wolny? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E16 …polityka? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E17 …praca? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E18 …religia? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E19 …różne  
organizacje 
lub stowarzy-
szenia? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
Do wszystkich respondentów 
 
E20 Nie licząc tego, co robi P. dla swojej rodziny, w swojej pracy lub w ramach różnych organizacji 
lub stowarzyszeń, jak często udziela P. pomocy innym ludziom - o ile w ogóle P. im pomaga? 
KARTA 45 pozostawić do E21. 

 
Codziennie 01 

 Kilka razy w tygodniu 02 

 Raz w tygodniu 03 

 Kilka razy w miesiącu 04 

 Raz w miesiącu 05 

 Rzadziej 06 

 Nigdy 07 

(Trudno powiedzieć) 88 

 
E21 Posługując się tą samą kartą [Nadal KARTA 45] proszę powiedzieć, jak często rozmawia P. 
o polityce i bieżących wydarzeniach?  
 

Codziennie 01 

 Kilka razy w tygodniu 02 

 Raz w tygodniu 03 

 Kilka razy w miesiącu 04 

 Raz w miesiącu 05 

 Rzadziej 06 

 Nigdy 07 

(Trudno powiedzieć) 88 
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Na ile ważne jest P. zdaniem, aby ktoś, kto chce być dobrym obywatelem … 
KARTA 46. ODCZYTAĆ. 
 

  
 

Zupełnie 
nieważne 

        Bardzo 
ważne

(Trudno 
powiedzieć) 

E22 …wspomagał 
osoby 
znajdujące się w 
gorszej sytuacji 
niż on?  

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E23 … brał udział w 
wyborach? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E24 … zawsze 
przestrzegał 
prawa i 
przepisów? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E25 …wyrabiał sobie 
opinię 
niezależnie od 
innych? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E26 …aktywnie 
działał  w 
organizacjach 
lub stowarzy-
szeniach? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E27 … aktywnie 
uczestniczył w 
życiu 
politycznym? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
E28 Od jak dawna mieszka P. w tej okolicy?  
 
 

Liczba lat: 
(ZAOKRĄGLIĆ DO PEŁNYCH LAT) 

(Trudno powiedzieć)   888 
 
Następna grupa pytań dotyczy pracy zawodowej. 
 
E29 Chciałbym/-abym się upewnić, czy obecnie P. …  
ODCZYTAĆ. 
 
 

...jest zatrudniony/-a  1 ZADAĆ PYT. E30 

…pracuje na własny rachunek (także we własnym 

gospodarstwie rolnym) 

2  

...nie wykonuje odpłatnej pracy ? 3 PRZEJŚĆ DO F1 

(Trudno powiedzieć) 8  
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Odczytam teraz kilka stwierdzeń dotyczących P. pracy. Posługując się tą kartą [KARTA 47] proszę 
powiedzieć, w jakim stopniu kierownictwo w P. pracy pozwala P. …  
ODCZYTAĆ. 
 

  
 

Nie mam  
żadnego  
wpływu 

        To zależy 
całkowicie 

ode mnie 

(Trudno 
powiedzieć)  

E30 … na 
elastyczność, 
swobodę jeśli 
chodzi o 
godziny pracy?  

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E31 …na 
decydowanie o 
sposobie 
organizacji P. 
dnia 
roboczego? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E32 ... na 
kształtowanie 
własnego 
stanowiska 
pracy i jego 
otoczenia? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E33 …wpływać na 
decyzje 
dotyczące 
ogólnego 
kierunku 
wykonywanych 
prac?  

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E34 …zmieniać 
wykonywane w 
pracy zadania 
lub zakres P. 
odpowiedzialno
ści, o ile chce P. 
takiej zmiany? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
Posługując się tą kartą [KARTA 48] proszę powiedzieć, na ile trudno lub łatwo byłoby P. …. 
KARTA 48 pozostawić do E38. ODCZYTAĆ 
 

  
 

Bardzo  
trudno 

        Bardzo 
łatwo

(Trudno 
powiedzieć)  

E35 …znaleźć 
podobną lub 
lepszą pracę 
gdzie indziej, 
gdyby  P. 
chciał/a? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E36 …rozpocząć 
działalność 
gospodarczą 
na własny 
rachunek, 
gdyby P. 
chciał/a? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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E37Chciałbym/-abym się upewnić – czy w P. miejscu pracy działa związek zawodowy albo inna organizacja 
o podobnym charakterze? 

Tak 1 ZADAĆ PYT. E 38 i E 39 

Nie 2  
  PRZEJŚĆ DO E40 

(Trudno powiedzieć) 8  

 
Na ile jest trudne lub łatwe … 
Nadal KARTA 48 ODCZYTAĆ 
 

  
 

Bardzo  
trudno 

        Bardzo 
łatwo

(Trudno 
powiedzieć) 

E38 … by P. zdanie było 
brane pod uwagę w 
działaniach 
podejmowanych przez 
związek  zawodowy? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

E39 …związkowi 
zawodowemu wywierać 
wpływ na warunki pracy 
w P. miejscu 
zatrudnienia? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
PYTANIA DLA WSZYSTKICH ZATRUDNIONYCH (odpowiedź 1 w pyt. E29) 
 
E40 W ciągu ostatnich 12 miesięcy, na ile ogólnie biorąc był/a P. zadowolony/-a lub niezadowolony z tego, 
jak układały się sprawy w P. pracy? Odpowiadając proszę posłużyć się kartą. 
KARTA 49 

 
Zupełnie 
niezadowolony/-a 

       Całkowicie 
zadowolony/-a 

 (Trudno 
powiedzieć) 

          
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 
 

E41 Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy podejmował/a P. jakieś próby zmierzające do poprawy warunków 
pracy lub do przeciwdziałania ich pogorszeniu się?  
 

Tak 1 ZADAĆ PYT. E42 

Nie 2  

  PRZEJŚĆ DO F1 

(Trudno powiedzieć) 8  

 
E42 Czy przyniosło to jakąś poprawę? 

 
Tak 1  

Nie 2  

Jeszcze nie wiadomo 3  

(Trudno powiedzieć) 8  
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E43 Bez względu na wynik P. działań, na ile rzetelnie lub nierzetelnie był/a P. traktowany/-a podejmując 
próby poprawy sytuacji w pracy? Odpowiadając proszę posłużyć się kartą. 
KARTA 50 

 
Bardzo  
nierzetelnie 

       Bardzo  
rzetelnie 

 (Trudno 
powiedzieć) 

          
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 
 
I wreszcie chciałbym/-abym poprosić P. o podanie kilku informacji o sobie i innych 
członkach gospodarstwa domowego. 
 

F1 Ile osób, wliczając dzieci, mieszka tu na stałe, tworząc wspólne gospodarstwo domowe? Proszę 
wliczyć również siebie. 

 
WPISAĆ LICZBĘ: 

 
(Trudno powiedzieć)  88 

 
W poniższej tabeli zebrać dane o respondencie (tylko F2/F3), a następnie informacje o 
pozostałych członkach gospodarstwa domowego (od F2 do F4), od najstarszych do 
najmłodszych. Dla ułatwienia można dodać imiona lub inicjały poszczególnych członków 
gospodarstwa domowego we wskazanych miejscach. 
 

F2 Zaznaczyć płeć  
 
F3 Proszę podać P. /jego/jej rok urodzenia? (Nie wiem = 8888) 
 
F4 Jaki jest stopień pokrewieństwa między P. a tą osobą? 
KARTA 51 

Malejąco wg wieku ------------------------------  
Osoba 01 

(respondent)
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
EWENTUALNIE:  
Imię lub inicjały  

      

F2 Płeć   
Mężczyzna 1 1 1 1 1 1 
Kobieta 2 2 2 2 2 2 

F3 Rok urodzenia                         
F4 Pokrewieństwo  
Mąż/żona/ partner/partnerka  1 1 1 1 1 
Syn/córka, (w tym dzieci 
przysposobione, adoptowane, 
wychowankowie, dzieci 
partnera). 

 2 2 2 2 2 

Rodzic/teść, teściowa, ojczym, 
macocha, dziadkowie. 

 3 3 3 3 3 

Inny krewny  4 4 4 4 4 
Osoba niespokrewniona   5 5 5 5 5 

(Nie wiem)  
 8 8 8 8 8 
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Malejąco wg wieku ------------------------------  
Osoba 07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
11 

 
12 

 
EWENTUALNIE:  
Imię lub inicjały  

      

F2 Płeć   
Mężczyzna 1 1 1 1 1 1 
Kobieta 2 2 2 2 2 2 

F3 Rok urodzenia                         
F4 Pokrewieństwo  
Mąż/żona/ partner/partnerka 1 1 1 1 1 1 
Syn/córka, (w tym dzieci 
przysposobione, adoptowane, 
wychowankowie, dzieci 
partnera). 

2 2 2 2 2 2 

Rodzic/teść, teściowa, ojczym, 
macocha, dziadkowie. 

3 3 3 3 3 3 

Inny krewny 4 4 4 4 4 4 
Osoba niespokrewniona  5 5 5 5 5 5 
(Nie wiem) 8 8 8 8 8 8 

 
F5 Które z przedstawionych na tej karcie określeń najlepiej opisuje miejsce, w którym P. mieszka? 
KARTA 52 

Duże miasto 1 

Przedmieścia lub obrzeża dużego miasta 2 

 Średnie lub małe miasto 3 

 Wieś  4 

 Pojedyncze gospodarstwo lub dom na terenie wiejskim 5 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
F6 Jakie ma P. wykształcenie? Odpowiadając proszę posłużyć się kartą. 
KARTA 53 

Nieukończone podstawowe 01 

Ukończone podstawowe 02 

Gimnazjalne 03 

Zasadnicze zawodowe (także 2-letnia SPR) 04 

Nieukończone średnie (ukończone co najmniej 2 lata nauki) 05 

Średnie ogólnokształcące 06 

Średnie zawodowe  (technikum, liceum zawodowe lub liceum 
techniczne) 07 

Pomaturalne, policealne  08 

Licencjackie, inżynierskie 09 

Nieukończone wyższe magisterskie lub lekarskie  (ukończone co 
najmniej 2 lata nauki) 10 

Ukończone wyższe magisterskie lub lekarskie  11 

Inne (WPISAĆ) 
________________________________________________________ 

 
12 

(Trudno powiedzieć) 88 
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F6a Proszę podać nazwę ostatniej szkoły, do której P. uczęszczał lub do której uczęszcza P. 
obecnie. 
 
 
WPISAĆ ________________________________________________________________________ 

(Nie wiem) 88 
F6b Czy ukończył P. tę szkołę? 
 

Tak 1 

Nie 2 

Jeszcze się uczę 3 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
Do wszystkich respondentów 
F7 Ile lat nauki szkolnej P. ukończył/a? Proszę nie liczyć powtarzanych klas i powtarzanych lat 
studiów 
[Podać liczbę lat w odpowiednikach pełnego wymiaru czasowego – jeśli respondent 
uczęszczał w trybie przyspieszonym - łącznie z latami obowiązkowej nauki]  
 

WPISAĆ: 
 

(Trudno powiedzieć) 88 
 

F8a Posługując się tą kartą  [KARTA 54] proszę powiedzieć, które z poniższych określeń opisuje 
to, czym się P. zajmował/a przez ostatnie 7 dni?  
KARTA 54 pozostawić do F8b. Dopytać Co jeszcze?  
Zaznaczyć wszystkie odpowiedzi respondenta 
 
Jeżeli w pyt. F8a wybrano więcej niż jedną odpowiedź 
F8b A które z poniższych określeń najlepiej opisuje P. sytuację (w ciągu ostatnich siedmiu dni)? 
Nadal KARTA 54: 
 

 F8a F8b 
Wykonuję pracę odpłatną (praca najemna, na własny rachunek, w firmie 

rodzinnej, we własnym gospodarstwie rolnym) - także w przypadku 
tymczasowej przerwy w pracy 

01 01 

Uczę się w szkole lub na uczelni, także wakacyjna przerwa w nauce  
(o ile nie jest opłacana przez pracodawcę) 

02 02 

Jestem bezrobotny i aktywnie poszukuję pracy 03 03 

Jestem bezrobotny, nie poszukuję aktywnie pracy, ale chciałbym 

pracować  
04 04 

Długotrwała choroba lub niepełnosprawność 05 05 

Jestem na emeryturze, rencie 06 06 

Odbywam służbę wojskową lub służbę zastępczą 07 07 

Zajmuję się domem, opiekuję się dziećmi lub innymi osobami  08 08 

(Inna sytuacja) 09 09 

 (Trudno powiedzieć)  88 88 



39 

Zadać pyt., jeżeli respondent w pyt. F8a podał, że nie wykonuje odpłatnej pracy. Osoby 
wykonujące odpłatną pracę (kod 01) – przejść do F12. 
F9 Chciałbym/-abym się upewnić – czy może wykonywał/a P. jakąkolwiek odpłatną pracę w ciągu 
ostatnich 7 dni przez co najmniej godzinę? 
 

Tak wykonywałem/-łam pracę  1 PRZEJŚĆ DO F12  

Nie wykonywałem/-łam pracy 2  

  ZADAĆ PYT. F10 

(Trudno powiedzieć) 8  

 
F10 Czy kiedykolwiek wykonywał/a P. jakąś odpłatną pracę?  
 

Tak 1 ZADAĆ PYT. F11 

Nie 2  

  PRZEJŚĆ DO F25 

(Trudno powiedzieć) 8  

 
F11 Kiedy ostatnio wykonywał/a P. jakąś odpłatną pracę?  
 

WPISAĆ ROK: 
 
(Trudno powiedzieć)  8888 
 

ANKIETER: Jeśli respondent obecnie pracuje (pyt. F8a lub F9), zadać pyt. od F12 do F24 w 
odniesieniu do obecnej pracy; jeśli nie wykonuje płatnej pracy, ale kiedyś miał pracę (kod 1 
w pyt. F10), zadać pyt. od F12 do F24 w odniesieniu do ostatniej wykonywanej pracy. 
 
 
F12 Czy P. główna praca jest/była …  
ODCZYTAĆ  
 

Pracą najemną 1 PRZEJŚĆ DO F14 

Pracą na własny rachunek (także praca lub pomoc 

w gospodarstwie rolnym) 
2 ZADAĆ PYT. F13 

Pracą w firmie rodzinnej 3  

  PRZEJŚĆ DO F14 
(Trudno powiedzieć) 8  

 
F13 Ilu pracowników P. zatrudnia/ł/a - jeśli w ogóle P. zatrudniał/a ?   
 

WPISAĆ liczbę pracowników:     PRZEJŚĆ DO F15 
 
 

(Trudno powiedzieć) 8888 
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Zadać w przypadku pracy najemnej, firmy rodzinnej lub odpowiedzi Trudno powiedzieć 
(Kody 1,3,8 w F12)  
 
F14 Czy pracuje/ pracował/a P. na umowę …..  
ODCZYTAĆ 
 

na czas nieokreślony  1 

na czas określony 2 

  

(Trudno powiedzieć) 8 

 
Do wszystkich respondentów pracujących obecnie lub w przeszłości 
 
F15 Ile mniej więcej osób – łącznie z P. – jest / było zatrudnionych w P. firmie/instytucji. (Jeśli jest to 
filia, chodzi o liczbę zatrudnionych w filii)? 
ODCZYTAĆ 
 

Poniżej 10 1 

Między 10 a 24 2 

Między 25 a 99 3 

Między 100 a 499 4 

Czy też 500 i więcej? 5 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
F16 Czy w swoim głównym miejscu pracy kieruje/kierował/a P. pracą innych osób? 
 

Tak 1 ZADAĆ PYT. F17  

Nie 2  

  PRZEJŚĆ DO F18  
(Trudno powiedzieć) 8  

 
F17 Pracą ilu osób P. kieruje/kierował/a? 
 

WPISAĆ: 
 

(Trudno powiedzieć) 8888 
 
Do wszystkich respondentów pracujących obecnie lub w przeszłości 
 
F18 Na ile może/mógł/mogła P. samodzielnie organizować sobie pracę? Czy może/mógł/mogła to 
P. robić … 
ODCZYTAĆ 

 …w dużym zakresie  1 

 …w znacznym zakresie 2 

 …w niewielkim zakresie 3 

 …w ogóle P. nie może? 4 

(Trudno powiedzieć) 8 
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F19 Ile godzin tygodniowo P. pracuje/pracował/a w głównym miejscu pracy? Proszę nie brać pod 
uwagę odpłatnej i nieodpłatnej pracy w nadgodzinach?  
 
      WPISAĆ LICZBĘ GODZIN: 
 

 (Trudno powiedzieć)  888 
 
F20 A ile godzin tygodniowo zazwyczaj P. pracuje / pracował/a (w głównym miejscu pracy) 
wliczając w to odpłatną i nieodpłatną pracę w nadgodzinach?   
 

 WPISAĆ LICZBĘ GODZIN: 
 
       (Trudno powiedzieć)  888 
 
F21 Jak nazywa/ło się P. stanowisko lub funkcja w głównym miejscu pracy? 
 
 WPISAĆ  
 
  __________________________________________________________ 
 
 
F22 Jakiego rodzaju czynności wykonuje/wykonywał/a P. przez większą część czasu w swoim 
głównym miejscu pracy? 
 WPISAĆ 
 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

F23 Jakiego rodzaju wykształcenie lub kwalifikacje są/były niezbędne do wykonywania tej pracy?  
 WPISAĆ 
 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

F24 Co przede wszystkim produkuje/produkował/a lub czym się zajmuje/zajmował/a się P. 
firma/instytucja? 
 WPISAĆ 
 
 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

Do wszystkich respondentów 
F25 Czy kiedykolwiek był/a P. bezrobotny/a lub poszukiwał/a pracy przez okres dłuższy niż trzy 
miesiące? 
 

Tak 1 ZADAĆ PYT. F26  

Nie 2  
  PRZEJŚĆ DO F28  

(Trudno powiedzieć) 8  
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F26 Czy któryś z tych okresów trwał 12 miesięcy lub dłużej? 
 

Tak 1 

Nie 2 

  

(Trudno powiedzieć) 8 

 
F27 Czy któryś z okresów bezrobocia miał miejsce w ciągu ostatnich 5 lat? 
 

Tak 1 

Nie 2 

  

(Trudno powiedzieć) 8 

 
Do wszystkich respondentów  
F28 Czy jest lub był/a P. członkiem związku zawodowego lub organizacji  o podobnym charakterze? 
NIE ODCZYTYWAĆ ODPOWIEDZI. DOPYTAĆ.  
 

Tak, obecnie 1 

Tak, w przeszłości 2 

Nie 3 

(Trudno powiedzieć) 8 

F29 Proszę wziąć pod uwagę dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz 
wszelkie dochody, jakie otrzymuje P. gospodarstwo domowe jako całość. Co jest głównym źródłem 
dochodów w P. gospodarstwie domowym? Odpowiadając proszę posłużyć się kartą. 
KARTA 55 
 

Pensja, pobory 01 

 Dochody z pracy na własny rachunek lub pracy na roli 02 

 Renty i emerytury 03 

Zasiłki dla bezrobotnych/odprawy 04 

Inne świadczenia społeczne i zapomogi 05 

Dochody z inwestycji, oszczędności, ubezpieczeń lub własności 06 

 Dochody z innych źródeł 07 

 (Odmowa odpowiedzi) 77 

(Trudno powiedzieć) 88 
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F30 Proszę spojrzeć na tę kartę [KARTA 56]. Jeśli doda P. dochody członków P. gospodarstwa 
domowego, ze wszystkich źródeł , która litera odpowiada całkowitemu dochodowi netto w P. 
gospodarstwie? Jeśli nie zna P. dokładnej ich wysokości, proszę je oszacować . Proszę posłużyć 
się tą częścią karty, która pokazuje wartości najlepiej P. znane: dochody tygodniowe, miesięczne 
lub roczne. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĆ SPOSÓB POSŁUGIWANIA SIĘ KARTĄ. 
 

 J 01 

R 02 

C 03 

M 04 

F 05 

S 06 

K 07 

P 08 

D 09 

H  10 

U 11 

N 12 

(Odmowa odpowiedzi) 77 

(Trudno powiedzieć) 88 

 
F31 Które z określeń na tej karcie najlepiej opisuje P. odczucia na temat obecnych dochodów 
w gospodarstwie domowym? 
KARTA 57 
 

Żyjemy dostatnio przy obecnym poziomie dochodów 1 

Dajemy sobie radę przy obecnym poziomie dochodów 2 

Z trudem dajemy sobie radę przy obecnym poziomie dochodów 3 

Praktycznie nie dajemy sobie rad przy obecnym poziomie dochodów  4 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
F32 Gdyby z jakichś powodów znalazł/a się P. w bardzo trudnej sytuacji finansowej i musiał/a 
pożyczyć pieniądze, aby starczyło na życie, na ile byłoby to łatwe lub trudne? Przy odpowiedzi 
proszę posłużyć się kartą.  
KARTA 58 

Bardzo trudne 1 

Dość trudne  2 

Ani  łatwe, ani trudne 3 

Dość łatwe 4 

Bardzo łatwe 5 

(Trudno powiedzieć) 8 
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Do wszystkich respondentów 
 
F33 Ankieter: zaznaczyć odpowiedni kod  
Jeśli respondent mieszka z małżonkiem/ką, partnerem/ką zgodnie 

z odpowiedzią w pyt. F4 1 ZADAĆ PYT. F34

Nie mieszka 2 PRZEJŚĆ DO 
F45 

 
F34 Jakie jest wykształcenie P. męża/ żony/ partnera/ partnerki? Przy odpowiedzi proszę posłużyć 
się kartą.  
KARTA 59 

Nieukończone podstawowe 01 

Podstawowe, gimnazjalne 02 

Zasadnicze zawodowe 03 

Liceum ogólnokształcące, liceum zawodowe, technikum 04 

Pomaturalne, policealne 05 

Licencjackie, inżynierskie 06 

Wyższe magisterskie lub lekarskie 07 

 (Trudno powiedzieć) 88 
 
F35a Które z poniższych określeń opisuje to, czym zajmował/a się w ciągu ostatnich siedmiu dni P. 
mąż/ żona/ partner/ partnerka? 
KARTA 60 
 
DOPYTAĆ Które jeszcze? ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI RESPONDENTA 
Zadać poniższe pytanie jeśli w pyt. F35a wskazano więcej niż jedną odpowiedź 
 
F35b A które z poniższych określeń najlepiej opisuje to, czym zajmował/a (w ciągu ostatnich 7 dni) 
mąż/ żona/ partner/ partnerka? 
Nadal KARTA 60: 

 F35a F35b 

Praca odpłatną (praca najemna, na własny rachunek, w firmie rodzinnej, 
we własnym gospodarstwie rolnym) - także w przypadku tymczasowej 

przerwy w pracy 

01 01 

Nauka w szkole lub na uczelni, także wakacyjna przerwa w nauce –  
(o ile nie jest opłacana przez pracodawcę) 

02 02 

Bezrobotny i aktywnie poszukujący pracy 03 03 

Bezrobotny, nie poszukujący aktywnie pracy, ale chce pracować  04 04 

Długotrwała choroba, niepełnosprawność 05 05 

Emerytura, renta 06 06 

Odbywa służbę wojskową lub służbę zastępczą 07 07 

Zajmuje się domem, opieka nad dziećmi lub innymi osobami  08 08 

(Inna sytuacja) 09 09 

 (Trudno powiedzieć)  88 88 
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Zadać poniższe pytanie, jeśli w pyt. F35a. nie wymieniono odpłatnej pracy. Jeśli  wymieniono 
odpłatną pracę (kod 01), przejść do F37 
 
F36 Chciałbym/-abym się  upewnić – czy P. mąż/ żona/ partner/ partnerka wykonywał/a  jakąkolwiek 
odpłatną pracę w ciągu ostatnich 7 dni (przez co najmniej godzinę) ? 
 

Tak, wykonywał/a prace 1 ZADAĆ PYT. F37  

Nie wykonywał/a pracy 2  
  PRZEJŚĆ DO F45 

(Trudno powiedzieć) 8  
 
Zadać poniższe pytanie jeśli w pyt. F35a lub F36 wymieniono odpłatną pracę 
F37 Jak nazywa się stanowisko lub funkcja w głównym miejscu pracy P. meża/ żony/ partnera/ 
partnerki?  
 WPISAĆ 
 _____________________________________________________ 
 
F38 Jakiego rodzaju czynności wykonuje mąż/ żona/ partner/ partnerka przez większą część czasu 
w swoim głównym miejscu pracy? 
WPISAĆ  
 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

F39 Jakiego rodzaju wykształcenie lub kwalifikacje są niezbędne do wykonywania tej pracy?  
 WPISAĆ  
 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

F40 Czy główna praca męża/ żony/ partnera/ partnerki jest …  
ODCZYTAĆ  

pracą najemną 1 PRZEJŚĆ DO F42 

pracą na własny rachunek (także w gospodarstwie rolnym) 2 ZADAĆ PYT. F41 

pracą w firmie rodzinnej 3  

  PRZEJŚĆ DO F42 
(Trudno powiedzieć) 8  

 
F41 Ilu pracowników zatrudnia/ł (jeśli w ogóle kogoś zatrudnia/ł)? 
 

WPISAĆ LICZBĘ: 
 

(Trudno powiedzieć) 8888 
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Zadać poniższe pytanie, jeśli w pyt. F35a lub F36 wymieniono odpłatną pracę 
 
F42 Czy w swoim głównym miejscu pracy P. mąż/żona/partner/partnerka kieruje pracą innych 
osób?  
 

Tak 1 PRZEJŚĆ DO F43  

Nie 2  

  ZADAĆ PYT. F44 

(Trudno powiedzieć) 8  

 
F43 Pracą ilu osób kieruje? 
 

WPISAĆ LICZBĘ: 
 

(Trudno powiedzieć) )  8888 
 
Zadać poniższe pytanie, jeśli w pyt. F35a lub F36 wymieniono odpłatną pracę 
 
F44 Ile godzin tygodniowo  P. mąż/żona/partner/partnerka pracuje zazwyczaj (w głównym miejscu 
pracy), wliczając w to odpłatną i nieodpłatną pracę w nadgodzinach?  
 

WPISAĆ LICZBĘ GODZIN: 
 

(Trudno powiedzieć)  888 
 
Do wszystkich respondentów 
F45 Jakie jest/było wykształcenie P. ojca? Odpowiadając proszę posłużyć się kartą. 
KARTA 61 
 

Nieukończone podstawowe 01 

Podstawowe, gimnazjalne 02 

Zasadnicze zawodowe 03 

Liceum ogólnokształcące, liceum zawodowe, technikum 04 

Pomaturalne, policealne 05 

Licencjackie, inżynierskie 06 

Wyższe magisterskie lub lekarskie 07 

 (Trudno powiedzieć) 88 

 
F46 Kiedy miał/a P. 14 lat, czy P. ojciec był pracownikiem najemnym, pracował  
 na własny rachunek, czy też w ogóle w tym czasie nie pracował? 
 

Praca najemna 1 PRZEJŚĆ DO F48 

Praca na własny rachunek (także praca lub pomoc w 

gospodarstwie rolnym) 

2 ZADAĆ PYT. F47 

Nie pracował 3  
  PRZEJŚĆ DO F51 

(Ojciec nie żył /nie mieszkał razem kiedy respondent miał 14 lat) 4  

(Trudno powiedzieć) 8 PRZEJŚĆ DO F49 
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F47 Ile osób zatrudniał P. ojciec? 
 

Nikogo 1 

Od 1 do 24 2 

25 lub więcej 3 

  

(Trudno powiedzieć) 8 

PRZEJŚĆ DO F49 

 
Zadać poniższe pytanie, jeśli ojciec był pracownikiem najemnym (kod 1 w pyt. F46) 
 
F48 Czy kierował pracą innych osób? 
 

Tak 1 

Nie 2 

  

(Trudno powiedzieć) 8 

 
Zadać poniższe pytanie, jeśli ojciec pracował lub jeśli padła odpowiedź “NIE WIEM” – KOD 1, 
2 lub 8 w pyt. F46 
 
F49 Jak nazywało się stanowisko lub funkcja P. ojca w jego głównym miejscu pracy? 
 WPISAĆ 
 

______________________________________________________ 

 F49a Jakiego rodzaju czynności wykonywał P. ojciec przez większą część czasu w swoim głównym 

miejscu pracy? 

 WPISAĆ 
 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

F49b Co przede wszystkim produkowała lub czym się zajmowała firma/instytucja P. ojca? 
 WPISAĆ 
 __________________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 
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F50 Które z określeń na tej karcie najlepiej opisuje  rodzaj pracy wykonywanej przez P. ojca, kiedy 
miał/a P. 14 lat? 
KARTA 62 

Tradycyjne wolne zawody  
np. księgowy - adwokat - lekarz – naukowiec - inżynier mechanik/inżynier 

budownictwa 

01 

Zawody inteligencji pracującej 
np. nauczyciel – pielęgniarz – fizykoterapeuta – pracownik opieki społecznej – 

artysta – muzyk – funkcjonariusz policji (w stopniu sierżanta lub wyższym) – 
informatyk programista 

02 

Zawody urzędnicze i średniego szczebla  
np. sekretarz – asystent prezesa/dyrektora– pracownik biurowy – urzędnik – 
pracownik usług lub informacji telefonicznej – pomoc medyczna – opiekun w 

przedszkolu 

03 

Wyższe stanowiska kierownicze i administracyjne 
(zwykle odpowiedzialni za planowanie, organizację i koordynację pracy i sprawy 

finansowe) np. dyrektor finansowy – dyrektor generalny 

04 

Zawody robotników wykwalifikowanych i rzemieślnicze  
np. mechanik samochodowy – monter – kontroler – hydraulik – drukarz – ślusarz 

narzędziowy – elektryk – ogrodnik – maszynista 05 

Półwykwalifikowana praca fizyczna i półwykwalifikowana praca w usługach 
i handlu  

np. pracownik poczty – operator maszyn – pracownik ochrony – dozorca – rolnik 
– pomoc kuchenna – recepcjonista – sprzedawca  06 

Niewykwalifikowana praca fizyczna i niskokwalifikowana praca w usługach   
np. kierowca ciężarówki– kierowca samochodu dostawczego – sprzątacz – 

tragarz – pakowacz – szwacz– goniec – pracownik fizyczny – kelner – barman  07 

Kierownicy średniego i niższego szczebla  
np. kierownik biura – kierownik sklepu detalicznego – kierownik w banku – 

kierownik restauracji – kierownik magazynu – kierownik pubu 08 

(Trudno powiedzieć) 88 

 
Do wszystkich respondentów  
F51 Jakie jest/było wykształcenie P. matki? Odpowiadając proszę posłużyć się kartą. 
KARTA 63 

Nieukończone podstawowe 01 

Podstawowe, gimnazjalne 02 

Zasadnicze zawodowe 03 

Liceum ogólnokształcące, liceum zawodowe, technikum 04 

Pomaturalne, policealne 05 

Licencjackie, inżynierskie 06 

Wyższe magisterskie lub lekarskie 07 

 (Trudno powiedzieć) 88 
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F52 Kiedy miał/a P. 14 lat, czy P. matka była pracownikiem najemnym, pracowała  na własny 
rachunek, czy też w ogóle w tym czasie nie pracowała? 
 

Praca najemna 1 PRZEJŚĆ DO F54 

Praca na własny rachunek (także praca lub pomoc w gospodarstwie  

rolnym) 
2 ZADAĆ PYT. F53 

Nie pracowała 3  
  PRZEJŚĆ DO F57 

(Matka nie żyła /nie mieszkała razem kiedy respondent miał 14 lat) 4  

(Trudno powiedzieć) 8 PRZEJŚĆ DO F55 

 
F53 Ile osób zatrudniała P. matka?   
 

Nikogo 1 

 Od 1 do 24 2 

25 lub więcej 3 

(Trudno powiedzieć) 8 

PRZEJŚĆ DO F55 

 
Zadać poniższe pytanie, jeśli matka była pracownikiem najemnym (kod 1 w pyt. F52) 
F54 Czy kierowała pracą innych osób? 
 

Tak 1 

Nie 2 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
Zadać poniższe pytanie, jeśli matka pracowała lub jeśli padła odpowiedź “Trudno powiedzieć” 
– KODY 1, 2 lub 8 w pyt. F52 
 
F55 Jak nazywało się stanowisko lub funkcja matki w jej głównym miejscu pracy? 
WPISAĆ 
 
_____________________________________________________ 
 
F55a Jakiego rodzaju czynności wykonywała P. matka przez większą część czasu w swoim 
głównym miejscu pracy? 
 WPISAĆ 
 _____________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

F55b Co przede wszystkim produkowała lub czym się zajmowała się firma/instytucja P. matki? 
WPISAĆ 
 

 _____________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 
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F56 Które z określeń na tej karcie najlepiej opisuje rodzaj pracy wykonywanej przez Pana/-i matkę, 
kiedy miał/a P. 14 lat? 
KARTA 64 
 

Tradycyjne wolne zawody  
np. księgowa - adwokat - lekarz – naukowiec - inżynier mechanik/inżynier budownictwa 01 

Zawody inteligencji pracującej 
np. nauczycielka – pielęgniarka – fizykoterapeuta – pracownik opieki społecznej –  artysta – 

muzyk – funkcjonariusz policji (w stopniu sierżanta lub wyższym) – informatyk programista 02 

Zawody urzędnicze i średniego szczebla  
np. sekretarka – asystentka prezesa/dyrektora– pracownik biurowy – urzędniczka – 

pracownik usług lub informacji telefonicznej – pomoc medyczna – opiekunka w przedszkolu 03 

Wyższe stanowiska kierownicze i administracyjne 
(zwykle odpowiedzialni za planowanie, organizację i koordynację pracy i sprawy finansowe) 

np. dyrektor finansowy – dyrektor generalny 04 

Zawody robotników wykwalifikowanych i rzemieślnicze  
np. mechanik samochodowy – monter – kontroler – hydraulik – drukarz – ślusarz 

narzędziowy – elektryk – ogrodnik – maszynista 05 

Półwykwalifikowana praca fizyczna i półwykwalifikowana praca w usługach i handlu 
np. pracownik poczty – operator maszyn – pracownik ochrony – dozorca – rolnik – pomoc 

kuchenna – recepcjonistka – sprzedawczyni  06 

Niewykwalifikowana praca fizyczna i niskokwalifikowana praca w usługach   
np. kierowca ciężarówki– kierowca samochodu dostawczego – sprzątaczka – tragarz – 

pakowacz – szwaczka– goniec – pracownik fizyczny – kelnerka – barmanka  07 

 Kierownicy średniego i niższego szczebla  
np. kierownik biura – kierownik sklepu detalicznego – kierownik w banku – kierownik 

restauracji – kierownik magazynu – kierownik pubu 08 

 (Trudno powiedzieć) 88 

 
Do wszystkich respondentów 
F57 Czy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy brał/a P. udział w jakimś kursie, był/a obecny/-a na 
wykładzie, konferencji, aby pogłębić wiedzę lub podnieść kwalifikacje zawodowe? 
 

Tak 1 

Nie 2 

  

(Trudno powiedzieć) 8 
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F58 Jaki jest P. obecny stan cywilny? Chodzi o stan formalno-prawny. Odpowiadając proszę 
posłużyć się kartą. 
KARTA 65 
 

 Żonaty, mężatka 01 ZADAĆ PYT. F59 

 W separacji (nadal prawnie w związku małżeńskim) 02  
 Rozwiedziony/-a 03  

 Wdowiec, wdowa 04 PRZEJŚĆ DO F61 
 Kawaler, panna 05  

 (Odmowa odpowiedzi) 77  
(Trudno powiedzieć) 88  

 
F59 Czy obecnie mieszka P. ze swoim mężem/żoną?  
 

Tak 1 PRZEJŚĆ DO F62 
 

 Nie 2  
 (Odmowa odpowiedzi) 7 ZADAĆ PYT. F60 

(Trudno powiedzieć) 8  
 
F60 Czy obecnie mieszka P. z innym partnerem/partnerką?  
 

Tak 1 PRZEJŚĆ DO F63 

 Nie 2  
 (Odmowa odpowiedzi) 7 PRZEJŚĆ DO F62 

(Trudno powiedzieć) 8  
 
F61 Czy obecnie mieszka P. z partnerem/partnerką?  
 

Tak 1 
PRZEJŚĆ DO 
INSTRUKCJI PRZED 
F63 

 Nie 2  
 (Odmowa odpowiedzi) 7 ZADAĆ PYT. F62 

(Trudno powiedzieć) 8  
 
F62 Czy kiedykolwiek mieszkał/a P. z partnerem/partnerką nie będąc z nim/nią w związku 
małżeńskim? 
 

Tak 1  

 Nie 2  
 (Odmowa odpowiedzi) 7  

(Trudno powiedzieć) 8  
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Do wszystkich respondentów pozostających w związku małżeńskim, w separacji, lub 
owdowiałych (kody 1,2, lub 4 w pyt. F58). Pozostali respondenci – przejść do F64. 
 
F63 Czy kiedykolwiek był/a P. rozwiedziony/-a? 
 

Tak 1  

 Nie 2  
 (Odmowa odpowiedzi) 7  

(Trudno powiedzieć) 8  
 
Do wszystkich respondentów 
F64 Ankieter: odwołać się do tabeli opisującej gospodarstwo domowe (strona 36/37)  
I ZAZNACZYĆ:  
 

RESPONDENT MIESZKA Z DZIEĆMI (KOD W PYT. F4)  1 PRZEJŚĆ DO 
INSTRUKCJI PRZED 
PYT. GF1 

NIE MIESZKA 2 ZADAĆ PYT. F65 
 
F65 Czy kiedykolwiek mieszkał/a P. w tym samym gospodarstwie domowym z dziećmi, własnymi 
lub przysposobionymi? 
 

Tak 1 

 Nie 2 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
 
 

GODZINA ZAKOŃCZENIA |_|_| : |_|_| 
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ANKIETER:  JEŚLI RESPONDENT JEST MĘŻCZYZNĄ, ZADAĆ GF1.  JEŚLI RESPONDENT JEST KOBIETĄ, 
ZADAĆ GF2. 
 

MĘŻCZYŹNI 
GF1 Przeczytam teraz Panu krótkie opisy różnych ludzi. Proszę wysłuchać każdego opisu i 
powiedzieć, w jakim stopniu każdy z tych ludzi jest lub też nie jest podobny do Pana. Odpowiadając 
proszę posłużyć się tą kartą. 
KARTA A  

  Bardzo 
podobny 
do mnie 

Podobny 
do mnie 

W 
pewnym 
stopniu 

podobny 
do mnie 

Tylko 
trochę 

podobny 
do mnie 

Niepodo
bny do 
mnie 

Zupełnie 
do mnie 
niepodo

bny  

(Trudno 
powiedzieć)

A Ważne jest dla niego 
wymyślanie nowych rzeczy i 
twórcze podejście. Lubi robić 
wszystko na swój własny, 
oryginalny sposób. 

01 02 03 04 05 06 88 

B Ważne jest dla niego to, aby być 
bogatym. Chce mieć dużo 
pieniędzy i różnych kosztownych 
przedmiotów. 

01 02 03 04 05 06 88 

C Uważa za ważne, żeby wszyscy 
ludzie na świecie traktowani byli 
równo. Jest przekonany, że 
każdy powinien mieć w życiu 
równe szanse. 

01 02 03 04 05 06 88 

D Ważne jest dla niego 
pokazywanie własnych 
zdolności, możliwości. Chce, 
aby ludzie podziwiali to, co robi.  

01 02 03 04 05 06 88 

E Ważne jest dla niego, aby żyć w 
bezpiecznym otoczeniu. Unika 
wszystkiego, co mogłoby 
zagrażać jego bezpieczeństwu.  

01 02 03 04 05 06 88 

F Lubi niespodzianki i zawsze 
poszukuje nowych zajęć. Jego 
zdaniem ważne jest, by w życiu 
zajmować się wieloma różnymi 
rzeczami.  

01 02 03 04 05 06 88 

G Uważa, że ludzie powinni 
postępować zgodnie z 
nakazami. Sądzi, że ludzie 
powinni zawsze stosować się do 
zasad i przepisów, nawet gdy 
nikt  nie widzi tego co robią.  

01 02 03 04 05 06 88 

H Ważne jest dla niego słuchanie 
ludzi, którzy różnią się od niego. 
Nawet wtedy, gdy się z nimi nie 
zgadza, wciąż chce ich 
zrozumieć.  

01 02 03 04 05 06 88 

I Ważne jest dla niego, aby być 
skromnym i pokornym. Stara się 
nie zwracać na siebie uwagi.  

01 02 03 04 05 06 88 

J Ważna jest dla niego dobra 
zabawa. Lubi niczego sobie nie 
odmawiać.  

01 02 03 04 05 06 88 
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  Bardzo 
podobny 
do mnie 

Podobny 
do mnie 

W 
pewnym 
stopniu 

podobny 
do mnie 

Tylko 
trochę 

podobny 
do mnie 

Niepodo
bny do 
mnie 

Zupełnie do 
mnie 

niepodobny

(Trudno 
powiedzieć)

K Ważne jest dla niego aby 
sam podejmował  decyzje w 
swoich własnych sprawach.  
Lubi wolność i niezależność 
od innych. 

01 02 03 04 05 06 88 

L Bardzo ważne jest dla niego, 
aby pomagać otaczającym 
go ludziom. Pragnie dbać o 
ich dobro.  

01 02 03 04 05 06 88 

M Ważne jest dla niego 
odnoszenie znaczących 
sukcesów. Ma nadzieję, że 
ludzie docenią jego 
osiągnięcia.   

01 02 03 04 05 06 88 

N Ważne jest dla niego, aby 
władza zapewniła mu 
ochronę przed wszelkimi 
zagrożeniami. Pragnie, żeby 
państwo było silne, aby 
mogło bronić swych 
obywateli.  

01 02 03 04 05 06 88 

O Poszukuje przygód i lubi 
ryzykować. Chce mieć życie 
pełne wrażeń.  

01 02 03 04 05 06 88 

P Ważne jest dla niego, aby 
zawsze zachowywać się 
poprawnie. Pragnie uniknąć 
postępowania, które ludzie 
mogliby uznać za 
niewłaściwe.  

01 02 03 04 05 06 88 

Q Ważne jest dla niego, aby 
miał szacunek innych ludzi. 
Chce, aby ludzie robili to, co 
im każe.  

01 02 03 04 05 06 88 

R Ważne jest dla niego, aby 
być lojalnym wobec 
przyjaciół. Chce poświęcić 
się dla bliskich sobie osób.  

01 02 03 04 05 06 88 

S Jest głęboko przekonany, że 
ludzie powinni dbać o 
przyrodę. Ważna jest dla 
niego troska o środowisko 
naturalne.  

01 02 03 04 05 06 88 

T Ważna jest dla niego 
tradycja. Stara się 
postępować zgodnie z 
tradycjami religijnymi lub 
rodzinnymi.  

01 02 03 04 05 06 88 

U Poszukuje okazji, aby 
zabawić się. Ważne jest dla 
niego, aby robić to, co 
sprawia mu przyjemność. 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 
 
PRZEJŚĆ DO PYT. HF19 
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KOBIETY 
 

GF2 Przeczytam teraz Pani krótkie opisy różnych ludzi. Proszę wysłuchać każdego opisu i 
powiedzieć, w jakim stopniu każda z tych osób jest lub też nie jest podobna do Pani. Odpowiadając 
proszę posłużyć się tą kartą. 
KARTA  A  
 

  Bardzo 
podobna 
do mnie 

Podobna 
do mnie 

W 
pewnym 
stopniu 

podobna 
do mnie 

Tylko 
trochę 

podobna 
do mnie 

Niepodo
bna do 
mnie 

Zupełnie 
do mnie 
niepodo

bna 

(Trudno 
powiedzieć) 

A Ważne jest dla niej 
wymyślanie nowych rzeczy i 
twórcze podejście. Lubi 
robić wszystko na swój 
własny, oryginalny sposób. 

01 02 03 04 05 06 88 

B Ważne jest dla niej to, aby 
być bogatą. Chce mieć 
dużo pieniędzy i różnych 
kosztownych przedmiotów. 

01 02 03 04 05 06 88 

C Uważa za ważne, żeby 
wszyscy ludzie na świecie 
byli traktowani równo. Jest 
przekonana, że każdy 
powinien mieć w życiu 
równe szanse. 

01 02 03 04 05 06 88 

D Ważne jest dla niej 
pokazywanie własnych 
zdolności, możliwości. 
Chce, aby ludzie podziwiali 
to, co robi.  

01 02 03 04 05 06 88 

E Ważne jest dla niej aby żyć 
w bezpiecznym otoczeniu. 
Unika wszystkiego, co 
mogłoby zagrażać jej 
bezpieczeństwu.  

01 02 03 04 05 06 88 

F Lubi niespodzianki i zawsze 
poszukuje nowych zajęć. 
Jej zdaniem ważne jest, by 
w życiu zajmować się 
wieloma różnymi rzeczami.  

01 02 03 04 05 06 88 

G Uważa, że ludzie powinni 
postępować zgodnie z 
nakazami. Sądzi, że ludzie 
powinni zawsze stosować 
się do zasad i przepisów, 
nawet gdy nikt nie widzi 
tego co robią.  

01 02 03 04 05 06 88 

H Ważne jest dla niej 
słuchanie ludzi, którzy 
różnią się od niej. Nawet 
wtedy, gdy się z nimi nie 
zgadza, wciąż chce ich 
zrozumieć.   

01 02 03 04 05 06 88 

I Ważna jest dla niej, aby być 
skromną i pokorną. Stara 
się nie zwracać na siebie 
uwagi.  

01 02 03 04 05 06 88 

J Ważna jest dla niej dobra 
zabawa. Lubi niczego sobie 
nie odmawiać.  

01 02 03 04 05 06 88 

 
  Bardzo Podobna W Tylko Niepodo Zupełni (Trudno 
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podobna 
do mnie 

do mnie pewnym 
stopniu 

podobna 
do mnie 

trochę 
podobna 
do mnie 

bna do 
mnie 

e do 
mnie 

niepodo
bna  

powiedzieć) 

K Ważne jest dla niej, aby 
sama podejmowała decyzje 
w swoich sprawach.  Lubi 
wolność i niezależność od 
innych. 

01 02 03 04 05 06 88 

L Bardzo ważne jest dla niej, 
aby pomagać otaczającym 
ją ludziom. Pragnie dbać o 
ich dobro.  

01 02 03 04 05 06 88 

M Ważne jest dla niej 
odnoszenie znaczących 
sukcesów. Ma nadzieję, że 
ludzie docenią jej 
osiągnięcia.   

01 02 03 04 05 06 88 

N Ważne jest dla niej, aby 
władza zapewniała jej 
ochronę przed wszelkimi 
zagrożeniami. Pragnie, 
żeby  państwo było silne, 
aby mogło bronić swych 
obywateli.  

01 02 03 04 05 06 88 

O Poszukuje przygód i lubi 
ryzykować. Chce mieć życie 
pełne wrażeń.  

01 02 03 04 05 06 88 

P Ważne jest dla niej, aby 
zawsze zachowywać się 
poprawnie. Pragnie uniknąć 
postępowania, które ludzie 
mogliby uznać za 
niewłaściwe.  

01 02 03 04 05 06 88 

Q Ważne jest dla niej, aby 
miała szacunek innych 
ludzi. Chce, aby ludzie robili 
to, co im każe.  

01 02 03 04 05 06 88 

R Ważne jest dla niej, aby być 
lojalną wobec przyjaciół. 
Chce poświęcić się dla 
bliskich sobie osób.  

01 02 03 04 05 06 88 

S Jest głęboko przekonana, 
że ludzie powinni dbać o 
przyrodę. Ważna jest dla 
niej troska o środowisko 
naturalne. 

01 02 03 04 05 06 88 

T Ważna jest dla niej tradycja. 
Stara się postępować 
zgodnie z tradycjami 
religijnymi lub rodzinnymi.  

01 02 03 04 05 06 88 

U Poszukuje okazji, aby 
zabawić się. Ważne jest dla 
niej, aby robić to, co 
sprawia jej przyjemność.   
 

01 02 03 04 05 06 88 
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UWAGA DLA ANKIETERA: 
Pytania od HF1 do HF18 zostały pominięte.  
 
 
DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW 
 
HF19 Ile w sumie czasu spędza P. na oglądaniu telewizji w przeciętny dzień powszedni? 
Odpowiadając proszę posłużyć się następująca kartą.   
KARTA J i pozostawić do HF21 
 

W ogóle 01 

Bardzo niewiele czasu 02 

Niewiele czasu 03 

Trochę czasu 04 

Raczej dużo czasu 05 

Dużo czasu 06 

Bardzo dużo czasu 07 

(Trudno powiedzieć) 88 
 
HF20 Ile w sumie czasu spędza P. słuchając radia w przeciętny dzień powszedni? Proszę posłużyć 
się tą samą kartą.  
Nadal KARTA J 
 

W ogóle 01 

Bardzo niewiele czasu 02 

Niewiele czasu 03 

Trochę czasu 04 

Raczej dużo czasu 05 

Dużo czasu 06 

Bardzo dużo czasu 07 

(Trudno powiedzieć) 88 

 
HF21  Ile w sumie  czasu spędza P. na czytaniu gazet w przeciętny dzień powszedni? Proszę 
posłużyć się tą samą kartą.  
Nadal KARTA J 
 

W ogóle 01 

Bardzo niewiele czasu 02 

Niewiele czasu 03 

Trochę czasu 04 

Raczej dużo czasu 05 

Dużo czasu 06 

Bardzo dużo czasu 07 

(Trudno powiedzieć) 88 
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Proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza się P. lub nie zgadza z następującymi 
stwierdzeniami. Proszę wybrać odpowiedź z tej karty. 
 
KARTA K pozostawić do HF24 
   
HF22 „Czasami polityka wydaje się na tyle skomplikowana, że tak naprawdę nie mogę zrozumieć, 
o co chodzi” Odpowiadając proszę posłużyć się kartą. 
 

Zdecydowanie się zgadzam 1 

Zgadzam się 2 

Ani się zgadzam, ani nie zgadzam 3 

Nie zgadzam się 4 

Zdecydowanie się nie zgadzam 5 

(Trudno powiedzieć) 8 

 

HF23 ”Sądzę, że mógłbym brać czynny udział w działalności jakiegoś stowarzyszenia lub 
organizacji zaangażowanej w sprawy polityki” Proszę posłużyć się tą samą kartą. 
 

Nadal KARTA K   

 

Zdecydowanie się zgadzam 1 

Zgadzam się 2 

Ani się zgadzam, ani nie zgadzam 3 

Nie zgadzam się 4 

Zdecydowanie się nie zgadzam 5 

(Trudno powiedzieć) 8 

 

HF24 „Wyrobienie sobie własnej opinii w sprawach związanych z wydarzeniami politycznymi jest dla 
mnie łatwe”. Proszę posłużyć się tą samą kartą. 
 

Nadal KARTA K 

Zdecydowanie się zgadzam 1 

Zgadzam się 2 

Ani się zgadzam, ani nie zgadzam 3 

Nie zgadzam się 4 

Zdecydowanie się nie zgadzam 5 

(Trudno powiedzieć) 8 
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HF25 Ogólnie biorąc, na ile jest P. zadowolony/a z obecnego stanu polskiej gospodarki?  
Odpowiadając proszę posłużyć się kartą, gdzie 0 oznacza, że jest P. zupełnie niezadowolony/a, a 5 
oznacza, że jest P.  w pełni zadowolony/a. Pozostałe liczby służą do wyrażenia opinii pośrednich. 
KARTA L i pozostawić do HF27 
 
 

Zupełnie 
niezadowolony/a 

  Całkowicie 
zadowolony/a 

 (Trudno 
powiedzieć) 

0 1 2 3 4 5  8 
 
 
HF26 A jeśli chodzi o obecny polski rząd, na ile jest P. zadowolony/a ze sposobu jego działania? 
Proszę posłużyć się tą samą kartą 
Nadal KARTA L  
 

Zupełnie 
niezadowolony/a 

  Całkowicie 
zadowolony/a 

 (Trudno 
powiedzieć) 

0 1 2 3 4 5  8 
 
HF27 A ogólnie rzecz biorąc, w jakim stopniu jest P. zadowolony/a z funkcjonowania demokracji w 
Polsce? Proszę posłużyć się tą samą kartą. 
Nadal KARTA L  
 
Zupełnie niezadowolony/a   Całkowicie 

zadowolony/a 
 (Trudno 

powiedzieć) 
0 1 2 3 4 5  8 

 
HF28  Czy, ogólnie biorąc, uważa P., że większości ludzi można ufać, czy też że w kontaktach z 
ludźmi ostrożności nigdy za wiele? Odpowiadając proszę posłużyć się tą kartą. 
KARTA M   
 

Ostrożności nigdy za wiele 1 

Większości ludzi można ufać 2 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
HF29 Czy uważa P., że gdyby nadarzyła się okazja, większość ludzi starałaby się P. wykorzystać, 
czy też starałaby się postępować uczciwie? Odpowiadając proszę posłużyć się tą kartą.  
KARTA N 
 

Większość ludzi starałaby się mnie wykorzystać 1 

Większość ludzi starałaby się postępować uczciwie 2 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
 
HF30 Czy uważa P., że ludzie przede wszystkim starają się służyć pomocą innym, czy też że 
przede wszystkim dbają o własny interes? Odpowiadając proszę posłużyć się tą kartą. 
KARTA P   
 

Ludzie przede wszystkim dbają o własny interes 1 

Ludzie przede wszystkim starają się służyć 

pomocą innym

2 

(Trudno powiedzieć) 8 
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HF31 Proszę ocenić na skali od 0 do 10 na ile osobiście  ma P. zaufanie do polskiego parlamentu 
tzn. sejmu i senatu. Jesli wcale nie ma P. zaufania, proszę dać 0  punktów. Jesli ma P. całkowicie 
zaufanie, proszę przyznać 10 punktów. Im większe ma P.  zaufanie do parlamentu, tym wyższa 
powinna byc ocena. 
 

Ocena:   

(Trudno powiedzieć) 88 

 
HF32 Proszę ocenić na skali od 0 do 10 na ile osobiście ma P zaufanie do systemu prawnego. 
Jesli wcale nie ma P. zaufania proszę dać 0 punktów. Jesli ma P. całkowite zaufanie , proszę 
przyznac 10 punktów. Im większe ma P.  zaufanie do systemu prawnego, tym wyższa powinna być 
ocena. 
 

Ocena:   

(Trudno powiedzieć) 88 

 
HF33 Proszę ocenić na skali od 0 do 10 na ile osobiście ma P. zaufanie do policji. Jesli wcale 
nie ma P. do niej zaufania, proszę dać 0 punktów. Jesli ma P. całkowite zaufanie, proszę 
przyznac 10 punktów. Im większe ma P. zaufanie do policji, tym wyższa powinna być ocena. 
 

Ocena:   

(Trudno powiedzieć) 88 

 
HF34 Czy, ogólnie biorąc, dla Polski jest dobrze jeśli rząd mniej angażuje się w sferę gospodarczą? 
Odpowiadając proszę posłużyć się tą kartą. 
KARTA Q pozostawić do HF36  
 

Na pewno  tak 1 

Prawdopodobnie tak 2 

Nie jestem pewny/a czy tak, czy nie 3 

Prawdopodobnie nie 4 

Na pewno nie 5 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
 
HF35 Czy rząd powinien podjąć działania zmierzające do zmniejszenia różnic w dochodach ?  
Proszę posłużyć się tą samą kartą. 
Nadal KARTA Q  

Na pewno  tak 1 

Prawdopodobnie tak 2 

Nie jestem pewny/a czy tak, czy nie 3 

Prawdopodobnie nie 4 

Na pewno nie 5 

(Trudno powiedzieć) 8 
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HF36 Czy pracownicy potrzebują silnych związków zawodowych dla ochrony warunków pracy i 
poziomu płac ? Proszę posłużyć się tą samą kartą. 
Nadal KARTA Q  

Na pewno  tak 1 

Prawdopodobnie tak 2 

Nie jestem pewny/a czy tak, czy nie 3 

Prawdopodobnie nie 4 

Na pewno nie 5 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
 
 

 DZIEŃ MIESIĄC  ROK 
WPISAĆ DATĘ:       
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I1. Chciałbym teraz zapytać P. o różne zwyczaje, zachowania i wykonywane czynności. Proszę 
powiedzieć czy i jak często: .  

(Wręczyć Kartę R  i odczytać kolejne podpunkty i możliwe odpowiedzi. UWAGA: Można 
zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.. Niektóre z możliwych odpowiedzi wykluczają się). 

 
 We 

wszystkie 
dni robocze 

W 
niektóre 

dni 
robocze 

W soboty 
lub/i 

niedziele 

W ogóle 
tego nie 
robię lub 
bardzo 
rzadko 

Trudno 
powiedzieć

1. ogląda P. telewizję lub video 1 2 3 4 8 

2. wykonuje prace domowe, robi porządki 1 2 3 4 8 
3. wykonuje pracę zarobkowa w domu - 

chodzi o dodatkowe prace 
zarobkowe lub inne czynności, 
zajęcia związane z P. pracą 
główną 

1 2 3 4 8 

4. chodzi do  kina 1 2 3 4 8 
5. czyta kryminały, romanse lub inne 

podobne książki 
1 2 3 4 8 

6. rozwiązuje krzyżówki 1 2 3 4 8 

7. spotyka się z rodziną, przyjaciółmi, 
znajomymi 

1 2 3 4 8 

8. chodzi na zakupy do centrum 
handlowego, supermarketu 

1 2 3 4 8 

9. robi zakupy w pobliskich sklepikach 1 2 3 4 8 

10. chodzi do kościoła 1 2 3 4 8 

11. siedzi przy oknie lub przed domem 1 2 3 4 8 

12. jada obiady w domu 1 2 3 4 8 

13. chodzi do restauracji 1 2 3 4 8 

14. chodzi na dyskoteki, zabawy 1 2 3 4 8 

15. zajmuje się P. działką lub pracuje w 
ogródku 

1 2 3 4 8 

16. jeździ na wycieczki rowerowe, uprawia 
sport lub inne zajęcia ruchowe 

1 2 3 4 8 

17. odpoczywa w ciągu dnia: śpi P., leży 
lub po prostu nic P. nie robi 

1 2 3 4 8 

18. kąpie się P., bierze prysznic, myje całe 
ciało 

1 2 3 4 8 

 
I2. Czy przychodząc do znajomych, przyjaciół lub sąsiadów ma P. zwyczaj zdejmowania butów 
przed wejściem do pokoju? 
 1. tak 
 2. nie 
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I3. Które z poniższych określeń najlepiej charakteryzuje sposób odżywiania się w P. rodzinie 
(wręczyć Kartę S).  

1. nie zawsze starcza nam nawet na bardzo skromne jedzenie  
2. wystarcza nam na jedzenie, ale tylko bardzo skromne  
3. nie musimy  zbytnio oszczędzać na jedzeniu, ale nie możemy pozwolić sobie na luksusy   

 4. od czasu do czasu możemy sobie pozwolić na bardziej luksusowe jedzenie    
5. w zasadzie możemy sobie pozwolić na wszystko na co mamy ochotę - bez żadnych 

ograniczeń  
8. trudno powiedzieć 

 
I4. Jaki jest zazwyczaj P. główny - najobfitszy posiłek w dzień powszedni i co się na niego składa. 
(dopytać wg poniższych punktów:  

- rodzaj głównego posiłku: obiad, kolacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- co się na niego składa:  

- przekąska – co? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.  

- zupa: np.  jaka? czy z „wkładką” mięsną, czy jedzona z chlebem: . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- drugie danie: ziemniaki, kluski, kasza, mięso czy też naleśniki lub tp. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- dodatki do drugiego dania: surówki, sałatki, gotowana kapusta lub inne jarzyny . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- deser – co? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- coś innego – co? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  
 I5. Co P. zazwyczaj pije do głównego posiłku? (nie odczytywać odpowiedzi. Można zaznaczyć 

więcej niż 1 odpowiedź).  
01. Woda  
02. Woda mineralna 
03. Herbata 
04. Kawa 
05. Kompot 
06. Sok  
07. Coca cola/pepsi 
08. Inne napoje gazowane 
09. Piwo 
10. Wino 
11. Wódka, inny alkohol wysokoprocentowy 
12. Inne – co? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13. Nic 
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I6. Odczytam teraz P. kilka stwierdzeń dotyczących jedzenia i związanych z nim zwyczajów. O 
każdym z nich proszę powiedzieć na ile się P. z nim zgadza lub nie zgadza (wręczyć Kartę T, 
odczytywać kolejno poszczególne podpunkty). 
 

 Zdecydo
wanie 

tak 

Raczej 
tak 

Ani 
tak 
ani 
nie 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie nie

Trudno 
powiedzieć

1. Dobre jedzenie może zapewnić tylko 
domowa kuchnia 1 2 3 4 5 8 

2. Nie powinno się oszczędzać na jedzeniu 1 2 3 4 5 8 

3. Kiedy zaprasza się gości, stół musi być 
obficie zastawiony 1 2 3 4 5 8 

4. Jedzenie w restauracjach jest dla mnie za 
drogie 1 2 3 4 5 8 

5. Zbyt obfite jedzenie jest przyczyną wielu 
chorób 1 2 3 4 5 8 

6. Na zdrowe odżywianie stać u nas tylko 
zamożnych 1 2 3 4 5 8 

7. Jeśli zapraszam gości, to wszyscy muszą 
siedzieć przy stole 1 2 3 4 5 8 

8. Na eleganckim przyjęciu  muszą być 
drogie potrawy 1 2 3 4 5 8 

9. Wspólne posiłki cementują rodzinę 1 2 3 4 5 8 

10. Najprzyjemniej się biesiaduje przy grilu 1 2 3 4 5 8 

11. Nie warto wydawać za dużo na jedzenie 1 2 3 4 5 8 

12. „Powiedz mi co jesz a powiem ci kim 
jesteś” 1 2 3 4 5 8 

 
I7. Jeśli ma P. do wyboru „dobrze zjeść” albo „coś sobie kupić”, to wybiera P. – co? 

1. „Dobrze zjeść” 
2. „Coś sobie kupić” 
3. Inna odpowiedź – jaka? . . . . . . . .   

 



65 

I8. Czy i jak często zdarza się P. jadać: . . . (wręczyć Kartę U, odczytywać kolejno poszczególne 
podpunkty). 

 Codziennie 
lub kilka razy 
w tygodniu 

Kilka razy 
w 
miesiącu  

Rzadziej   W ogóle 
nie   

Trudno 
powiedzieć 

1.  W barach szybkiej  obsługi typu McDonald 1 2 3 4 8 

2.   Jedzenie kupione na ulicy (zapiekanki, 
frytki itp) 1 2 3 4 8 

3.  Zaspakajać głód słodyczami 
(ciastka, batony itp.) 1 2 3 4 8 

4. Chodzić do piwiarni, ogródka piwnego 1 2 3 4 8 

5. Chodzić do pubu 1 2 3 4 8 
 
I9. Politycy używają różnych stwierdzeń do określenia sytuacji w Polsce. Odczytam teraz Pani/Panu 
kilka tych stwierdzeń. O każdym z nich proszę powiedzieć na ile Pani/Pan z nim się zgadza. 
(wręczyć Kartę W) 

 Zdecydowanie 
się zgadzam 

Zgadzam 
się 

Ani się 
zgadzam 
ani nie 

zgadzam 

Nie 
zgadzam 

się 

Zdecydo
wanie się 

nie 
zgadzam 

Trudno 
powiedzieć

1. Prezydent, nie zastanawiając 
się, co robi, podpisuje ustawy 
ułatwiające wyrzucanie ludzi na 
bruk 

1 2 3 4 5 8 

2. Prywatyzacja doprowadziła do 
tego, że Polacy są dziś jedynym 
narodem w Europie bez własnego 
przemysłu i handlu. 

1 2 3 4 5 8 

3. Rząd mydli społeczeństwu oczy 
używając gładkich słów 1 2 3 4 5 8 

4. Ludzie biedni i bezrobotni 
powinni odważniej walczyć o 
swoje prawa z rządem, nawet 
gdyby było to związane z 
łamaniem prawa 

1 2 3 4 5 8 

5. Ze wszystkich krajów Europy 
Wschodniej Polska najbardziej 
przypomina kraje zachodnie  

1 2 3 4 5 8 

6. Dzięki polskiemu papieżowi 
autorytet Polski na świecie jest 
bardzo wysoki 

1 2 3 4 5 8 

7. Słyszy się czasami w krajach 
zachodnich opinie, że 
charakterystyczną cechą Polaków 
jest cwaniactwo 

1 2 3 4 5 8 

8. Polakom należy się większy 
szacunek na świecie 1 2 3 4 5 8 

9. Ludziom przejeżdżającym przez 
Polskę rzuca się w oczy 
niechlujstwo i brak czystości 
Polaków  

1 2 3 4 5 8 

10. Polacy umieją dobrze 
pracować tylko za granicą  1 2 3 4 5 8 

 
DZIĘKUJEMY ZA CZAS POŚWIĘCONY NA UDZIELENIE ODPOWIEDZI. 
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NA PONIŻSZE PYTANIA ODPOWIADA ANKIETER 
 
J1 W jaki sposób przeprowadzono wywiad wg dodatkowego kwestionariusza? 
  

 Wywiad indywidualny 1 

 Respondent wypełniał kwestionariusz samodzielnie w mojej 

obecności

2 

 Kwestionariusz został u respondenta, do odbioru przeze mnie 3 

 Kwestionariusz został u respondenta, do zwrotu pocztą 4 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEBIEGU WYWIADU  
 
J2 Czy respondent prosił o wyjaśnianie pytań? 
 

Nigdy 1 

 Prawie nigdy 2 

 Od czasu do czasu 3 

 Często 4 

 Bardzo często 5 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
 J3 Czy miał/a P. odczucie, że respondent niechętnie odpowiadał na jakieś pytania? 
 

Nigdy 1 

 Prawie nigdy 2 

 Od czasu do czasu 3 

 Często 4 

 Bardzo często 5 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
J4 Czy miał/a P. odczucie, że respondent starał się  
 odpowiadać na pytania najlepiej jak potrafił? 

Nigdy 1 

 Prawie nigdy 2 

 Od czasu do czasu 3 

 Często 4 

 Bardzo często 5 

(Trudno powiedzieć) 8 
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J5 Czy ogólnie rzecz biorąc miał/a P. odczucie, że respondent  
 rozumiał zadawane pytania? 
  

Nigdy 1 

 Prawie nigdy 2 

 Od czasu do czasu 3 

 Często 4 

 Bardzo często 5 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
J6 Czy w trakcie wywiadu były obecne inne osoby, które wpływały na jego przebieg? 
 

Tak 1 ZADAĆ PYT. I7 

Nie 2 PRZEJŚĆ DO I8 
 
J7 Kto to był? Zaznaczyć wszystkie odpowiedzi. 
 

 Mąż/żona/partner/partnerka 1 
 Syn/ córka (w tym dzieci przysposobione i adoptowane) 2 

Rodzic/teść/teściowa 3 

Inny krewny 4 

Inna osoba niespokrewniona 5 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
J8 Jeśli ma P. jakieś inne uwagi dotyczące przeprowadzonego wywiadu, proszę je zapisać 
poniżej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


