11541-ESS-Contact form
Start of Block: Block 2
simiheim Czy to rezerwacja telefoniczna czy próba wizyty?

o Rezerwacja telefoniczna (1)
o Próba wizyty (2)
End of Block: Block 2
Start of Block: ESS viðtalsbókun
Display This Question:
If simiheim = Símabókun

ess1
Dzień dobry/ Dobry wieczór.

Mam na imię (IMIĘ) i dzwonię z Instytutu Nauk Społecznych (Félagsvísindastofnun) pracującym
przy Uniwersytecie Islandzkim.

Czy to jest ${m://FirstName}?

Obecnie prowadzimy europejską ankietę społeczną, a twoje nazwisko należy do 2000 osób
wybranych w próbie do tego badania w Islandii. Pod koniec badania wszyscy uczestnicy mają
możliwość wygrania bonów upominkowych o wartości do 100 000 ISK w loterii.

Czy otrzymałeś od nas list wprowadzający?

=> JEŻELI respondent jest pod tym numerem, ale jest teraz zajęty, oddzwoń później.
Set the status Reschedule in Fogwise
=> JEŻELI respondenta nie ma pod tym numerem, zapytaj tego, kto odpowiada, czy on / ona
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ma informacje o numerze telefonu respondenta.
Set the status Sample in Fogwise. If they know the number, write it in Comment.

o Tak, otrzymałem list (1)
o Nie, nie otrzymał listu (2)
Display This Question:
If ess1 = Nei hefur ekki fengið bréf

ess2
Czy mogę potwierdzić adres?Czy żyjesz dalej? ${e://Field/heimilsfang}, ${e://Field/pnr}
${e://Field/stadur}?
=> Jeśli nie
Jaki jest Twój adres
[Powtórz adres i poproś o potwierdzenie]

o Tak (1)
o Nie, jaki jest twój adres (2) ________________________________________________
o Nie wiem (3)
o Odmawia odpowiedzi (4)
Page Break
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Display This Question:
If simiheim = Símabókun

ess3
Europejskie badanie życia obywateli jest przeprowadzane jednocześnie w 20 krajach
europejskich i powtarzane co dwa lata. Wyniki są wykorzystywane do badań, a także przez rząd
do kształtowania polityki.

Aby wyniki były wiarygodne, bardzo ważne jest, aby jak najwięcej osób w próbie odpowiedziało
na ankietę.

Ankietę przeprowadza nasz ankieter, który spotka się z Tobą w domu lub innym miejscu, które
Ci odpowiada i przeprowadzi z Tobą wywiad. Wywiad trwa około godziny.

Czy chcesz odpowiedzieć na tę ankietę?

NIE MAM CZASU: Rozumiem to. Nasi ankieterzy mogą dostosować się do Twoich potrzeb i
spotkać się z Tobą w dowolnym momencie. Bardzo ważne jest dla nas również uzyskanie
odpowiedzi od zapracowanych ludzi, ponieważ jeśli przeprowadzimy wywiad tylko z tymi, którzy
nie są zajęci, wyniki nie będą reprezentatywne dla całego narodu.

NIE CHCĘ KOGOŚ ODWIEDZAĆ MNIE: W porządku, możemy również zarezerwować wywiad
gdzie indziej, np. w kawiarni, w miejscu pracy lub w pokoju rozmów w Instytutu Nauk
Społecznych.

ZBYT MŁODY, ZBYT STARY, JESTEM IMIGRANTEM: Cóż, absolutnie potrzebujemy
odpowiedzi również od ludzi takich jak Ty. Ważne jest, aby uzyskać odpowiedzi od osób
starszych / imigrantów / nastolatków ... Potrzebujemy odpowiedzi od najbardziej zróżnicowanej
grupy.

NIE WIEM nic o temacie: nie są to pytania wymagające wiedzy. Pytania dotyczą twojego
stosunku do różnych kwestii i nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania, jeśli nie chcesz.
Gdybyśmy przeprowadzali wywiady z ludźmi, którzy na przykład pasjonują się kwestiami
klimatycznymi, osiągnęlibyśmy bardzo słabe wyniki.

NIGDY NIE BĘDĘ UCZESTNICZYĆ W ANKIETACH: Dlaczego? Ta ankieta cieszy się dużym
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uznaniem na arenie międzynarodowej. Daje bardzo wiarygodne wyniki, dlatego jest często
omawiany w wiadomościach i artykułach naukowych, a rząd wykorzystuje wyniki do
formułowania polityk. Uczestnicząc, możesz mieć wpływ na to wszystko.

o Tak, chcę wziąć udział (1)
o
Nie, nie chcę brać udziału. Czemu? (2)
________________________________________________
Page Break
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Display This Question:
If ess3 = Já, vill taka þátt

ess4
Świetny!

Kiedy chcesz odwiedzić jednego z naszych ankieterów?

=> Jeśli respondent chce się spotkać w miejscu poza swoim domem, wypełnij poniższe miejsce.

▢

Czas i data (np. 13:30 20/10/2019) (1)
________________________________________________

▢

Spotkaj się w domu respondenta ${e://Field/heimilsfang}, ${e://Field/pnr}
${e://Field/stadur} (2)

▢
▢

Inna lokalizacja, gdzie? (3) ________________________________________________

Czy chcesz przypomnienie przez telefon lub e-mail? (wpisz tutaj numer telefonu / email) (4) ________________________________________________

▢

Komentarze (5) ________________________________________________

Page Break
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Display This Question:
If ess3 = Já, vill taka þátt

kvedja1
Dziękuję Ci bardzo.

Do widzenia.

[Kliknij >>]

Page Break
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Display This Question:
If ess3 = Nei, vill ekki taka þátt. Hvaða ástæður?

kvedja2
Żaden problem, przepraszam, że przeszkadzam.

Do widzenia.

[Kliknij >>]
End of Block: ESS viðtalsbókun
Start of Block: Eyðublað
Display This Question:
If simiheim = Tilraun til heimsóknar

upphaf
Ta ankieta jest dla tej osoby:
${m://FirstName}
${e://Field/kt}
${e://Field/heimilsfang}

Page Break
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spyrill
Wybierz swoje imię z poniższej listy:

▼ Aðalsteinn Ólafsson (1) ... Inny ankieter (42)

Display This Question:
If spyrill = Annar spyrill/er ekki á listanum

spyrill2 Jakie jest Twoje pełne imię?
________________________________________________________________

Page Break
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Display This Question:
If simiheim = Tilraun til heimsóknar

heimsokn Według systemu jest to próba numer ${e://Field/skipti} dla tej osoby. Kliknij
prawidłową liczbę prób, a następnie kliknij „>>”, aby kontynuować.

o 1 (2)
o 2 (3)
o 3 (4)
o 4 (5)
o 5 (6)
o 6 (7)
o 7 (8)
o 8 (9)
o 9 (10)
o 10 (11)
o 11 (12)
o 12 (13)
Page Break
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Display This Question:
If simiheim = Tilraun til heimsóknar

Q1 Wybierz prawidłową datę:
________________________________________________________________

Display This Question:
If simiheim = Tilraun til heimsóknar

Q2 Wybierz właściwy dzień tygodnia:

o poniedziałek (1)
o wtorek (2)
o środa (3)
o czwartek (4)
o piątek (5)
o sobota (6)
o niedziela (7)
Page Break
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Display This Question:
If simiheim = Tilraun til heimsóknar

Q3
Korzystając z systemu 24-godzinnego, pisz zarówno w godzinie, jak i minucie, kiedy podjęto
próbę wizyty.
Używaj tylko liczb.
Przykład: 18 45

Godzina (1)

Minuta (2)

Napisz w czasie: (4)

Page Break
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Display This Question:
If simiheim = Tilraun til heimsóknar

Q4 Rodzaj wizyty:

o Wizyta (1)
o Połączenie telefoniczne (2)
o Odwiedź, ale tylko przez domofon / domofon (3)
o Informacje z Félagsvísindastofnun (4)
o Inne co? (5) ________________________________________________
Page Break
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Q5 Wynik wizyty / połączenia telefonicznego
simiheim = Tilraun til heimsóknar

o Ukończony wywiad (1)
simiheim = Tilraun til heimsóknar

o Częściowo ukończony wywiad (2)
o Skontaktowałem się z kimś, nie jestem pewien, czy to był respondent (3)
o
Skontaktowałem się z respondentem, ale nie było rozmowy kwalifikacyjnej / rezerwacji
(4)
o Skontaktowałem się z kimś innym niż respondent (5)
o Brak kontaktu (6)
simiheim = Tilraun til heimsóknar

o Błędny adres (pusty dom, dom zburzony, instytucja ...) (7)
o
Inne informacje o respondencie, które? (8)
________________________________________________
Page Break
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Display This Question:
If Q5 = Náði sambandi við einhvern, ekki víst að það var viðmælandi
Or Q5 = Náði sambandi við viðmælanda en ekkert viðtal/bara bókun
Or Q5 = Náði sambandi við einhvern annan en viðmælanda
Or Q5 = Aðrar upplýsingar um einstakling, hvaða?

Q6
Próba wyniku (tylko jeśli ktoś się skontaktował):
[ANKIETERZY TELEFONICZNI - PONOWNIE NIE MUSISZ ZAREJESTROWAĆ DATY, TYLKO
KLIKNIJ NA OPCJĘ]

o
Zarezerwowany wywiad (napisz w czasie i dacie) (1)
________________________________________________
o Odmowa od respondenta (2)
o Odmowa od osoby innej niż respondent (3)
o Odmowa, niepewna czy respondent czy nie (4)
o
Respondent nie był w domu / zajęty do tej daty (wpisz datę): (5)
________________________________________________
o
Niepełnosprawni psychicznie / fizycznie / chorzy (przez krótki czas mogą wziąć udział
później) (6)
o Niezdolny / chory psychicznie / fizycznie i NIE może brać udziału (7)
o Pozwany nie żyje (8)
o Respondent przeprowadził się z Islandii (9)
o Respondent przeprowadził się - nie wiadomo gdzie (10)
o Respondent przeprowadził się na terytorium Islandii (adres jest znany) (11)
o Trudności wynikające z problemów językowych, w jakim języku mówi respondent? (12)
________________________________________________
o Inne co? (13) ________________________________________________
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Skip To: End of Block If Q6 = Viðmælandi er látinn
Skip To: End of Block If Q6 = Viðmælandi er fluttur úr landi
Skip To: End of Block If Q6 = Viðmælandi er fluttur - óþekkt

Page Break
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Display This Question:
If Q6 = Neitun frá viðmælanda
Or Q6 = Neitun annars en viðmælanda
Or Q6 = Neitun, ekki víst frá viðmælanda

Q8 Powód odmowy (zaznacz wszystkie, które dotyczą)

▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢

Zły czas (np. Choroba, dzieci), zajęty (np. Odwiedzające osoby) (1)
Nie jest zainteresowany (2)
Nie wie nic / mało na ten temat, do trudnych (3)
Strata czasu (4)
Strata pieniędzy (5)
Inwazja na moje życie prywatne / Nie rezygnuje z danych osobowych (6)
Nigdy nie bierze udziału w ankietach (7)
Brał udział w wielu ankietach (8)
Nie ufa ankietom (9)
Ma złe doświadczenie w ankietach (10)
Nie podoba się temat (11)

Odmawia, ponieważ małżonek / rodzina / członek rodziny nie wyraża zgody na
uczestnictwo (12)

▢
▢

Nie wpuszcza obcych do domu / boi się wpuścić obcych (13)
Inne co? (14) ________________________________________________

Page Break

Page 16 of 28

Display This Question:
If Q6 = Neitun frá viðmælanda
Or Q6 = Neitun annars en viðmælanda
Or Q6 = Neitun, ekki víst frá viðmælanda

Q9 Jak oceniasz prawdopodobieństwo udziału respondenta w przyszłości?

o OSTATECZNIE NIE będzie uczestniczyć w przyszłości (1)
o PRAWDOPODOBNIE NIE uczestniczy w przyszłości (2)
o Czy MAYBE będzie uczestniczyć w przyszłości (3)
o BĘDĄ uczestniczyć w przyszłości (4)
o Nie skontaktowałem się z respondentem (5)
o Nie wiem (8)
Page Break
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Display This Question:
If Q6 = Neitun frá viðmælanda
Or Q6 = Neitun annars en viðmælanda
Or Q6 = Neitun, ekki víst frá viðmælanda

Q10 Jak myślisz, ile lat ma pozwany (lub osoba, która odmówiła w jego imieniu)?

o Poniżej 20 lat (1)
o 20-39 lat (2)
o 40–59 lat (3)
o 60 lat lub więcej (4)
o Nie wiem (8)
Page Break
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Display This Question:
If Q6 = Neitun frá viðmælanda
Or Q6 = Neitun annars en viðmælanda
Or Q6 = Neitun, ekki víst frá viðmælanda

Q11 Respondentem / osobą, z którą się skontaktowałeś jest:

o Mężczyzna (1)
o Kobieta (2)
o Nie wiem (8)
Page Break
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Display This Question:
If Q5 = Rangt heimilisfang (autt, rifið hús, stofnun...)

Q12 Przyczyna adresu nie została znaleziona:

o Opuszczone lub zniszczone gospodarstwo domowe / adres (1)
o Jeszcze nie zbudowany / jeszcze nie gotowy do życia (2)
o Adres nieużywany (pusty, drugi dom, dom sezonowy) (3)
o Adres to nie dom, tylko sklep / miejsce przemysłowe (4)
o Adres nie jest domem (instytucja, szpital, dom opieki, klasztor) (5)
o Nie można znaleźć adresu, informacje o adresie są niewystarczające (6)
o
Inne, co (proszę szczegółowo opisać)? (7)
________________________________________________
Skip To: End of Block If Q12 = Yfirgefið eða rifið hús/heimilisfang
Skip To: End of Block If Q12 = Ekki enn byggt/ekki enn tilbúið til búsetu
Skip To: End of Block If Q12 = Heimilisfang ekki í notkun (tómt, annað heimili, árstíðabundið)
Skip To: End of Block If Q12 = Heimilisfang er ekki heimili, aðeins verslun/iðnaður
Skip To: End of Block If Q12 = Heimilisfang er ekki heimili (stofnun, elliheimili, spítali, klaustur)
Skip To: End of Block If Q12 = Heimilisfang er órekjanlegt, upplýsingar um heimilisfang ófullnægjandi
Skip To: End of Block If Q12 = Annað, hvað (vinsamlega skráið í smáatriðum)?

Page Break

Page 20 of 28

Display This Question:
If Q6 = Viðmælandi er fluttur, innanlands (þekkt heimilisfang)

Q13 Jeśli respondent przeprowadził się, ale nadal przebywa w kraju, wpisz nowy adres

▢
▢
▢
▢
▢⊗

Nazwa ulicy (1) ________________________________________________
Numer ulicy (2) ________________________________________________
Miasto (3) ________________________________________________
Kod pocztowy (4) ________________________________________________
Przeniesiony do instytucji (5)

Display This Question:
If If Ef viðkomandi er fluttur en ennþá á landinu, skráðu nýja heimilisfangið: Götuheiti Is Not Empty
Or Or Ef viðkomandi er fluttur en ennþá á landinu, skráðu nýja heimilisfangið: Húsnúmer Is Not
Empty
Or Or Ef viðkomandi er fluttur en ennþá á landinu, skráðu nýja heimilisfangið: Borg/bær Is Not Empty
Or Or Ef viðkomandi er fluttur en ennþá á landinu, skráðu nýja heimilisfangið: Póstnúmer Is Not
Empty
And If
simiheim = Tilraun til heimsóknar

Q14
Czy adres jest nadal w Twojej okolicy?
(Jeśli tak, spróbuj skontaktować się z respondentem pod nowym adresem, wypełnij nowy
formularz kontaktowy dla tej wizyty)

o Tak (1)
o Nie (2)
Skip To: End of Block If Q14 = Nei
Skip To: End of Block If Q14 = Já

Page Break
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Display This Question:
If simiheim = Tilraun til heimsóknar

N1 W jakim domu mieszka respondent?

o Farma (1)
o Dom wolnostojący / willa (2)
o Bliźniak / dupleks (3)
o Dom z tarasem (4)
o
Jedyny dom w budynku, który w innym przypadku służy innym celom (np. Sklep /
supermarket) (5)
o Dom wielomieszkaniowy, mieszkanie, mieszkanie (6)
o Mieszkanie studenckie, pokój (7)
o Dom opieki, dom spokojnej starości lub podobny (8)
o Przyczepa do domu, przyczepa stacjonarna lub łódź (9)
o Inne co? (10) ________________________________________________
o Nie wiem (88)
Page Break
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Display This Question:
If simiheim = Tilraun til heimsóknar

N2
Czy przed dotarciem do domu respondenta jest telefon / domofon lub zamknięta brama / drzwi?
(Zarejestruj, czy jest włączony w momencie wypełniania formularza kontaktowego)

o Tak, domofon / domofon (1)
o Tak, zamknięta brama / drzwi (2)
o Tak, domofon / domofon ORAZ zamknięta brama / drzwi (3)
o Nie, ani (4)
Page Break
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Display This Question:
If simiheim = Tilraun til heimsóknar

N3
Jak oceniasz ogólny stan budynku / domu?

UWAGI DLA ANKIETERA
Oceniając stan budynku / domu, weź pod uwagę następujące kwestie:
1. Problemy dotyczące dachu (np. Zwisający dach, brakujące pokrycia dachowe)
2. Problemy dotyczące okien (np. Rozbite okna, zabite deskami okna)
3. Inne problemy (pochyłe ściany zewnętrzne, połamany tynk, łuszczenie farby, problemy z
rynnami itp.)

o Bardzo dobrze (1)
o Dobry (2)
o Zadowalający (3)
o Zły (4)
o Bardzo źle (5)
Page Break
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Display This Question:
If simiheim = Tilraun til heimsóknar

NATH
UWAGA

Poniższe dwa pytania dotyczą obszaru wokół budynku.

Weź pod uwagę tylko przestrzeń przed budynkiem (np. Dom lub cały budynek mieszkalny) plus
około piętnaście metrów z każdej strony. Piętnaście metrów to przestrzeń, którą zajmowałyby
około dwóch normalnych domów z każdej strony.

Możliwe, że nie ma żadnych budynków obok budynku, więc oszacuj przestrzeń, którą zajęłyby
dwa domy z każdej strony.

Zauważ, że jeśli jest to budynek mieszkalny, oceń przestrzeń po bokach budynku, NIE tylko
przestrzeń po stronie, w której znajduje się mieszkanie respondenta.

Page Break
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Display This Question:
If simiheim = Tilraun til heimsóknar

N4 Ile jest śmieci i śmieci w okolicy?

o Bardzo duża ilość (1)
o Duża ilość (2)
o Mała ilość (3)
o Brak lub prawie żaden (4)
Page Break
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Display This Question:
If simiheim = Tilraun til heimsóknar

N5 W okolicy, ile jest wandalizmu lub graffiti?

o Bardzo duża ilość (1)
o Duża ilość (2)
o Mała ilość (3)
o Brak lub prawie żaden (4)
End of Block: Eyðublað
Start of Block: Block 2
endir
Jeśli wszystko jest zakończone, kliknij „Zakończ ankietę”, aby zakończyć.

Zarejestruj komentarze tutaj poniżej, jeśli takie istnieją.
________________________________________________________________
End of Block: Block 2
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