Instrukcja dla ankieterów
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I ZASAD WYPEŁNIANIA KWESTIONARIUSZY BADANIA
„DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013” R7
Uwagi wstępne
Badanie „Diagnoza Społeczna” jest badaniem cyklicznym, powtarzanym na tej samej próbie gospodarstw
domowych.
W obecnej, siódmej rundzie (R7) planujemy zbadać wszystkie gospodarstwa domowe, które brały udział w
poprzednich rundach panelu i wyraziły zgodę na dalszy udział oraz gospodarstwa z nowej próby.
Badaniu w 2013 r. podlegają tylko te gospodarstwa (kwestionariusz dla gospodarstwa) z poprzednich rund,
które znalazły się na zbiorczej liście wysłanej do US-ów drogą elektroniczną. Jeśli na liście znajduje się
gospodarstwo, ale nie ma któregoś z jego obecnych członków, nadajemy tej osobie numer kolejny po ostatnim
numerze z listy. Jeśli nie ma już w gospodarstwie któregoś z członków z listy, zachowuje on swój numer i w Części
I Dział C wypełniamy dla niego wiersze 35, 38, 39 i 41.
Najważniejszą informacją identyfikującą osoby badane w poprzednich rundach jest numer sztywny; należy go
uważnie i wyraźnie przepisać ze zbiorczej listy.
Informacje o gospodarstwie domowym zbierane są na podstawie wywiadu z głową gospodarstwa domowego
lub osobą dobrze zorientowaną w sprawach dotyczących gospodarstwa (Część I kwestionariusza). Członkowie
gospodarstwa domowego w wieku 16 lat (ukończonych najpóźniej 1 marca 2013 r.) i więcej (tj. osoby urodzone
najpóźniej 1 marca 1997 r.) sami wypełniają Część II ankiety w obecności ankietera. W przypadku, gdy respondent
nie może wypełnić samodzielnie tej części, ankieter jest zobowiązany mu pomóc. Cześć II ankiety jest w dwóch
wersjach — męskiej i żeńskiej. Nie wolno mężczyznom dawać wersji żeńskiej, a kobietom — męskiej, ponieważ w
kwestionariuszu zakodowana jest płeć respondenta.
Definicje, klasyfikacje i grupowania są w większości zgodne ze stosowanymi w badaniach opartych na próbach
gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS. Zaproponowane rozszerzenia czy nieco odmienne klasyfikacje
nawiązują do zaleceń Eurostatu dla badań gospodarstw domowych.
W przypadku gospodarstw domowych, które podlegały badaniu w poprzednich rundach, otrzymują Państwo,
obok pełnego formularza dla obecnej rundy badania, część informacji z Działu C formularza z poprzednich rund.
Prosimy o przeprowadzenie wywiadu w Dziale C w oparciu o te informacje z poprzednich rund badania, tzn.
uwzględniając wszystkie osoby w gospodarstwie występujące w wykazie osób oraz nowe osoby w gospodarstwach
z poprzednich rund.
Należy pamiętać o zachowaniu tej samej numeracji osób należących do gospodarstwa domowego jak w
poprzednich rundach i przypisać im numery sztywne, a osobom przybyłym do gospodarstwa po ostatnim
badaniu. lub nieuwzględnionym w wykazie nadajemy kolejne numery po ostatnim numerze osoby z listy. Jeśli
liczba osób jest większa niż 8, wszystkie z numerami powyżej 8 opisujemy na oddzielnym arkuszu Dział C.
Dla osób, które na stałe opuściły gospodarstwo domowe od czasu przeprowadzenia ostatniego badania, prosimy o
wypełnienie tylko wybranych wierszy: wiersze 35, 38, 39 i 41.
Staramy się o przeprowadzenie wywiadów indywidualnych (Część. II ankiety) ze wszystkimi członkami
gospodarstw domowych w wieku 16 i więcej lat, nawet z tymi, z którymi z różnych przyczyn nie udało się
przeprowadzić wywiadu w poprzednich rundach.
Jeśli pod danym adresem jest więcej niż jedno gospodarstwo domowe, badaniu podlega to, do którego ankieter
trafił najwcześniej i które wyraziło zgodę na badanie.
Na kartach, które pokazywane są respondentowi nie ma odpowiedzi typu „nie wiem”, „trudno powiedzieć”, ale
mogą się one znajdować w kwestionariuszu i mogą być zaznaczone, jeśli respondent spontanicznie tak właśnie
odpowiada. Również do pytań, którym nie towarzyszy karta, nie czytamy respondentowi odpowiedzi tego typu, ale
zaznaczamy je (jeśli są przewidziane w skali odpowiedzi), gdy respondent spontanicznie tak właśnie odpowiada.
Proszę poinformować badane gospodarstwa, że podobnie jak w poprzednich latach rozlosowanych zostanie
wśród nich 15 nagród pieniężnych, każda w wysokości 600 zł.

Postanowienia szczegółowe
CZĘŚĆ I
DZIAŁ A. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
pkt 0 – wpisać jednocyfrowy symbol statusu gospodarstwa w badaniu:
symbol
1 gospodarstwo domowe uczestniczyło w już w badania i zamieszkuje pod tym samym adresem  przechodzimy
do pkt 1
2 gospodarstwo domowe uczestniczyło w piątej rundzie badania, lecz zmieniło adres zamieszkania lub wszyscy
członkowie gospodarstwa przenieśli się do obiektów zbiorowego zakwaterowania  nie przeprowadzamy
wywiadu
3 nowe gospodarstwo domowe (nie uczestniczyło poprzednio w żadnej rundzie badania), zostało dolosowane do
obecnej rundy
pkt 1 – wpisać siedmiocyfrowy symbol jednostki terytorialnej zgodnej z nowym podziałem terytorialnym kraju
(województwo, powiat, gmina)
pkt 3 – wpisać jednocyfrowy symbol klasy miejscowości zamieszkania, na terenie której zamieszkuje dane
gospodarstwo, zgodnie z poniższym wykazem symboli:
symbol
1 miasta o liczbie mieszkańców 500 tys. i więcej
2 miasta o liczbie mieszkańców 200-500 tys.
3 miasta o liczbie mieszkańców 100-200 tys.
4 miasta o liczbie mieszkańców 20-100 tys.
5 miasta o liczbie mieszkańców poniżej 20 tys.
6 wieś
pkt 4 – wpisać numer identyfikacyjny gospodarstwa. Numer identyfikacyjny był dotychczas pięciocyfrowy i nie
zmieniał się w trakcie kolejnych rund badań, zatem dla gospodarstw, które brały już udział w badaniu, będzie on taki
sam jak na liście adresowej.; dla nowych gospodarstw będzie on sześciocyfrowy, nadany z puli numerów
zarezerwowanych dla danego województwa specjalnie dla tych gospodarstw (od 100 001 do 105 000).
pkt 5 – Rodzinę tworzą członkowie gospodarstwa powiązani poprzez małżeństwo/konkubinat, więzy krwi lub
adopcję. Wyróżnia się następujące typy rodzin: rodziny pełne – małżeństwo (para) bez dzieci, małżeństwo (para) z
dziećmi, rodziny niepełne – matka z dziećmi, ojciec z dziećmi.
Gospodarstwa nierodzinne są to gospodarstwa, w których nie występuje grupa osób zdefiniowanych jako rodzina
(zgodnie z podaną wyżej definicją). Wyróżnia się gospodarstwa nierodzinne jednoosobowe i gospodarstwa
nierodzinne wieloosobowe (np. babcia z wnuczkiem, rodzeństwo zamieszkałe wspólnie, osoby niespokrewnione
zamieszkujące wspólnie). Jeśli w gospodarstwie domowym nie ma rodzin wpisujemy 0.
pkt 6 – wpisać jednocyfrowy symbol głównego źródła utrzymania gospodarstwa domowego, zgodnie z poniższym
wykazem symboli (jeśli jest kilka równie ważnych źródeł utrzymania proszę wpisać 7) :
symbol
1 gospodarstwa pracowników
2 gospodarstwa rolników
3 gospodarstwa pracujących na własny rachunek poza indywidualnym gospodarstwem rolnym, wykonywanie
wolnego zawodu, samozatrudnienie
4 gospodarstwa emerytów
5 gospodarstwa rencistów
6 gospodarstwa utrzymujących się z niezarobkowych źródeł innych niż emerytura i renta
7 kilka równie ważnych źródeł utrzymania gospodarstwa

DZIAŁ B. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYM WYWIADZIE

pyt. 5 -- proszę spytać, czy gospodarstwo wyraża zgodę na udział w kolejnym badanie w roku 2015
DZIAŁ C. SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
1 numer porządkowy osoby -- dla gospodarstw, które były badane poprzednio proszę ponumerować członków
dokładnie tak samo jak na liście adresowej. Jeśli w gospodarstwie poprzednio badanym jest osoba pominięta w
wykazie osób przesłanym do US-u, proszę jej nadać pierwszy wolny numer. Nowa osoba w gospodarstwie uprzednio
badanym także dostaje kolejny numer. Jeśli liczba członków gospodarstwa jest większa niż 8, dla pozostałych osób
(9, 10 itd.) dane w dziale C wpisujemy na oddzielnym arkuszu, który po wywiadzie wkładamy w środek
kwestionariusza.
2 numer sztywny – numer nadany osobom biorącym udział w poprzednich rundach i uwzględnionym w wykazie
gospodarstw zakwalifikowanych do badania w 2013 r. w kolumnie Q.
wiersz 4 – wpisać odpowiedniej osobie jednocyfrowy symbol głowy gospodarstwa domowego i pozostałym osobom
symbol stopnia pokrewieństwa z głową gospodarstwa domowego:
symbol
1 głowa gospodarstwa
2 mąż, żona
3 partner (konkubent), partnerka (konkubentka)
4 syn, córka
5 zięć, synowa (partner/partnerka dziecka)
6 wnuczka, prawnuczka
7 ojciec, matka, teść, teściowa
8 dziadek, babcia
9 brat, siostra
0 inna osoba
Głową gospodarstwa jest osoba dostarczająca całkowicie lub w przeważającej części środki na utrzymanie danego
gospodarstwa.
wiersz 5 – wpisać każdej osobie jednocyfrowy symbol numeru rodziny:
symbol
1 dla członków pierwszej rodziny,
2 dla członków drugiej rodziny,
3 dla członków trzeciej rodziny,
4 – 8 dla członków czwartej i dalszej rodziny,
0 dla osób, które nie są członkami rodzin w gospodarstwie rodzinnym oraz osób w gospodarstwie nierodzinnym
lub specjalnym
wiersz 6 – wpisać jednocyfrowy symbol stopnia pokrewieństwa z głową rodziny. Głową rodziny jest mężczyzna w
przypadku rodziny pełnej (małżeństwo/ para bez dzieci bądź z dziećmi) lub samotny rodzic w rodzinie niepełnej:
symbol
1
głowa rodziny
2
żona
3
partnerka
4
syn, córka
5
inna osoba spoza rodziny
0
osoba w gospodarstwie nierodzinnym lub specjalnym
Uwaga! W każdej ankiecie należy wypełnić oba wiersze 4 i 6.
wiersz 10 – wpisać jednocyfrowy symbol płci:
symbol
1
mężczyzna
2
kobieta

wiersz 11 – wpisać wszystkim członkom gospodarstwa jednocyfrowy symbol stanu cywilnego:
symbol
1 kawaler/panna
2 żonaty/zamężna
3 wdowiec/wdowa
4 rozwiedziony/ rozwiedziona
5 w separacji prawnej (orzeczonej przez sąd)
6 w separacji faktycznej (małżonkowie nie żyją ze sobą bez orzeczenia sądowego)
wiersz 16 – wpisać dwucyfrowy symbol poziomu ukończonego wykształcenia:
symbol
10 wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora
11 wyższe ze stopniem magistra lub równorzędnym
12 wyższe ze stopniem inżyniera, licencjata
20 policealne
30 średnie zawodowe
40 średnie ogólnokształcące
50 zasadnicze zawodowe
51 gimnazjum
60 podstawowe ukończone
70 bez wykształcenia (podstawowe nieukończone, bez wykształcenia szkolnego)
99 nie dotyczy (osoba w wieku 0-12 lat)
wiersz 17 – wpisać łączną liczbę pełnych lat nauki niezależnie od tego, czy odpowiednia szkoła została ukończona.
Nie wlicza się lat nauki na wszelkiego typu studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających. Przez kurs
dokształcający rozumiemy pozaszkolne formy kształcenia prowadzące do uzyskania, podniesienia lub zmiany
kwalifikacji zawodowych, kursy przygotowujące do egzaminów wstępnych, kursy językowe, komputerowe, na prawo
jazdy itp.
wiersz 18 – wpisać dwucyfrowe symbole kierunku ukończonego wykształcenia:
symbol
14 pedagogika
21 sztuka
22 nauki humanistyczne (religia, języki obce i język ojczysty, historia, archeologia, filozofia)
31 nauki społeczne (psychologia, socjologia, demografia, nauki polityczne, ekonomia)
32 dziennikarstwo i informacja
34 gospodarka i administracja (zarządzanie, marketing, finanse, bankowość, ubezpieczenia, rachunkowość i podatki,
nauki o zarządzaniu i administracji)
38 prawo
42 nauki biologiczne
44 nauki fizyczne
46 matematyka i statystyka
48 komputeryzacja (informatyka)
52 nauki techniczne (technika, przemysł, budownictwo)
54 produkcja i przetwórstwo
58 architektura i budownictwo
62 rolnictwo, leśnictwo, rybactwo
64 weterynaria
71 zdrowie publiczne
72 ochrona zdrowia (medycyna, stomatologia, pielęgniarstwo, farmacja)
76 opieka społeczna (usługi społeczne)
81
usługi dla ludności i usługi transportowe
85 ochrona środowiska i usługi sanitarne komunalne
86 ochrona i bezpieczeństwo
90 siły zbrojne i ochrona kraju
91 inne
92 brak kierunku (np. wykształcenie podstawowe, gimnazjum lub liceum ogólnokształcące)
98 nie dotyczy (osoby przed ukończeniem szkoły podstawowej lub bez wykształcenia podstawowego)
99 brak danych

wiersz 19 – wpisać jednocyfrowy symbol dotyczący statusu edukacyjnego osoby, zdefiniowanego jako korzystanie
lub nie z różnego rodzaju usług edukacyjnych świadczonych przez system edukacji lub inne instytucje (publiczne lub
niepubliczne, np uczestniczenie w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku) w systemie pozaszkolnym (dotyczy
aktualnej sytuacji) lub kształci się we własnym zakresie
symbol
1 korzystanie ze żłobka lub przedszkola
2 nauka w szkole dziennej
3 nauka w trybie wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym
4 korzystanie z różnych form kształcenia w systemie pozaszkolnym (kursy dokształcające, szkolenia itp.)
5 kształcenie w trybie indywidualnym
8 nie korzysta z żadnych usług edukacyjnych
Dla osób, które mają wpisane 1,2, 3, lub 4 w wierszu 19, wypełnić wiersz 20 i ew. 21 (jeśli osoba korzysta z więcej
niż jednej usługi edukacyjnej). Jeśli w wierszu 19 wpisane jest 5 lub 8, przejść do wiersza 22
wiersz 20-21 – wpisać dwucyfrowy symbol dotyczący rodzaju usługi edukacyjnej (dwie najważniejsze):
symbol
11 żłobek, przedszkole publiczne
12 żłobek, przedszkole niepubliczne
21 nauka w szkole podstawowej, gimnazjum publicznym
22 nauka w szkole podstawowej, gimnazjum niepublicznym
30 nauka w zasadniczej szkole zawodowej, praktyki zawodowe
41 nauka w szkole średniej ogólnokształcącej publicznej
42 nauka w szkole średniej ogólnokształcącej niepublicznej
51 nauka w szkole średniej zawodowej publicznej
52 nauka w szkole średniej zawodowej niepublicznej
61 nauka w szkole policealnej publicznej
62 nauka w szkole policealnej niepublicznej
71 szkoła wyższa publiczna
72 szkoła wyższa niepubliczna
81 studia podyplomowe w szkole wyższej publicznej
82 studia podyplomowe w szkole wyższej niepublicznej
83 studia doktoranckie w szkole wyższej publicznej
84 studia doktoranckie w szkole wyższej niepublicznej
90 kursy dokształcające, szkolenia finansowane przez pracodawcę
91 kursy dokształcające, szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy
92 kursy dokształcające, szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
93 kursy dokształcające, szkolenia finansowane ze środków własnych gospodarstwa domowego
94 inne formy doskonalenia umiejętności (np. nauka jazdy, nauka gry na instrumencie, nauka języka obcego)
98 nie wiem
wiersz 22 – wpisać symbol
symbol
1 jeśli osoba ma prawo jazdy
2 jeśli nie posiada prawa jazdy
8 osoba za młoda
wiersze 23 – 28 - dla każdego języka wpisać:
1 jeśli osoba zna dany język czynnie (w mowie i piśmie)
2 jeśli osoba zna dany język biernie (tylko w piśmie)
3 jeśli osoba nie zna danego języka
wiersz 30 – wpisać jednocyfrowy symbol dotyczący kategorii niepełnosprawności:
symbol
1 dla osób posiadających aktualne orzeczenie ZUS
2 dla osób posiadających aktualne orzeczenie Zespołu Orzekającego o Niepełnosprawności przy Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie (ZOoN przy PCPR)
3 dla osób posiadających aktualne orzeczenie ZUS oraz ZOoN przy PCPR
4 dla osób, które oświadczyły, że z powodu kalectwa lub choroby mają całkowicie lub częściowo ograniczoną
zdolność wykonywania takich czynności jak nauka, praca czy prowadzenie gospodarstwa domowego, ale nie
posiadają orzeczenia komisji lekarskiej
5 niepełnosprawność dzieci do 16 roku życia
0 w pozostałych przypadkach
8
nie dotyczy (osoba nie jest niepełnosprawna)

wiersz 31 – tylko dla osób, które w wierszu 31 mają wpisany symbol 1, 2 lub 3
symbol
1 orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej
egzystencji lub o pierwszej grupie inwalidzkiej
2 orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub o zasadniczej niezdolności do pracy lub o drugiej
grupie inwalidzkiej
3 orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności lub o częściowej niezdolności do pracy lub o celowości
przekwalifikowania zawodowego bądź o trzeciej grupie inwalidzkiej
wiersz 32-33 – dotyczą źródła utrzymania poszczególnych osób; wpisać dwucyfrowe symbole głównego i
dodatkowego źródła utrzymania
symbol
11
praca najemna stała w sektorze publicznym
12
praca najemna stała w sektorze prywatnym
13
praca najemna dorywcza w sektorze publicznym
14
praca najemna dorywcza w sektorze prywatnym
15
użytkowanie gospodarstwa rolnego
16
pomaganie w użytkowaniu gospodarstwa rolnego
17
pracodawca poza gospodarstwem indywidualnym w rolnictwie
18
praca stała na własny rachunek (także samozatrudnienie)
19
praca dorywcza na własny rachunek
20
pomaganie w pracy na własny rachunek
21
emerytury (spoza rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych)
22
emerytury rolników indywidualnych (z tytułu ubezpieczenia w KRUS)
23
renty inwalidzkie
24
renty rodzinne
25
zasiłki macierzyńskie
26
zasiłki dla bezrobotnych
27
inne świadczenia z Funduszu Pracy
28 dodatki dla osób na urlopach wychowawczych (dawne zasiłki wychowawcze)
29
pozostałe świadczenia z ubezpieczenia społecznego ( np. zasiłki porodowe, pogrzebowe, chorobowe)
30 zasiłki rodzinne i dodatki do nich zgodne z ustawą o świadczeniach rodzinnych z 2003 r. i jej kolejnymi
zmianami, dodatki mieszkaniowe
31
zasiłki z pomocy społecznej
32
inne świadczenia z pomocy społecznej (np. zasiłki dla osób wychowujących dzieci, zasiłki
celowe i specjalne)
33
alimenty na dzieci
34
pozostałe dochody o charakterze świadczeń socjalnych (w tym stypendia)
35
dochody z własności (odsetki, dywidendy, itp.)
36
dochody z wynajmu domu (mieszkania), garażu
37
emerytury i renty zagraniczne
38
świadczenia z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
39
odszkodowania z tytułu pozostałych ubezpieczeń
40
dary, alimenty od osób prywatnych
41
pozostałe dochody
42
inne przychody (sprzedaż majątku, oszczędności, kredyty)
43
pozostawanie na utrzymaniu innych członków gospodarstwa
wiersz 34 – wpisać jednocyfrowy symbol dotyczący przyczyn czasowej nieobecności (nieobecność dotychczasowa
lub przewidywana dłuższa niż 1 miesiąc)
symbol
1
pobyt w szpitalu lub domu opieki
2
pobyt poza gospodarstwem z powodu nauki
3
służba wojskowa
4
inne instytucje (areszt, więzienie itp.)
5
praca poza miejscem zamieszkania w kraju
6
praca poza krajem
7
nauka poza miejscem zamieszkania w kraju
8
nauka za granicą
9
delegacja (podróż)
0
inne

wiersz 35 – wpisać jednocyfrowy symbol członkostwa osoby w gospodarstwie domowym
symbol
1 osoba była członkiem gospodarstwa domowego podlegającego badaniu w poprzednich rundach badania (należy do
panelowej próby osób) i jest nadal członkiem tego gospodarstwa
2 osoba opuściła na stałe gospodarstwo domowe
3 osoba zmarła,
4 nowo urodzona osoba po poprzedniej rundzie badania z matki, która podlegała badaniu w tamtej rundzie
5 osoba nie była członkiem gospodarstwa domowego podlegającego badaniu w poprzednich rundach (nie należy
do panelowej próby osób) jeżeli jest spełniony jeden z dwóch warunków:
a) jest to gospodarstwo domowe podlegające poprzednio badaniu i osoba została członkiem tego gospodarstwa po
ostatnim badaniu (przybyła z zewnątrz),
b) nowo włączone do badania gospodarstwo (żaden jego członek nie należał do gospodarstwa badanego w
poprzednich rundach),
6 osoba podlegała badaniu wcześniej, lecz pomyłkowo nie została uwzględniona w jego składzie (należy do
panelowej próby osób),
7 osoba powróciła do gospodarstwa: była członkiem gospodarstwa w we wcześniejszych badaniach ale nie w
ostatnim badaniu tego gospodarstwa (należy do panelowej próby osób).
UWAGA
Wiersze 36-41 wypełniane są wyłącznie w gospodarstwach, które uczestniczyły w poprzednich rundach badania.
Dotyczą osób, które były członkami gospodarstwa w poprzednim badaniu i odeszły z niego lub osób, które pojawiły
się w gospodarstwie w okresie między poprzednią i obecną rundą badania:
wiersz 36 - 37 – wpisać datę przybycia do gospodarstwa — miesiąc (liczby arabskie)i rok (dwie ostatnie cyfry)
wiersz 38 - 39 – wpisać datę opuszczenia gospodarstwa — miesiąc (liczby arabskie) i rok (dwie ostatnie cyfry)
wiersz 40 – wpisać jednocyfrowy symbol dotyczący przyczyn przybycia do gospodarstwa
symbol przyczyny PRZYBYCIA do gospodarstwa
1 małżeństwo, kohabitacja,
2 rozwód, separacja, rozpad związku nieformalnego
3 urodzenie
4 inne
8 nie dotyczy
wiersz 41 – wpisać jednocyfrowy symbol dotyczący przyczyn opuszczenia gospodarstwa
symbol przyczyny OPUSZCZENIA gospodarstwa
1 małżeństwo, kohabitacja
2 rozwód, separacja, rozpad związku nieformalnego
3 zgon
4 założenie samodzielnego gospodarstwa w kraju
5 założenie samodzielnego gospodarstwa za granicą
6 inne
8 nie dotyczy
wiersz 42
symbol
1 wywiad kompletny
Wywiadu nie przeprowadzono, chociaż nawiązano kontakt, ponieważ:
2 osoba nie była zdolna udzielić odpowiedzi (choroba, nietrzeźwość)
3 osoba nie zwróciła oddanego do wypełnienia formularza
4 osoba wstępnie odmówiła wywiadu (możliwe, że zechce brać udział w wywiadzie w kolejnych latach)
5 osoba definitywnie odmówiła udziału w badaniu teraz i w przyszłości
Nie udało się skontaktować z osobą, ponieważ:
6 osoba przebywa czasowo poza gospodarstwem domowym (np. krótkoterminowy wyjazd służbowy)
7 nie udało się zastać osoby w domu, a w gospodarstwie nie przekazano jej formularzy do samodzielnego
wypełnienia

DZIAŁ D. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ
Dział ten dotyczy osób, które ukończyły 15 lat nie później niż 01.03.2013, tj. urodzonych przed końcem lutego 1998r.
wiersz 1 – wpisać numer osoby taki sam jak w Dziale C w wierszu 1
wiersze 2, 3 - symbole i zasady przejść podane w formularzu
wiersz 5 – wpisać symbol
symbol
1. na podstawie umowy o pracę na czas określony (ale nie umowy wymienione poniżej jako nietypowe formy
zatrudnienia (6-11) i na okres dłuższy niż rok )
2. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
2. na własny rachunek jako przedsiębiorca zatrudniający pracowników
3. na własny rachunek jako samozatrudniony
4. pomagający bezpłatnie członek rodziny
5. praca dorywcza (na podstawie umów terminowych tzn. umów na zastępstwo, na czas wykonywania określonej
pracy)
6. inne umowy krótkookresowe (np. praktyki studenckie, umowa o pracę na okres krótszy niż w rok)
7. praca na okres próbny
8. praca najemna na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowa o dzieło, umowa- zlecenie)
9. praca najemna bez formalnej umowy i/lub z umową ustną
10. inne
wiersz 6 – symbole i zasady przejść podane w formularzu; pełny wymiar oznacza zatrudnienie na pełnym etacie w co
najmniej jednym miejscu pracy.
wiersz 7 – wpisać symbol najważniejszego powodu
symbol
1. nie może znaleźć pracy na pełen etat
2. nie chce pracować na pełnym etacie
3. musi, bo nie ma możliwości zapewnienia dzieciom odpowiedniej opieki
4. musi, bo nie ma możliwości zapewnienia opieki osobie chorej, starszej lub niepełnosprawnej
5. ma jeszcze inną pracę
6. inne powody
wiersz 8 – pytanie kierujemy do wszystkich respondentów; symbole i zasady przejść podane w formularzu
wiersz 9 – symbole podane w formularzu
wiersz 10 – pytanie kierujemy do wszystkich respondentów; zasady przejść podane w formularzu
symbol
1 TAK i obecnie nie pracuje
2 TAK i obecnie pracuje
3 NIE i obecnie nie pracuje, ale ma już pracę załatwioną
4 NIE i obecnie nie pracuje
5 NIE i obecnie pracuje
wiersz 11 – wpisać symbol głównego powodu:
symbol
1 uczy się, uzupełnia kwalifikacje
2 zajmuje się domem
3 ze względu na opiekę nad dziećmi
4 ze względy na opiekę nad niepełnosprawnymi lub starszymi członkami gospodarstwa
5 ze względu na stan zdrowia
6 ze względu na nieodpowiedni wiek
7 ze względu na brak kwalifikacji
8 jest na emeryturze
9 jest przekonana, że nie znajdzie pracy
10 nie chce utracić prawa do otrzymywania świadczeń społecznych
11 nie ma ochoty pracować
12 inne powody
wiersz 12 – symbole podane w formularzu
wiersz 13 - 14 wpisać liczbę lat i/lub miesięcy pozostawania bez pracy; dla osób, które nigdy nie pracowały wpisać
97 i przejść do wiersza 23; w pozostałych przypadkach do wiersza 19

wiersz 15 – wpisać jednocyfrowy symbol formy własności instytucji będącej miejscem pracy
symbol
1 państwowa
2 jednostek samorządu terytorialnego
3 prywatna
4 spółdzielcza lub organizacji społecznych, wyznaniowych
8 nie dotyczy (wpisać dla osób niepracujących)
wiersz 16 – wpisać jednocyfrowy symbol formy własności instytucji będącej dodatkowym miejscem pracy
symbol
1 państwowa
2 jednostek samorządu terytorialnego
3 prywatna
4 spółdzielcza lub organizacji społecznych, wyznaniowych
8 nie dotyczy (wpisać dla osób niepracujących)
9 nie dotyczy (wpisać dla osób niepracujących w dodatkowym miejscu)
wiersz 17 – symbole podane w formularzu (należy przyjąć granice miejscowości wg podziału administracyjnego)
wiersze 18 – wpisać trzycyfrowy symbol wykonywanego zawodu zgodnie z aktualną klasyfikacją zawodów w
badaniach GUS. Ta klasyfikacja jest stosowana w BAEL i EUSILC.
wiersz 19 – wpisać trzycyfrowy symbol wykonywanego zawodu zgodnie z aktualną klasyfikacją zawodów w
badaniach GUS. Ta klasyfikacja jest stosowana w BAEL i EUSILC
wiersz 20 – wpisać, ile razy osoba była zarejestrowana w urzędzie pracy
wiersz 21 – wpisać łączną liczbę miesięcy pozostawania bez pracy
wiersz 22 – symbole i zasady przejść podane w formularzu
wiersz 23, 24, 25 – wpisać dwucyfrowy symbol rodzaju aktywności edukacyjnej
symbol
21 nauka w szkole podstawowej, gimnazjum publicznym
22 nauka w szkole podstawowej, gimnazjum niepublicznym
30 nauka w zasadniczej szkole zawodowej, praktyki zawodowe
41 nauka w szkole średniej ogólnokształcącej publicznej
42 nauka w szkole średniej ogólnokształcącej niepublicznej
51 nauka w szkole średniej zawodowej publicznej
52 nauka w szkole średniej zawodowej niepublicznej
61 nauka w szkole policealnej publicznej
62 nauka w szkole policealnej niepublicznej
71 nauka w szkole wyższej publicznej – studia stacjonarne (dzienne)
72 nauka w szkole wyższej publicznej – studia zaoczne lub wieczorowe
73 nauka w szkole wyższej niepublicznej
81 studia podyplomowe w szkole wyższej publicznej
82 studia podyplomowe w szkole wyższej niepublicznej
83 studia doktoranckie w szkole wyższej publicznej
84 studia doktoranckie w szkole wyższej niepublicznej
90 kursy dokształcające, szkolenia finansowane przez pracodawcę
91 kursy dokształcające, szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy
92 kursy dokształcające, szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
93 kursy dokształcające, szkolenia finansowane ze środków własnych gospodarstwa domowego
94 inne formy doskonalenia umiejętności (np. nauka jazdy, nauka gry na instrumencie, nauka języka obcego)
95 kształcenie w trybie indywidualnym
96 Uniwersytet Trzeciego Wieku
98 nie wiem
wiersz 26 – symbole podane w formularzu
wiersz 27 – symbole i zasady przejść podane w formularzu
wiersz 28 – wpisać liczbę wyjazdów

wiersz 29, 30 – wpisać symbol
symbol
1 Austria
6 Grecja
2 Belgia
7 Hiszpania
3 Dania
8 Holandia
4 Finlandia
9 Irlandia
5 Francja
10 Luksemburg

11 Niemcy
12 Portugalia
13 Szwecja
14 Wielka Brytania
15 Włochy

16 pozostałe kraje UE
(Czechy, Słowacja, Węgry,
Estonia, Litwa, Łotwa, Cypr,
Słowenia, Malta, Bułgaria,
Rumunia)

17 USA
18 Kanada
19 Australia
20 Inne kraje
21 Norwegia

wiersze 31 - 32– wpisać liczbę miesięcy
wiersz 33 – wpisać symbol, jeśli osoba spełnia warunek: była za granicą w okresie 2011-2013 dłużej niż 6 miesięcy
i wróciła do kraju w ostatnim roku (po 1 stycznia 2012 r.)
symbol
1. taki miała plan wyjeżdżając za granicę
2. straciła/zakończyła pracę
3. zakończyła naukę
4. nie mogła znaleźć pracy za granicą
5. z powodów rodzinnych
6. z powodu spadku wysokości dochodów z pracy za granicą w porównaniu z zarobkami w kraju
7. z powodów zdrowotnych
8. tylko na pewien czas dla załatwienia pewnych spraw w kraju
9. inny powód
99. trudno powiedzieć
DZIAŁ I. POMOC SPOŁECZNA
pyt. 1 – dotyczy różnych źródeł pomocy zarówno od osób prywatnych jak i instytucji, takich jak gminne lub miejskogminne ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej,
organizacje charytatywne świeckie (zaliczamy do nich organizacje pozarządowe działające na polu pomocy
społecznej włączając organizacje charytatywne tzn. stowarzyszenia, fundacje, komitety, towarzystwa
dobroczynności, akcje charytatywne np. PCK, PKPS, Fundacja Działań Społecznych), organizacje wyznaniowe (np.
Caritas) i parafie, związki zawodowe i zakłady pracy.
DZIAŁ L. SYTUACJA DOCHODOWA
pyt 1 i 2 – w przypadku kategorycznej odmowy wpisujemy 99999, w przypadku niekategorycznej odmowy lub
trudności z podaniem dokładnej kwoty prosimy o podanie przedziału i wpisujemy symbol w pojedynczym kwadracie
z prawej strony; jeśli podany przedział jest większy od któregoś z poniższych, wpisujemy symbol przedziału bliższego
górnej wartości; jeśli respondent podaje dokładną wartość dochodu, lub kategorycznie odmawia odpowiedzi, kratka
dla przedziału dochodu pozostaje pusta
symbol przedziału dochodu
1. do 300 zł
2. 301 – 600 zł
3. 601 – 1000 zł
4. 1001 – 2000 zł
5. 2001 – 3000 zł
6. 3001 – 4000 zł
7. 4001 – 5000 zł
8. 5001 – 6000 zł

9. 6001 - 7000 zł
10. 7001 – 8000 zł
11. 8001 – 9000 zł
12. 9001 – 10 000 zł
13. 10 001 – 15 000 zł
14. 15 001 – 20 000 zł
15. powyżej 20 000 zł

pyt. 5 - odpowiedź 5 zaznaczamy także wówczas, gdy gospodarstwo nie musi spłacać kredytu
Część II (indywidualna)
Ankieter wypełnia tylko pierwszą stronę (przepisuje z działu A i C numer gospodarstwa, numer osoby, także numer
sztywny dla osób z próby panelowej oraz imię), resztę wypełnia sam respondent w obecności ankietera.
W wyjątkowych sytuacjach respondent może wypełniać kwestionariusz bez obecności ankietera; wówczas do
kwestionariusza należy dołączyć kopertę po to, aby inni członkowie gospodarstwa nie mieli wglądu w wypełniony
kwestionariusz przed odbiorem go przez ankietera.
Proszę przystępnie wytłumaczyć zasady wypełniania kwestionariusza (strona druga), zwłaszcza znaczenie skal
liczbowych zdefiniowanych słownie tylko na krańcach. Proszę zwrócić respondentowi uwagę, że w dacie urodzenia
na stronie 3 nie można wpisywać cyfr rzymskich (np. 15 02 78 a nie 15 II 78).

