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Spis modułów kwestionariusza 
 
 Pytania Moduły/ tematy 

Kwestionariusz 
zasadniczy 

A1 – A6 Korzystanie z mediów, korzystanie z Internetu, zaufanie do ludzi. 

Kwestionariusz 
zasadniczy 

B1 – B43 Polityka, w tym: zainteresowanie polityką, zaufanie, udział w 
wyborach i inne formy udziału w życiu politycznym, poparcie dla 
partii politycznych, orientacje społeczno-polityczne, imigracja. 

Kwestionariusz 
zasadniczy 

C1 – C42 Subiektywny dobrostan, wykluczenie społeczne, przestępczość, 
religia, postrzeganie dyskryminacji, tożsamość narodowa i etniczna, 
pytania testowe (C32 do C40 - kontynuowane w sekcji I), zamiar 
głosowania w referendum unijnym. 

Moduł 
rotacyjny 

D1 – D35 Etapy życia; przebieg życia; czas ważnych wydarzeń w życiu, 
postrzeganie najlepszego wieku, najmłodszego i najstarszego wieku 
dla poszczególnych wydarzeń w życiu, planowanie życia. 

Kwestionariusz 
zasadniczy 

F1 – F61 Charakterystyka społeczno-demograficzna, w tym: skład 
gospodarstwa domowego, płeć, wiek, stan cywilny, miejsce 
zamieszkania, wykształcenie i zawód respondenta, partnera, 
rodziców, członkostwo w związkach, dochód i przodkowie.  

Moduł rotacyjny G1 – G32 Sprawiedliwość polityczna, sprawiedliwość dochodów, sprawiedliwe 
szanse edukacyjne i związane z pracą, sprawiedliwy podział dóbr, 
podejście do zasad normatywnych, zamknięcie się społeczeństwa, 
wiara w sprawiedliwość na świecie. 

Kwestionariusz 
zasadniczy 

Moduł H Skala ludzkich wartości. 

Kwestionariusz 
zasadniczy 

Moduł I Pytania testowe. 

Kwestionariusz 
dla ankietera 

Moduł J Część do samodzielnego wypełnienia przez ankietera. 



 
3

 

 

 
MODUŁ A 
 
A1 Ile mniej więcej czasu spędza P. na oglądaniu, czytaniu lub słuchaniu wiadomości, albo też innych 
programów informacyjnych na temat polityki i bieżących wydarzeń? Chodzi o przeciętny dzień. 
Proszę podać odpowiedź w godzinach i minutach. 
ANKIETER: Jeśli respondent w ogóle nie poświęca na to czasu, wpisać 00 00. 

 GODZIN MINUT 

 (Odmowa odpowiedzi)  7777 
 (Trudno powiedzieć)  8888 
 
A2 Ludzie korzystają z Internetu za pomocą różnych urządzeń, takich jak komputery, tablety i smartfony. 
Jak często korzysta P. z Internetu do celów zawodowych lub prywatnych na tych lub też innych 
urządzeniach? [KARTA 1] 
 

Nigdy 1 

PRZEJŚĆ DO A4 Tylko czasami 2 

Kilka razy w tygodniu 3 

Przez większość dni 4 
ZADAĆ A3 Codziennie 5 

(Odmowa odpowiedzi) 7 
PRZEJŚĆ DO A4 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
ZADAĆ A3, JEŚLI W PYT. A2 ODP. "PRZEZ WIĘKSZOŚĆ DNI" LUB "CODZIENNIE" (kod 4 lub 5) 
A3 Ile mniej więcej czasu spędza P. korzystając z Internetu do celów zawodowych lub prywatnych na 
komputerze, tablecie, smartfonie albo innym urządzeniu? Chodzi o przeciętny dzień. Proszę podać 
odpowiedź w godzinach i minutach. 

 

 GODZIN MINUT 

 (Odmowa odpowiedzi)  7777 
 (Trudno powiedzieć)  8888 

DATA PRZEPROWADZENIA WYWIADU 
   

- 

  

- 
  

(dd-mm-rr) 

WPISAĆ GODZINĘ ROZPOCZĘCIA 
   :   

(w układzie 24-godzinnym) 

WPISAĆ CZAS: 
     

 
 

WPISAĆ CZAS: 
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DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW 
A4 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 2], 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 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

 
           

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
A5 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 3]. 
 
Większość ludzi 
starałaby się mnie 
wykorzystać 

    Większość ludzi 
starałaby się postępować 

uczciwie 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

 
           

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 

A6 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 4]. 
 
Ludzie przede 
wszystkim dbają 
o własny interes 

    Ludzie przede  
wszystkim starają się  
służyć pomocą innym 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

 
           

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 

 
MODUŁ B 
 
Chciałbym/-abym teraz zadać P. kilka pytań dotyczących polityki i władz. 
 
B1 Jak by P. określił/-a swoje zainteresowanie polityką? Czy polityką … ODCZYTAĆ… 

 
bardzo się P. interesuje 1 

dość się P. interesuje 2 

niezbyt się P. interesuje 3 

czy w ogóle się P. nie interesuje? 4 

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

  

B2 Na ile, P. zdaniem, system polityczny w Polsce umożliwia ludziom takim jak P. zabieranie głosu w 
sprawie działań rządu? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 5]. 
 

W ogóle nie umożliwia 1 

W bardzo małym stopniu umożliwia 2 

W pewnym stopniu 3 

W dużym stopniu 4 

W pełni 5 

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

ANKIETER:  
WPISAĆ GODZINĘ ZAKOŃCZENIA CZĘŚCI A 

   :   
(w układzie 24-godzinnym)
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B3 Jak P. sądzi, na ile jest P. zdolny/-a do aktywnego uczestnictwa w grupie zaangażowanej w sprawy 
polityczne? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 6].  
  

W ogóle nie jestem do tego zdolny/-a 1 

W małym stopniu jestem do tego zdolny/-a 2 

W pewnym stopniu jestem do tego zdolny/-a 3 

W dużym stopniu zdolny/-a 4 

W pełni zdolny/-a 5 

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
B4 A na ile, P. zdaniem, system polityczny w Polsce umożliwia ludziom takim jak P. wpływ na politykę? 
Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 7].  
 

W ogóle nie umożliwia 1 

W bardzo małym stopniu umożliwia 2 

W pewnym stopniu 3 

W dużym stopniu 4 

W pełni 5 

  

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
B5 Posługując się tą kartą [KARTA 8], proszę powiedzieć, na ile jest P. przekonany/-a co do własnych 
zdolności, możliwości uczestniczenia w polityce? 

 

W ogóle nie jestem co do tego przekonany/-a 1 

W małym stopniu jestem co do tego przekonany/-a 2 

W pewnym stopniu przekonany/-a 3 

W dużym stopniu przekonany/-a 4 

W pełni przekonany/-a 5 

  

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
Posługując się tą kartą [KARTA 9], proszę wskazać na skali od 0 do 10 na ile osobiście ma P. zaufanie do 
każdej z instytucji, którą wymienię. 0 oznacza całkowity brak zaufania wobec instytucji, a 10 oznacza, że 
ma P. do niej całkowite zaufanie. Pozostałe liczby służą do wyrażenia opinii pośrednich.  
Na ile ma P. zaufanie do …ODCZYTAĆ... 
 

 
Całkowity 
brak zaufania 

     
Całkowite 

zaufanie 
(Odmowa 

odpowiedzi) 
(Trudno 

powiedzieć) 
B6 … polskiego 

parlamentu, tzn. 
Sejmu i Senatu? 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

B7 … systemu 
prawnego? 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
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B8 … policji? 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

B9 … polityków? 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

B10 … partii 
politycznych? 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

B11 … Parlamentu 
Europejskiego? 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

B12 … Organizacji 
Narodów 
Zjednoczonych? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
B13 Obecnie wielu ludzi z różnych przyczyn nie bierze udziału w wyborach. Czy brał/-a P. udział w 
ostatnich wyborach do Sejmu w październiku 2015 roku?  
 

Tak 1 ZADAĆ B14 

Nie 2 

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

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
ZADAĆ B14, JEŚLI W PYT. B13 ODP. „TAK” (KOD 1) 
 
B14 Na którą partię lub ugrupowanie głosował/-a P. w tamtych wyborach do Sejmu?  
ANKIETER: NIE ODCZYTYWAĆ. ZAKLASYFIKOWAĆ ODPOWIEDŹ RESPONDENTA.  
 

KORWiN 01 

 Kukiz’ 15 02 

Nowoczesna 03 

Platforma Obywatelska RP 04 

Polskie Stronnictwo Ludowe 05 

Prawo i Sprawiedliwość 06 

Razem  07 

Zjednoczona Lewica  08 

Inna partia (WPISAĆ) __________________________________ 09 

 (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?  
Czy … ODCZYTAĆ... 

  Tak Nie (Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

B15 ... kontaktował/-a się P. z politykiem, urzędnikiem na 
szczeblu rządowym lub samorządowym? 

1 2 7 8 

B16 ... działał/-a P. w partii politycznej lub organizacji 
podejmującej działalność społeczną lub polityczną? 

1 2 7 8 

B17 ... działał/-a P. w innego rodzaju organizacji lub 
stowarzyszeniu? 

1 2 7 8 

B18 ... nosił/-a P. lub umieszczał/-a w widocznym miejscu 
znaczek/nalepkę propagującą jakąś kampanię lub akcję? 

1 2 7 8 

B19 ... podpisywał/-a P. petycję? 1 2 7 8 

B20 ... brał/-a P. udział w legalnej publicznej demonstracji? 1 2 7 8 

B21 ... bojkotował/-a P., celowo nie kupował/-a określonych 
towarów, produktów? 

1 2 7 8 

B22 … zamieszczał/-ła P. w Internecie coś na temat polityki albo 
dzielił/-a się P. takimi treściami, na przykład na blogach, 
w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, czy 
Twitter lub korzystając z poczty elektronicznej (e-maili)? 

1 2 7 8 

 
B23 Czy istnieje jakaś partia polityczna, z którą czuje się P. bardziej związany/-a niż z innymi partiami, jest 
P. jej sympatykiem? 

Tak 1 ZADAĆ B24 

Nie 2  

(Odmowa odpowiedzi) 7 PRZEJŚĆ DO B26 

(Trudno powiedzieć) 8  

 
ZADAĆ B24 JEŚLI W PYT. B23 ODP. „TAK” (KOD 1) 
 
B24 Jaka to partia? ANKIETER: NIE ODCZYTYWAĆ. ZAKLASYFIKOWAĆ ODPOWIEDŹ 
RESPONDENTA.  
 

 

Kukiz’ 15 (P. Kukiz) 01 

ZADAĆ B25  

Nowoczesna (K. Lubnauer) 02 

Platforma Obywatelska RP (G. Schetyna) 03 

Polskie Stronnictwo Ludowe (W. Kosiniak-Kamysz) 04 

Prawo i Sprawiedliwość (J. Kaczyński) 05 

Razem (A. Zandberg) 06 

Sojusz Lewicy Demokratycznej (W. Czarzasty) 07 

Wolność (J. Korwin-Mikke) 08 

Inna partia (WPISAĆ)__________________________________ 09 

(Odmowa odpowiedzi) 77 
PRZEJŚĆ DO B26 

 (Trudno powiedzieć) 88 
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ZADAĆ B25 JEŚLI W B24 WSKAZANO KTÓRĄŚ PARTIĘ (KODY OD 01 DO 09)  
B25 Na ile blisko czuje się P. związany/-a 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 

  

(Odmowa odpowiedzi) 7 

 (Trudno powiedzieć) 8 

DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW 
B26 W polityce mówi się czasem o „lewicy” i „prawicy”. Posługując się tą kartą [KARTA 10], proszę 
powiedzieć, gdzie umieściłby/-aby się P. na tej skali, na której 0 oznacza lewicę, a 10 – prawicę?  
Pozostałe liczby służą do wyrażenia przekonań pośrednich. 
 
Lewica      Prawica (Odmowa 

odpowiedzi) 
(Trudno 

powiedzieć) 
           

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
B27 Biorąc wszystko pod uwagę, ogólnie, na ile jest P. zadowolony/-a ze swojego obecnego życia? 
Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 11], gdzie 0 oznacza zupełnie niezadowolony/-a,  
a 10 oznacza całkowicie zadowolony/-a. KARTĘ 11 POZOSTAWIĆ DO B30  
 
Zupełnie 
niezadowolony/-a 

     Całkowicie 
zadowolony/-a 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

           

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
B28 [NADAL KARTA 11] Ogólnie biorąc, na ile jest P. zadowolony/-a z obecnego stanu polskiej 
gospodarki? Proszę posłużyć się tą samą kartą.  
 

Zupełnie 
niezadowolony/-a 

     Całkowicie 
zadowolony/-a 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
B29 [NADAL KARTA 11] A jeśli chodzi o obecny polski rząd, na ile jest P. zadowolony/-a ze sposobu jego 
działania? Proszę posłużyć się tą samą kartą.  
 
Zupełnie 
niezadowolony/-a 

     Całkowicie 
zadowolony/-a 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
B30 [NADAL KARTA 11] A ogólnie rzecz biorąc, w jakim stopniu jest P. zadowolony/-a z funkcjonowania 
demokracji w Polsce? Proszę posłużyć się tą samą kartą.  
 
Zupełnie 
niezadowolony/-a 

     Całkowicie 
zadowolony/-a 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
B31 Posługując się tą kartą [KARTA 12], proszę powiedzieć, co ogólnie P. sądzi o obecnym stanie 
kształcenia, edukacji w Polsce? KARTĘ 12 POZOSTAWIĆ DO B32 
 

Bardzo  
zły 

     Bardzo 
 dobry 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
B32 [NADAL KARTA 12] Korzystając z tej samej karty proszę powiedzieć, co ogólnie P. sądzi o obecnym 
stanie służby zdrowia i dostępnych w Polsce usługach medycznych? 
 
Bardzo  
zły 

     Bardzo  
dobry 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
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Posługując się tą kartą [KARTA 13], 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 

Zga-
dzam 

się 

Ani się 
zgadzam, 

ani nie 
zgadzam 

Nie 
zga-

dzam 
się 

Zdecydo- 
wanie się 

nie 
zgadzam 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

         

B33 Rząd powinien podjąć 
działania zmierzające do 
zmniejszenia różnic w 
dochodach. 
 

1 2 3 4 5 7 8 

B34 Osoby o orientacji 
homoseksualnej, geje i 
lesbijki, powinny mieć 
swobodę układania sobie 
życia wg własnych 
przekonań. 
 

1 2 3 4 5 7 8 

B35 Gdyby ktoś z mojej 
bliskiej rodziny był osobą 
homoseksualną - gejem 
lub lesbijką - byłoby mi 
wstyd. 
 

1 2 3 4 5 7 8 

B36 Pary homoseksualne, tzn. 
pary gejów oraz pary 
lesbijek, powinny mieć te 
same prawa do adopcji 
dzieci, co pary składające 
się z kobiety i mężczyzny. 
 

1 2 3 4 5 7 8 

B37 A teraz proszę pomyśleć o Unii Europejskiej. Niektórzy twierdzą, że integracja europejska, proces 
jednoczenia się krajów członkowskich, powinien postępować coraz dalej. Inni twierdzą, że proces 
jednoczenia się Europy i tak zaszedł już zbyt daleko. Posługując się tą kartą [KARTA 14], proszę 
powiedzieć, która liczba na skali najbardziej odpowiada P. opinii w tej sprawie. 
 
Proces jednoczenia się 
krajów członkowskich i tak 
zaszedł już  
zbyt daleko 

   Proces jednoczenia się 
krajów członkowskich 

powinien postępować coraz 
dalej 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
Teraz chciałbym/-abym zadać P. kilka pytań na temat ludzi z innych krajów, którzy przyjeżdżają,  
aby żyć w Polsce 
 

B38 Posługując się tą kartą [KARTA 15], proszę powiedzieć, w jakim zakresie, P. zdaniem, państwo 
polskie powinno zezwalać ludziom należącym do tej samej rasy lub grupy etnicznej, co większość 
mieszkańców Polski, na przyjazd i zamieszkanie w Polsce? Czy Polska powinna: 
KARTĘ 15 POZOSTAWIĆ DO B40 
 

Zezwalać dużej liczbie osób na przyjazd i zamieszkanie w Polsce 1 

Zezwalać pewnej liczbie osób 2 

Zezwalać tylko nielicznym 3 

Nie zezwalać nikomu 4 

  

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 
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B39 [NADAL KARTA 15] A jeśli chodzi o ludzi należących do innej rasy lub grupy etnicznej niż większość 
mieszkańców Polski? Proszę wybrać odpowiedź z tej samej karty.  
 

Zezwalać dużej liczbie osób na przyjazd i zamieszkanie w Polsce 1 

Zezwalać pewnej liczbie osób 2 

Zezwalać tylko nielicznym 3 

Nie zezwalać nikomu 4 

  

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
B40 [NADAL KARTA 15] A jeśli chodzi o ludzi z biedniejszych krajów spoza Europy? Proszę wybrać 
odpowiedź z tej samej karty. 
 

 

 
B41 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 16] 
 
Niekorzystne 
dla gospodarki 

     Korzystne 
dla gospodarki 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
B42 Posługując się tą kartą [KARTA 17], 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 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
B43 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 18] 
 
Gorszym  
miejscem do życia 

     Lepszym  
miejscem do życia 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 
 

 
 

Zezwalać dużej liczbie osób na przyjazd i zamieszkanie w Polsce 1 

Zezwalać pewnej liczbie osób 2 

Zezwalać tylko nielicznym 3 

  Nie zezwalać nikomu 4 

  

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

ANKIETER:  
WPISAĆ GODZINĘ ZAKOŃCZENIA CZĘŚCI B 

   :   
(w układzie 24-godzinnym)
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MODUŁ C 
 
A teraz chciałbym/-ałbym zadać P. kilka pytań dotyczących P. i P. życia. 
 
C1 Biorąc wszystko pod uwagę, na ile czuje się P. szczęśliwy/-a? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą 
kartą [KARTA 19]. 
 
Bardzo  
nieszczęśliwy/-a 

     Bardzo  
szczęśliwy/-a 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
C2 Posługując się tą kartą [KARTA 20], proszę powiedzieć, jak często spotyka się P. w celach towarzyskich 
z przyjaciółmi, znajomymi, krewnymi lub kolegami z pracy? 
 
 

 

C3 Ile jest takich osób, z którymi może P. otwarcie porozmawiać o wszystkich sprawach osobistych 
i związanych z pracą? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. [KARTA 21] 
 

Nie ma takich osób 00 

1 01 

2 02 

3 03 

4-6 04 

7-9 05 

10 lub więcej osób 06 

(Odmowa odpowiedzi) 77 

(Trudno powiedzieć) 88 

 
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 22] 
 

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 

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

 

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 

(Odmowa odpowiedzi) 77 

(Trudno powiedzieć) 88 
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C5 Czy P. lub ktoś z P. gospodarstwa domowego był ofiarą włamania lub napadu w ciągu ostatnich 5 lat?  
 

Tak 1 

Nie 2 

  

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
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/-a, 3 

  ...czy bardzo zagrożony/-a? 4 

  

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
Kolejne pytania dotyczą P. osobiście. 
 
C7 Jak oceniłby/-aby P. stan swojego zdrowia? Proszę wziąć pod uwagę zarówno samopoczucie fizyczne, 
jak i psychiczne. Czy stan swojego zdrowia określiłby/-aby P. jako: ...ODCZYTAĆ... 
 

... bardzo dobry, 1 

... dobry, 2 

... taki sobie, 3 

... zły, 4 

... czy też bardzo zły? 5 

  

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(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. JEŚLI „TAK” - DOPYTAĆ: Czy utrudnienia te odczuwa P. w dużym 
stopniu, czy tylko do pewnego stopnia?  
 

Tak, w dużym stopniu 1 

Tak, do pewnego stopnia 2 

 Nie 3 

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 
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Ludzie mogą czuć się w różnym stopniu związani z krajem, w którym mieszkają oraz z Europą. 
 
C9 Posługując się tą kartą [KARTA 23], proszę powiedzieć, na ile czuje się P. emocjonalnie związany/-a z 
Polską? Proszę wskazać odpowiedź na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza, że w ogóle nie czuje się P. 
emocjonalnie związany/-a, a 10 oznacza, że czuje się P. bardzo emocjonalnie związany/-a.  
KARTĘ 23 POZOSTAWIĆ DO C10 
 
W ogóle nie czuję się 
emocjonalnie 
związany/-a 

     Czuję się bardzo  
emocjonalnie 

związany/-a 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
C10 [NADAL KARTA 23] A na ile czuje się P. emocjonalnie związany/-a z Europą?  
 
W ogóle nie czuję się 
emocjonalnie 
związany/-a 

     Czuję się bardzo  
emocjonalnie 

związany/-a 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
C11 Czy uważa się P. za wyznawcę/wyznawczynię jakiejś religii lub czuje się związany/-a z jakimś 
Kościołem lub wyznaniem?  
 

Tak 1 ZADAĆ C12 

Nie 2  

(Odmowa odpowiedzi) 7 PRZEJŚĆ DO C13 

(Trudno powiedzieć) 8  
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ZADAĆ C12, JEŚLI W C11 ODPOWIEDŹ „TAK” (KOD 1) 
 
C12 Z jaką religią, wyznaniem lub Kościołem?  
ANKIETER: NIE ODCZYTYWAĆ. ZAKLASYFIKOWAĆ ODPOWIEDŹ RESPONDENTA.  

Katolicyzm (bez wskazania Kościoła)  
[ANKIETER - DOPYTAĆ:] Czy rzymsko-katolickie, czy też inne - JAKIE? 

[ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI „TRUDNO POWIEDZIEĆ” LUB ODMOWA = KOD 
100] 

100 

 

Kościół Rzymskokatolicki 110 

Kościół Greckokatolicki 120 

Kościół Ormiański 191 

Inne katolickie (WPISAĆ)________________________________________ 199 

  

Protestantyzm (bez wskazania Kościoła) 
[ANKIETER - DOPYTAĆ:] Jaki Kościół Protestancki? 

[ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI „TRUDNO POWIEDZIEĆ” LUB ODMOWA = KOD 200]

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 PRZEJŚĆ DO C15 

Adwentyści Dnia Siódmego 291 

Inne protestanckie (WPISAĆ)_____________________________________ 299 

  

Wschodni Kościół Ortodoksyjny, Prawosławny (bez wskazania Kościoła) [ANKIETER - 
DOPYTAĆ:] A jaki konkretnie Kościół?  

[ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI „TRUDNO POWIEDZIEĆ” LUB ODMOWA = KOD 300]

300 

Rosyjski Kościół Ortodoksyjny 320 

Polski 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 

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

700 

  
Inne niechrześcijańskie (WPISAĆ)_________________________________ 800 

(Odmowa odpowiedzi) 777 
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ZADAĆ C13, JEŚLI W C11 NIE WSKAZANO PRZYNALEŻNOŚCI DO ŻADNEJ RELIGII ANI WYZNANIA  
LUB TEŻ ODMOWA „ODPOWIEDZI”/„TRUDNO POWIEDZIEĆ” (KOD 2, 7 lub 8). POZOSTALI 
PRZEJŚĆ DO C15  

C13 Czy kiedykolwiek uważał/-a się P. za wyznawcę/wyznawczynię jakiejś religii lub czuł/-a się związany/-a 
z jakimś Kościołem lub religią?  

Tak 1 ZADAĆ C14 

Nie 2  

(Odmowa odpowiedzi) 7 PRZEJŚĆ DO C15 

(Trudno powiedzieć) 8  
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ZADAĆ C14 JEŚLI W C13 WSKAZANO „TAK” (KOD 1) 
 
C14 Z jaką religią? Z jakim wyznaniem lub Kościołem? ANKIETER: NIE ODCZYTYWAĆ. 
ZAKLASYFIKOWAĆ ODPOWIEDŹ RESPONDENTA.  

Katolicyzm (bez wskazania Kościoła)  
[ANKIETER - DOPYTAĆ:] Czy rzymsko-katolickie, czy też inne - JAKIE? 

[ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI „TRUDNO POWIEDZIEĆ” LUB ODMOWA = KOD 
100] 

100 

 

Kościół Rzymskokatolicki 110 

Kościół Greckokatolicki 120 

Kościół Ormiański 191 

Inne katolickie (WPISAĆ)________________________________________ 199 

  

Protestantyzm (bez wskazania Kościoła) 
[ANKIETER - DOPYTAĆ:] Jaki Kościół Protestancki? 

[ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI „TRUDNO POWIEDZIEĆ” LUB ODMOWA = KOD 200]

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 PRZEJŚĆ DO C15 

Adwentyści Dnia Siódmego 291 

Inne protestanckie (WPISAĆ)_____________________________________ 299 

  

Wschodni Kościół Ortodoksyjny, Prawosławny (bez wskazania Kościoła) [ANKIETER - 
DOPYTAĆ:] A jaki konkretnie Kościół?  

[ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI „TRUDNO POWIEDZIEĆ” LUB ODMOWA = KOD 300]

300 

Rosyjski Kościół Ortodoksyjny 320 

Polski 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 

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

700 

  
Inne niechrześcijańskie (WPISAĆ)_________________________________ 800 

(Odmowa odpowiedzi) 777 
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DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW 
C15 Niezależnie od swojej przynależności do konkretnej religii lub wyznania, jak określiłby/-aby P. stopień 
swojej religijności? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. [KARTA 24] 
 
W ogóle  
niereligijny/-a 

     Bardzo 
religijny/-a 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
C16 Poza sytuacjami szczególnymi, takimi jak śluby czy pogrzeby, mniej więcej jak często bierze P. 
obecnie udział w mszach, nabożeństwach lub spotkaniach religijnych? Odpowiadając, proszę posłużyć się 
tą kartą. [KARTA 25]. POZOSTAWIĆ DO C17. 
 

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 

  

(Odmowa odpowiedzi) 77 

(Trudno powiedzieć) 88 

 
C17 [ NADAL KARTA 25] 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 samą kartą.  
 

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 

  

(Odmowa odpowiedzi) 77 

(Trudno powiedzieć) 88 

 
C18 Czy uznałby/-aby się P. za osobę należącą do grupy ludzi, która jest w Polsce dyskryminowana, gorzej 
traktowana niż inne grupy w naszym kraju? 
 

 Tak 1 ZADAĆ C19 

Nie 2  

(Odmowa odpowiedzi) 7 PRZEJŚĆ DO C20 

(Trudno powiedzieć) 8  
 
  



 
18

ZADAĆ C19, JEŚLI ODPOWIEDŹ „TAK” (KOD 1) W PYT. C18. 
C19 Z jakich powodów P. grupa jest dyskryminowana, gorzej traktowana niż inne grupy? 
DOPYTAĆ: Z jakich jeszcze względów? 
ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE PODANE ODPOWIEDZI. 
 

 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 

(Odmowa odpowiedzi) 77 

(Trudno powiedzieć) 88 
 

DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW 
C20 Czy ma P. obywatelstwo polskie? 

Tak 1 PRZEJŚĆ DO C22 

Nie 2 ZADAĆ C21 

(Odmowa odpowiedzi) 7 PRZEJŚĆ DO C22 

(Trudno powiedzieć) 8 ZADAĆ C21 

 
ZADAĆ, JEŚLI W PYT. C20 ZAZNACZONO ODPOWIEDŹ „NIE” LUB „TRUDNO POWIEDZIEĆ”  
(KOD 2 lub 8) 
 
C21 Jakie ma P. obywatelstwo?  
 
 
   WPISAĆ _________________________ 
 
   (Odmowa odpowiedzi) 77 
   (Trudno powiedzieć) 88 
 
 
DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW 
C22 Czy urodził/-a się P. w Polsce?  

Tak 1 PRZEJŚĆ DO C25 

Nie 2 ZADAĆ C23 

(Odmowa odpowiedzi) 

(Trudno powiedzieć) 

7 

8 
PRZEJŚĆ DO C25 
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ZADAĆ, JEŚLI W PYT. C22 ZAZNACZONO ODPOWIEDŹ „NIE” (KOD 2) 
 
C23 W jakim kraju się P. urodził/-a? 
 
 
   WPISAĆ __________________ 

 
   (Odmowa odpowiedzi) 77 
   (Trudno powiedzieć) 88 
 
 
C24 W którym roku zamieszkał/-a P. w Polsce?  
ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT MIESZKAŁ Z PRZERWAMI – CHODZI O ZAMIESZKANIE PO RAZ 
PIERWSZY.  

 

 (Odmowa odpowiedzi) 7777 
 (Trudno powiedzieć) 8888 
 
DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW 
 
C25 W jakim języku lub jakich językach mówi się najczęściej w P. domu?  
   

   WPISAĆ NAJWYŻEJ DWA JĘZYKI ________________________  

   ________________________ 

   (Odmowa odpowiedzi) 777 
   (Trudno powiedzieć) 888 
 
 
 

C26 Czy należy P. do jakiejś mniejszości etnicznej lub czuje się związany/-a osobiście z jakąś mniejszością 
etniczną w Polsce? 

Tak 1 

Nie 2 

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

 

C27 Czy P. ojciec urodził się w Polsce?  

Tak 1 PRZEJŚĆ DO C29 

Nie 2 ZADAĆ C28 

(Odmowa odpowiedzi) 7 
PRZEJŚĆ DO C29 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
ZADAĆ, JEŚLI W PYT. C27 ZAZNACZONO ODPOWIEDŹ „NIE” (KOD 2)  
 
C28 A w jakim kraju urodził się P. ojciec? 
  
 
   WPISAĆ __________________ 

   (Odmowa odpowiedzi) 77 
   (Trudno powiedzieć) 88 
 

WPISAĆ ROK: 
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DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW 
C29 Czy P. matka urodziła się w Polsce?  
 

Tak 1 PRZEJŚĆ DO C31 

Nie 2 ZADAĆ C30 

(Odmowa odpowiedzi) 7 
PRZEJŚĆ DO C31 

(Trudno powiedzieć) 8 

 

ZADAĆ, JEŚLI W PYT. C29 ZAZNACZONO ODPOWIEDŹ „NIE” (KOD 2) 
 
C30 A w jakim kraju urodziła się P. matka? 
 
  
   WPISAĆ __________________ 

   (Odmowa odpowiedzi) 77 
   (Trudno powiedzieć) 88 
 
 
RANDOMIZACJA CAPI: automatyczne losowe przypisanie do Grupy 1 (C32-C34), Grupy 2 (C35-C37) 
lub Grupy 3 (C38-C40), każda z tych grup zawiera mniej więcej jedną trzecią próby. Respondenci 
muszą być przypisani do tej samej grupy w tym module i module I. 
 

 
 
ZADAĆ, JEŚLI GRUPA 1 W C31 (JEŚLI W C31 KOD 1)  
 
Teraz zadam P. kilka pytań o P. opinie na temat funkcjonowania demokracji obecnie w Polsce.  
 
Posługując się tą kartą, [KARTA 26] proszę powiedzieć, na ile, P. zdaniem, następujące stwierdzenia 
pasują do sytuacji w Polsce. ODCZYTAĆ KAŻDE STWIERDZENIE I ZAZNACZYĆ ODPOWIEDZI. 
 

  W ogóle nie 
pasuje 

        W pełni  
pasuje 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

C32 
 

W Polsce partie, 
które źle rządzą, są 
za to karane 
gorszym wynikiem 
w kolejnych 
wyborach. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

C33 
 

Rząd w Polsce chroni 
obywateli przed 
ubóstwem. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

C34 
 

Rząd w Polsce 
wyjaśnia swoje 
decyzje wyborcom. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
PRZEJŚĆ DO WSTĘPU PRZED C41 
 
  

C31 ZAPISAĆ WYNIK RANDOMIZACJI CAPI 
 

GRUPA 1  1 ZADAĆ C32 

GRUPA 2 2 PRZEJŚĆ DO C35 

GRUPA 3 3 PRZEJŚĆ DO C38 
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ZADAĆ, JEŚLI GRUPA 2 W C31 (JEŚLI W C31 KOD 2)  
 
Teraz zadam P. kilka pytań o P. opinie na temat funkcjonowania demokracji obecnie w Polsce.  
 
C35 Posługując się tą kartą [KARTA 27], proszę powiedzieć, na ile, P. zdaniem, w Polsce partie, które źle 
rządzą, są za to karane gorszym wynikiem w kolejnych wyborach? 
 
Partie, które źle 
rządzą, w ogóle nie są 
za to karane gorszym 
wynikiem w kolejnych 
wyborach 

      Partie, które źle rządzą, 
są za to w pełni karane 

gorszym wynikiem w 
kolejnych wyborach  

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
C36 Posługując się tą kartą [KARTA 28], proszę powiedzieć, na ile, P. zdaniem, rząd w Polsce chroni 
obywateli przed ubóstwem? 
 
Rząd w ogóle nie 
chroni obywateli 
przed ubóstwem  

  Rząd w pełni chroni 
obywateli przed 

ubóstwem  

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
C37 A teraz, posługując się tą kartą [KARTA 29], proszę powiedzieć, na ile, P. zdaniem, rząd w Polsce 
wyjaśnia swoje decyzje wyborcom? 
 
Rząd w ogóle 
nie wyjaśnia 
swoich decyzji 
wyborcom 

      Rząd w pełni 
wyjaśnia 

swoje decyzje 
wyborcom 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
PRZEJŚĆ DO WSTĘPU PRZED C41 
 
ZADAĆ, JEŚLI GRUPA 3 W C31 (JEŚLI W C31 KOD 3)  
 
Teraz zadam P. kilka pytań o P. opinie na temat funkcjonowania demokracji obecnie w Polsce.  

 
C38 Posługując się tą kartą [KARTA 30], proszę powiedzieć, na ile, P. zdaniem, w Polsce partie, które źle 
rządzą, są za to karane gorszym wynikiem w kolejnych wyborach? 
 
Partie, które źle 
rządzą, w ogóle nie 
są za to karane 
gorszym wynikiem 
w kolejnych 
wyborach 

        
Partie, które źle 

rządzą, są za to karane 
gorszym wynikiem w 
kolejnych wyborach  

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 77 88 

 
C39 Posługując się tą kartą [KARTA 31], proszę powiedzieć, na ile, P. zdaniem, rząd w Polsce chroni 
obywateli przed ubóstwem? 
 
Rząd w ogóle nie 
chroni obywateli 
przed ubóstwem  

        
Rząd chroni 

obywateli przed 
ubóstwem 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 77 88 

 
  



 
22

C40 A teraz, posługując się tą kartą [KARTA 32], proszę powiedzieć, na ile, P. zdaniem, rząd w Polsce 
wyjaśnia swoje decyzje wyborcom? 
 
Rząd w ogóle nie 
wyjaśnia swoich 
decyzji wyborcom  

        
Rząd wyjaśnia swoje 

decyzje wyborcom 
(Odmowa 

odpowiedzi) 
(Trudno 

powiedzieć) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 77 88 

 
DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW 
A teraz proszę odpowiedzieć na pytanie na zupełnie inny temat. 
 
C41 Proszę sobie wyobrazić, że w najbliższą niedzielę odbyłoby się w Polsce referendum na temat 
członkostwa w Unii Europejskiej. Czy głosowałby/-aby P. za pozostaniem Polski w Unii Europejskiej czy za 
wyjściem Polski z Unii Europejskiej? 
 
    

Za pozostaniem Polski w Unii Europejskiej 1 

Za wyjściem Polski z Unii Europejskiej 2 

(Oddałby/-aby pustą kartę do głosowania) 33 

(Oddałby/-aby głos nieważny) 44 

(Nie uczestniczyłby/-aby w głosowaniu) 55 

(Nie jest uprawniony/-a do glosowania) 65 

  

(Odmowa odpowiedzi) 77 

(Trudno powiedzieć) 88 

 
 
PRZEJŚĆ DO MODUŁU D 
 

 
MODUŁ D 
 
DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW 
 
A teraz chciał(a)bym zapytać, czy i ewentualnie kiedy po raz pierwszy w P. życiu miały miejsce 
różne rzeczy… 
D1 Czy kiedykolwiek wykonywał/-a P. pracę zarobkową lub płatną praktykę zawodową w wymiarze co 
najmniej 20 godzin tygodniowo, która trwała przez co najmniej 3 miesiące?  
 

Tak  1 ZADAĆ D2 

Nie  2 

PRZEJŚĆ DO D3   

(Odmowa odpowiedzi)  7 

 
  

ANKIETER:  
WPISAĆ GODZINĘ ZAKOŃCZENIA CZĘŚCI C 

   :   
(w układzie 24-godzinnym)
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ZADAĆ WSZYSTKIM RESPONDENTOM, KTÓRZY W D1 POWIEDZIELI, ŻE WYKONYWALI PRACĘ 
ZAROBKOWĄ LUB PŁATNĄ PRAKTYKĘ W WYMIARZE CO NAJMNIEJ 20 GODZIN TYGODNIOWO 
PRZEZ CO NAJMNIEJ 3 MIESIĄCE (Kod 1 w D1). 
 
D2 W którym roku rozpoczął/-ęła P. pierwszą taką pracę? 
 
UWAGA DLA ANKIETERA: Określenie „pierwsza taka praca” dotyczy pracy zarobkowej lub płatnej 
praktyki w wymiarze co najmniej 20 tygodniowo przez co najmniej 3 miesiące, zgodnie z pyt. D1. 
 

WPISAĆ ROK  
 
 

(Odmowa odpowiedzi) 7777 

(Trudno powiedzieć)   8888 

 
DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW 
 
D3 W którym roku po raz pierwszy wyprowadził/a się P. od rodziców na okres 2 miesięcy lub dłużej, aby 
zacząć mieszkać osobno? 
 
UWAGA DLA ANKIETERA:  
Rodzice to także opiekunowie prawni np. rodzice przybrani, adopcyjni, zastępczy. 
Mieszkanie osobno (nie z rodzicami) oznacza mieszkanie w oddzielnym miejscu, tzn. mającym 
odrębne wejście. 
Uwzględnić również studentów mieszkających osobno przez co najmniej 2 miesiące, nawet jeśli od 
czasu do czasu wracają, aby mieszkać z rodzicami. 
 

WPISAĆ ROK   
 
 

(Nadal mieszkam z rodzicami i nigdy nie wyprowadziłem/-am się na 2 miesiące lub 
dłużej) 

0000 

(Nigdy nie mieszkałem/-am z żadnym z rodziców) 1111 

(Odmowa odpowiedzi) 7777 

(Trudno powiedzieć) 8888 

 
D4 Proszę powiedzieć, czy kiedykolwiek mieszkał/a P. z mężem/żoną lub partnerem/-rką przez okres 3 
miesięcy lub dłużej? 

Tak 1 ZADAĆ D5 

Nie 2 

PRZEJŚĆ DO D6   

(Odmowa odpowiedzi)  7 

 
ZADAĆ WSZYSTKIM RESPONDENTOM, KTÓRZY W D4 POWIEDZIELI, ŻE KIEDYKOLWIEK 
MIESZKALI Z MĘŻEM/ŻONĄ LUB PARTNEREM/-RKĄ PRZEZ OKRES 3 MIESIĘCY LUB DŁUŻEJ (Kod 
1 w D4). 
 
D5 W którym roku po raz pierwszy zamieszkał/-a P. z mężem/żoną lub partnerem/-rką na okres 3 miesięcy 
lub dłużej?  
 

WPISAĆ ROK   
 
 

(Odmowa odpowiedzi) 7777 

(Trudno powiedzieć) 8888 
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DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW 
D6 Czy jest P. obecnie lub był/-a kiedykolwiek zamężna/żonaty? 
 

Tak 1 ZADAĆ D7 

Nie 2 

PRZEJŚĆ DO D8   

(Odmowa odpowiedzi)  7 

 
ZADAĆ RESPONDENTOM, KTÓRZY W D6 POWIEDZIELI, ŻE BYLI KIEDYKOLWIEK 
ŻONACI/ZAMĘŻNE (Kod 1 w D6) 
D7 W którym roku się P. ożenił się/wyszła P. za mąż po raz pierwszy? 
 

    WPISAĆ ROK   
WPISAĆ ROK 

 
(Odmowa odpowiedzi) 7777 

(Trudno powiedzieć) 8888 

 
DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW 
D8 Czy kiedykolwiek urodziła Pani/urodziło się Panu dziecko?  

Tak  1 ZADAĆ D9 

Nie 2 

PRZEJŚĆ DO D15 
  

(Odmowa odpowiedzi)  7 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
ZADAĆ WSZYSTKIM RESPONDENTOM, KTÓRZY W D8 POWIEDZIELI, ŻE URODZILI 
DZIECKO/URODZIŁO IM SIĘ DZIECKO (Kod 1 w D8) 
 
D9 Ile dzieci ogółem Pani urodziła/urodziło się Panu? 

UWAGA DLA ANKIETERA: UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE ŻYWE URODZENIA. 
 

WPISAĆ   
 
 
 
 
 
D10 W którym roku urodziło się P. (pierwsze) dziecko? 
 

WPISAĆ ROK   
 
 

(Odmowa odpowiedzi) 7777 

(Trudno powiedzieć) 8888 

 
ZADAĆ WSZYSTKIM RESPONDENTOM, KTÓRZY W D9 POWIEDZIELI, ŻE URODZILI /URODZIŁO IM 
SIĘ WIĘCEJ NIŻ JEDNO DZIECKO (Kod > 1 w D9) 
 
D11 W którym roku urodziło się P. najmłodsze dziecko? 
 

WPISAĆ ROK   
 
 

(Odmowa odpowiedzi) 7777 

(Trudno powiedzieć) 8888 

(Odmowa odpowiedzi) 77 

(Trudno powiedzieć) 88 
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ZADAĆ WSZYSTKIM RESPONDENTOM, KTÓRZY W D10 POWIEDZIELI, ŻE ICH PIERWSZE DZIECKO 
URODZIŁO SIĘ W ROKU 2002 LUB WCZEŚNIEJ (Kod < 2003 w D10) 
D12 Ile ma P. wnucząt, o ile je P. ma? 
 

WPISAĆ LICZBĘ  
 

(Odmowa odpowiedzi) 77 

(Trudno powiedzieć) 88 

 
ZADAĆ WSZYSTKIM RESPONDENTOM, KTÓRZY W D12 POWIEDZIELI, ŻE MAJĄ CO NAJMNIEJ 
JEDNEGO WNUKA/WNUCZKĘ (Kod >= 1 w D12) 
D13 W którym roku urodził/-a się P. pierwszy wnuk/wnuczka? 
 

WPISAĆ ROK  
 
 

(Odmowa odpowiedzi) 7777 

(Trudno powiedzieć) 8888 

ZADAĆ WSZYSTKIM RESPONDENTOM, KTÓRZY W D13 POWIEDZIELI, ŻE ICH PIERWSZY 
WNUK/WNUCZKA URODZIŁ/-A SIĘ W ROKU 2002 LUB WCZEŚNIEJ (Kod < 2003 w D13) 
D14 Czy ma P. jakieś prawnuki?  

Tak 1 

Nie 2 

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

 

Randomizacja na potrzeby CAPI: automatyczne przypisanie respondenta do Grupy 1 (pytania od 
D15a do D34a) lub do Grupy 2 (pytania od D15b do D34b), z których każda obejmuje mniej więcej 
połowę całej próby. 

 

DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW Z GRUPY 1 WEDŁUG PODZIAŁU Z D14a (Kod 1 w D14a) 
 
Kwestionariusz A 
 
Zadam P. teraz kilka pytań na temat dziewcząt i kobiet, natomiast inne osoby uczestniczące w 
badaniu będziemy pytać o chłopców i mężczyzn. 
 
D15a Ludzie mają różne poglądy na to, w jakim wieku dziewczęta stają się dorosłe, kobiety wchodzą w 
wiek średni i podeszły. Według P. w jakim mniej więcej wieku dziewczęta lub kobiety stają się dorosłe? 
 
UWAGA DLA ANKIETERA: DO WSZYSTKICH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH WIEKU:  
Jeśli respondent powie „to zależy”, zaznaczyć kod 000 i nie dopytywać. 
Jeśli respondent poda przedział wiekowy, dopytać o dokładny wiek w tym przedziale. 
Jeśli respondent nie może podać konkretnego wieku, zaznaczyć kod „trudno powiedzieć”. 
 
 WPISAĆ WIEK  
 
 

(To zależy) 000 

(Odmowa odpowiedzi) 777 

(Trudno powiedzieć) 888 

D14a ZAPISAĆ WYNIK RANDOMIZACJI NA POTRZEBY CAPI  
 

GRUPA 1  1 ZADAĆ D15a 

GRUPA 2 2 PRZEJŚĆ DO D15b 
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D16a Według P. w jakim mniej więcej wieku kobiety osiągają wiek średni?  
 
 WPISAĆ WIEK   
 
 

(To zależy) 000 

(Odmowa odpowiedzi) 777 

(Trudno powiedzieć) 888 

 
D17a Według P. w jakim mniej więcej wieku kobiety osiągają wiek podeszły?  
 
 WPISAĆ WIEK   
 
 

(To zależy) 000 

(Odmowa odpowiedzi) 777 

(Trudno powiedzieć) 888 

 
A teraz zadam P. kilka pytań dotyczących najlepszego wieku dla dziewcząt i kobiet na określone 
doświadczenia życiowe, a następnie tego, kiedy są one zbyt młode oraz kiedy mają zbyt wiele lat na 
te doświadczenia. W każdym przypadku proszę o podanie przybliżonego wieku.  
 
D18a Jaki jest P. zdaniem najlepszy wiek dla dziewczyny lub kobiety, aby zamieszkać z kimś bez ślubu, w 
wolnym związku? 
 
UWAGA DLA ANKIETERA: DO WSZYSTKICH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH WIEKU:  
Jeśli respondent stwierdzi „nie ma najlepszego wieku”, zaznaczyć kod 000 i nie dopytywać. 
Jeśli respondent poda przedział wiekowy, dopytać o dokładny wiek w tym przedziale. 
Jeśli respondent nie może podać konkretnego wieku, zaznaczyć kod „trudno powiedzieć”. 
 

 WPISAĆ WIEK   
 

(Nie ma najlepszego wieku) 000 

(NIGDY nie powinna mieszkać z kimś bez ślubu, 
w wolnym związku) 

 

111 

(Odmowa odpowiedzi) 777 

(Trudno powiedzieć) 888 
 
D19a Jaki jest P. zdaniem najlepszy wiek dla dziewczyny lub kobiety na to, aby wyjść za mąż?  
 

 WPISAĆ WIEK   
 

(Nie ma najlepszego wieku) 000 

(NIGDY nie powinna wychodzić za mąż) 111 

(Odmowa odpowiedzi) 777 

(Trudno powiedzieć) 888 

 
D20a Jaki jest P. zdaniem najlepszy wiek dla dziewczyny lub kobiety na to, aby zostać matką? 
 

 WPISAĆ WIEK   
 

(Nie ma najlepszego wieku) 000 

(Odmowa odpowiedzi) 777 

(Trudno powiedzieć) 888 
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D21a Jaki jest P. zdaniem najlepszy wiek dla kobiety na to, aby na stałe przestać pracować zarobkowo? 
 
 WPISAĆ WIEK   
 

(Nie ma najlepszego wieku) 000 

(NIGDY nie powinna na stałe przestać pracować 
zarobkowo)  

111 

(NIGDY nie powinna wykonywać odpłatnej pracy) 222 

(Odmowa odpowiedzi) 777 

(Trudno powiedzieć) 888 

 
Niekiedy sądzi się, że ktoś jest zbyt młody, aby miał za sobą pewne doświadczenia... 
 
D22a Do jakiego wieku, ogólnie rzecz biorąc, dziewczyna lub kobieta jest P. zdaniem zbyt młoda,  
aby przestać się uczyć w trybie dziennym?  
 
UWAGA DLA ANKIETERA: DO WSZYSTKICH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH WIEKU:  
Jeśli respondent stwierdzi „nigdy nie jest zbyt młoda”, zaznaczyć kod 000 i nie dopytywać. 
Jeśli respondent poda przedział wiekowy, dopytać o dokładny wiek w tym przedziale. 
Jeśli respondent nie może podać konkretnego wieku, zakodować „trudno powiedzieć”. 
 

 WPISAĆ WIEK   
 

(Nigdy nie jest zbyt młoda) 000 

(Odmowa odpowiedzi) 777 

(Trudno powiedzieć) 888 
 
D23a Do jakiego wieku, ogólnie rzecz biorąc, kobieta jest P. zdaniem zbyt młoda, aby zamieszkać z kimś 
bez ślubu, w wolnym związku? 
 

 WPISAĆ WIEK   
 

(Nigdy nie jest zbyt młoda) 000 

(NIGDY nie powinna mieszkać  
z kimś bez ślubu, w wolnym związku)  

 
111 

(Odmowa odpowiedzi)  777 

(Trudno powiedzieć) 888 
 
D24a Do jakiego wieku, ogólnie rzecz biorąc, kobieta jest P. zdaniem zbyt młoda, aby wyjść za mąż?  
 

 WPISAĆ WIEK   
 

(Nigdy nie jest zbyt młoda) 000 

(NIGDY nie powinna wychodzić za mąż)  111 

(Odmowa odpowiedzi)  777 

(Trudno powiedzieć) 888 
 
D25a Do jakiego wieku, ogólnie rzecz biorąc, kobieta jest P. zdaniem zbyt młoda, aby zostać matką? 
 

 WPISAĆ WIEK   
 

(Nigdy nie jest zbyt młoda) 000 

(Odmowa odpowiedzi)  777 

(Trudno powiedzieć) 888 
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D26a Do jakiego wieku, ogólnie rzecz biorąc kobieta jest P. zdaniem zbyt młoda, aby na stałe przestać 
pracować zarobkowo? 

 
 

 WPISAĆ WIEK   
 

(Nigdy nie jest zbyt młoda) 000 

(NIGDY nie powinna na stałe przestać pracować zarobkowo)  111 
(NIGDY nie powinna wykonywać odpłatnej pracy) 222 

(Odmowa odpowiedzi)  777 

(Trudno powiedzieć) 888 
 
Czasem sądzi się, że ktoś jest na coś za młody i tak samo czasem sądzi się, że jest na coś za stary.  
 
D27a Po osiągnięciu jakiego wieku kobieta ma P. zdaniem zbyt wiele lat na to, aby wciąż mieszkać z 
rodzicami? 
 
UWAGA DLA ANKIETERA: DO WSZYSTKICH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH WIEKU: 
Jeśli respondent stwierdzi „nigdy nie ma zbyt wielu lat”, zaznaczyć odpowiedź 000 i nie dopytywać. 
Jeśli respondent poda przedział wiekowy, dopytać o dokładny wiek w tym przedziale. 
Jeśli respondent nie może podać konkretnego wieku, zaznaczyć kod „trudno powiedzieć”. 
 
 WPISAĆ WIEK   
 
 

(Nigdy nie ma zbyt wielu lat) 000 

(Odmowa odpowiedzi)  777 

(Trudno powiedzieć) 888 
 
D28a Po osiągnięciu jakiego wieku kobieta ma P. zdaniem zbyt wiele lat, jest za stara aby myśleć o 
urodzeniu dziecka? 
 
 WPISAĆ WIEK   
 

(Nigdy nie ma zbyt wielu lat) 000 

(Odmowa odpowiedzi)  777 

(Trudno powiedzieć) 888 
 
D29a Po osiągnięciu jakiego wieku kobieta ma P. zdaniem zbyt wiele lat, jest za stara, aby pracować 
zarobkowo 20 lub więcej godzin tygodniowo, tzn. w wymiarze pół etatu lub więcej? 
 
 WPISAĆ WIEK   
 

(Nigdy nie ma zbyt wielu lat) 000 

(NIGDY nie powinna pracować) 111 

(Odmowa odpowiedzi)  777 

(Trudno powiedzieć) 888 
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[KARTA 33] Posługując się tą kartą, proszę powiedzieć, na ile akceptuje P. lub nie akceptuje  
tzn. pochwala lub nie pochwala, gdy kobieta … ODCZYTAĆ…  
 

 
Zdecydowanie 
nie akceptuję 

 

Nie 
akceptuję 

 

Ani 
akceptuję, 

ani nie 
akceptuję 

Akceptuję 
 

Zdecydowanie 
akceptuję 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

 

         

D30a  …decyduje się nigdy nie 
mieć dzieci? 

1 2 3 4 5 7 8 

D31a …mieszka z kimś bez 
ślubu, w wolnym 
związku? 

1 2 3 4 5 7 8 

D32a …ma dziecko z kimś, z kim 
mieszka bez ślubu, w 
wolnym związku? 

1 2 3 4 5 7 8 

D33a …pracuje zarobkowo w 
pełnym wymiarze 
godzin, mając dzieci w 
wieku poniżej 3 lat? 

1 2 3 4 5 7 8 

D34a …rozwodzi się, mając 
dzieci w wieku poniżej 12 
lat? 

1 2 3 4 5 7 8 

 
PRZEJŚĆ DO D35 
 
DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW Z GRUPY 1 WEDŁUG PODZIAŁU Z D14a (Kod 2 w D14a) 
 
Kwestionariusz B 
 
Zadam P. teraz kilka pytań na temat chłopców i mężczyzn, natomiast inne osoby, uczestniczące w 
badaniu będziemy pytać o dziewczęta i kobiety. 
 
D15b Ludzie mają różne poglądy na to, w jakim wieku chłopcy stają się dorośli, mężczyźni wchodzą w wiek 
średni i podeszły. Według P. w jakim mniej więcej wieku chłopcy lub mężczyźni stają się dorośli?  
 
UWAGA DLA ANKIETERA: DO WSZYSTKICH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH WIEKU:  
Jeśli respondent powie „to zależy”, ”, zaznaczyć kod 000 i nie dopytywać. 
Jeśli respondent poda przedział wiekowy, dopytać o dokładny wiek w tym przedziale. 
Jeśli respondent nie może podać konkretnego wieku, zaznaczyć kod „trudno powiedzieć”. 
 
 WPISAĆ WIEK   
 

(To zależy) 000 

(Odmowa odpowiedzi)  777 

(Trudno powiedzieć) 888 
 
D16b Według P. w jakim mniej więcej wieku mężczyźni osiągają wiek średni?  
 
 
 WPISAĆ WIEK   
 

(To zależy) 000 

(Odmowa odpowiedzi)  777 

(Trudno powiedzieć) 888 
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D17b Według P. w jakim mniej więcej wieku mężczyźni osiągają wiek podeszły?  
 
 WPISAĆ WIEK   
 

(To zależy) 000 

(Odmowa odpowiedzi)  777 

(Trudno powiedzieć) 888 
 
A teraz zadam P. kilka pytań dotyczących najlepszego wieku dla chłopców i mężczyzn na określone 
doświadczenia życiowe, a następnie tego, kiedy są oni zbyt młodzi oraz kiedy mają zbyt wiele lat na 
te doświadczenia. W każdym przypadku proszę o podanie przybliżonego wieku.  
 
D18b Jaki jest P. zdaniem najlepszy wiek dla chłopca lub mężczyzny, aby zamieszkać z kimś bez ślubu, w 
wolnym związku? 
 
UWAGA DLA ANKIETERA: DO WSZYSTKICH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH WIEKU:  
Jeśli respondent powie „to zależy”, zaznaczyć kod 000 i nie dopytywać. 
Jeśli respondent poda przedział wiekowy, dopytać o dokładny wiek w tym przedziale. 
Jeśli respondent nie może podać konkretnego wieku, zaznaczyć kod „trudno powiedzieć” 
 
 
 WPISAĆ WIEK   
 

(Nie ma najlepszego wieku) 000 

(NIGDY nie powinien mieszkać 
 z kimś bez ślubu, w wolnym związku) 

111 

(Odmowa odpowiedzi)  777 

(Trudno powiedzieć) 888 
 
D19b Jaki jest P. zdaniem najlepszy wiek dla chłopca lub mężczyzny, aby się ożenić? 
 
 

 WPISAĆ WIEK   
 

(Nie ma najlepszego wieku) 000 

(NIGDY nie powinien się żenić) 111 

(Odmowa odpowiedzi)  777 
(Trudno powiedzieć) 888 

 
D20b Jaki jest P. zdaniem najlepszy wiek dla chłopca lub mężczyzny na to, aby zostać ojcem? 
 

 WPISAĆ WIEK   
 

(Nie ma najlepszego wieku) 000 

(Odmowa odpowiedzi) 777 

(Trudno powiedzieć) 888 
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D21b Jaki jest P. zdaniem najlepszy wiek dla mężczyzny na to, aby na stałe przestać pracować 
zarobkowo? 
 
 WPISAĆ WIEK   
 

(Nie ma najlepszego wieku) 000 

(NIGDY nie powinien na stałe przestać pracować zarobkowo)  111 

(NIGDY nie powinien wykonywać odpłatnej pracy) 222 

(Odmowa odpowiedzi) 777 

(Trudno powiedzieć) 888 

 
Niekiedy sądzi się, że ktoś jest zbyt młody, aby miał za sobą pewne doświadczenia... 
 
D22b Do jakiego wieku, ogólnie rzecz biorąc, chłopiec lub mężczyzna jest P. zdaniem zbyt młody,  
aby przestać się uczyć w trybie dziennym? 
 
UWAGA DLA ANKIETERA: DO WSZYSTKICH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH WIEKU:  
Jeśli respondent stwierdzi „nigdy nie jest zbyt młody”, zaznaczyć kod 000 i nie dopytywać. 
Jeśli respondent poda przedział wiekowy, dopytać o dokładny wiek w tym przedziale.  
Jeśli respondent nie może podać konkretnego wieku, zaznaczyć kod „trudno powiedzieć”. 
 

 WPISAĆ WIEK   
 

(Nigdy nie jest zbyt młody) 000 

(Odmowa odpowiedzi) 777 

(Trudno powiedzieć) 888 

 
D23b Do jakiego wieku, ogólnie rzecz biorąc, mężczyzna jest P. zdaniem zbyt młody, aby zamieszkać z kimś 
bez ślubu, w wolnym związku? 
 
 WPISAĆ WIEK   
 

(Nigdy nie jest zbyt młody) 000 

(NIGDY nie powinien mieszkać z kimś bez ślubu, w wolnym związku)  111 

(Odmowa odpowiedzi) 777 

(Trudno powiedzieć) 888 

 
D24b Do jakiego wieku, ogólnie rzecz biorąc, mężczyzna jest P. zdaniem zbyt młody, aby się ożenić? 
 

 WPISAĆ WIEK   
 

(Nigdy nie jest zbyt młody) 000 

(NIGDY nie powinien się żenić) 111 

(Odmowa odpowiedzi) 777 

(Trudno powiedzieć) 888 
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D25b Do jakiego wieku, ogólnie rzecz biorąc, mężczyzna jest P. zdaniem zbyt młody, aby zostać ojcem? 
 

 WPISAĆ WIEK   
 

(Nigdy nie jest zbyt młody) 000 

(Odmowa odpowiedzi) 777 

(Trudno powiedzieć) 888 

D26b Do jakiego wieku, ogólnie rzecz biorąc, mężczyzna jest P. zdaniem zbyt młody, aby na stałe przestać 
pracować zarobkowo? 
 

 WPISAĆ WIEK   
 

(Nigdy nie jest zbyt młody) 000 

(NIGDY nie powinien na stałe przestać pracować zarobkowo)  111 

(NIGDY nie powinien wykonywać odpłatnej pracy) 222 

(Odmowa odpowiedzi) 777 

(Trudno powiedzieć) 888 

 
Czasem sądzi się, że ktoś jest na coś za młody i tak samo czasem sądzi się, że jest na coś za stary.  
 
D27b Po osiągnięciu jakiego wieku mężczyzna ma, P. zdaniem, zbyt wiele lat na to, aby wciąż mieszkać z 
rodzicami? 
 
UWAGA DLA ANKIETERA: DO WSZYSTKICH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH WIEKU: 
Jeśli respondent stwierdzi „nigdy nie ma zbyt wielu lat”, zaznaczyć kod 000 i nie dopytywać. 
Jeśli respondent poda przedział wiekowy, dopytać o dokładny wiek w tym przedziale. 
Jeśli respondent nie może podać konkretnego wieku, zaznaczyć kod „trudno powiedzieć”. 
 
 
 WPISAĆ WIEK   

 
(Nigdy nie ma zbyt wielu lat) 000 

(Odmowa odpowiedzi) 777 
(Trudno powiedzieć) 888 

 
D28b Po osiągnięciu jakiego wieku mężczyzna ma P. zdaniem zbyt wiele lat, jest za stary aby myśleć o 
posiadaniu dziecka? 
 
 WPISAĆ WIEK   

 

(Nigdy nie ma zbyt wielu lat) 000 

(Odmowa odpowiedzi) 777 

(Trudno powiedzieć) 888 

 
D29b Po osiągnięciu jakiego wieku mężczyzna ma P. zdaniem zbyt wiele lat, jest za stary, aby pracować 
zarobkowo 20 lub więcej godzin tygodniowo, tzn. w wymiarze pół etatu lub więcej? 
 
 WPISAĆ WIEK   

  
(Nigdy nie ma zbyt wielu lat) 

000 

(NIGDY nie powinien pracować) 111 

(Odmowa odpowiedzi) 777 

(Trudno powiedzieć) 888 
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[KARTA 33] Posługując się tą kartą, proszę powiedzieć, na ile akceptuje P. lub nie akceptuje  
tzn. pochwala lub nie pochwala, gdy mężczyzna… ODCZYTAĆ…  
 

 
Zdecydowanie 
nie akceptuję 

 

Nie 
akceptuję 

 

Ani 
akceptuję, 

ani nie 
akceptuję 

Akceptuję 
 

Zdecydowanie 
akceptuję 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

        

D30b …decyduje się nigdy nie 
mieć dzieci? 

1 2 3 4 5 7 8 

D31b …mieszka z kimś bez 
ślubu, w wolnym 
związku? 

1 2 3 4 5 7 8 

D32b …ma dziecko z kimś, z kim 
mieszka bez ślubu, w 
wolnym związku? 

1 2 3 4 5 7 8 

D33b …pracuje zarobkowo w 
pełnym wymiarze 
godzin, mając dzieci w 
wieku poniżej 3 lat? 

1 2 3 4 5 7 8 

D34b …rozwodzi się, mając 
dzieci w wieku poniżej 12 
lat? 

1 2 3 4 5 7 8 

 
DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW 
D35 Czy zazwyczaj stara się P. planować swoją przyszłość, czy raczej nie robi P. planów i bierze P. to co 
przynosi każdy dzień? [KARTA 34] Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą od 0 do 10, gdzie 0 oznacza  
 „staram się bardzo dokładnie planować swoją przyszłość” a 10 oznacza „biorę to, co przynosi każdy dzień, 
nie robię żadnych planów”.  

 

 
 

MODUŁ F 
 
Obecnie chciałbym/-abym P. poprosić o podanie niektórych informacji o sobie, członkach P. 
gospodarstwa domowego oraz rodzicach.  
 
F1 Ile osób, wliczając dzieci, mieszka tu na stałe, tworząc wspólne gospodarstwo domowe? Proszę wliczyć 
również siebie? 
     WPISAĆ LICZBĘ: 
 
   (Odmowa odpowiedzi) 77 
   (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 
NAJSTARSZEGO DO NAJMŁODSZEGO (NAJSTARSZEGO CZŁONKA GOSPODARSTW DOMOWEGO 
NALEŻY OPISAĆ, JAKO PIERWSZEGO).  
 
DLA UŁATWIENIA MOŻNA DODAĆ INICJAŁY POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW GOSPODARSTWA 
DOMOWEGO WE WSKAZANYCH MIEJSCACH 
 
F2 ZAZNACZYĆ PŁEĆ 
 

Staram się 
bardzo dokładnie planować 
swoją przyszłość 

 Biorę to, co przynosi każdy 
dzień, nie robię żadnych 

planów 

(Odmowa 
odpowiedzi)

(Trudno 
powiedzieć) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

ANKIETER:  
WPISAĆ GODZINĘ ZAKOŃCZENIA CZĘŚCI D 

   :   
(w układzie 24-godzinnym)
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F3 Proszę podać P./jego/jej rok urodzenia? (Odmowa odpowiedzi = 7777; Nie wiem = 8888) 
 
F4 Jaki jest stopień pokrewieństwa między P., a tą osobą? [KARTA 35]. 
 
Malejąco wg wieku (rozpocząć od respondenta, a następnie od najstarszego członka gosp. domowego) 

----------------------- 
Osoba  01 

(respondent) 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
EWENTUALNIE: 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  01 01 01 01 01 
Syn/córka (w tym: dzieci 
przysposobione, adoptowane, 
wychowankowie, dzieci partnera) 

 02 02 02 02 02 

Rodzic, teść/teściowa, rodzic 
partnera, ojczym, macocha 

 03 03 03 03 03 

Brat/siostra (w tym: przyrodni/-a, 
adoptowany/-a lub 
wychowywany/-a przez 
rodziców/opiekunów) 

 04 04 04 04 04 

Inny krewny (w tym: dziadkowie)  05 05 05 05 05 
Osoba niespokrewniona  06 06 06 06 06 
(Odmowa odpowiedzi)  77 77 77 77 77 
(Trudno powiedzieć)  88 88 88 88 88 
 
Malejąco wg wieku ------------------------------ 
Osoba  07 08 

 
09 

 
10 

 
11 

 
12 

 
EWENTUALNIE: 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 01 01 01 01 01 01 
Syn/córka (w tym: dzieci 
przysposobione, adoptowane, 
wychowankowie, dzieci partnera) 

02 02 02 02 02 02 

Rodzic, teść/teściowa, rodzic 
partnera, ojczym, macocha 

03 03 03 03 03 03 

Brat/siostra (w tym: przyrodni/-a, 
adoptowany/-a lub 
wychowywany/-a przez 
rodziców/opiekunów) 

04 04 04 04 04 04 

Inny krewny (w tym: dziadkowie) 05 05 05 05 05 05 
Osoba niespokrewniona 06 06 06 06 06 06 
(Odmowa odpowiedzi) 77 77 77 77 77 77 
(Trudno powiedzieć) 88 88 88 88 88 88 
[Pytanie F5 zostało usunięte w Rundzie 9] 
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ZADAĆ F6 JEŚLI MIESZKA Z MĘŻEM/ ŻONĄ/ PARTNEREM/ PARTNERKĄ (JEŚLI W F4 KOD 01) 
F6 Powiedział/-a P., że mieszka z mężem/żoną/partnerem/partnerką.  
Które z określeń na tej karcie [KARTA 36] – tylko jedno – opisuje charakter związku między P., a tą osobą? 
 

Związek małżeński (prawnie uznawany) 01 ZADAĆ F7 

Zamieszkiwanie z partnerem/partnerką (kohabitacja/konkubinat) 03 PRZEJŚĆ DO F8 

Separacja (orzeczona przez sąd) 05 

ZADAĆ F7 
Rozwiedzeni (rozwód orzeczony przez sąd)/  06 

 
(Odmowa odpowiedzi) 

 
77 

(Trudno powiedzieć) 88 

 
ZADAĆ F7 JEŚLI NIE MIESZKA Z MĘŻEM/ŻONĄ/PARTNEREM/-KĄ W F4 LUB NIE POZOSTAJE W 
NIEFORMALNYM ZWIĄZKU – NIE ZAMIESZKUJE Z PARTNEREM/PARTNERKĄ W F6 (NIE 
WSKAZANO 01 W F4, ALBO W F6 WSKAZANO 01, 05, 06, 77, 88) 
 
F7 Chciałbym/-abym zapytać czy, kiedykolwiek mieszkał/-a P. z partnerem/partnerką bez ślubu? 

Tak 1 

Nie 2 

  

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW 
F8 Chciałbym/-abym zapytać, czy kiedykolwiek był/-a P. rozwiedziony/-a? 

Tak 1 

Nie 2 

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

[Pytania F9 i F10 zostały usunięte w Rundzie 9] 
 
ZADAĆ F11 JEŚLI NIE MIESZKA Z MĘŻEM/ŻONĄ/PARTNEREM/-KĄ W F4 LUB POZOSTAJE W 
NIEFORMALNYM ZWIĄZKU – ZAMIESZKUJE Z PARTNEREM/PARTNERKĄ F6 (NIE WSKAZANO 01 
W F4, ALBO W F6 WSKAZANO 03) 
F11 Obecne pytanie dotyczy P. sytuacji formalno-prawnej, nie zaś tego, z kim P. faktycznie mieszka lub nie 
mieszka. Które z określeń na tej karcie [KARTA 37] – tylko jedno – opisuje P. obecny formalno-prawny 
stan cywilny?  
 
ZAZNACZYĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ: JEŚLI RESPONDENT WYMIENIŁ DWIE LUB WIĘCEJ 
SYTUACJE, WYBRAĆ TĘ, KTÓRA JEST WYŻEJ NA LIŚCIE 

Pozostający w związku małżeńskim (prawnie uznawanym) 01 

W separacji (orzeczonej przez sąd) 03 

Rozwiedziony/-a (rozwód orzeczony przez sąd) 04 

Wdowiec/wdowa 05 

Żadna z powyższych (NIGDY nie byłem żonaty/ NIGDY nie byłam zamężna)  06 

(Odmowa odpowiedzi) 77 

(Trudno powiedzieć) 88 

[Pytanie F12 zostało usunięte w Rundzie 9] 
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ZADAĆ, JEŚLI RESPONDENT NIE MIESZKA Z DZIEĆMI, TZN. W F4 NIE ZAZNACZONO KODU 2 
F13 Czy kiedykolwiek mieszkał/-a P. we wspólnym gospodarstwie domowym z dziećmi własnymi lub 
przysposobionymi, adoptowanymi lub dziećmi partnera?  

Tak 1 

Nie 2 

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW  
F14 Które z przedstawionych na tej karcie [KARTA 38] określeń najlepiej opisuje miejsce, w którym P. 
mieszka?   

Duże miasto 1 

Przedmieścia lub obrzeża dużego miasta 2 

Średnie lub małe miasto 3 

Wieś 4 

Pojedyncze gospodarstwo lub dom na terenie wiejskim 5 

  

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

F15 Jakie ma P. wykształcenie? Chodzi o ukończoną przez P. szkołę najwyższego szczebla. 
Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 39]. 
 
ANKIETER: Ukończenie szkoły oznacza, że po dokonaniu oceny wyników w nauce wydane zostaje 

urzędowe świadectwo jej ukończenia 
 
 
 

 

DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW 
F16 Ile mniej więcej lat nauki szkolnej P. ukończył/-a, w trybie dziennym bądź zaocznym?  

Nieukończona szkoła podstawowa 01 

Ukończona 6-klasowa szkoła podstawowa (lub 4-klasowa przed wojną) 02 

Ukończona 7-klasowa lub 8-klasowa szkoła podstawowa 03 

Ukończone gimnazjum 04 

Ukończona szkoła zasadnicza zawodowa (po szkole podstawowej) 05 

Ukończona szkoła zasadnicza zawodowa (po gimnazjum) 06 

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego bez matury 07 

Matura w liceum ogólnokształcącym 08 

Świadectwo ukończenia technikum lub liceum zawodowego bez matury 09 

Matura w technikum lub liceum zawodowym 10 

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub pomaturalnej 11 

Dyplom ukończenia kolegium lub studium nauczycielskiego 12 

Licencjat lub dyplom inżyniera 13 

Tytuł magistra lub dyplom lekarza 14 

Doktorat 15 

Inne (WPISAĆ)___________________________________________ 16 

(Odmowa odpowiedzi) 

(Trudno powiedzieć) 

7777 

8888 
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ANKIETER: podać odpowiedź w odpowiednikach pełnego wymiaru czasowego i uwzględnić także 
lata obowiązkowej nauki. Zaokrąglić odpowiedź w górę lub w dół do pełnego roku. Jeśli respondent 
uczęszczał w trybie przyspieszonym – łącznie z latami obowiązkowej nauki. 
 
   WPISAĆ: 

   (Odmowa odpowiedzi) 77 
   (Trudno powiedzieć) 88 
 
F17a Posługując się tą kartą [KARTA 40], proszę powiedzieć, które z poniższych określeń opisuje to, czym 
się P. zajmował/-a przez ostatnie 7 dni? Proszę wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi. 
DOPYTAĆ: Które jeszcze?  
ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE PODANE ODPOWIEDZI 

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

tymczasowej przerwy w pracy 
01 

Uczę się w szkole lub na uczelni (nauka nie jest opłacana przez pracodawcę) – 
także w przypadku wakacyjnej przerwy w nauce 

02 

Jestem bezrobotny/-a i aktywnie poszukuję pracy 03 

Jestem bezrobotny/-a, nie poszukuję aktywnie pracy, ale chciałbym/-abym 
pracować 

04 

Trwała choroba lub niepełnosprawność 05 

Jestem na emeryturze, rencie 06 

Zajmuję się domem, opiekuję się dziećmi lub innymi osobami 08 

(Inna sytuacja) 09 

  
(Odmowa odpowiedzi) 77 

(Trudno powiedzieć) 88 
 
[Pytanie F17b zostało usunięte w Rundzie 9] 
 
ZADAĆ, JEŚLI W PYTANIU F17a WSKAZANO WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ ODPOWIEDŹ 
F17c [NADAL KARTA 40] A które z określeń najlepiej opisuje P. sytuację (w ciągu ostatnich 7 dni)? Proszę 
wybrać tylko jedną odpowiedź. 
 ZAZNACZYĆ JEDNĄ ODPOWIEDŹ RESPONDENTA 
 

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

tymczasowej przerwy w pracy 
01 

Uczę się w szkole lub na uczelni (nauka nie jest opłacana przez pracodawcę) – 
także w przypadku wakacyjnej przerwy w nauce 

02 

Jestem bezrobotny/-a i aktywnie poszukuję pracy 03 

Jestem bezrobotny/-a, nie poszukuję aktywnie pracy, ale chciałbym/-abym 
pracować 

04 

Trwała choroba lub niepełnosprawność 05 

Jestem na emeryturze, rencie 06 

Zajmuję się domem, opiekuję się dziećmi lub innymi osobami 08 

(Inna sytuacja) 09 

  
(Odmowa odpowiedzi) 77 

(Trudno powiedzieć) 88 
[Pytanie F17d zostało usunięte w Rundzie 9] 
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ZADAĆ, JEŚLI RESPONDENT NIE WYKONYWAŁ ŻADNEJ PRACY ODPŁATNEJ (W F17a NIE 
WSKAZANO KODU 01)  
F18 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 F21 

Nie wykonywałem/-łam pracy 2 

ZADAĆ F19 
  

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
ZADAĆ, JEŚLI W F18 WSKAZANO NIE ALBO „TRUDNO POWIEDZIEĆ”/ODMOWA ODPOWIEDZI 
(JEŚLI W F18 KOD = 2, 7, 8) 
F19 Czy kiedykolwiek wykonywał/-a P. jakąś odpłatną pracę?  

Tak 1 ZADAĆ F20 

Nie  2 

PRZEJŚĆ DO F36 
  

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
ZADAĆ, JEŚLI W F19 WSKAZANO ODPOWIEDŹ „TAK” (KOD 1)  

F20 W którym roku ostatnio wykonywał/-a P. jakąkolwiek odpłatną pracę?    
   

   WPISAĆ ROK:  

   (Odmowa odpowiedzi) 7777 

   (Trudno powiedzieć) 8888 

 

ANKIETER: jeśli respondent obecnie pracuje (kod 01 w F17a lub kod 1 w F18), pytania od F21 do F34a dotyczą 
obecnej pracy; jeśli obecnie nie wykonuje odpłatnej pracy, ale kiedyś miał pracę (kod 1 wF), pytania od F21 do 
F34a dotyczą ostatniej wykonywanej pracy. 

ANKIETER: jeśli respondent ma więcej niż jedną pracę, pytać o tę, której poświęca najwięcej godzin 
tygodniowo. Jeśli ma dwie prace, w których spędza dokładnie tyle samo czasu, pytać o tę, która przynosi 
wyższe dochody. 

 
ZADAĆ, JEŚLI WSKAZANO ODPŁATNĄ PRACĘ W PYTANIU F17a ALBO F18 LUB NIE WYKONUJE 
OBECNIE ODPŁATNEJ PRACY, ALE MIAŁ PRACĘ W PRZESZŁOŚCI (JEŚLI W F17a ALBO W F18 
KOD 1 LUB W F19 KOD 1) 
 
F21 Czy P. główna praca jest/była … ODCZYTAĆ…   

… pracą najemną, 1 PRZEJŚĆ DO F23 

pracą na własny rachunek (także praca lub pomoc w 
gospodarstwie rolnym), 

2 ZADAĆ F22 

czy pracą w firmie rodzinnej? 3 

7 PRZEJŚĆ DO F23 (Odmowa odpowiedzi) 

(Trudno powiedzieć) 8 
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ZADAĆ, JEŚLI W F21 PRACA NA WŁASNY RACHUNEK (KOD 2) 
F22 Ilu pracowników P. zatrudnia/zatrudniał/-a - jeśli w ogóle P. zatrudnia/zatrudniał/-a? 
 
   WPISAĆ LICZBĘ PRACOWNIKÓW:  PRZEJŚĆ DO F24 
 
   (Odmowa odpowiedzi) 77777 
   (Trudno powiedzieć) 88888  
 
ZADAĆ W PRZYPADKU PRACY NAJEMNEJ, PRACY W FIRMY RODZINNEJ LUB ODPOWIEDZI: 
TRUDNO POWIEDZIEĆ, ODMOWA ODPOWIEDZI, (KODY 1, 3, 7, 8 w F21)  
 
F23 Czy pracuje/pracował/-a P. na umowę … ODCZYTAĆ… 

… na czas nieokreślony, 1 

na czas określony, 2 

czy też pracuje/pracował/-a P. bez podpisanej umowy? 3 

  

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
ZADAĆ, JEŚLI WSKAZANO ODPŁATNĄ PRACĘ W PYTANIU F17a ALBO F18 LUB NIE WYKONYWAŁ 
ODPŁATNEJ PRACY, ALE MIAŁ PRACĘ W PRZESZŁOŚCI W F19 (JEŚLI W F17a ALBO W F18 KOD 1 
LUB W F19 KOD 1) 
F24 Ile mniej więcej osób – łącznie z P. – jest/było zatrudnionych w P. firmie/instytucji, w gospodarstwie? 

(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 

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
F25 Czy w swoim głównym miejscu pracy kieruje/kierował/-a P. pracą innych osób? 

Tak 1 ZADAĆ F26 

Nie  2 

PRZEJŚĆ DO F27 
  

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
ZADAĆ, JEŚLI W F25 ODPOWIEDŹ “TAK” (KOD 1) 

F26 Pracą ilu osób P. kieruje/kierował/-a?  
 
        WPISAĆ: 
 
 (Odmowa odpowiedzi) 77777 
 (Trudno powiedzieć) 88888 
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ZADAĆ, JEŚLI WSKAZANO ODPŁATNĄ PRACĘ W PYTANIU F17a, F18, ALBO NIE WYKONYWAŁ 
ODPŁATNEJ PRACY, ALE MIAŁ PRACĘ W PRZESZŁOŚCI W F19 (JEŚLI W F17a F18 KOD 1 LUB W 
F19 KOD 1) 
Odczytam teraz kilka stwierdzeń dotyczących P. pracy. Posługując się tą kartą [KARTA 41], proszę 
powiedzieć, w jakim stopniu kierownictwo w P. pracy pozwala/pozwalało P … ODCZYTAĆ… 
 

  W ogóle nie mam/ 
nie miałem/-am 
żadnego wpływu 

     To zależy/ 
zależało całkowicie 

ode mnie 

(Odmowa 
odpowiedzi)

(Trudno 
powiedzieć)

 
F27  

 
… na decydowanie 
o sposobie 
organizacji P. dnia 
roboczego? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

F28 … wpływać na 
ogólne decyzje 
dotyczące 
działalności firmy? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
F29 Ile godzin tygodniowo pracuje/pracował/-a P. w głównym miejscu pracy, zgodnie z ustaleniami lub 
umową o pracę? Proszę nie brać pod uwagę pracy w nadgodzinach, odpłatnej i nieodpłatnej? 
ANKIETER: umowę na 0 godzin należy zakodować jako 0 godzin.  
Akceptowany zakres odpowiedzi pomiędzy 0 - 168 godzin. 
  
   WPISAĆ LICZBĘ GODZIN: 
 

(Respondent nie ma/nie miał ustalonych godzin 
pracy lub umowy o pracę) 555 

(Odmowa odpowiedzi) 777 
(Trudno powiedzieć) 888 

 
F30 Niezależnie od ustaleń lub umowy o pracę, ile godzin tygodniowo zazwyczaj P.  
pracuje/pracował/-a (w głównym miejscu pracy), wliczając w to odpłatną i nieodpłatną pracę w 
nadgodzinach? 
ANKIETER: Akceptowany zakres odpowiedzi pomiędzy 0 -168 godzin. 
 
   WPISAĆ LICZBĘ GODZIN: 
 
   (Odmowa odpowiedzi) 777 
   (Trudno powiedzieć) 888 
 
F31 Co przede wszystkim produkuje/produkowała lub czym zajmuje/zajmowała się P. firma/instytucja? 
WPISAĆ 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
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F32 Posługując się tą kartą [KARTA 42], proszę wskazać, w jakiego typu firmie lub instytucji 
pracuje/pracował/-a P.? 
ZAZNACZYĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ RESPONDENTA 
 

Administracja państwowa, rządowa lub samorządowa 01 

 Inna instytucja sektora publicznego (np. edukacja, opieka zdrowotna) 02 

Spółki skarbu państwa lub inna firma w całości lub w części państwowa 03 

Firma prywatna 04 

Na własny rachunek 05 

Inne 06 

(Odmowa odpowiedzi) 77 

(Trudno powiedzieć) 88 
 

F33 Jak nazywa/nazywało się P. stanowisko lub zajęcie (wykonywany zawód) w głównym miejscu pracy? 
WPISAĆ 

_____________________________________________________    
 
F34 Jakiego rodzaju czynności wykonuje/wykonywał/-a P. przez większą część czasu w swoim głównym 
miejscu pracy? WPISAĆ 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

      _____________________________________________________ 
 
F34a Jakiego rodzaju wykształcenie lub kwalifikacje są/były niezbędne do wykonywania tej pracy? 
WPISAĆ 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

F35 Czy w ciągu ubiegłych 10 lat wykonywał/-a P. jakąś odpłatną pracę w innym kraju niż Polska, przez 
okres 6 miesięcy lub dłużej? 

Tak 1 

Nie 2 

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW 
F36 Czy kiedykolwiek był/-a P. bezrobotny/-a i poszukiwał/-a pracy przez okres dłuższy niż 3 miesiące?  
 

Tak 1 ZADAĆ F37 

Nie  2 

PRZEJŚĆ DO F39 
 

  

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 
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ZADAĆ, JEŚLI W F36 ODPOWIEDŹ „TAK” (KOD 1) 
F37 Czy któryś z tych okresów trwał 12 miesięcy lub dłużej? 

Tak 1 

Nie 2 

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
F38 Czy któryś z okresów bezrobocia miał miejsce w ciągu ostatnich 5 lat? 

ANKIETER: Pytanie dotyczy okresów bezrobocia trwających 3 miesiące lub dłużej (sprawdzić  
z pyt. F36). 

Tak 1 

Nie 2 

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW 
F39 Czy jest lub był/-a P. członkiem związku zawodowego lub organizacji o podobnym charakterze?  
JEŻELI „TAK”, DOPYTAĆ: Czy jest P. jego członkiem obecnie czy był/-a P. w przeszłości? 

 
Tak, obecnie 1 

Tak, w przeszłości 2 

Nie 3 

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
F40 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 43]. 
ANKIETER: TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ 
 

 
  

Pensja, pobory  01 

Dochody z pracy na własny rachunek (z wyłączeniem pracy na roli) 02 

Dochody z pracy na roli 03 

Renty lub emerytury 04 

Zasiłki dla bezrobotnych/odprawy 05 

Inne świadczenia społeczne i zapomogi 06 

Dochody z inwestycji, oszczędności, ubezpieczeń lub własności 07 

Dochody z innych źródeł  08 

  

(Odmowa odpowiedzi) 77 

(Trudno powiedzieć) 88 
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F41Jeśli doda P. dochody członków P. gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł, która litera 
odpowiada całkowitemu dochodowi netto P. gospodarstwa? Jeśli nie zna P. dokładnej ich wysokości, 
proszę je oszacować. Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 44].  
Jeżeli łatwiej jest P. określić miesięczne dochody – proszę posłużyć się tą częścią karty (WSKAZAĆ). 
Jeżeli łatwiej jest P. określić roczne dochody P. gospodarstwa domowego – proszę posłużyć się tą częścią 
karty (WSKAZAĆ). 

J 01 

R 02 

C 03 

M 04 

F  05 

S 06 

K 07 

P 08 

D  09 

H 10 

(Odmowa odpowiedzi) 77 

(Trudno powiedzieć) 88 

F42 Które z określeń na tej karcie [KARTA 45] najlepiej opisuje P. odczucia na temat obecnych dochodów 
w gospodarstwie domowym?  
 

Żyjemy/żyję dostatnio przy obecnym poziomie dochodów 1 

Dajemy/daję sobie radę przy obecnym poziomie dochodów 2 

Z trudem dajemy/daję sobie radę przy obecnym poziomie dochodów 3 

Praktycznie nie dajemy/nie daję sobie rady przy obecnym poziomie dochodów 4 

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
ZADAĆ, JEŚLI WIĘCEJ NIŻ 1 CZŁONEK GOSPODARSTWA DOMOWEGO WSKAZANY W F1 (JEŚLI 
F1 > 1) ORAZ GDY 1 CZŁONEK GOSPODARSTWA DOMOWEGO WSKAZANY W F1, ALE W F40 
ODPOWIEDŹ 04 (RENTY LUB EMERYTURY)  
 
F42a A teraz proszę wziąć pod uwagę P. własne dochody osobiste. Co jest głównym źródłem P. 
dochodów? Odpowiadając, proszę posłużyć się kartą [KARTA 46]. 

 
Pensja, pobory  01 

Dochody z pracy na własny rachunek (z wyłączeniem pracy na roli) 02 

Dochody z pracy na roli  03 

Emerytury  04 

Zasiłki dla bezrobotnych/odprawy  05 

Renty, inne świadczenia społeczne i zapomogi 06 

Dochody z inwestycji, oszczędności, ubezpieczeń lub własności 07 

Dochody z innych źródeł  08 

Brak źródeł dochodów  09 
  

(Odmowa odpowiedzi) 77 

(Trudno powiedzieć) 88 
 
[Pytanie F43 zostało usunięte w Rundzie 9] 
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ZADAĆ, JEŚLI RESPONDENT MIESZKA Z ŻONĄ/ MĘŻEM/ PARTNEREM/ PARTNERKĄ – WSKAZANO W F4 
KOD 01) 
 
 F44 Jakie jest wykształcenie P. męża/ żony/ partnera/ partnerki? Chodzi o ukończoną szkołę najwyższego 
szczebla. Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 47]. 
 
ANKIETER: Ukończenie szkoły oznacza, że po dokonaniu oceny wyników w nauce wydane zostaje 

urzędowe świadectwo jej ukończenia 
 

Nieukończona szkoła podstawowa 01 

Ukończona 6-klasowa szkoła podstawowa (lub 4-klasowa przed wojną) 02 

Ukończona 7-klasowa lub 8-klasowa szkoła podstawowa 03 

Ukończone gimnazjum 04 

Ukończona szkoła zasadnicza zawodowa (po szkole podstawowej) 05 

Ukończona szkoła zasadnicza zawodowa (po gimnazjum) 06 

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego bez matury 07 

Matura w liceum ogólnokształcącym 08 

Świadectwo ukończenia technikum lub liceum zawodowego bez matury 09 

Matura w technikum lub liceum zawodowym 10 

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub pomaturalnej 11 

Dyplom ukończenia kolegium lub studium nauczycielskiego 12 

Licencjat lub dyplom inżyniera 13 

Tytuł magistra lub dyplom lekarza 14 

Doktorat 15 

Inne (WPISAĆ)___________________________________________ 16 

(Odmowa odpowiedzi) 7777 

(Trudno powiedzieć) 8888 
 

 
F45a Które z określeń na tej karcie [KARTA 48] opisuje to, czym zajmował/-a się w ciągu 
ostatnich 7 dni P. mąż/ żona/ partner/ partnerka? Proszę wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi. 
DOPYTAĆ: Które jeszcze?  
ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE PODANE ODPOWIEDZI 

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

tymczasowej przerwy w pracy 
01 

Uczy się w szkole lub na uczelni (nauka nie jest opłacana przez pracodawcę) – 
także w przypadku wakacyjnej przerwy w nauce 02 

Jest bezrobotny/-a i aktywnie poszukuje pracy 03 

Jest bezrobotny/-a, nie poszukuje aktywnie pracy, ale chciałby/-aby pracować 04 

Trwała choroba lub niepełnosprawność 05 

Jest na emeryturze, rencie 06 

Zajmuje się domem, opiekuje się dziećmi lub innymi osobami 08 

(inna sytuacja) 09 
  

(Odmowa odpowiedzi) 77 
(Trudno powiedzieć) 88 

 
[Pytanie F45b zostało usunięte w Rundzie 9] 
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ZADAĆ, JEŚLI WSKAZANO WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ ODPOWIEDŹ W F45a 
F45c [NADAL KARTA 48] A które z określeń na tej karcie najlepiej opisuje to, czym zajmował/-a się  
(w ciągu ostatnich 7 dni) P. mąż/żona/partner/partnerka? Proszę wybrać tylko jedną odpowiedź. 
 

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

tymczasowej przerwy w pracy 
01 

Uczy się w szkole lub na uczelni (nauka nie jest opłacana przez pracodawcę) – 
także w przypadku wakacyjnej przerwy w nauce 02 

Jest bezrobotny/-a i aktywnie poszukuje pracy 03 

Jest bezrobotny/-a, nie poszukuje aktywnie pracy, ale chciałby/-aby pracować 04 

Trwała choroba lub niepełnosprawność 05 

Jest na emeryturze, rencie 06 

Zajmuje się domem, opiekuje się dziećmi lub innymi osobami 08 

(inna sytuacja) 09 
  

(Odmowa odpowiedzi) 77 
(Trudno powiedzieć) 88 

 
ZADAĆ, JEŚLI MĄŻ/ ŻONA/ PARTNER/ -KA NIE WYKONUJE ODPŁATNEJ PRACY W F45a (JEŚLI NIE 
WSKAZANO KODU 01 W F45a) 
F46 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 pracę 1 ZADAĆ F47 

Nie wykonywał/-a pracy 2 

PRZEJŚĆ DO F52  
  

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 

 
ZADAĆ F47 JEŚLI MĄŻ/ ŻONA/ PARTNER/ PARTNERKA RESPONDENTA WYKONUJE ODPŁATNĄ 
PRACĘ (KOD 1 W F45a LUB KOD 1 W F46) 
 
F47 Jak nazywa się stanowisko lub zajęcie (wykonywany zawód) P. męża/ żony/ partnera/ partnerki 
w głównym miejscu pracy?  
WPISAĆ     
  __________________________________________________ 
 
F48 Jakiego rodzaju czynności wykonuje mąż/ żona/ partner/ partnerka przez większą część czasu 
w swoim głównym miejscu pracy? WPISAĆ 
  __________________________________________________ 
  __________________________________________________ 
  __________________________________________________ 
 
F49 Jakiego rodzaju wykształcenie lub kwalifikacje są niezbędne do wykonywania tej pracy?  
WPISAĆ 
  __________________________________________________ 
  __________________________________________________ 
  __________________________________________________ 
 
F49a Co przede wszystkim produkuje lub czym się zajmuje firma/instytucja P. męża/ żony/ partnera/ partnerki? 
WPISAĆ 

_____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
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F50 Czy główna praca męża/ żony/ partnera/ partnerki jest … ODCZYTAĆ…  

... pracą najemną 1 

 pracą na własny rachunek (także praca lub pomoc w gospodarstwie rolnym) 2 

 czy pracą w firmie rodzinnej? 3 
 

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć)  8 
 
F51 Ile godzin tygodniowo P. mąż/żona/partner/partnerka pracuje zazwyczaj (w głównym miejscu pracy), 
wliczając w to odpłatną i nieodpłatną pracę w nadgodzinach? 
 
ANKIETER: Akceptowany zakres odpowiedzi pomiędzy 0 -168 godzin. 

  
 WPISAĆ LICZBĘ GODZIN: 
 
 (Odmowa odpowiedzi) 777 
 (Trudno powiedzieć) 888 
 
 

DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW 
 
F52 Jakie jest/było wykształcenie P. ojca? Chodzi o ukończoną przez P. ojca szkołę najwyższego szczebla. 
Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 49]. 
. 
ANKIETER: Ukończenie szkoły oznacza, że po dokonaniu oceny wyników w nauce wydane zostaje 

urzędowe świadectwo jej ukończenia 
 

Nieukończona szkoła podstawowa 01 

Ukończona 6-klasowa szkoła podstawowa (lub 4-klasowa przed wojną) 02 

Ukończona 7-klasowa lub 8-klasowa szkoła podstawowa 03 

Ukończone gimnazjum 04 

Ukończona szkoła zasadnicza zawodowa (po szkole podstawowej) 05 

Ukończona szkoła zasadnicza zawodowa (po gimnazjum) 06 

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego bez matury 07 

Matura w liceum ogólnokształcącym 08 

Świadectwo ukończenia technikum lub liceum zawodowego bez matury 09 

Matura w technikum lub liceum zawodowym 10 

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub pomaturalnej 11 

Dyplom ukończenia kolegium lub studium nauczycielskiego 12 

Licencjat lub dyplom inżyniera 13 

Tytuł magistra lub dyplom lekarza 14 

Doktorat 15 

Inne (WPISAĆ)___________________________________________ 16 

(Odmowa odpowiedzi) 7777 

(Trudno powiedzieć) 8888 
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F53 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 
ZADAĆ F54 Praca na własny rachunek (także praca lub pomoc w 

gospodarstwie rolnym), 
2 

Nie pracował 3 

PRZEJŚĆ DO F56 
(Ojciec nie żył /nie mieszkał razem, kiedy respondent 

miał 14 lat) 
4 

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 ZADAĆ F54 

 
ZADAĆ, JEŚLI OJCIEC PRACOWAŁ LUB JEŚLI PADŁA ODPOWIEDŹ „TRUDNO POWIEDZIEĆ” (KOD 1, 2 LUB 
8 W F53) 

F54 Jak nazywało się stanowisko lub zajęcie (wykonywany zawód) P. ojca w jego głównym miejscu pracy? 
WPISAĆ 
 
 
 
F55 Które z określeń na tej karcie [KARTA 50] najlepiej opisuje rodzaj pracy wykonywanej przez P. ojca, 
kiedy miał/-a P. 14 lat? 
ZAZNACZYĆ JEDNĄ ODPOWIEDŹ RESPONDENTA 

 
ANKIETER: Respondent samodzielnie musi wybrać kategorię. W razie potrzeby należy dodać: „Nie 
ma dobrych czy złych odpowiedzi. Proszę wybrać kategorię, do której P. Zdaniem najlepiej pasuje”. 
 

Wolne zawody i specjaliści 
np.: lekarz – nauczyciel – inżynier – artysta – główny księgowy 

01 

Wyższe stanowiska administracyjne 
np.: bankowiec – dyrektor w dużej firmie – 

wysoki urzędnik państwowy – wyższy rangą działacz związkowy 

02 

Zawody związane z pracą biurową 
np.: sekretarz prezesa/dyrektora - urzędnik, referent – kierownik biura – 

pracownik działu księgowości 

03 

Sprzedaż, handel 
np.: kierownik działu sprzedaży – właściciel sklepu – sprzedawca - agent 

ubezpieczeniowy 

04 

Usługi 
 np.: właściciel restauracji – policjant – kelner – fryzjer – żołnierz zawodowy 

05 

Wykwalifikowany pracownik fizyczny 
np.: brygadzista – mechanik samochodowy – drukarz – 

ślusarz narzędziowy – elektryk 

06 

Półwykwalifikowany pracownik fizyczny 
np.: murarz – kierowca autobusu – pracownik w przetwórstwie spożywczym– 

stolarz –blacharz – piekarz 

07 

Niewykwalifikowany pracownik fizyczny 
np.: robotnik – niewykwalifikowany pracownik w fabryce, magazynier - portier 

08 

Rolnictwo 
np.: rolnik – robotnik rolny – traktorzysta – rybak 

09 

  
(Odmowa odpowiedzi) 77 

(Trudno powiedzieć) 88 
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DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW 
 
 F56 Jakie jest/było wykształcenie P. matki? Chodzi o ukończoną przez P. matkę szkołę najwyższego 
szczebla. Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 51]. 
. 
ANKIETER: Ukończenie szkoły oznacza, że po dokonaniu oceny wyników w nauce wydane zostaje 

urzędowe świadectwo jej ukończenia 
 

Nieukończona szkoła podstawowa 01 

Ukończona 6-klasowa szkoła podstawowa (lub 4-klasowa przed wojną) 02 

Ukończona 7-klasowa lub 8-klasowa szkoła podstawowa 03 

Ukończone gimnazjum 04 

Ukończona szkoła zasadnicza zawodowa (po szkole podstawowej) 05 

Ukończona szkoła zasadnicza zawodowa (po gimnazjum) 06 

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego bez matury 07 

Matura w liceum ogólnokształcącym 08 

Świadectwo ukończenia technikum lub liceum zawodowego bez matury 09 

Matura w technikum lub liceum zawodowym 10 

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub pomaturalnej 11 

Dyplom ukończenia kolegium lub studium nauczycielskiego 12 

Licencjat lub dyplom inżyniera 13 

Tytuł magistra lub dyplom lekarza 14 

Doktorat 15 

Inne (WPISAĆ)___________________________________________ 16 

(Odmowa odpowiedzi) 7777 

(Trudno powiedzieć) 8888 

 

 
 
F57 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 

ZADAĆ F58 Praca na własny rachunek (także praca lub pomoc 
w gospodarstwie rolnym), 

2 

Nie pracowała 3 

PRZEJŚĆ DO F60 (Matka nie żyła/nie mieszkała razem, kiedy 
respondent miał 14 lat) 

4 

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 ZADAĆ F58 

 

ZADAĆ, JEŚLI MATKA PRACOWAŁA LUB JEŚLI PADŁA ODPOWIEDŹ „TRUDNO POWIEDZIEĆ” 
(KODY 1, 2 LUB 8 w F57 

F58 Jak nazywało się stanowisko lub zajęcie (wykonywany zawód) matki w jej głównym miejscu pracy? 

WPISAĆ  

_______________________________________________________ 
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F59 Które z określeń na tej karcie [KARTA 52] najlepiej opisuje rodzaj pracy wykonywanej przez P. matkę, 
kiedy miał/-a P. 14 lat? 

ZAZNACZYĆ JEDNĄ ODPOWIEDŹ RESPONDENTA 

ANKIETER: Respondent samodzielnie musi wybrać kategorię. W razie potrzeby należy dodać: „Nie 
ma dobrych czy złych odpowiedzi. Proszę wybrać kategorię, do której P. Zdaniem najlepiej pasuje”. 

 
Wolne zawody i specjaliści 

np.: lekarka – nauczycielka – inżynier - artystka – główna księgowa 

01 

Wyższe stanowiska administracyjne 

np.: bankowiec – dyrektor w dużej firmie - 

wysoki urzędnik państwowy – wyższy rangą działacz związkowy 

02 

Zawody związane z pracą biurową 

np.: sekretarka prezesa / dyrektora – urzędniczka, referent – kierownik biura 
– pracownik działu księgowości 

03 

Sprzedaż, handel 

np.: kierownik działu sprzedaży – właścicielka sklepu – sprzedawczyni – 
agent ubezpieczeniowy 

04 

Usługi 

np.: właścicielka restauracji – policjantka – kelnerka– fryzjerka – 

żołnierz zawodowy 

05 

Wykwalifikowany pracownik fizyczny 

np.: brygadzistka – mechanik samochodowy – drukarz – 

ślusarz narzędziowy – elektryk 

06 

Półwykwalifikowany pracownik fizyczny 

np.: murarz – kierowca autobusu – pracownica w przetwórstwie spożywczym 
– stolarz – blacharz – piekarz 

07 

Niewykwalifikowany pracownik fizyczny 

np.: robotnica – pomoc domowa – niewykwalifikowana pracownica w fabryce, 
magazynie - portierka 

08 

Rolnictwo 

np.: rolnik – robotnica rolna – traktorzystka - rybak 

09 

  
(Odmowa odpowiedzi) 77 

(Trudno powiedzieć) 88 
 
DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW  
F60 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 

  

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 
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F61 Biorąc pod uwagę swoich przodków, jak opisałby/-aby P. swoje pochodzenie? Posługując się tą kartą 
[KARTA 53] proszę wybrać najwyżej dwie odpowiedzi, które najlepiej je opisują. 
ANKIETER: zaznaczyć najwyżej dwie odpowiedzi.  
Jeżeli respondent wymieni więcej niż dwie, poprosić, aby wybrał dwie. Jeżeli respondent nie potrafi 
tego zrobić, proszę zaznaczyć dwie pierwsze wymienione przez niego odpowiedzi. 
ANKIETER DOPYTAĆ JEDEN RAZ: Jakie jeszcze? 
 

 Pierwsza odpowiedź 
(ZAZNACZYĆ TYLKO 
JEDNĄ) 

Druga odpowiedź 
 (ZAZNACZYĆ TYLKO JEDNĄ) 

polskie 01 01 

łemkowskie 02 02 

karaimskie 03 03 

kaszubskie 04 04 

śląskie 05 05 

niemieckie 06 06 

romskie/cygańskie 07 07 

białoruskie  08 08 

czeskie 09 09 

litewskie 10 10 

rosyjskie 11 11 

słowackie 12 12 

ukraińskie 13 13 

żydowskie 14 14 

tatarskie 15 15 

ormiańskie 16 16 

brytyjskie 17 17 

wietnamskie 18 18 

Inne (WPISAĆ MAKSYMALNIE 

DWIE ODPOWIEDZI W SUMIE) 

____________________ ____________________ 

(Brak drugiego pochodzenia) - 555555 

(Odmowa odpowiedzi)  777777 777777 

(Trudno powiedzieć) 888888 888888 

 

 

ANKIETER:  
WPISAĆ GODZINĘ ZAKOŃCZENIA CZĘŚCI F 

   :   
(w układzie 24-godzinnym)
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MODUŁ G 
 
DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW 

A teraz kilka pytań dotyczących funkcjonowania systemu politycznego w Polsce. 
 

  

W 
ogóle 

W 
bardzo 
małym 
stopniu 

W 
pewnym 
stopniu 

W 
dużym 
stopniu 

W pełni (Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

G1 
 

W jakim stopniu, P. 
zdaniem, system 
polityczny w Polsce 
zapewnia wszystkim 
podobne szanse 
uczestniczenia w 
polityce? 
Odpowiadając 
proszę posłużyć się 
tą kartą [KARTA 54] 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

G2 
 

[NADAL KARTA 54] 
W jakim stopniu, P. 
zdaniem, władze w 
Polsce biorą pod 
uwagę interesy 
wszystkich 
obywateli? 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

G3 [NADAL KARTA 54] 
W jakim stopniu, P. 
zdaniem, decyzje 
polityczne w Polsce 
są przejrzyste, to 
znaczy, każdy może 
się dowiedzieć, jak 
zostały podjęte? 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

 
Kolejne pytania dotyczą dostępu do kształcenia i szans znalezienia pracy. 
 
G4 Posługując się tą kartą [KARTA 55], proszę powiedzieć, na ile, P. zdaniem, następujące stwierdzenie 
pasuje do P. osobiście?  

 
W porównaniu z innymi ludźmi w Polsce, miałem/-am podobne szanse zdobycia takiego poziomu 
wykształcenia, na jakim mi zależało. 
 

Zupełnie 
nie pasuje 

       
Całkowicie 

pasuje
(Nadal się 
kształcę) 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 55 77 88 
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G5 [NADAL KARTA 55] Proszę sobie wyobrazić, że szuka P. obecnie pracy. Na ile, P. zdaniem, 
następujące stwierdzenie pasowałoby do P. osobiście?  
 
W porównaniu z innymi ludźmi w Polsce, miałbym/-abym podobne szanse dostania pracy, na jakiej by mi 
zależało. 

Zupełnie 
nie pasuje 

       
Całkowicie 

pasuje 
(Odmowa 

odpowiedzi) 
(Trudno 

powiedzieć) 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

G6 [NADAL KARTA 55] Na ile, P. zdaniem, następujące stwierdzenie pasuje do sytuacji w Polsce? 
 

Ogólnie biorąc, wszyscy ludzie w Polsce mają podobne szanse zdobycia takiego poziomu wykształcenia, 
na jakim im zależy. 

 

Zupełnie nie 
pasuje 

       
Całkowicie 

pasuje
(Odmowa 

odpowiedzi) 
(Trudno 

powiedzieć) 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
G7 [NADAL KARTA 55] Na ile, P. zdaniem, następujące stwierdzenie pasuje do sytuacji w Polsce? 

 
Ogólnie biorąc, wszyscy ludzie w Polsce mają podobne szanse dostania pracy, na jakiej im zależy. 

 

Zupełnie nie 
pasuje 

       
Całkowicie 

pasuje
(Odmowa 

odpowiedzi) 
(Trudno 

powiedzieć) 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
A teraz kilka pytań na temat P. sytuacji osobistej. Proszę pamiętać, że wszystkie podane 
przez P. informacje będą traktowane jako ściśle poufne. 

 
[Kolejny blok pytań (od G8 do G17) opiera się na odpowiedzi na pytanie o główne źródło dochodów 
osobistych respondenta, wskazane w pyt. F42a (lub F40 w przypadku jednoosobowych 
gospodarstw domowych). Pytania z sufiksem „a” zadajemy respondentom otrzymującym dochody z 
tytułu płac lub poborów, z pracy na własny rachunek lub z pracy na roli; pytania z sufiksem „b” 
zadajemy respondentom otrzymującym dochody z tytułu emerytur; pytania z sufiksem „c” zadajemy 
respondentom otrzymującym dochody z tytułu rent, zasiłków dla bezrobotnych/odpraw lub innych 
świadczeń społecznych, bądź zapomóg.] 
 
ZADAĆ, JEŚLI W F42a LUB F40 RESPONDENT PODAŁ, ŻE OTRZYMUJE DOCHODY Z PENSJI/ 
POBORÓW, Z PRACY NA WŁASNY RACHUNEK LUB Z PRACY NA ROLI, TZN.: (JEŚLI W F42a KODY 
01, 02, 03) LUB (JEŚLI W F1 KOD 1 ORAZ W F40 KODY 01, 02, 03)] 
 
Kolejne pytania będą najpierw dotyczyły P. zarobków brutto przed opodatkowaniem i odliczeniem 
obowiązkowych potrąceń, a następnie P. zarobków netto po opodatkowaniu i odliczeniu 
obowiązkowych potrąceń. 
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G8a Proszę pomyśleć o zarobkach, które P. zazwyczaj otrzymuje – jak najłatwiej byłoby je P. określić? 

Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. [KARTA 56]  
 
    
    

 

 

 

 

 

G9a Ile wynoszą zazwyczaj P. zarobki brutto tygodniowo/miesięcznie/rocznie, tzn. przed opodatkowaniem i 
przed odliczeniem obowiązkowych potrąceń? 

 
ANKIETER: Wpisać 0, jeśli respondent nie osiąga żadnych zarobków. Jeśli respondentowi 
trudno jest określić, jakie zarobki osiąga zazwyczaj, zapytać o zarobki osiągane w typowym 
tygodniu/miesiącu/roku. 
 

WPISAĆ KWOTĘ 
w złotych polskich 
(PLN) 

       

   
ALBO ZAZNACZYĆ   
 (Odmowa 7777777 
 (Trudno powiedzieć) 8888888 

 
ZADAĆ, JEŚLI W PYTANIU G9a WSKAZANO ODPOWIEDŹ „TRUDNO POWIEDZIEĆ”/„ODMOWA 
ODPOWIEDZI” (W G9a KODY 7777777, 8888888) 
 
G10a [KARTA 57] Czy mógłby/mogłaby mi P. powiedzieć, która litera odpowiada P. zarobkom brutto? Jeśli 
nie zna P. dokładnej ich wysokości, proszę je oszacować. Proszę skorzystać z tej części karty, którą 
najłatwiej się P. posłużyć: zarobki tygodniowe, miesięczne lub roczne. 
 

K 01 

S 02 

D 03 

N 04 

G  05 

T 06 

L 07 

Q 08 

F  09 

J 10 

  

(Odmowa odpowiedzi) 77 

(Trudno powiedzieć) 88 

 
  

Tygodniowo 1 

Miesięcznie 2 

Rocznie 3 

  

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 
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ZADAĆ, JEŚLI W F42a LUB F40 RESPONDENT PODAŁ, ŻE OTRZYMUJE DOCHODY Z PENSJI/ 
POBORÓW, Z PRACY NA WŁASNY RACHUNEK LUB Z PRACY NA ROLI, TZN.: (JEŚLI W F42a KODY 
01, 02, 03) LUB (JEŚLI W F1 KOD 1 ORAZ W F40 KODY 01, 02, 03)] 
 
G11a A Ile wynoszą zazwyczaj tygodniowo/miesięcznie/rocznie P. zarobki netto, tzn. po opodatkowaniu i 
odliczeniu obowiązkowych potrąceń? 

 
ANKIETER: Wpisać 0, jeśli respondent nie uzyskuje zarobków. Jeśli respondentowi trudno jest 
określić, jakie zarobki osiąga zazwyczaj, zapytać o zarobki osiągane w typowym 
tygodniu/miesiącu/roku. 
 

WPISAĆ KWOTĘ 
w złotych polskich 
(PLN) 

       

ALBO ZAZNACZYĆ   
 (Odmowa 7777777 
 (Trudno powiedzieć) 8888888 

 
ZADAĆ, JEŚLI W G11a WSKAZANO ODPOWIEDŹ „TRUDNO POWIEDZIEĆ”/„ODMOWA 
ODPOWIEDZI” (W G11a KODY 7777777, 8888888) 
 
G12a [KARTA 58] Czy mógłby/mogłaby mi P. powiedzieć, która litera odpowiada P. zarobkom netto? Jeśli 
nie zna P. dokładnej ich wysokości, proszę je oszacować. Proszę skorzystać z tej części karty, którą 
najłatwiej się P. posłużyć: zarobki tygodniowe, miesięczne lub roczne. 
 

K 01 

S 02 

D 03 

N 04 

G  05 

T 06 

L 07 

Q 08 

F  09 

J 10 

  

(Odmowa odpowiedzi) 77 

(Trudno powiedzieć) 88 
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ZADAĆ, JEŚLI ZAROBKI BRUTTO WSKAZANE W G9a SĄ WYŻSZE OD 0, ALBO JEŚLI W G9a 
WSKAZANO „TRUDNO POWIEDZIEĆ”/„ODMOWA” (JEŚLI KOD W G9a > 0 LUB W G9a KODY 
7777777, 8888888) 
 
G13a Czy, P. zdaniem, uzyskiwane przez P. zarobki brutto są niesprawiedliwie niskie, sprawiedliwe czy też 
niesprawiedliwie wysokie? Odpowiadając proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 59]. 

 
- Jeśli uważa P., że P. zarobki są niesprawiedliwie niskie, proszę wybrać jedną z liczb po lewej 

stronie. 
- Jeśli uważa P., że P. zarobki są sprawiedliwe, proszę wybrać 0. 
- Jeśli uważa P., że P. zarobki są niesprawiedliwie wysokie, proszę wybrać jedną z liczb po 

prawej stronie. 
 

Niesprawiedliwie niskie zarobki  

 

Niesprawiedliwie wysokie zarobki    

  

Skrajnie 
niespra-
wiedliwe 

Bardzo 
niespra-
wiedliwe 

W 
pewnym 
stopniu 
niespra-
wiedliwe 

W 
niewielkim 

stopniu 
niespra-
wiedliwe 

Sprawie-
dliwe 

zarobki 

W 
niewielkim 

stopniu 
niespra-
wiedliwe 

W 
pewnym 
stopniu 
niespra-
wiedliwe 

Bardzo 
niespra-
wiedliwe 

Skrajnie 
niespra-
wiedliwe 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 

 
ZADAĆ, JEŚLI ZAROBKI NETTO WSKAZANE W G11a SĄ WYŻSZE OD 0, ALBO JEŚLI „TRUDNO 
POWIEDZIEĆ”/„ODMOWA” W G11a (JEŚLI KOD W G11a > 0 LUB W G11a KODY 7777777, 8888888) 
 
G14a [NADAL KARTA 59] Czy, P. zdaniem, uzyskiwane przez P. zarobki netto są niesprawiedliwie niskie, 
sprawiedliwe czy też niesprawiedliwie wysokie? 

 
ANKIETER: Jeśli respondent potrzebuje dodatkowych wyjaśnień co do korzystania ze skali, 
powiedzieć: 

 
- „Jeśli uważa P., że P. zarobki są niesprawiedliwie niskie, proszę wybrać jedną z liczb po 

lewej stronie. 
- Jeśli uważa P., że P. zarobki są sprawiedliwe, proszę wybrać 0. 
- Jeśli uważa P., że P. zarobki są niesprawiedliwie wysokie, proszę wybrać jedną z liczb 

po prawej stronie.” 
 

Niesprawiedliwie niskie zarobki  

 

Niesprawiedliwie wysokie zarobki    

  

Skrajnie 
niespra-
wiedliwe 

Bardzo 
niespra-
wiedliwe 

W 
pewnym 
stopniu 
niespra-
wiedliwe 

W 
niewielkim 

stopniu 
niespra-
wiedliwe 

Sprawie-
dliwe 

zarobki 

W 
niewielkim 

stopniu 
niespra-
wiedliwe 

W 
pewnym 
stopniu 
niespra-
wiedliwe 

Bardzo 
niespra-
wiedliwe 

Skrajnie 
niespra-
wiedliwe 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 

 
ZADAĆ, JEŚLI ZAROBKI BRUTTO NIE ZOSTAŁY OKREŚLONE JAKO SPRAWIEDLIWE W G13a, 
TAKŻE JEŚLI W G13a WSKAZANO „TRUDNO POWIEDZIEĆ”/„ODMOWA” (KOD W G13a > 0 LUB 
KOD W G13a < 0 LUB W G13a KODY 7, 8) 
 
G15a Jakie zarobki tygodniowe/miesięczne/roczne brutto uznałby/-aby P. za sprawiedliwe dla siebie? 
 

WPISAĆ KWOTĘ 
w złotych polskich 
(PLN) 

       

ALBO ZAZNACZYĆ   
 (Odmowa 7777777 
 (Trudno powiedzieć) 8888888 
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ZADAĆ, JEŚLI ZAROBKI NETTO NIE ZOSTAŁY OKREŚLONE JAKO SPRAWIEDLIWE W G14a, 
TAKŻE JEŚLI W G14a WSKAZANO „TRUDNO POWIEDZIEĆ”/„ODMOWA” (KOD W G14a > 0 LUB 
KOD W G14a < 0 LUB W G14a KODY 7, 8) 
 
G16a Jakie zarobki tygodniowe/miesięczne/roczne netto uznałby/-aby P. za sprawiedliwe dla siebie? 
 

WPISAĆ KWOTĘ 
w złotych polskich 
(PLN) 

       

ALBO ZAZNACZYĆ   
 (Odmowa 7777777 
 (Trudno powiedzieć) 8888888 

 
ZADAĆ, JEŚLI RESPONDENT OTRZYMUJE DOCHODY Z PENSJI/ POBORÓW, Z PRACY NA 
WŁASNY RACHUNEK LUB Z PRACY NA ROLI WSKAZANE W F42a LUB F40 (TZN. JEŚLI W F42a 
KODY 01, 02, 03, LUB JEŚLI W F1 KOD 1 ORAZ W F40 KODY 01, 02, 03) 
 
G17a [NADAL KARTA 59] Ogólnie biorąc, czy uważa P., że zarobki osób wykonujących w Polsce tę samą 
pracę co P. są niesprawiedliwie niskie, sprawiedliwe czy też niesprawiedliwie wysokie? 

 
ANKIETER: Jeśli respondent potrzebuje dodatkowych wyjaśnień co do korzystania ze skali, 
powiedzieć: 

 
- „Jeśli uważa P., że te zarobki są niesprawiedliwie niskie, proszę wybrać jedną z liczb po 

lewej stronie. 
- Jeśli uważa P., że te zarobki są sprawiedliwe, proszę wybrać 0. 
- Jeśli uważa P., że te zarobki są niesprawiedliwie wysokie, proszę wybrać jedną z liczb 

po prawej stronie.” 
 

Niesprawiedliwie niskie zarobki  

 

Niesprawiedliwie wysokie zarobki    

  

Skrajnie 
niespra-
wiedliwe 

Bardzo 
niespra-
wiedliwe 

W 
pewnym 
stopniu 
niespra-
wiedliwe 

W 
niewielkim 

stopniu 
niespra-
wiedliwe 

Sprawie-
dliwe 

zarobki 

W 
niewielkim 

stopniu 
niespra-
wiedliwe 

W 
pewnym 
stopniu 
niespra-
wiedliwe 

Bardzo 
niespra-
wiedliwe 

Skrajnie 
niespra-
wiedliwe 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 

 
 
[PYTANIA DLA RESPONDENTÓW OSIĄGAJĄCYCH DOCHODY Z TYTUŁU EMERYTUR ZACZYNAJĄ 
SIĘ OD TEGO MIEJSCA] 
 
ZADAĆ, JEŚLI RESPONDENT OTRZYMUJE DOCHODY Z TYTUŁU EMERYTUR WSKAZANE W F42a 
(JEŚLI W F42a KOD 04)  
 
G11b Ile wynoszą zazwyczaj miesięcznie P. dochody netto z tytułu emerytur tzn. po opodatkowaniu i 
odliczeniu obowiązkowych potrąceń? 

 
ANKIETER: Wstawić 0, jeśli respondent nie uzyskuje żadnych dochodów z tytułu 
emerytur. Jeśli respondentowi trudno jest określić, jakie dochody z tytułu emerytur 
osiąga zazwyczaj, zapytać o dochody z tytułu emerytur osiągane w typowym miesiącu. 
 

WPISAĆ KWOTĘ 
w złotych polskich 
(PLN) 

       

ALBO ZAZNACZYĆ   
 (Odmowa 7777777 
 (Trudno powiedzieć) 8888888 
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ZADAĆ, JEŚLI W G11b WSKAZANO ODPOWIEDŹ „TRUDNO POWIEDZIEĆ”/„ODMOWA 
ODPOWIEDZI” (JEŚLI W G11b KODY 7777777, 8888888) 
 
G12b [KARTA 61] Czy mógłby/mogłaby mi P. powiedzieć, która litera odpowiada P. dochodom netto z 
tytułu emerytur? Jeśli nie zna P. dokładnej ich wysokości, proszę je oszacować.  
 

K 01 

S 02 

D 03 

N 04 

G  05 

T 06 

L 07 

Q 08 

F  09 

J 10 

  

(Odmowa odpowiedzi) 77 

(Trudno powiedzieć) 88 
 

ZADAĆ, JEŚLI DOCHODY NETTO Z TYTUŁU EMERYTUR WSKAZANE W G11b SĄ WYŻSZE OD 0, 
ALBO JEŚLI W G11b WSKAZANO „TRUDNO POWIEDZIEĆ”/„ODMOWA” (JEŚLI KOD W G11b > 0 
LUB W G11b KODY 7777777, 8888888) 
 
G14b Czy, P. zdaniem, P. dochody netto z tytułu emerytur są niesprawiedliwie niskie, sprawiedliwe czy też 
niesprawiedliwie wysokie? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 62]. 

 
- Jeśli uważa P., że P. dochody z tytułu emerytur są niesprawiedliwie niskie, proszę wybrać 

jedną z liczb po lewej stronie. 
- Jeśli uważa P., że P. dochody z tytułu emerytur są sprawiedliwe, proszę wybrać 0. 
- Jeśli uważa P., że P. dochody z tytułu emerytur są niesprawiedliwie wysokie, proszę wybrać 

jedną z liczb po prawej stronie. 
 

Niesprawiedliwie niskie dochody  

 

Niesprawiedliwie wysokie dochody   
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odpowiedzi) 
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powiedzieć) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 

 
ZADAĆ, JEŚLI DOCHODY NETTO Z TYTUŁU EMERYTUR NIE ZOSTAŁY OKREŚLONE JAKO 
SPRAWIEDLIWE W G14b, TAKŻE JEŚLI W G14b WSKAZANO „TRUDNO POWIEDZIEĆ”/„ODMOWA” 
(KOD W G14b > 0 LUB KOD W G14b < 0 LUB W G14b KODY 7, 8) 
 
G16b Jaka byłaby, P. zdaniem, sprawiedliwa kwota miesięcznych dochodów netto dla P. z tytułu emerytur? 
 
 

WPISAĆ KWOTĘ 
w złotych polskich 
(PLN) 

       

ALBO ZAZNACZYĆ   
 (Odmowa 7777777 
 (Trudno powiedzieć) 8888888 
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ZADAĆ, JEŚLI RESPONDENT OTRZYMUJE DOCHODY Z TYTUŁU EMERYTUR WSKAZANE W F42a 
(JEŚLI W F42a KOD 04)  
 
G17b [NADAL KARTA 62] Ogólnie biorąc, czy uważa P. że dochody z tytułu emerytur osiągane przez 
osoby, które wykonywały w Polsce tę samą pracę co P., są niesprawiedliwie niskie, sprawiedliwe czy też 
niesprawiedliwie wysokie? 

 
ANKIETER: Jeśli respondent potrzebuje dodatkowych wyjaśnień co do korzystania ze skali, 
powiedzieć: 

 
- „Jeśli uważa P., że te dochody są niesprawiedliwie niskie, proszę wybrać jedną z liczb 

po lewej stronie. 
- Jeśli uważa P., że te dochody są sprawiedliwe, proszę wybrać 0. 
- Jeśli uważa P., że te dochody są niesprawiedliwie wysokie, proszę wybrać jedną z liczb 

po prawej stronie.” 
 

Niesprawiedliwie niskie dochody  

 

Niesprawiedliwie wysokie dochody   
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[PYTANIA DLA GRUPY RESPONDENTÓW OTRZYMUJĄCYCH DOCHODY Z TYTUŁU RENT, 
ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH LUB ZAPOMÓG ZACZYNAJĄ SIĘ OD TEGO MIEJSCA] 
 
ZADAĆ, JEŚLI RESPONDENT OTRZYMUJE DOCHODY Z TYTUŁU RENT, ZASIŁKU DLA 
BEZROBOTNYCH/ODPRAW I/LUB Z TYTUŁU INNYCH ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH I ZAPOMÓG 
WSKAZANE W F42a LUB F40 [TZN. (JEŚLI W F42a KODY 05, 06) LUB (JEŚLI W F1 KOD 1 ORAZ W 
F40 KODY 05, 06)]  
 
G8c Proszę pomyśleć o dochodach z tytułu rent, świadczeń społecznych lub zapomóg, które P. zazwyczaj 
otrzymuje – jak najłatwiej byłoby je P. określić? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 63]. 
 

 

    

 
 

 
 
 
 
 
G11c Ile wynoszą zazwyczaj tygodniowo/miesięcznie/rocznie P. dochody netto z tytułu rent, świadczeń 
społecznych lub zapomóg, tzn. po opodatkowaniu i odliczeniu obowiązkowych potrąceń?  

 
ANKIETER: Wstawić 0, jeśli respondent nie uzyskuje żadnych dochodów z tytułu rent, 
świadczeń społecznych lub zapomóg. Jeśli respondentowi trudno jest określić, jakie 
dochody z tytułu rent, świadczeń społecznych i/lub zapomóg osiąga zazwyczaj, zapytać 
o dochody z tytułu rent, świadczeń społecznych lub zapomóg osiągane w typowym 
tygodniu/miesiącu/roku. 
 

WPISAĆ KWOTĘ 
w złotych polskich 
(PLN) 

       

ALBO ZAZNACZYĆ   
 (Odmowa 7777777 
 (Trudno powiedzieć) 8888888 

Tygodniowo 1 

Miesięcznie 2 

Rocznie 3 

(Odmowa odpowiedzi) 7 

(Trudno powiedzieć) 8 
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ZADAĆ, JEŚLI W G11c WSKAZANO ODPOWIEDŹ „TRUDNO POWIEDZIEĆ”/„ODMOWA 
ODPOWIEDZI” (JEŚLI W G11c KODY 7777777, 8888888) 
 
G12c [KARTA 64] Czy mógłby/mogłaby mi P. powiedzieć, która litera odpowiada P. dochodom netto z 
tytułu rent, świadczeń społecznych lub zapomóg? Jeśli nie zna P. dokładnej ich wysokości, proszę je 
oszacować. Proszę skorzystać z tej części karty, którą najłatwiej się P. posłużyć: dochody tygodniowe, 
miesięczne lub roczne. 

K 01 

S 02 

D 03 

N 04 

G  05 

T 06 

L 07 

Q 08 

F  09 

J 10 

  

(Odmowa odpowiedzi) 77 

(Trudno powiedzieć) 88 
 

ZADAĆ, JEŚLI DOCHODY NETTO Z TYTUŁU RENT, ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH I/LUB ZAPOMÓG 
WSKAZANE W G11c SĄ WYŻSZE OD 0, ALBO JEŚLI W G11c WSKAZANO ODPOWIEDŹ „TRUDNO 
POWIEDZIEĆ”/„ODMOWA” (KOD W G11c > 0 LUB W G11c KODY 7777777, 8888888) 
 
G14c Czy, P. zdaniem, uzyskiwane przez P. dochody netto z tytułu rent, świadczeń społecznych lub 
zapomóg są niesprawiedliwie niskie, sprawiedliwe czy też niesprawiedliwie wysokie? Odpowiadając, proszę 
posłużyć się tą kartą [KARTA 65]. 

 
- Jeśli uważa P., że P. dochody z tytułu rent, świadczeń społecznych lub zapomóg są 

niesprawiedliwie niskie, proszę wybrać jedną z liczb po lewej stronie. 
- Jeśli uważa P., że P. dochody z tytułu rent, świadczeń społecznych lub zapomóg są 

sprawiedliwe, proszę wybrać 0. 
- Jeśli uważa P., że P. dochody z tytułu rent, świadczeń społecznych lub zapomóg są 

niesprawiedliwie wysokie, proszę wybrać jedną z liczb po prawej stronie. 
 

Niesprawiedliwie niskie dochody  

 

Niesprawiedliwie wysokie dochody   
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-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 

 
 
ZADAĆ, JEŚLI DOCHODY NETTO Z TYTUŁU RENT, ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH I/LUB ZAPOMÓG 
NIE ZOSTAŁY OKREŚLONE JAKO SPRAWIEDLIWE W G14c, TAKŻE JEŚLI W G14c WSKAZANO 
„TRUDNO POWIEDZIEĆ”/„ODMOWA” (KOD W G14c > 0 LUB KOD W G14c < 0 LUB W G14c KODY 7, 
8) 
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G16c Jaka byłaby, P. zdaniem, sprawiedliwa kwota tygodniowych/miesięcznych/rocznych dochodów netto 
dla P. z tytułu rent, świadczeń społecznych lub zapomóg? 
 

WPISAĆ KWOTĘ 
w złotych polskich 
(PLN) 

       

ALBO ZAZNACZYĆ   
 (Odmowa 7777777 
 (Trudno powiedzieć) 8888888 

 
ZADAĆ, JEŚLI RESPONDENT OTRZYMUJE DOCHODY Z RENT, ZASIŁKU DLA 
BEZROBOTNYCH/ODPRAWY LUB Z TYTUŁU INNYCH ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH I ZAPOMÓG 
WSKAZANE W F42a LUB F40 [TZN. (JEŚLI W F42a KODY 05, 06) LUB (JEŚLI W F1 KOD 1 ORAZ W 
F40 KODY 05, 06)] 
 
G17c [NADAL KARTA 65] Ogólnie biorąc, czy uważa P. że dochody z tytułu rent i innych świadczeń 
społecznych osiągane przez ludzi otrzymujących takie świadczenia w Polsce są niesprawiedliwie niskie, 
sprawiedliwe czy też niesprawiedliwie wysokie?  

 
ANKIETER: Jeśli respondent potrzebuje dodatkowych wyjaśnień co do korzystania ze skali, 
powiedzieć: 

 
- „Jeśli uważa P. że te dochody są niesprawiedliwie niskie, proszę wybrać jedną z liczb po 

lewej stronie. 
- Jeśli uważa P. że te dochody są sprawiedliwe, proszę wybrać 0. 
- Jeśli uważa P. że te dochody są niesprawiedliwie wysokie, proszę wybrać jedną z liczb 

po prawej stronie.”  
 

Niesprawiedliwie niskie dochody 

 

Niesprawiedliwie wysokie dochody    
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powiedzieć) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 5 7 8 

 
DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW 
 
A teraz kilka pytań na temat różnic w dochodach w Polsce. 

 
Dane na temat dochodów wskazują, że 10% najlepiej zarabiających pracowników w Polsce osiąga 
dochody przekraczające 8100 zł miesięcznie, a 10% najgorzej zarabiających pracowników w Polsce 
osiąga dochody nie przekraczające 2200 zł miesięcznie. 
 
Dane te dotyczą dochodów brutto przed opodatkowaniem i przed odliczeniem obowiązkowych 
potrąceń dla osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Teraz zadam pytania o to, na ile 
sprawiedliwe są dochody każdej z tych grup. 
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G18 Proszę pomyśleć o 10% najlepiej zarabiających pracowników w Polsce pracujących w pełnym 
wymiarze godzin i zarabiających więcej niż 8100 zł miesięcznie. Czy, P. zdaniem, te dochody są 
niesprawiedliwie niskie, sprawiedliwe czy też niesprawiedliwie wysokie? Proszę pomyśleć ogólnie o 
ludziach uzyskujących taki poziom dochodów. Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 65]. 

 
ANKIETER: Jeśli respondent potrzebuje dodatkowych wyjaśnień co do korzystania ze skali, 
powiedzieć: 

 
- „Jeśli uważa P. że te dochody są niesprawiedliwie niskie, proszę wybrać jedną z liczb po 

lewej stronie. 
- Jeśli uważa P. że te dochody są sprawiedliwe, proszę wybrać 0. 
- Jeśli uważa P. że te dochody są niesprawiedliwie wysokie, proszę wybrać jedną z liczb 

po prawej stronie.”  
 

Niesprawiedliwie niskie dochody  

 

Niesprawiedliwie wysokie dochody   
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G19 [NADAL KARTA 65] A teraz proszę pomyśleć o 10% najgorzej zarabiających pracowników w Polsce 
pracujących w pełnym wymiarze godzin i zarabiających mniej niż 2200 zł miesięcznie. Czy, P. zdaniem, te 
dochody są niesprawiedliwie niskie, sprawiedliwe czy też niesprawiedliwie wysokie? Proszę pomyśleć 
ogólnie o ludziach uzyskujących taki poziom dochodów.  

 
ANKIETER: Jeśli respondent potrzebuje dodatkowych wyjaśnień co do korzystania ze skali, 
powiedzieć: 

 
- „Jeśli uważa P. że te dochody są niesprawiedliwie niskie, proszę wybrać jedną z liczb po 

lewej stronie. 
- Jeśli uważa P. że te dochody są sprawiedliwe, proszę wybrać 0. 
- Jeśli uważa P. że te dochody są niesprawiedliwie wysokie, proszę wybrać jedną z liczb 

po prawej stronie.” 
 

Niesprawiedliwie niskie dochody  
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G20 Czy, P. zdaniem, różnice poziomu zamożności w Polsce są niesprawiedliwie małe, sprawiedliwe czy 
też niesprawiedliwie duże? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 66]. 

 
- Jeśli uważa P. że te różnice są niesprawiedliwie małe, proszę wybrać jedną z liczb po lewej 

stronie. 
- Jeśli uważa P. że te różnice są sprawiedliwe, proszę wybrać 0. 
- Jeśli uważa P. że te różnice są niesprawiedliwie duże, proszę wybrać jedną z liczb po prawej 

stronie. 
 

Niesprawiedliwie małe różnice 

 

Niesprawiedliwie duże różnice   
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A teraz chciałbym/-abym zapytać, jak pracodawcy w Polsce dokonują wyboru spośród różnych 
kandydatów. Na to, czy dana osoba zostanie przyjęta do pracy, czy też nie, może mieć wpływ wiele 
rzeczy. Zapytam teraz o wpływ poszczególnych rzeczy. Nie ma tu dobrych ani złych odpowiedzi, 
proszę po prostu powiedzieć, jak P. uważa. 
 
Jak duży wpływ, P. zdaniem, ma każda z następujących rzeczy na decyzję o tym, czy dana osoba zostanie 
czy nie zostanie przyjęta do pracy w Polsce? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 67]. 
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G21 
 

wiedza i 
umiejętności 
danej osoby 
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G22 doświadczenie 
zawodowe danej 
osoby 
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G23 to, czy dana 
osoba zna kogoś 
w danej firmie lub 
instytucji 
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G24 to, czy dana 
osoba, jej rodzice 
lub przodkowie 
pochodzą z 
innego kraju niż 
Polska 
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G25 płeć danej osoby 
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A teraz kilka ogólnych pytań na temat społeczeństwa. 
 
Istnieje wiele poglądów na to, co sprawia, że społeczeństwo można nazwać sprawiedliwym lub 
niesprawiedliwym. Proszę powiedzieć,w jakim stopniu zgadza się P. albo nie zgadza z następującymi 
stwierdzeniami? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 68]. 
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G26 
 

Społeczeństwo 
można nazwać 
sprawiedliwym, 
jeśli dochody i 
zamożność są 
równo rozłożone 
pomiędzy 
wszystkich ludzi. 
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G27 Społeczeństwo 
można nazwać 
sprawiedliwym, 
jeśli ludzie, 
którzy 
przykładają się 
do pracy 
zarabiają więcej 
niż inni. 
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G28 Społeczeństwo 
można nazwać 
sprawiedliwym, 
jeśli dba o ludzi 
biednych i 
potrzebujących, 
bez względu na 
to, co oni sami 
dają 
społeczeństwu. 
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G29 Społeczeństwo 
można nazwać 
sprawiedliwym, 
jeśli ludzie z 
rodzin o 
wysokiej pozycji 
społecznej 
korzystają z 
różnych 
przywilejów. 
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[NADAL KARTA 68] A w jakim stopniu zgadza się P. albo nie zgadza z następującymi stwierdzeniami? 
 

  

Zdecydo-
wanie się 
zgadzam 

Zgadzam 
się 

 

Ani się 
zgadzam, 

ani nie 
zgadzam 

 

Nie 
zgadzam 

się 
 

Zdecydo-
wanie się 

nie 
zgadzam 

 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

 

(Trudno 
powiedzieć) 

 

G30 
 

Ogólnie biorąc 
uważam, że ludzie 
dostają to, na co 
zasługują. 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

G31 Jestem 
przekonany/-a, że 
sprawiedliwość 
zawsze zwycięża 
nad 
niesprawiedliwością. 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

G32 Jestem 
przekonany/-a, że 
na dłuższą metę 
wszelka 
niesprawiedliwość 
zostanie ludziom 
wynagrodzona.  

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

 

 
 

ANKIETER:  
WPISAĆ GODZINĘ ZAKOŃCZENIA CZĘŚCI G 

   :   
(w układzie 24-godzinnym)
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MODUŁ H  
 
 

ZADAĆ JEŚLI RESPONDENT JEST MĘŻCZYZNĄ (W F2 KOD 1). JEŚLI RESPONDENT JEST 
KOBIETĄ (W F2 KOD 2), ZADAĆ H2.  
 

MĘŻCZYŹNI 
 

H1 Przeczytam teraz Panu krótkie opisy różnych ludzi. Proszę wysłuchać każdego opisu i 
powiedzieć, w jakim stopniu każda z tych osób jest lub też nie jest podobna do Pana. Odpowiadając, 
proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 69]. 

 
Bardzo 

podobny 
do mnie 

Podobny 
do mnie 

W 
pewnym 
stopniu 

podobny 
do mnie 

Tylko 
trochę 

podobny 
do mnie 

Niepo-
dobny 

do mnie 

Zupełnie 
do mnie 
niepo-
dobny 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Bardzo 

podobny 
do mnie 

Podobny 
do mnie 

W 
pewnym 
stopniu 

podobny 
do mnie 

Tylko 
trochę 

podobny 
do mnie 

Niepo-
dobny 

do mnie 

Zupełnie 
do mnie 
niepo-
dobny 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Bardzo 

podobny 
do mnie 

Podobny 
do mnie 

W 
pewnym 
stopniu 

podobny 
do mnie 

Tylko 
trochę 

podobny 
do mnie 

Niepo-
dobny 

do mnie 

Zupełnie 
do mnie 
niepo-
dobny 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

Q Ważne jest dla 
niego, aby inni 
ludzie go 
szanowali. Chce, 
aby ludzie robili to, 
co im każe.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Bardzo 

podobny 
do mnie 

Podobny 
do mnie 

W 
pewnym 
stopniu 

podobny 
do mnie 

Tylko 
trochę 

podobny 
do mnie 

Niepo-
dobny 

do mnie 

Zupełnie 
do mnie 
niepo-
dobny 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

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

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

 

PRZEJŚĆ DO MODUŁU I 

 

ANKIETER:  
WPISAĆ GODZINĘ ZAKOŃCZENIA CZĘŚCI H 

   :   
(w układzie 24-godzinnym)
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ZADAĆ JEŚLI RESPONDENT JEST KOBIETĄ (W F2 KOD 2)  
 
H2 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 69]. 

 
Bardzo 

podobna 
do mnie 

Podobna 
do mnie 

W pewnym 
stopniu 

podobna 
do mnie 

Tylko 
trochę 

podobna 
do mnie 

Niepo-
dobna 

do mnie 

Zupełnie 
do mnie 
niepo-
dobna  

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Bardzo 

podobna 
do mnie 

Podobna 
do mnie 

W pewnym 
stopniu 

podobna 
do mnie 

Tylko 
trochę 

podobna 
do mnie 

Niepo-
dobna 

do mnie 

Zupełnie 
do mnie 
niepo-
dobna  

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

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.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Bardzo 

podobna 
do mnie 

Podobna 
do mnie 

W pewnym 
stopniu 

podobna 
do mnie 

Tylko 
trochę 

podobna 
do mnie 

Niepo-
dobna 

do mnie 

Zupełnie 
do mnie 
niepo-
dobna  

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

Q Ważne jest dla 
niej, aby inni ludzie 
ją szanowali. 
Chce, aby ludzie 
robili to, co im 
każe.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

 
  

ANKIETER:  
WPISAĆ GODZINĘ ZAKOŃCZENIA CZĘŚCI H 

   :   
(w układzie 24-godzinnym)



 
72

MODUŁ I  
 
ZADAĆ, JEŚLI GRUPA 1 W C31 (JEŚLI W C31 KOD 1) 
 
Na zakończenie chciałbym/-abym jeszcze zadać P. kilka pytań – są one podobne do pytań, na które 
już wcześniej P. odpowiadał/-a. Pomoże nam to lepiej formułować pytania w przyszłości. Proszę, 
aby nie starał/-a się P. przypomnieć sobie, jak odpowiadał/-a P. poprzednio, lecz potraktował/-a je 
jak całkowicie nowe pytania.  
 
Teraz zadam P. kilka pytań o P. opinie na temat funkcjonowania demokracji obecnie w Polsce.  
 
I1 Posługując się tą kartą [KARTA 70], proszę powiedzieć, na ile, P. zdaniem, w Polsce partie, które źle 
rządzą, są za to karane gorszym wynikiem w kolejnych wyborach?  
 
Partie, które źle 
rządzą, w ogóle nie są 
za to karane gorszym 
wynikiem w kolejnych 
wyborach 

      Partie, które źle 
rządzą, są za to w 

pełni karane gorszym 
wynikiem w kolejnych 

wyborach 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
I2 Posługując się tą kartą [KARTA 71], proszę powiedzieć, na ile, P. zdaniem, rząd w Polsce chroni 
obywateli przed ubóstwem? 
 
Rząd w ogóle nie 
chroni 
obywateli 
przed ubóstwem 

      Rząd w pełni chroni 
obywateli 

przed ubóstwem 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
I3 A teraz, posługując się tą kartą [KARTA 72], proszę powiedzieć, na ile, P. zdaniem, rząd w Polsce 
wyjaśnia swoje decyzje wyborcom? 
 
Rząd w ogóle nie 
wyjaśnia swoich 
decyzji wyborcom 

      Rząd w pełni 
wyjaśnia swoje 

decyzje wyborcom 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
ANKIETER: PODZIĘKOWAĆ RESPONDENTOWI I ZAKOŃCZYĆ WYWIAD. 
 

 

 

 
 
  

DATA ZAKOŃCZENIA WYWIADU 
   

- 

  

- 
  

(dd-mm-rr) 

WPISAĆ GODZINĘ ZAKOŃCZENIA 
   :   

(w układzie 24-godzinnym) 

ANKIETER: PRZEJŚĆ DO MODUŁU J.  
UWAGA: NA PYTANIA Z MODUŁU J ODPOWIADA ANKIETER 
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ZADAĆ, JEŚLI GRUPA 2 W C31 (JEŚLI W C31 KOD 2)  
 
Na zakończenie chciałbym/-abym jeszcze zadać P. kilka pytań – są one podobne do pytań, na które 
już wcześniej P. odpowiadał/-a. Pomoże nam to lepiej formułować pytania w przyszłości. Proszę, 
aby nie starał/-a się P. przypomnieć sobie, jak odpowiadał/-a P. poprzednio, lecz potraktował/-a je 
jak całkowicie nowe pytania.  
 
Teraz zadam P. kilka pytań o P. opinie na temat funkcjonowania demokracji obecnie w Polsce.  
 
I4 Posługując się tą kartą [KARTA 73], proszę powiedzieć, na ile, P. zdaniem, w Polsce partie, które źle 
rządzą, są za to karane gorszym wynikiem w kolejnych wyborach? 
 
Partie, które źle 
rządzą, w ogóle nie 
są za to karane 
gorszym wynikiem w 
kolejnych wyborach 

        Partie, które źle 
rządzą, są za to 

karane gorszym 
wynikiem w 

kolejnych wyborach 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 77 88 

 
I5 Posługując się tą kartą [KARTA 74], proszę powiedzieć, na ile, P. zdaniem, rząd w Polsce chroni 
obywateli przed ubóstwem? 
 
Rząd w ogóle nie 
chroni 
obywateli 
przed ubóstwem 

        
Rząd chroni 

obywateli 
przed ubóstwem 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 77 88 

 
I6 A teraz, posługując się tą kartą [KARTA 75], proszę powiedzieć, na ile, P. zdaniem, rząd w Polsce 
wyjaśnia swoje decyzje wyborcom? 
 
Rząd w ogóle nie 
wyjaśnia swoich 
decyzji wyborcom  

        
Rząd wyjaśnia 
swoje decyzje 

wyborcom 

(Odmowa 
odpowiedzi) 

(Trudno 
powiedzieć) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 77 88 

 
 
ANKIETER: PODZIĘKOWAĆ RESPONDENTOWI I ZAKOŃCZYĆ WYWIAD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATA ZAKOŃCZENIA WYWIADU 
   

- 

  

- 
  

(dd-mm-rr) 

WPISAĆ GODZINĘ ZAKOŃCZENIA 
   :   

(w układzie 24-godzinnym) 

ANKIETER: PRZEJŚĆ DO MODUŁU J.  
UWAGA: NA PYTANIA Z MODUŁU J ODPOWIADA ANKIETER 
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ZADAĆ, JEŚLI GRUPA 3 W C31 (JEŚLI W C31 KOD 3)  
 
Na zakończenie chciałbym/-abym jeszcze zadać P. kilka pytań – są one podobne do pytań, na które 
już wcześniej P. odpowiadał/-a. Pomoże nam to lepiej formułować pytania w przyszłości. Proszę, 
aby nie starał/-a się P. przypomnieć sobie, jak odpowiadał/-a P. poprzednio, lecz potraktował/-a je 
jak całkowicie nowe pytania.  
 
Teraz zadam P. kilka pytań o P. opinie na temat funkcjonowania demokracji obecnie w Polsce.  
 
Posługując się tą kartą [KARTA 76], proszę powiedzieć, na ile, P. zdaniem, następujące stwierdzenia 
pasują do sytuacji w Polsce. ODCZYTAĆ KAŻDE STWIERDZENIE I ZAZNACZYĆ ODPOWIEDZI. 
 

   
W ogóle nie 
pasuje 

         
W pełni 
pasuje 

 
(Odmowa 

odpowiedzi) 

 
(Trudno 

powiedzieć) 
 

I7 
 

W Polsce partie, 
które źle rządzą, są 
za to karane gorszym 
wynikiem w kolejnych 
wyborach. 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

I8 
 

Rząd w Polsce chroni 
obywateli 
przed ubóstwem.  
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

I9 
 

Rząd w Polsce 
wyjaśnia swoje 
decyzje wyborcom. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
ANKIETER: PODZIĘKOWAĆ RESPONDENTOWI I ZAKOŃCZYĆ WYWIAD. 
 

 

 

 
 

DATA ZAKOŃCZENIA WYWIADU 
   

- 

  

- 
  

(dd-mm-rr) 

WPISAĆ GODZINĘ ZAKOŃCZENIA 
   :   

(w układzie 24-godzinnym) 

ANKIETER: PRZEJŚĆ DO MODUŁU J.  
UWAGA: NA PYTANIA Z MODUŁU J ODPOWIADA ANKIETER 
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MODUŁ J 
  
NA PONIŻSZE PYTANIA ODPOWIADA ANKIETER  
 
PYTANIA DOTYCZĄ PRZEBIEGU CAŁEGO WYWIADU 
 
J1 Czy respondent prosił o wyjaśnianie pytań? 
 

Nigdy 1 

Prawie nigdy 2 

Od czasu do czasu 3 

Często 4 

Bardzo często  5 

  

(Trudno powiedzieć) 8 

 
J2 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 

 

J3 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 

 
J4 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 
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J5 Czy w trakcie wywiadu były obecne inne osoby, które wpływały na jego przebieg? 

Tak 1 ZADAĆ J6 

Nie 2 PRZEJŚĆ DO J6a 

 

ZADAĆ, JEŚLI KTOŚ WPŁYWAŁ NA PRZEBIEG WYWIAD - TAK W J5 (J5 KOD 1) 

J6 Kto to był? ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE PODANE 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 

 

J6a W jakim zakresie respondent posługiwał się Kartami Respondenta? 

Respondent korzystał ze 
wszystkich właściwych kart 

1 

Respondent korzystał tylko z 
niektórych właściwych kart 

2 

Respondent odmówił / nie był w 
stanie w ogóle korzystać z kart 

3 

  

(Trudno powiedzieć) 8 

 

J7 W jakim języku został przeprowadzony wywiad?  

 

PROSZĘ WPISAĆ W JAKIM _________________________ 

 
 
 
J8 Numer legitymacji ankietera________________________ 
 
J9 Jeśli ma P. jakieś inne uwagi dotyczące przeprowadzonego wywiadu, proszę je zapisać poniżej. 

 
 

 

 
 
 

DZIĘKUJĘ ZA CZAS POŚWIĘCONY NA UDZIELENIE ODPOWIEDZI. 

 

Po polsku 1 

 W innym języku 2 

 

KONIEC KWESTIONARIUSZA DLA ANKIETERA  
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