Nr kolejny ankiety w ramach województwa I___I___I___I

Polskie Towarzystwo Statystyczne
Biuro Badań i Analiz Statystycznych
tel: 608 32 74, fax: 608 31 87

DIAGNOZA SPOŁECZNA 2003
niezależne badanie
realizowane przez Radę Monitoringu Społecznego
CZĘŚĆ I
A. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
woj.

pow.

gm.

1.

Województwo........................................ Symbol terytorialny

2.

Adres (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod i miejscowość) ......................................................................................

-

-

...........................................................................................................................................................................................

3.

Symbol klasy miejscowości zamieszkania

4.

Numer identyfikacyjny gospodarstwa

5.

Symbol źródła utrzymania gospodarstwa

-

2 -

0

1

B. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYM WYWIADZIE
1.

Przebieg wizyt w mieszkaniu gospodarstwa domowego

Nr kolejnej
wizyty

Data wizyty
dzień/miesiąc

Godzina
rozpoczęcia
wizyty

Czas trwania
wizyty
w minutach

Uwagi

1

2

3
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2. Realizacja wywiadu z gospodarstwem domowym:
1. wywiad przeprowadzony
2. wywiad nieprzeprowadzony

Jeżeli nie przeprowadzono wywiadu (odp. nr 2), przechodzimy do podania przyczyn (pkt. 3), jeżeli natomiast go
przeprowadzono, przechodzimy do informacji zbiorczych o wywiadach indywidualnych (pkt. 4).
3. Przyczyna nie przeprowadzenia wywiadu.
Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi obwodząc kółkiem odpowiednią cyfrę.
Wywiadu nie przeprowadzono, chociaż nawiązano kontakt z gospodarstwem domowym, ponieważ:
1.

gospodarstwo nie może brać udziału w badaniu (podeszły wiek, choroba, nietrzeźwość)

2.

jest to gospodarstwo obcokrajowców (poza zakresem badania)

3.

gospodarstwo wstępnie odmówiło udziału w badaniu (możliwe, że zechce wziąć udział w kolejnych latach)

4.

gospodarstwo definitywnie odmówiło udziału w badaniu teraz i w przyszłości

Nie udało się skontaktować z gospodarstwem (chociaż zostało ono zlokalizowane), ponieważ:
5.

całe gospodarstwo było czasowo nieobecne (np. na wakacjach)

6.

nikogo nie zastano w domu

Nie udało się zlokalizować gospodarstwa, ponieważ:
7.

nie udało się zlokalizować podanego na liście adresu (np. taki adres nie istnieje, mieszkanie niezamieszkane,
likwidacja mieszkania)

8.

gospodarstwo zmieniło miejsce zamieszkania

9.

Wystąpiły inne przyczyny nie przeprowadzenia wywiadu

4. Informacje zbiorcze o wywiadach indywidualnych (badaniu indywidualnemu podlegają wszyscy członkowie
gospodarstwa domowego, którzy ukończyli 16-ty rok życia)
4.1. Liczba osób w gospodarstwie podlegających wywiadowi indywidualnemu
4.2. Liczba przeprowadzonych wywiadów indywidualnych

5. Czy gospodarstwo wyraża zgodę na uczestniczenie w badaniu w kolejnych latach? (Należy wybrać jeden wariant
odpowiedzi obwodząc kółkiem odpowiednią cyfrę)
1. TAK 2. NIE 3. JESZCZE NIE WIE
Potwierdzam, że przedstawione w ankiecie informacje zostały zebrane zgodnie z założoną w badaniu procedurą
dz
Data

m

rok

woj.
Kod ankietera

Podpis ankietera
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Nazwisko ankietera

Nazwisko sprawdzającego

2

Nr kolejny ankiety w ramach województwa I___I___I___I

CZĘŚĆ I (c.d.)
C. SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Numer identyfikacyjny gospodarstwa
1

Numer porządkowy osoby

2

Imię członka gospodarstwa domowego

3

Stopień pokrewieństwa z głową gospodarstwa

4

Numer rodziny

5

Stopień pokrewieństwa z głową rodziny

1

2

3

4

5

6

2

-

0

7

8

dzień

6
7
8

Data urodzenia

9

Płeć (1 – mężczyzna, 2 – kobieta)

miesiąc
rok
(dwie ostatnie cyfry)

10 Stan cywilny
11 Poziom ukończonego wykształcenia
12 Liczba lat nauki
13 Kierunek ukończonego wykształcenia
14 Status edukacyjny (5

wiersz 16)

15 Rodzaj usługi edukacyjnej
16 Czy ma telefon komórkowy (1- TAK, 2- NIE)
17

główne

18

1

Źródło utrzymania
dodatkowe

19

2
3

20
21 Inwalidztwo
22 Status obecności osoby w gospodarstwie
23 Przyczyny czasowej nieobecności

25 Ruch osób w

data przybycia
(miesiąc, rok)
data opuszczenia
(miesiąc, rok)

26 gospodarstwie

przyczyna przybycia

27

przyczyna opuszczenia

24

28 Status podlegania wywiadowi indywidualnemu
29 Rezultat wywiadu indywidualnego
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D. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO
W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ
(definicja aktywności ekonomicznej zgodna z BAEL; numer porządkowy osoby ten sam co w części I/C)

1 Numer porządkowy osoby (ten sam co w części C)
2

3

4
5

6

Czy w ciągu ostatnich 7 dni osoba wykonywała pracę przynoszącą
zarobek, dochód lub pomagała nieodpłatnie w rodzinnej działalności
gospodarczej? 1 – TAK (przejść do 4), 2- NIE
Czy w ciągu ostatnich 7 dni osoba miała pracę jako pracownik
najemny, pracujący na własny rachunek lub pomagający
nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej, ale jej czasowo
nie wykonywała?
1 – TAK (przejść do 5), 2 – NIE (przejść do 6)
Ile godzin pracowała osoba w ciągu ostatnich 7 dni?
Czy była to praca w pełnym wymiarze? 1 – TAK (przejść do 9),
2 – NIE (przejść do 9)
Czy osoba poszukiwała pracy w ciągu ostatnich 4 tygodni?
1 – TAK (przejść do 8), 2 – NIE, ale ma pracę załatwioną (przejść do
9), 3 – NIE (przejść do 7)

7

Dlaczego nie poszukuje pracy?

8

Czy jest gotowa do podjęcia pracy w tym lub następnym tygodniu?
1 – TAK, 2 - NIE

9

Czy osoba jest zarejestrowana w urzędzie pracy?

Jak długo osoba pozostaje obecnie bez pracy? (wypełnić dla osób,
10 które w wierszu 6 mają symbol 1 lub 2 oraz dla osób, które mają w
wierszu 6 symbol 3 a w wierszu 9 symbol 1) (w miesiącach)
Czy osoba była w ostatnich 5 latach zarejestrowana w urzędzie
11 pracy?
1 – TAK, 2 – NIE (przejść do 14, a jeśli bierna zawodowo do 17)
Ile razy osoba była zarejestrowana w urzędzie pracy w ostatnich 5
12
latach?
Jak długo łącznie w ostatnich 5 latach osoba pozostawała bez
13
pracy (w miesiącach)?
Własność instytucji, w której osoba pracuje jako w głównym
14
miejscu pracy
Własność instytucji, w której osoba pracuje jako w dodatkowym
15
miejscu pracy
16 Zawód obecnie wykonywany
Zawód wykonywany w ostatnim miejscu pracy (dla bezrobotnych i
biernych zawodowo)
Jeśli osoba jest bezrobotna, czy otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych
18
1- TAK, 2 – NIE, 3 – NIE DOTYCZY (nie jest bezrobotna)
Jeśli osoba jest bezrobotna, czy uczestniczy lub uczestniczyła w
19 jakimś szkoleniu dla bezrobotnych
1 – TAK, 2 – NIE, 3 – NIE DOTYCZY
17
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Nr kolejny ankiety w ramach województwa I___I___I___I
CZĘŚĆ I (c.d.)
Numer identyfikacyjny gospodarstwa

- 2

-

0

1

Numer porządkowy osoby udzielającej odpowiedzi w imieniu gospodarstwa domowego z części C

E. WYŻYWIENIE
Chciał(a)bym zapytać o możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych w Pana(i) gospodarstwie
domowym.
1.

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe stać na zakupy wystarczających ilości następujących artykułów
żywnościowych?
Należy udzielić odpowiedzi niezależnie dla każdego z poniższych artykułów, obwodząc kółkiem odpowiednie
słowo.
1.1. warzywa i przetwory warzywne
1.2. owoce i przetwory owocowe
1.3. mięso (w tym drób)
1.4. przetwory mięsne i drobiowe
1.5. ryby i przetwory rybne
1.6. masło i inne tłuszcze jadalne
1.7. mleko
1.8. przetwory mleczne
1.9. cukier
1.10. wyroby cukiernicze (słodycze, czekolada itd.)
1.11. używki

2.

1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK

2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe korzystało w ostatnim roku z produktów żywnościowych uzyskanych?
Należy udzielić odpowiedzi niezależnie, dla każdej z poniższych form korzystania z produktów
żywnościowych, obwodząc kółkiem odpowiednie słowo.
2.1. z własnej działki (hodowli, własnego gospodarstwa domowego)
2.2. od rodziny
2.3. nieodpłatnie od innych osób lub instytucji

3.

1. TAK
1. TAK
1. TAK

2. NIE
2. NIE
2. NIE

Czy w porównaniu do sytuacji sprzed trzech lat zaspokojenie potrzeb żywnościowych Pana(i) gospodarstwa
domowego:
Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi obwodząc kółkiem odpowiednią cyfrę.
1. pogorszyło się
2. poprawiło się
3. nie zmieniło się

F. ZASOBNOŚĆ MATERIALNA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Teraz chciał(a)bym zapytać czy posiadają Państwo pewne dobra i czy mają oszczędności oraz czy korzystają
Państwo z kredytów i pożyczek.
1. Czy Pana(i) gospodarstwo domowe posiada jakieś oszczędności?
1. TAK

2. NIE

Jeżeli gospodarstwo domowe posiada oszczędności przechodzimy do pyt. 2, jeżeli natomiast ich nie posiada
przechodzimy do pyt. 5.
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2. Jaka jest forma posiadanych przez Pana(i) gospodarstwo domowe oszczędności?
Należy udzielić odpowiedzi niezależnie, dla każdej z poniższych form oszczędności, obwodząc kółkiem
odpowiednie słowo.
2.1. lokaty w bankach w złotych
2.2. lokaty w bankach w walutach obcych
2.3. w obligacjach
2.4. w funduszach inwestycyjnych
2.5. w funduszach emerytalnych
2.5a. w papierach wartościowych notowanych na giełdzie
2.6. udziały oraz akcje w prywatnych spółkach akcyjnych
2.7. lokaty w nieruchomościach
2.8. lokaty w innych niż nieruchomości dobrach materialnych
2.9. w gotówce
2.10. w innej formie

1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK

2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE

3. Jaka jest w przybliżeniu łączna wartość posiadanych przez gospodarstwo domowe oszczędności?
Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi obwodząc kółkiem odpowiednią cyfrę.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4.

do wysokości miesięcznych dochodów gospodarstwa
powyżej miesięcznych – do 3 miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego
powyżej 3 miesięcznych – do półrocznych dochodów gospodarstwa domowego
powyżej półrocznych – do rocznych dochodów gospodarstwa domowego
powyżej rocznych dochodów gospodarstwa domowego
trudno powiedzieć

W jakim celu Pana(i) gospodarstwo domowe gromadzi oszczędności?
Należy udzielić odpowiedzi dla każdego z poniższych celów oszczędzania, obwodząc kółkiem odpowiednie
słowo.
4.1. rezerwa na bieżące wydatki konsumpcyjne (np. żywność, odzież i ubranie)
4.2. stałe opłaty (np. mieszkaniowe)
4.3. zakup dóbr trwałego użytku
4.4. zakup domu, zakup mieszkania, wkład do spółdzielni mieszkaniowej
4.5. remont domu, mieszkania
4.6. leczenie
4.7. wypoczynek
4.8. rezerwa na sytuacje losowe
4.9. zabezpieczenie przyszłości dzieci
4.10. zabezpieczenie na starość
4.11. na inne cele
4.12. bez specjalnego przeznaczenia

5.

1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK

2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe ma obecnie do spłacenia pożyczki lub kredyty?
1. TAK

2. NIE

Jeżeli gospodarstwo domowe ma obecnie do spłacenia pożyczki lub kredyty przechodzimy do pyt. 6, jeżeli
nie ma, przechodzimy do pyt. 9.
6.

Gdzie Pana(i) gospodarstwo domowe zaciągnęło pożyczki i kredyty?
Należy udzielić odpowiedzi dla każdego z poniższych źródeł pożyczek i kredytów, obwodząc kółkiem
odpowiednie słowo.
6.1. w bankach
6.2. w innych instytucjach
6.3. u osób prywatnych

1. TAK
1. TAK
1. TAK
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2. NIE
2. NIE
2. NIE
6

7.

Ile wynosi łącznie zadłużenie Pana(i) gospodarstwa domowego?
Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi obwodząc kółkiem odpowiednią cyfrę.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.

do wysokości miesięcznych dochodów gospodarstwa
powyżej miesięcznych – do 3 miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego
powyżej 3 miesięcznych – do półrocznych dochodów gospodarstwa domowego
powyżej półrocznych – do rocznych dochodów gospodarstwa domowego
powyżej rocznych dochodów gospodarstwa domowego
trudno powiedzieć

Na jakie cele Pana(i) gospodarstwo domowe przeznacza zaciągnięte pożyczki i kredyty?
Należy udzielić odpowiedzi dla każdego z poniższych celów przeznaczenia zaciągniętych pożyczek i kredytów,
obwodząc kółkiem odpowiednie słowo.
8.1. na bieżące wydatki konsumpcyjne (np. żywność, odzież, obuwie)
8.2. stałe opłaty (np. mieszkaniowe)
8.3. zakup dóbr trwałego użytku
8.4. zakup domu, zakup mieszkania, wkład do spółdzielni mieszkaniowej
8.5. remont domu, mieszkania
8.6. leczenie
8.7. zakup, dzierżawa narzędzi pracy (maszyny, wynajem lokalu itd.)
8.8. wypoczynek
8.9. zakup papierów wartościowych
8.10. spłata wcześniejszych długów
8.11. rozwój własnej działalności gospodarczej
8.12. kształcenie
8.13. na inne cele

9.

1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK

2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe lub ktokolwiek z członków gospodarstwa domowego posiada poniższe
dobra. Nie ma znaczenia, czy są one ich własnością, czy też są wydzierżawione lub w inny sposób oddane do
dyspozycji (odpowiedzi udzielamy w kolumnie Czy posiada). Jeżeli gospodarstwo nie posiada danego dobra
proszę wskazać, czy (odpowiedzi udzielamy w kolumnach Jeżeli nie posiada to) chciałoby je posiadać, lecz nie
może sobie na to pozwolić ze względów finansowych (odp. TAK), czy też nie posiada tego z innych przyczyn
niż finansowe, np. nie chce lub nie potrzebuje (odp. NIE). W kolumnie Ile sztuk proszę wpisać liczbę dóbr tylko
przy trzech pozycjach (telewizor, komputer, samochód).
Należy udzielić odpowiedzi dla każdego z poniższych dóbr, obwodząc kółkiem odpowiednie słowo.
Czy posiada?

9.1.
garaż
9.2.
pralkę automatyczną (automat pralniczy)
9.3.
pralkę nieautomatyczną (wirówkę elektryczną)
9.4.
chłodziarkę (chłodziarko-zamrażarkę)
9.5.
zamrażarkę
9.6.
zmywarkę do naczyń
9.7.
kuchenkę mikrofalową
9.8.
telewizor
9.9.
TV satelitarną lub telewizję kablowa
9.10. magnetowid (wideo, odtwarzacz)
9.11. radiomagnetofon
9.12. odtwarzacz płyt kompaktowych
9.13. komputer (laptop, notebook)
9.14. samochód osobowy (osobowo-dostawczy)
9.15. łódź motorową, żaglową
9.16. działkę rekreacyjną
9.17. domek letniskowy
9.18.
dostęp do Internetu
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1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK

2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE

Ile
sztuk

Jeżeli nie posiada, to czy ze
względów finansowych?
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK

2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
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10. Czy w najbliższym czasie planuje Pan(i) zakup komputera? Pytanie zadajemy niezależnie od tego, czy w
gospodarstwie jest już komputer.
1.
2.
3.

tak
nie
trudno powiedzieć

11. Czy w porównaniu do sytuacji sprzed trzech lat sytuacja materialna Pana(i) gospodarstwa domowego:
1. pogorszyła się
2. poprawiła się
3. nie zmieniła się

G. WARUNKI MIESZKANIOWE
Teraz chciał(a)bym porozmawiać z Panem(nią) o Pana(i) warunkach mieszkaniowych.
1.

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe użytkuje mieszkanie samodzielnie?

2.

Ile izb (łącznie z kuchnią) ma Pana(i) gospodarstwo wyłącznie do własnej dyspozycji lub do
dyspozycji wspólnie z osobami spoza gospodarstwa?

1. TAK

2. NIE

3. Jaka jest powierzchnia użytkowa całego mieszkania w m2?
Jeżeli gospodarstwo domowe użytkuje mieszkanie samodzielnie przechodzimy do pyt. 5, jeżeli natomiast
niesamodzielnie przechodzimy do pyt. 4.
4.

Jaka jest powierzchnia użytkowa mieszkania zajmowanego przez gospodarstwo domowe w m 2?

5.

Proszę powiedzieć, z jakiego tytułu Pana(i) gospodarstwa domowego użytkuje mieszkanie. Czy jest to:
Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi obwodząc kółkiem odpowiednią cyfrę.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

własność budynku prywatnego
wspólnota mieszkaniowa
członkostwo w spółdzielni – mieszkanie własnościowe
członkostwo w spółdzielni – mieszkanie lokatorskie
najem mieszkania, opłata czynszu regulowanego (dawny przydział mieszkania
kwaterunkowego/zakładowego)
najem mieszkania, opłata czynszu wolnego
mieszkanie socjalne
podnajem części mieszkania
u rodziny lub z tytułu dożywocia
inny

6. Chcę również zapytać Pana(ią) o wyposażenie mieszkania w instalacje. Czy w mieszkaniu jest:
Należy udzielić odpowiedzi dla każdego z poniższych instalacji i urządzeń, obwodząc kółkiem odpowiednie
słowo.
6.1. wodociąg
6.2. ustęp spłukiwany wodą bieżącą
6.3. łazienka z wanną lub prysznicem
6.4. ciepła woda bieżąca
6.5. gaz z sieci
6.6. gaz z butli
6.7. telefon stacjonarny

1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK

2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE

7. W jaki sposób ogrzewane jest mieszkanie?
Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi obwodząc kółkiem odpowiednią cyfrę.
1.
2.
3.
4.

centralne ogrzewanie zbiorowe
centralne ogrzewanie indywidualne (na gaz, węgiel, koks, elektryczność, inne paliwo)
piece na opał (węgiel, drewno, trociny itp.)
inne
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8. Czy obecnie Pana(i) gospodarstwo domowe zalega z:
Należy udzielić odpowiedzi dla każdej z poniższych opłat/spłat, obwodząc kółkiem odpowiednią cyfrę.
Warianty: 1 - tak 1 miesiąc, 2 - tak 2 miesiące, 3 - tak 3 miesiące, 4 - tak 4-6 miesięcy, 5 - tak 7-12 miesięcy,
6 - tak powyżej 12 miesięcy, 7 - nie, N - nie dotyczy, B – brak danych.
8.1. opłatami za mieszkanie (czynsz)
8.2. opłatami za gaz, energię elektryczną
8.3. spłatą kredytu mieszkaniowego

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

N B
N B
N B

9. Proszę powiedzieć, czy gospodarstwo domowe otrzymuje w tym roku lub otrzymywało w ubiegłym roku pomoc
socjalną na cele mieszkaniowe (na pokrycie czynszu, opłat za energię elektryczną, gaz, remont domu lub
mieszkania)?
1. TAK
2. NIE
Jeżeli gospodarstwo domowe otrzymuje (otrzymywało) pomoc socjalną na cele mieszkaniowe przechodzimy do pyt.
10, jeżeli jej nie otrzymuje (otrzymywało) przechodzimy do pyt. 12.
10. Jaka była forma otrzymywanej pomocy?
Należy udzielić odpowiedzi niezależnie, dla każdej z poniższych form pomocy, obwodząc kółkiem odpowiednie
słowo.
10.1. dodatek mieszkaniowy z Urzędu Gminy
10.2. zasiłek z pomocy społecznej
10.3. inne formy pomocy

1. TAK
1. TAK
1. TAK

2. NIE
2. NIE
2. NIE

11. Jaka była częstotliwość otrzymywanej pomocy?
Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi obwodząc kółkiem odpowiednią cyfrę.
1.
2.
3.

stałe dopłaty
okresowo
sporadycznie

12. Czy w stosunku do sytuacji sprzed trzech lat warunki mieszkaniowe Pana(i) gospodarstwa domowego:
Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi obwodząc kółkiem odpowiednią cyfrę.
1.
2.
3.

poprawiły się
pogorszyły się
nie zmieniły się

H. POMOC SPOŁECZNA
1. Czy gospodarstwo otrzymuje pomoc:

1. TAK

2. NIE

Jeżeli gospodarstwo domowe otrzymuje pomoc przechodzimy do pyt. 2, jeśli nie otrzymuje przechodzimy do Działu I
2.

Jaką formę pomocy otrzymuje gospodarstwo?:
Należy udzielić odpowiedzi niezależnie, dla każdej z poniższych form pomocy, obwodząc kółkiem odpowiednie
słowo.
2.1. finansową
2.2. rzeczową
2.3. w formie usług

3.

1. TAK
1. TAK
1. TAK

2. NIE
2. NIE
2. NIE

Z jakich źródeł gospodarstwo otrzymuje pomoc?:
Należy udzielić odpowiedzi dla każdego ze źródeł pomocy, w ramach każdej z form pomocy, obwodząc kółkiem
odpowiednie słowo.
3.1. ośrodki pomocy społecznej
3.2. rodzina w kraju
3.3. rodzina za granicą
3.4. znajomi lub przyjaciele
3.5. organizacje charytatywne świeckie
3.6. organizacje wyznaniowe i parafie
3.7. związki zawodowe i zakłady pracy
3.8. powiatowe centrum pomocy rodzinie
2.9. inne
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1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK

2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
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I. KSZTAŁCENIE DZIECI
UWAGA: PYTANIA 1-7 DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE GOSPODARSTW DOMOWYCH Z DZIEĆMI W WIEKU DO 24 LAT
1. Czy jest w gospodarstwie domowym dziecko, które w ostatnich trzech latach ukończyło szkołę podstawową lub
zasadniczą zawodową i dalej się nie uczy?
1. TAK
2. NIE
Jeżeli w gospodarstwie domowym jest dziecko, które w ostatnich trzech latach ukończyło szkołę podstawową lub
zasadniczą zawodową i dalej się nie uczy, przechodzimy do pyt. 2, w przeciwnym przypadku przechodzimy do pyt. 3.
2. Jaka jest tego przyczyna?
Pokazać KARTĘ nr 1, dla każdego z dzieci, które w ostatnich trzech latach ukończyło szkołę podstawową lub
zasadniczą zawodową i nie uczy się i wybrać - maksymalnie trzy przyczyny - wpisując odpowiadające im cyfry
w kolumnie „Przyczyna” .
1.
2.
3.
4.
5.

dziecko zdobyło wystarczające wykształcenie
nie warto zdobywać dalszego wykształcenia
brak szkoły blisko miejsca zamieszkania
dziecko zdawało, ale nie dostało się
dziecko ma kłopoty z nauką
Numer

6. ze względu na stan zdrowia
7. ze względów materialnych
8. dziecko podjęło pracę
9. dziecko nie chce dalej kształcić się
10. inne przyczyny

i imię dziecka*

Przyczyna
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
* numer i imię dziecka odpowiadać powinny numerowi i imieniu osoby z części C wiersze 1 i 2
3. Czy jest w gospodarstwie domowym dziecko, które w ostatnich trzech latach ukończyło szkołę średnią i dalej
się nie uczy?
1. TAK
2. NIE
Jeżeli w gospodarstwie domowym jest dziecko, które w ostatnich trzech latach ukończyło szkołę średnią i dalej się
nie uczy, przechodzimy do pyt. 4, w przeciwnym przypadku przechodzimy do pyt. 5.
4. Jaka jest tego przyczyna?
Pokazać KARTĘ nr 1, dla każdego z dzieci, które w ostatnich trzech latach ukończyło szkołę podstawową lub
zasadniczą zawodową i nie uczy się i wybrać - maksymalnie trzy przyczyny - wpisując odpowiadające im cyfry
w kolumnie „Przyczyna” .
1.
2.
3.
4.
5.

dziecko zdobyło wystarczające wykształcenie
nie warto zdobywać dalszego wykształcenia
brak szkoły blisko miejsca zamieszkania
dziecko zdawało, ale nie dostało się
dziecko ma kłopoty z nauką
Numer

6. ze względu na stan zdrowia
7. ze względów materialnych
8. dziecko podjęło pracę
9. dziecko nie chce dalej kształcić się
10. inne przyczyny

i imię dziecka*

Przyczyna
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
* numer i imię dziecka odpowiadać powinny numerowi i imieniu osoby z części C wiersze 1 i 2
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5. Czy jest Pan(i) zainteresowany(a) zakupem ubezpieczenia posagowego z celem edukacyjnym, zapewniającego
pokrycie kosztów kształcenia dzieci?
1. tak
2. nie
3. już wykupiliśmy
Jeżeli gospodarstwo domowe jest zainteresowane zakupem przechodzimy do pyt. 6, jeżeli nie jest zainteresowane
przechodzimy do pyt. 7, jeżeli już wykupiło przechodzimy do uwagi po pyt. 7.
6. Jaką składkę miesięczną mógłby(mogłaby) Pan(i) płacić na posagowe ubezpieczenie edukacyjne?
Należy udzielić odpowiedzi obwodząc kółkiem odpowiedni wariant odpowiedzi.
1. do 100 zł.
7.

2. między 100 a 200 zł.

3. ponad 200 zł.

Dlaczego nie jest Pan(i) zainteresowany(a)?
Należy udzielić odpowiedzi obwodząc kółkiem odpowiedni wariant odpowiedzi.
1. nie stać mnie na składkę

2. nie ma takiej potrzeby

3. nie wiem co to za ubezpieczenie

UWAGA: PYTANIA 8-12 DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE GOSPODARSTW DOMOWYCH Z DZIEĆMI
UCZĘSZCZAJĄCYMI NIE WYŻEJ NIŻ DO SZKOŁY ŚREDNIEJ
8. Czy w obecnym roku szkolnym został(a) Pan(i) zmuszony(a) ze względów finansowych do:
Należy udzielić odpowiedzi niezależnie, dla każdego z poniższych typów rezygnacji, obwodząc kółkiem
odpowiednie słowo
8.1 zrezygnowania z posyłania dziecka do szkoły?
8.2. zrezygnowania z podjęcia przez dziecko zajęć dodatkowych?
8.3. ograniczenia lub zawieszenia wpłat na szkołę?
8.4 zrezygnowania z korzystania przez dziecko z obiadów?
8.5. zrezygnowania z dania dziecku korepetycji?
8.6. zmiany szkoły na wymagającą mniejszych opłat?
8.7. innych ograniczeń?
9.

1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK

2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE

Jaki poziom wykształcenia chciałby Pan(i), aby uzyskały Pana(i) dzieci? Czy jest na to szansa?
Dla każdego z dzieci należy wybrać jeden z poniższych poziomów wykształcenia wpisując odpowiednią cyfrę w
kolumnie „Poziom wykształcenia”. Następnie ocenić szansę uzyskania przez dziecko wybranego poziomu
wykształcenia wpisując odpowiednią cyfrę w kolumnie „Ocena szans” .
poziom wykształcenia:
1 gimnazjum
2 zasadnicza szkoła zawodowa
3 liceum profilowane (ogólnokształcące)
4 technikum lub liceum zawodowe
5 szkoła pomaturalna
6 szkoła wyższa (licencjat)
7. szkoła wyższa (magisterium)
Numer

*

i imię dziecka*

ocena szans:
1 już osiągnęło ten poziom
2 duże szanse
3 umiarkowane szanse
4 małe szanse
5 brak szans

Poziom wykształcenia

Ocena szans

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13
9.14
numer i imię dziecka odpowiadać powinny numerowi i imieniu osoby z części C wiersze 1 i 2
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10. Czy jest Pan(i) ogólnie zadowolony(na) ze szkół, do których uczęszczają Pana(i) dzieci?
Dla każdego z dzieci, które się uczy należy wybrać jedną odpowiedź wpisując odpowiednią cyfrę w kolumnie
”Zadowolenie”
1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
5. trudno powiedzieć
Numer

i imię dziecka*

Zadowolenie
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

*

numer i imię dziecka odpowiadać powinny numerowi i imieniu osoby z części C wiersze 1 i 2

11. Czy Pana(i) dzieci korzystały(korzystają) w obecnym roku szkolnym (2002/2003) z pomocy społecznej
organizowanej w szkole?
1. TAK
2. NIE
Jeżeli dzieci korzystały z pomocy społecznej przechodzimy do pyt. 12, jeżeli nie korzystały przechodzimy do
bloku J.
12. Z jakich źródeł była ta pomoc?
Należy udzielić odpowiedzi niezależnie, dla każdego z poniższych źródeł pomocy, obwodząc kółkiem
odpowiednie słowo.
12.1. ośrodki pomocy społecznej
12.2. państwowe źródła pomocy
12.3. organizacje charytatywne świeckie
12.4. organizacje charytatywne wyznaniowe
12.5. zakładowy fundusz socjalny
12.6. powiatowe centrum pomocy rodzinie
12.7. komitet rodzicielski
12.8. inne źródła pomocy

1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK

2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE

J. KULTURA I WYPOCZYNEK
1.

Czy ktokolwiek z członków Pana(i) gospodarstwa domowego musiał z powodu braku pieniędzy zrezygnować
w ciągu ostatniego roku z:
Należy udzielić odpowiedzi niezależnie, dla każdego z poniższych działań, obwodząc kółkiem odpowiednie
słowo.
1.1. kina
1.2. teatru, opery, operetki, filharmonii, koncertu
1.3. muzeum lub wystawy
1.4. zakupu książki
1.5. zakupu prasy (gazet, tygodników, miesięczników)
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1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK

2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
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2.

Czy w ciągu ostatniego roku musieli Państwo (ktoś z dorosłych lub/i dzieci) z powodu braku pieniędzy
zrezygnować z:
Należy udzielić odpowiedzi niezależnie, dla każdego z poniższych działań, obwodząc kółkiem odpowiednie
słowo.
2.1. kolonii, obozu, innych wyjazdów grupowych dzieci
2.2. urlopu, wyjazdów dorosłych
2.3. wyjazdów rodzinnych (dorośli i dzieci)

3.

1. TAK
1. TAK
1. TAK

2. NIE
2. NIE
2. NIE

3. NIE DOTYCZY
3. NIE DOTYCZY

Czy w porównaniu do sytuacji sprzed trzech lat zaspokojenie potrzeb Pan(i) gospodarstwa domowego
związanych z kulturą i wypoczynkiem:
Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi obwodząc kółkiem odpowiednią cyfrę
1. pogorszyło się
2. poprawiło się
3. nie zmieniło się

K. OCHRONA ZDROWIA
1. Czy w ostatnim roku Pan(i) lub inny członek gospodarstwa domowego zmienił lekarza pierwszego kontaktu?
1. TAK

2. NIE

Jeżeli gospodarstwo domowe wybrało odpowiedź TAK w pytaniu 1 przechodzimy do pyt. 2, w przeciwnym
przypadku przechodzimy do pyt. 3.
2.

Co zadecydowało o zmianie lekarza pierwszego kontaktu?
Pokazać KARTĘ nr 2; należy podkreślić wszystkie wskazane przez respondenta powody i obwieść kółkiem
odpowiednie cyfry.
1. nowy przyjmuje bliżej domu
2. poprzedni odszedł z pracy
3. nowy lepiej traktuje pacjentów
4. poprzedni poświęcał pacjentom zbyt mało czasu
5. nowy cieszy się lepszą opinią
6. nowy ma większą możliwość ułatwienia dostępu do innych świadczeń medycznych
7. w miejscu pracy nowego lekarza jest lepsze wyposażenie
8. do nowego lekarza pierwszego kontaktu łatwiej się dostać, krócej się czeka
9. inne powody

3.

Czy w ciągu ostatniego roku ktokolwiek z Pan(i) gospodarstwa korzystał z usług:
Należy udzielić odpowiedzi dla każdej z poniższych placówek, obwodząc kółkiem odpowiednie słowo.
3.1. placówek służby zdrowia opłacanych przez kasę chorych
3.2. placówek, w których trzeba płacić z własnej kieszeni
3.3. placówek opłacanych przez pracodawcę, który wykupił abonament

4.

1. TAK
1. TAK
1. TAK

2. NIE
2. NIE
2. NIE

Czy ktokolwiek z członków Pana(i) gospodarstwa domowego przebywał w ostatnim roku w szpitalu?
Należy udzielić odpowiedzi niezależnie dla każdego z poniższych typów szpitali, obwodząc kółkiem odpowiednie
słowo.
4.1. prywatnym
4.2. publicznym

1. TAK
1. TAK

2. NIE
2. NIE

Jeżeli ktokolwiek z członków gospodarstwa domowego przebywał w szpitalu przechodzimy do pyt. 5, w
przeciwnym przypadku przechodzimy do pyt. 6
5.

Czy za leczenie w szpitalu płacili:
Należy udzielić odpowiedzi niezależnie, dla każdego z poniższych sposobów płatności, obwodząc kółkiem
odpowiednie słowo.
5.1. sami Państwo
5.2. kasa chorych
5.3. pracodawca, który wykupił abonament
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1. TAK

2. NIE
2. NIE
2. NIE
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6.

Czy ktokolwiek z Pana(i) gospodarstwa domowego był w ciągu ostatnich 3 miesięcy u lekarza (ogólnego/
rodzinnego lub specjalisty)?
Wstawiamy krzyżyki w odpowiednich rubrykach.
lekarz ogólny/rodzinny
specjalista
w prywatnych placówkach służby zdrowia
w publicznych placówkach służby zdrowia

6.1.
6.3.

6.2.
6.4.

Jeżeli ktokolwiek z gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich 3 miesięcy był u lekarza ogólnego/ rodzinnego
lub specjalisty, przechodzimy do pyt. 7, w przeciwnym przypadku przechodzimy do pyt. 10.
7.

Czy za korzystanie z usług lekarza płacili:
Należy udzielić odpowiedzi niezależnie, dla każdej z poniższych sposobów płatności, obwodząc kółkiem
odpowiednie słowo.
7.1. sami Państwo
7.2. kasa chorych
7.3. pracodawca, który wykupił abonament

1. TAK
1. TAK
1. TAK

2. NIE
2. NIE
2. NIE

Jeśli ktokolwiek z gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich 3 miesięcy był u lekarza opłacanego przez kasę
chorych, przechodzimy do pyt. 8, w przeciwnym przypadku przechodzimy do pyt. 10.
8. Czy zdarzyło się, że lekarz ogólny/rodzinny nie skierował na oczekiwane badania diagnostyczne, mówiąc, że:
Proszę pokazać KARTĘ nr 3 i obwieść kółkiem cyfry odpowiadające wszystkim powodom wskazanym przez
respondenta; jeśli respondent mówi, że lekarz skierował na badania nie pokazujemy karty i zaznaczamy 7.
1. brakuje środków na opłacenie takich badań
2. badania nie są potrzebne
3. zleci je specjalista, do którego został(a) Pan(i) skierowany(-a)
4. lepiej wykonać je w czasie pobytu w szpitalu
5. nie skierował i nie wyjaśnił dlaczego
6. nie pamiętam, nie wiem, nie było w ogóle mowy o badaniach diagnostycznych
7. skierował
N. nie dotyczy
Jeśli ktokolwiek z gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich 3 miesięcy był u lekarza specjalisty opłacanego
przez kasę chorych, przechodzimy do pyt. 9, w przeciwnym przypadku przechodzimy do pyt. 10.
9. Co zadecydowało o wyborze danego lekarza specjalisty? Proszę pokazać KARTĘ nr 4 i podkreślić wszystkie
decydujące powody
1. informacje o dobrej jakości pracy danego specjalisty
2. sugestie lekarza wystawiającego skierowanie do specjalisty
3. bliskość miejsca zamieszkania
4. dogodność czasu przyjęć przez specjalistę
5. wybrany specjalista pracował w szpitalu, w którym planowane było dalsze leczenie
6. wybrany specjalista pracował w szpitalu, w którym wcześniej ta osoba się leczyła
7. wcześniej już się ta osoba leczyła u tego specjalisty
8. nie pamiętam/ trudno powiedzieć
10. Czy ktokolwiek z Pana(i) gospodarstwa domowego był w ciągu ostatnich 3 miesięcy u dentysty?
Należy udzielić odpowiedzi niezależnie, dla każdej z poniższych placówek służby zdrowia, obwodząc kółkiem
odpowiednie słowo.
10.1. w prywatnych placówkach służby zdrowia 1. TAK
10.2. w publicznych placówkach służby zdrowia 1. TAK

2. NIE
2. NIE

Jeżeli ktokolwiek z gospodarstwa domowego korzystał w ciągu ostatnich 3 miesięcy z usług dentysty,
przechodzimy do pyt. 11, w przeciwnym przypadku przechodzimy do pyt. 12.
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11. Czy za korzystanie z usług dentysty płacili:
Należy udzielić odpowiedzi niezależnie, dla każdej z poniższych sposobów płatności, obwodząc kółkiem
odpowiednie słowo.
11.1. sami Państwo
1. TAK
11.2. kasa chorych
1. TAK
11.3. pracodawca, który wykupił abonament 1. TAK

2. NIE
2. NIE
2. NIE

Jeżeli ktokolwiek z gospodarstwa domowego korzystał w ciągu ostatnich 3 miesięcy z jakichkolwiek usług
placówek służby zdrowia (pobyt w szpitalu lub sanatorium, lekarz, dentysta, badania medyczne, zabiegi
rehabilitacyjne), przechodzimy do pyt. 12 w przeciwnym przypadku przechodzimy do pyt. 13.
12. Ile gospodarstwo domowe wydało w sumie (w złotych) w ostatnich 3 miesiącach na:
12.1. kupowanie usług w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w placówkach służby
zdrowia (w tym również zapłata za ponadstandardowe usługi stomatologów, ortodontów,
zapłata za sprzęt ortopedyczny, itp.)
12.2. opłaty nieformalne czyli tzw. dowody wdzięczności, które miały sprawić, że opieka będzie
lepsza lub szybciej udzielona
12.3. prezenty jako dowód szczerej wdzięczności za uzyskaną już opiekę
12.4. leczenie w szpitalu prywatnym lub publicznym, w którym opłacono leczenie szpitalne z
własnej kieszeni, oficjalnie zakupując tam usługi medyczne
12.5. opłaty w szpitalu publicznym (np. na tzw. cegiełki, opłaty za nocne dyżury, zakup leków w
aptece dla pacjenta leczonego w szpitalu)
13. Proszę powiedzieć, ile w sumie wydano w ciągu ostatnich 3 miesięcy na leki i inne artykuły
farmaceutyczne związane z chorobą w Pana(i) gospodarstwie domowym (w złotych)?
14. Czy w ciągu ubiegłego roku zdarzyło się w Pana(i) gospodarstwie domowym, że:
Należy udzielić odpowiedzi dla każdej z poniższych sytuacji, obwodząc kółkiem odpowiednie słowo.
14.1. nie starczyło pieniędzy na realizację recept lub wykupienie leków zalecanych przez lekarza 1.TAK 2.NIE
14.2. z powodu braku pieniędzy nie leczyli Państwo zębów, mimo że istniała taka potrzeba

1.TAK 2.NIE

14.3. z powodu braku pieniędzy musieli Państwo zrezygnować z uzyskania protez zębowych

1.TAK 2.NIE

14.4. z powodu braku pieniędzy musieli Państwo zrezygnować z wizyt u lekarza

1.TAK 2.NIE

14.5. z powodu braku pieniędzy musieli Państwo zrezygnować z badań
medycznych (np. badania laboratoryjne, prześwietlenia, EKG)
14.6. z powodu braku pieniędzy musieli Państwo zrezygnować z zabiegów rehabilitacyjnych

1.TAK 2.NIE
1.TAK 2.NIE

14.7. z powodu braku pieniędzy musieli Państwo zrezygnować z wyjazdu do sanatorium

1.TAK 2.NIE

14.8. z powodu braku pieniędzy musieli Państwo zrezygnować z leczenia szpitalnego

1.TAK 2.NIE

Jeżeli na pyt. 14.1 odpowiedź TAK przechodzimy do pyt. 15, jeżeli odpowiedź NIE przechodzimy do pyt. 16
15. Co uczyniliście Państwo, gdy nie starczyło pieniędzy na realizację recept lub na wykupienie leków zalecanych
przez lekarza ?
15.1. zwróciliście się do lekarza z prośbą o przepisanie innych leków
15.2. postaraliście się o dodatkowe pieniądze na wykupienie leków
15.3. zrezygnowaliście z wykupienia leków
15.4. skorzystaliście z opieki szpitalnej, gdzie zapewniono leki nieodpłatnie
15.5. skorzystaliście z rady aptekarza i wykupiliście tańsze leki
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16. Czy w porównaniu do sytuacji sprzed trzech lat zaspokojenie potrzeb zdrowotnych Pana(i) gospodarstwa
domowego:
Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi obwodząc kółkiem odpowiednią cyfrę.
1. pogorszyło się
2. poprawiło się
3. nie zmieniło się
17. Czy Pana(i) rodzina ma wystarczające informacje o zasadach korzystania ze służby zdrowia finansowanej ze
środków publicznych, w tym z możliwości zmiany lekarza pierwszego kontaktu?
1. TAK
2. NIE
18. Czy zrezygnowano w ciągu ostatniego roku z leczenia kogoś z Pana(i) gospodarstwa domowego w obawie o:
Należy udzielić odpowiedzi obwodząc kółkiem odpowiednie słowo(a).
18.1. dodatkowe opłaty 1. TAK

2. NIE

3. NIE BYŁO POTRZEBY LECZENIA

18.2. niemożność uzyskania jakiś dodatkowych zaświadczeń lub skierowań
1. TAK
2. NIE
3. NIE BYŁO POTRZEBY LECZENIA
19. Czy w porównaniu z poprzednim okresem, w czasie ostatniego roku Pan(i) lub inni członkowie gospodarstwa
domowego korzystali z placówek służby zdrowia, w których trzeba płacić z własnej kieszeni:
Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi obwodząc kółkiem odpowiednią cyfrę.
1.
2.
3.
4.
5.

częściej
rzadziej
tak samo często
nigdy nie korzystaliśmy i nie korzystamy
trudno powiedzieć

20. Ile byłby(-aby) Pan(i) skłonny(-a) wydać z dochodów gospodarstwa domowego na dobrowolne ubezpieczenie
zdrowotne oferowane przez prywatny zakład ubezpieczeń, tak aby zapewnić członkom gospodarstwa
domowego pokrycie kosztów leczenia?
Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi obwodząc kółkiem odpowiednią cyfrę.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

składka miesięczna do 100 zł
składka miesięczna 100-250 zł
składka miesięczna 250-500 zł
składka miesięczna ponad 500 zł
nie stać mnie na dodatkową składkę
nie jestem zainteresowany takim ubezpieczeniem

21. Czy z doświadczeń członków Pana(-i) gospodarstwa domowego wynika, że dostęp do lekarzy i placówek służby
zdrowia finansowanych ze środków publicznych jest obecnie łatwiejszy czy trudniejszy niż dawniej.
Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi obwodząc kółkiem odpowiednią cyfrę.
1. łatwiejszy

2. trudniejszy

3. bez zmian

4. nie wiem (nie mamy osobistych doświadczeń)

Jeżeli łatwiejszy, przechodzimy do pyt. 22, jeżeli trudniejszy, bez mian lub respondent nie wie, przechodzimy do pyt. 23
22. Dlaczego łatwiejszy? Pokazać KARTĘ nr 5; podkreślić wszystkie podane przez respondenta istotne powody
poprawy.
1. można zapisać się z wyprzedzeniem
2. można zapisać się telefonicznie
3. wizyty są na umówioną godzinę bez nadmiernego oczekiwania
4. dogodniejsze, wydłużone godziny przyjęć
5. można poradzić się lekarza przez telefon
6. lekarzom bardziej zależy na zatrzymaniu pacjentów
7. skrócił się czas oczekiwania na miejsce w szpitalu
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23. Jak ocenia Pan(i) swoje dotychczasowe życie jako całość ? Pokazać KARTĘ nr 6, poprosić o wybór jednego z
określeń i zaznaczyć je obwodząc kółkiem odpowiednią cyfrę.
1. wspaniałe
2. udane
3. dosyć dobre
4. ani dobre, ani złe
5. niezbyt udane
6. nieszczęśliwe
7. okropne

L. SYTUACJA DOCHODOWA I SPOSÓB GOSPODAROWANIA DOCHODAMI
Teraz chciał(a)bym zapytać o sytuację finansową oraz dochody Pana(i) gospodarstwa domowego. Proszę
wziąć pod uwagę dochody uzyskane przez wszystkie osoby z Pana(i) gospodarstwa domowego, wnoszące
jakikolwiek dochód (z jakiegokolwiek źródła) do wspólnego budżetu.
1.

Ile wyniósł dochód netto w zł. w poprzednim miesiącu w Pana(i) gospodarstwie domowym?

2.

Czy dochody uzyskane przez Pana(i) gospodarstwo w poprzednim miesiącu były w porównaniu z innymi
przeciętnymi miesiącami:
Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi obwodząc kółkiem odpowiednią cyfrę.
1. znacznie wyższe
2. wyraźnie niższe
3. podobne (zbliżone)

3.

Proszę ocenić, ile wyniósł przeciętny miesięczny dochód netto w zł. w Pana(i)
gospodarstwie domowym w 2002 roku.

4.

Czy przy aktualnym dochodzie netto Pana(i) gospodarstwo domowe wiąże koniec z końcem?
Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi obwodząc kółkiem odpowiednią cyfrę.
1.
2.
3.
4.
5.

z wielką trudnością
z trudnością
z pewną trudnością
raczej łatwo
łatwo

5.

Jaki jest najniższy miesięczny dochód netto w zł. potrzebny do związania końca
z końcem przez Pana(i) gospodarstwo domowe?

6.

Jaki poziom miesięcznego dochodu netto w zł Pana(i) gospodarstwa domowego gwarantuje
satysfakcjonujący poziom życia teraz i w przyszłości?

7.

Które z następujących określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania dochodem w Pana(i)
gospodarstwie domowych?
Pokazać KARTĘ nr 7, poprosić o wybór jednego z wariantów odpowiedzi i obwieść kółkiem odpowiednią cyfrę.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

starcza na wszystko i jeszcze oszczędzamy na przyszłość
starcza na wszystko bez specjalnych wyrzeczeń lecz nie oszczędzamy na przyszłość
żyjemy oszczędnie i dzięki temu starcza na wszystko
żyjemy bardzo oszczędnie aby odłożyć na poważniejsze zakupy
pieniędzy starcza na najtańsze jedzenie, ubranie i opłatę za mieszkanie oraz spłatę kredytu
pieniędzy starcza na najtańsze jedzenie, ubranie oraz opłatę za mieszkanie, ale nie starcza na spłatę kredytu
pieniędzy starcza tylko na najtańsze jedzenie i ubranie, ale nie starcza na opłatę za mieszkanie
pieniędzy starcza tylko na najtańsze jedzenie, ale nie starcza na ubranie
pieniędzy nie starcza nawet na najtańsze jedzenie
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8.

Czy stałe dochody Pana(i) gospodarstwa domowego pozwalają na zaspokojenie bieżących potrzeb?
1. TAK

2. NIE

Jeżeli dochody gospodarstwa domowego nie pozwalają na zaspokojenie bieżących potrzeb przechodzimy do pyt.
9, jeżeli natomiast pozwalają przechodzimy do pyt. 10.
9.

Jakie działania podejmuje Pana(i) gospodarstwo domowe dla zaspokojenia bieżących potrzeb?
Należy udzielić odpowiedzi niezależnie, dla każdego z poniższych działań, obwodząc kółkiem odpowiednie
słowo.
9.1. wykorzystuje zgromadzone oszczędności
1. TAK
2. NIE
9.2. wyzbywa się posiadanego majątku (sprzedaje dobra rzeczowe) lub oddaje
rzeczy pod zastaw (do lombardu)
1. TAK
2. NIE
9.3. ogranicza bieżące potrzeby
1. TAK
2. NIE
9.4. zaciąga pożyczki, kredyty
1. TAK
2. NIE
9.5 korzysta z pomocy krewnych
1. TAK
2. NIE
9.6 korzysta z pomocy kościoła
1. TAK
2. NIE
9.7. korzysta z pomocy opieki społecznej
1. TAK
2. NIE
9.8. członek gospodarstwa podejmuje dodatkową pracę
1. TAK
2. NIE
9.9. podejmuje inne działania
1. TAK
2. NIE
9.10. nie podejmuje żadnych działań
1. TAK
2. NIE

10. Czy ktoś w Pana(i) gospodarstwie domowym ma któreś z niżej wymienionych ubezpieczeń?
Należy udzielić odpowiedzi dla każdego z ubezpieczeń, obwodząc kółkiem odpowiednie słowo .
10.1. ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu
10.2. ubezpieczenie AutoCasco
10.3. ubezpieczenie OC dotyczące działalności rolniczej
10.4. ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego
10.5. ubezpieczenie mieszkania (domu)
10.6. ubezpieczenie na życie
10.7. ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym
10.8. ubezpieczenie posagowe, zaopatrzenia dzieci
10.9. ubezpieczenie rentowe
10.10. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
10.11. ubezpieczenie chorobowe
10.12. ubezpieczenie kredytu
10.13. ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
10.14. ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanego zawodu
10.15. ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
10.16. ubezpieczenie rolnicze (upraw)

1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK
1. TAK

2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE

Jeśli w pyt. 10 została zaznaczona choćby jedna odpowiedź TAK, przechodzimy do pyt. 11 i 12; jeśli zaznaczone
zostały same odpowiedzi NIE, przechodzimy do pyt. 13
11. Co zadecydowało, że kupili Państwo jakieś ubezpieczenie?
Należy udzielić odpowiedzi dla każdego z poniższych powodów, obwodząc kółkiem odpowiednie słowo.
11.1. obowiązek ubezpieczenia
11.2. obawa o przyszłość rodziny (gospodarstwa domowego)
11.3. nieszczęśliwe zdarzenie w życiu rodziny (znajomych)
11.4. sugestia, rada znajomych
11.5. reklama
11.6. namowa agenta ubezpieczeniowego
11.7. inne przyczyny
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1. TAK
1. TAK
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2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
2. NIE
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12. Czy jakieś z powyższych ubezpieczeń było konieczne w związku z uzyskaniem kredytu?
Jeżeli posiada jakieś z wymienionych ubezpieczeń, należy udzielić odpowiedzi niezależnie dla każdego
ubezpieczenia, obwodząc kółkiem odpowiednie słowo.
12.1. ubezpieczenie na życie
12.2. ubezpieczenie AutoCasco samochodu
12.3. ubezpieczenie mieszkania (domu)

1. TAK
1. TAK
1. TAK

2. NIE
2. NIE
2. NIE

13. Czy w porównaniu do sytuacji sprzed trzech lat sytuacja dochodowa Pana(i) gospodarstwa domowego:
Należy wybrać jeden z wariantów odpowiedzi obwodząc kółkiem odpowiednią cyfrę.
1. pogorszyła się
2. poprawiła się
3. nie zmieniła się
14. Czy w okresie minionych trzech lat Pana(-i) gospodarstwo domowe musiało ograniczyć lub zrezygnować z:
14.1. z oszczędzania
1. TAK
14.2. z zakupów
1. TAK
14.3. z posiadanych ubezpieczeń 1. TAK

2. NIE
2. NIE
2. NIE

15. Czy w okresie minionych trzech lat Pana(-i) gospodarstwo domowe:
15.1. zwiększyło oszczędności
15.2. zwiększyło zakupy
15.3. wykupiło nowe lub dodatkowe ubezpieczenie

1. TAK
1. TAK
1. TAK

2. NIE
2. NIE
2. NIE

16. Gdyby w tym roku dochody Pana(-i) gospodarstwa domowego wzrosły, to na co w pierwszym rzędzie
przeznaczone by zostały dodatkowe pieniądze spośród poniższych możliwości? Pokazać KARTĘ nr 8, poprosić
o wybór dwóch możliwości i obwieść kółkiem odpowiednie cyfry.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

powiększenie lokat bankowych
kupno państwowych papierów wartościowych
udział w funduszu inwestycyjnym (powierniczym)
kupno akcji
kupno dodatkowych ubezpieczeń
rozszerzenie posiadanych ubezpieczeń
inne

M. KOMPUTER I INTERNET
Pytania 1-2 do gospodarstw domowych wyposażonych w komputer (odpowiedź TAK w pytaniu F. 9.13)
1. Czy z komputera domowego można korzystać z Internetu i poczty elektronicznej?
1. tak  PRZEJŚĆ DO PYTANIA 4
2. nie
3. nie wiem
2. Który z tych powodów najlepiej opisuje, dlaczego Pana(-i) gospodarstwo domowe nie ma dostępu do Internetu?
Pokazać KARTĘ nr 9; można zaznaczyć najwyżej 3 możliwości.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

brak odpowiedniego sprzętu
wystarczające możliwości korzystania z Internetu gdzie indziej
Internet nie jest potrzebny, nie ma nic ciekawego do zaoferowania
obawa o prywatność w Internecie
Internet może być szkodliwy, np. może demoralizować dzieci, zabierać czas
zbyt duże koszty dostępu
inny

3. Jak Pan(i) sądzi, czy do końca tego roku w Pana(i) gospodarstwie domowym będzie dostęp do Internetu?
1. na pewno tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. na pewno nie
5. trudno powiedzieć
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Pytania 4-5 do gospodarstw domowych z komputerem podłączonym do Internetu
4. W jaki sposób członkowie Pana(-i) gospodarstwa domowego łączą się z Internetem z domu? (dopuszczalne jest
zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

przez telefon stacjonarny (z TP S.A.)
przez telefon stacjonarny (inny niż TP S.A operator)
przez telewizję kablową
przez telefon komórkowy
dekoder telewizyjny
połączenie radiowe
w inny sposób
nie wiem

5. Od jak dawna Internet jest w Pana(i) domu? Proszę podać rok podłączenia. [_________]

Pytania 6-9 do respondentów posiadających dzieci w wieku do 16 lat
6. Czy Pana(i) dziecko/dzieci używa(ją) komputera w domu lub poza domem?
1. TAK

2. NIE

3. NIE WIEM

7. Czy Pana(i) dziecko/dzieci korzysta(ją) z Internetu w domu lub poza domem?
1. TAK

2. NIE

3. NIE WIEM

Jeżeli w pyt. 6 i/lub 7 zaznaczono odpowiedź TAK przechodzimy do pyt. 8, w przeciwnym przypadku kończymy
wywiad.

8. (jeśli dziecko/dzieci korzysta/ją z komputera/Internetu w domu) Ile godzin tygodniowo spędzało(-ły) przeciętnie
Pana(-i) dziecko/dzieci korzystając z komputera i Internetu w ostatnim miesiącu? (jeśli respondent nie wie,
proszę wpisać w odpowiednich rubrykach 88).
Numer

i imię dziecka *

komputer

w tym Internet

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

* numer i imię dziecka z części I/C - skład gospodarstwa domowego
9. Czy ogólnie rzecz biorąc jest Pan(i) zadowolony, czy też zaniepokojony tym, jak i ile Pana(i) dziecko/dzieci
korzysta(-ją) z komputera/Internetu?
1.
2.
3.
4.
5.

zdecydowanie zadowolony
raczej zadowolony
raczej zaniepokojony
zdecydowanie zaniepokojony
trudno powiedzieć/ nie wiem
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Nr kolejny ankiety w ramach województwa I___I___I___I
Polskie Towarzystwo Statystyczne
Biuro Badań i Analiz Statystycznych
tel: 608 32 74, fax: 608 31 87

DIAGNOZA SPOŁECZNA 2003
niezależne badanie
realizowane przez Radę Monitoringu Społecznego

CZĘŚĆ II

indywidualna

MĘŻCZYZNA*
Numer identyfikacyjny gospodarstwa domowego (taki sam jak w części C ) I____I____I____I____I
Numer osoby (przepisać z części - C) I___I___I
Imię (przepisać z części - C)

Ludzie różnią się między sobą. Żyją w różnych warunkach i w odmienny sposób odczuwają
to, co spotyka ich na codzień; różnie radzą sobie z tym, co niesie życie.
Ten kwestionariusz dotyczy tego, jak Pan osobiście widzi swoje życie. Większość pytań
powinna być interesująca, niektóre mogą być nudne i męczące, wiele będzie łatwych — chodzi
przecież o Pana życie, a nie o jakiś nieznany problem; ale niektóre pytania będą trudne. Proszę
odpowiedzieć na nie tak, jak Pan potrafi.
Niekiedy może Pan odnosić wrażenie, że już na jakiś temat Pan odpowiadał, a my pytamy o to
samo w odmienny sposób. I będzie miał Pan rację. Próbujemy znaleźć najlepszy sposób pytania.
Proszę się też nie dziwić, że skaczemy z tematu na temat — zestawy pytań zostały ułożone losowo.
Może być Pan pewny naszej dyskrecji. Wszystkie odpowiedzi wykorzystane będą tylko i
wyłącznie do celów naukowych w zbiorczych analizach statystycznych.
Przy pytaniach mogą być podane różne możliwe odpowiedzi. Proszę podkreślić tę z nich,
która najlepiej odpowiada Pana sytuacji. Przy niektórych pytaniach będzie można podkreślić
więcej niż jedną odpowiedź. Jeżeli przy jakimś pytaniu nie ma do wyboru gotowych odpowiedzi,
proszę wpisać w miejscu do tego przeznaczonym właściwą informację.
Uprzejmie prosimy o samodzielne wypełnienie ankiety, bez pomocy innych członków rodziny.
Chodzi tutaj bowiem o indywidualne oceny i odczucia, a nie o uzgodnione z innymi ludźmi opinie.
Jeśli nie będzie Pan potrafił sobie poradzić z odpowiedzią na jakieś pytania, proszę zwrócić się o
pomoc do ankietera.

* Kwestionariusz miał dwie formy: żeńską i męską
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1. Pana data urodzenia I___I___I

I___I___I

dzień

I___I___I

miesiąc

rok (dwie ostatnie cyfry)

2. Co uważa Pan za najważniejszy warunek udanego, szczęśliwego życia (PROSZĘ WYBRAĆ I PODKREŚLIĆ
NAJWYŻEJ TRZY WARTOŚCI):
1. PIENIĄDZE
2. DZIECI
3. UDANE MAŁŻEŃSTWO
4. PRACA
5. PRZYJACIELE
6. OPATRZNOŚĆ, BÓG
7. POGODA DUCHA, OPTYMIZM
8. UCZCIWOŚĆ
9. ŻYCZLIWOŚĆ I SZACUNEK OTOCZENIA
10. WOLNOŚĆ, SWOBODA
11. ZDROWIE
12. WYKSZTAŁCENIE
13. SILNY CHARAKTER
14. INNE

3. Jak ocenia Pan swoje całe dotychczasowe życie, czy mógłby Pan powiedzieć, że było? (proszę podkreślić
właściwą odpowiedź)
1. WSPANIAŁE
2. UDANE
3. DOSYĆ DOBRE
4. ANI DOBRE, ANI ZŁE
5. NIEZBYT UDANE
6. NIESZCZĘŚLIWE
7. OKROPNE
4. Kiedy żyło się Panu łatwiej — przed 1989 rokiem czy obecnie?
1. łatwiej żyło mi się przed rokiem 1989
2. obecnie żyje mi się łatwiej
3. trudno powiedzieć
4. jestem za młody, żeby pamiętać czasy sprzed 1989 r.
W ostatnich miesiącach: (NIE DOTYCZY oznacza brak żony)
5. Oczekiwania żony wobec Pana były tak duże, że nie mógł im Pan sprostać
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY 4. NIE DOTYCZY
6. Żona wydawała wspólne pieniądze w sposób zbyt rozrzutny
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY 4. NIE DOTYCZY
7. Problemy i kłopoty żony przysparzały zmartwień i utrudniały Panu życie
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY 4. NIE DOTYCZY

W ostatnich miesiącach: (NIE DOTYCZY oznacza brak dzieci na utrzymaniu)
8. Wątpił Pan, czy własne dzieci są wystarczająco pracowite i twarde, aby dać sobie radę w życiu
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY 4. NIE DOTYCZY
9. Musiał Pan wysłuchiwać skarg na swoje dzieci (np. w szkole, od sąsiadów, od innych rodziców)
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY 4. NIE DOTYCZY
10. Poniósł Pan jakieś koszty w związku z tym, co zrobiły Pana dzieci
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY 4. NIE DOTYCZY
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11. Dzieci lekceważyły sobie i odrzucały Pana pomoc, rady i wskazówki
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY 4. NIE DOTYCZY
12. Czuł Pan, że traci wpływ na swoje dzieci
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY 4. NIE DOTYCZY
W ostatnich miesiącach: (NIE DOTYCZY oznacza brak rodziców, teściów lub krewnych w podeszłym wieku)
13. Ktoś z rodziców, teściów lub starszych krewnych narzekał na Pana i był wyjątkowo wobec Pana krytyczny
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY 4. NIE DOTYCZY
14. Czuł się Pan odpowiedzialny za zapewnienie opieki i dobre samopoczucie rodziców lub starszych krewnych
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY 4. NIE DOTYCZY
15. Niepokoił Pana stan zdrowia lub sprawność umysłu któregoś z rodziców lub jakiegoś starszego krewnego
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY 4. NIE DOTYCZY
16. Problemy i kłopoty rodziców, teściów lub innych krewnych w podeszłym wieku przysparzały zmartwień i
utrudniały Panu życie
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY 4. NIE DOTYCZY
W ostatnich miesiącach:
17. Czuł Pan, że Pana źródło dochodów jest niestałe i niepewne
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY 4. NIE DOTYCZY
18. Problemy i kłopoty finansowe przysparzały zmartwień i utrudniały Panu życie
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY
W ostatnich miesiącach: (NIE DOTYCZY oznacza brak pracy zarobkowej)
19. Czuł Pan, że Pana praca jest zbyt uciążliwa, brudna lub niebezpieczna
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY 4. NIE DOTYCZY
20. Odczuwał Pan nadmiar obowiązków w pracy, którym nie mógł podołać
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY 4. NIE DOTYCZY
21. Był Pan traktowany niesprawiedliwie przez innych w pracy
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY 4. NIE DOTYCZY
W ostatnich miesiącach:
22. Odczuwał Pan nadmierne zatłoczenie w miejscu zamieszkania, np. że za dużo osób mieszka w Pana mieszkaniu,
w klatce schodowej, w całym domu
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY
23. Obawiał się Pan przestępczości, narkomanii, chuligaństwa w swojej dzielnicy, osiedlu, okolicy
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY
24. Problemy związane z sąsiadami lub innymi ludźmi z okolicy zatruwały Panu życie
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY
W ostatnich miesiącach:
25. Odczuwał Pan dolegliwości fizyczne, takie na przykład jak łamanie w kościach, trudności z oddychaniem itp.,
które utrudniały Panu wychodzenie z domu, chodzenie po schodach itp.
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY
26. Problemy ze zdrowiem utrudniały Panu wykonywanie codziennych zajęć lub branie udziału w innych zajęciach
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY
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W ostatnich miesiącach:
27. Załatwiał Pan jakąś sprawę urzędową
1. TAK
2. NIE (jeśli NIE, proszę przejść do pytania 31)
28. Nie mógł Pan sprawnie, szybko i bez trudności załatwić jakiejś sprawy urzędowej
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY
29. Musiał Pan szukać znajomości lub innych sposobów, aby załatwić jakąś sprawę urzędową
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY
30. Czuł się Pan całkowicie bezsilny i upokorzony przy załatwianiu jakiejś sprawy urzędowej
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY
W ostatnich miesiącach: (NIE DOTYCZY oznacza, że nie było potrzeby korzystania z usług medycznych)
31. Nie wiedział Pan, gdzie się zwrócić o pomoc lekarską dla siebie lub kogoś bliskiego
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY 4. NIE DOTYCZY
32. Nie miał Pan zaufania do służby zdrowia, jeżeli chodzi o pomoc Panu lub komuś bliskiemu
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY 4. NIE DOTYCZY
33. Zrezygnował Pan, mimo potrzeby, z wizyty u lekarza, ponieważ byłoby to zbyt kłopotliwe, uciążliwe lub drogie
1. CZĘSTO
2. ZDARZYŁO SIĘ
3. NIGDY 4. NIE DOTYCZY
Czy w okresie minionego roku?
34. Podjął Pan lepiej płatną lub dodatkową pracę

1. TAK 2. NIE

35. Zainwestował Pan jakieś pieniądze w produkcję, handel lub usługi 1. TAK 2. NIE
36. Zarobił Pan jakieś pieniądze na akcjach, obligacjach lub przenoszeniu pieniędzy na kontach bankowych
1. TAK 2. NIE
37. Zdobył Pan nowe kwalifikacje lub umiejętności z myślą o możliwości lepszych zarobków
1. TAK 2. NIE
38. Jak ocenia Pan materialny poziom swego obecnego życia:
1. WSPANIAŁY
2. DOBRY
3. DOSYĆ DOBRY
4. ANI DOBRY, ANI ZŁY
5. NIEZBYT DOBRY
6. ZŁY
7. TRAGICZNY
39. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu materialny poziom Pana obecnego życia odpowiada Pana aspiracjom,
temu co Pan by chciał, pragnął:
1. zupełnie nie odpowiada
2. w minimalnym stopniu odpowiada
3. w niewielkim stopniu odpowiada
4. w połowie jest tak dobry, jak bym tego chciał
5. w znacznym stopniu odpowiada
6. prawie całkowicie odpowiada
7. odpowiada w pełni lub nawet jest lepszy od tego, czego bym pragnął
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40. Biorąc wszystko razem pod uwagę, jak oceniłby Pan swoje życie w tych dniach -- czy mógłby Pan
powiedzieć, że jest:
1. BARDZO SZCZĘŚLIWY
2. DOSYĆ SZCZĘŚLIWY
3. NIEZBYT SZCZĘŚLIWY
4. NIESZCZĘŚLIWY
41. Proszę porównać materialny poziom swego obecnego życia z tym, co ma większość mężczyzn w Pana
wieku, czy z porównania tego wynika, że materialny standard Pana życia jest:
1. znacznie gorszy niż przeciętnie
2. gorszy
3. nieco gorszy
4. taki sam, jak poziom przeciętnego mężczyzny w moim wieku
5. nieco lepszy niż przeciętnie
6. lepszy
7. dużo lepszy niż przeciętnie.
42. Czy w ostatnim roku korzystał Pan z usług?
42.1. placówek zdrowia opłacanych przez kasy chorych

1. TAK

2. NIE

42.2. placówek, w których trzeba płacić z własnej kieszeni

1. TAK

2. NIE

42.3. placówek opłacanych przez pracodawcę, który wykupił abonament

1. TAK

2. NIE

43. Jak często w minionych miesiącach zdarzało się Panu być tak załamanym, że myślał Pan o samobójstwie:
1. BARDZO CZĘSTO
2. DOSYĆ CZĘSTO
3. RZADKO
4. NIGDY
44. Czy zdarzyło się w okresie ostatniego roku, że nie przerwał Pan pracy zarobkowej, choć lekarz wypisał
zwolnienie lekarskie z powodu choroby?
1. TAK
2. NIE
3. NIE PRACUJĘ

45. Czy ma Pan zaufanie do instytucji finansowych?
45.1. polskich

1. TAK

2. NIE

3. NIE MAM ZDANIA

45.2. zagranicznych 1. TAK

2. NIE

3. NIE MAM ZDANIA

46. Czy w poprzednim roku korzystał Pan z usług lekarzy ogólnych, rodzinnych lub lekarzy specjalistów
opłacanych przez kasy chorych?
1. TAK
2. NIE
47. — jeśli TAK, to czy w porównaniu z wcześniejszymi doświadczeniami warunki leczenia:
1. POPRAWIŁY SIĘ
2. NIE ZMIENIŁY SIĘ
3. POGORSZYŁY SIĘ
4. TRUDNO POWIEDZIEĆ
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48. Czy ma Pan zaufanie do następujących instytucji finansowych?
48.1. banków

1. TAK

2. NIE

3. NIE MAM ZDANIA

48.2. towarzystw ubezpieczeń na życie

1. TAK

2. NIE

3. NIE MAM ZDANIA

48.3. towarzystw ubezpieczeń majątkowych

1. TAK

2. NIE

3. NIE MAM ZDANIA

48.4. funduszy inwestycyjnych (powierniczych)

1. TAK

2. NIE

3. NIE MAM ZDANIA

48.5. funduszy emerytalnych

1. TAK

2. NIE

3. NIE MAM ZDANIA

48.6. giełdy

1. TAK

2. NIE

3. NIE MAM ZDANIA

49. Czy w ostatnich trzech latach był Pan w szpitalu?

1. TAK

2. NIE

50. — jeśli TAK, to które z niżej podanych czynników miały największe znaczenie dla decyzji o wyborze szpitala
(prosimy zaznaczyć wszystkie decydujące powody):
1. wybrał Pan szpital kierując się sugestiami lekarza, który wystawił skierowanie do szpitala
2. wyboru szpitala dokonał pracownik pogotowia ratunkowego
3. wybrał Pan szpital kierując się własnymi informacjami o jakości pracy różnych szpitali
4. wybrał Pan dany szpital dlatego, że jest najbliżej miejsca zamieszkania

51. Czy czuje się Pan kochany i darzony zaufaniem?

1. TAK

2. NIE

52. Czy czuje się Pan osamotniony, mimo że tego nie chce?

1. TAK

2. NIE

53. Ile osób zalicza Pan do grona swoich przyjaciół ?

I__________I

54. Proszę zaznaczyć, jak zazwyczaj Pan reaguje na kłopoty czy trudne sytuacje w swoim życiu? (można
podkreślić więcej niż jedną z możliwości)
1. zwracam się o radę i pomoc do innych ludzi
2. mobilizuję się i przystępuję do działania
3. sięgam po alkohol
4. pocieszam się myślą, że mogło być jeszcze gorzej, lub że innym jest jeszcze gorzej
5. poddaję się, nie wiem co robić
6. zażywam środki uspokajające
7. modlę się o pomoc do Boga
8. zajmuję się innymi rzeczami, które odwracają moją uwagę i poprawiają nastrój
55. Czy ma Pan jakieś konkretne plany na najbliższą przyszłość (kilka lat), cele, do których Pan usilnie dąży
1. TAK
2. NIE
56. Jak silne w tych dniach jest Pana pragnienie życia? (proszę zakreślić odpowiednią cyfrę na poniższej skali)
1--------2--------3--------4--------5--------6--------7--------8--------9--------10
w ogóle
bardzo mocno
nie chce mi
chce mi się żyć
się żyć
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57. Poniżej w oddzielonych poziomymi liniami okienkach N, O, P itd. opisane są różne kategorie odczuć i
zachowań. W każdym punkcie proszę przeczytać uważnie wszystkie cztery twierdzenia i wybrać jedno,
które najlepiej oddaje Pana odczucia lub przekonania z okresu ostatniego miesiąca. Proszę zaznaczyć
swój wybór obwodząc kółkiem odpowiednią cyfrę (0, 1, 2 lub 3).
N. 0. Sądzę, że nie wyglądam gorzej niż dawniej.
1. Martwię się tym, że wyglądam staro lub nieatrakcyjnie.
2. Czuję, że wyglądam coraz gorzej.
3. Jestem przekonany, że wyglądam okropnie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O. 0. Mam co najmniej równie dużo zapału do pracy jak dawniej.
1. Z trudem przychodzi mi się zabrać do zrobienia czegokolwiek.
2. Z ogromnym wysiłkiem zmuszam się do zrobienia czegokolwiek.
3. Nie jestem w stanie nic zrobić.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. 0. Sypiam co najmniej równie dobrze jak dawniej.
1. Sypiam gorzej niż dawniej.
2. Rano budzę się teraz o 1-2 godziny wcześniej i trudno jest mi ponownie zasnąć.
3. Budzę się kilka godzin za wcześnie i nie mogę ponownie zasnąć.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q. 0. Nie męczę się bardziej niż dawniej.
1. Męczę się łatwiej niż dawniej.
2. Męczy mnie prawie wszystko, co robię.
3. Jestem zbyt zmęczony, aby cokolwiek robić.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R. 0. Apetyt mam nie gorszy niż dawniej.
1. Obecnie mam trochę gorszy apetyt.
2. Apetyt mam wyraźnie gorszy.
3. Nie mam w ogóle apetytu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------T. 0. Nie martwię się o swoje zdrowie bardziej niż dawniej.
1. Martwię się swoimi dolegliwościami, takimi jak: bóle, rozstrój żołądka lub zaparcia.
2. Bardzo się martwię o stan swojego zdrowia; ciągle o tym myślę.
3. Tak bardzo martwi mnie stan mojego zdrowia, że nie mogę o niczym innym myśleć.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U. 0. Moje zainteresowanie sprawami seksu nie zmniejszyło się.
1. Obecnie jestem mniej zainteresowany sprawami seksu.
2. Sprawy seksu znacznie mniej mnie interesują.
3. Utraciłem wszelkie zainteresowanie sprawami seksu.

58. Jakie wykształcenie miał Pana OJCIEC (lub główny opiekun/opiekunka), gdy miał Pan 14 lat:
0.
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.

niepełne podstawowe
podstawowe
zawodowe
niepełne średnie
średnie zawodowe
średnie ogólnokształcące
niepełne wyższe (w tym pomaturalne)
wyższe

59. Jak często przeciętnie w ciągu miesiąca bierze Pan udział w nabożeństwach lub innych spotkaniach o
charakterze religijnym? (jeśli rzadziej niż raz w miesiącu — proszę wpisać 0)
________ razy w miesiącu
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60. Poniżej wymienionych jest kilkanaście dolegliwości związanych ze zdrowiem. Proszę powiedzieć, czy w
okresie MINIONEGO MIESIĄCA zdarzało się Panu doświadczać tych dolegliwości. Jeśli jakiejś dolegliwości
w ogóle nie miał Pan w okresie minionego miesiąca, proszę zakreślić cyfrę 1; jeśli doświadczał Pan jakiejś
dolegliwości rzadziej niż przez połowę minionego miesiąca, proszę zakreślić cyfrę 2; jeśli jakaś dolegliwość
dokuczała Panu co najmniej przez połowę minionego miesiąca, proszę zaznaczyć cyfrę 3.

W MINIONYM MIESIĄCU:

Nie
miałem

Miewałem
rzadziej
niż przez 15 dni

Miewałem
co najmniej
przez połowę miesiąca

60.1. silne bóle głowy

1

2

3

60.2. bóle brzucha lub wzdęcia

1

2

3

60.3. ból albo napięcie mięśni karku i ramion

1

2

3

60.4. bóle w klatce piersiowej lub sercu

1

2

3

60.5. suchość w ustach lub gardle

1

2

3

60.6. napady pocenia się

1

2

3

60.7. uczucie duszności

1

2

3

60.8. łamanie i bóle w całym ciele

1

2

3

60.9. gwałtowne bicie serca (palpitacje)

1

2

3

60.10. dreszcze lub drgawki

1

2

3

60.11. uczucie parcia na pęcherz i częstsze oddawanie moczu 1

2

3

60.12. uczucie zmęczenia nie związanego z pracą

1

2

3

60.13. zaparcia

1

2

3

60.14. krwawienie z nosa

1

2

3

60.15. gwałtowne skoki ciśnienia krwi

1

2

3

61. Czy Pana zdaniem reformy w Polsce po 1989 roku udały się ogólnie, czy raczej nie udały?
1. udały się
2. nie udały się
3. trudno powiedzieć
62. Czy zmiany, jakie zaszły w Polsce od 1989 r. miały wpływ na Pana życie?

1. TAK

2. NIE

63. — jeżeli TAK, to czy ogólnie rzecz biorąc ten wpływ był raczej korzystny czy raczej niekorzystny?
1. bardzo niekorzystny
2. raczej niekorzystny
3. raczej korzystny
4. bardzo korzystny
5. trudno powiedzieć

64. Czy pali Pan papierosy?

1. TAK

2. NIE

65. — jeżeli TAK, to ile przeciętne sztuk papierosów dziennie Pan wypala? ________ sztuk
66. — jeżeli NIE, to czy kiedykolwiek w życiu palił Pan papierosy?
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67. Chcielibyśmy, aby Pan ocenił teraz poszczególne dziedziny swego życia i powiedział, w jakim stopniu jest
Pan z każdej z nich zadowolony. Oceny prosimy zaznaczyć obwodząc kółkiem wybraną cyfrę obok danej
dziedziny życia. Poszczególne cyfry oznaczają:
1 - BARDZO ZADOWOLONY
2 - ZADOWOLONY
3 - DOSYĆ ZADOWOLONY
4 - DOSYĆ NIEZADOWOLONY
5 - NIEZADOWOLONY
6 - BARDZO NIEZADOWOLONY
7 - nie dotyczy
W jakim stopniu zadowolony jest Pan:
67.1. ze swoich stosunków z najbliższymi w rodzinie

1

2

3

4

5

6

7

67.2. z sytuacji finansowej własnej rodziny

1

2

3

4

5

6

7

67.3. ze stosunków z kolegami (grupą przyjaciół)

1

2

3

4

5

6

7

67.4. z obecnych dochodów rodziny `

1

2

3

4

5

6

7

67.5. z możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych 1

2

3

4

5

6

7

67.6. ze stanu swojego zdrowia

1

2

3

4

5

6

7

67.7. ze swoich osiągnięć życiowych

1

2

3

4

5

6

7

67.8. z sytuacji w kraju

1

2

3

4

5

6

7

67.9. z warunków mieszkaniowych

1

2

3

4

5

6

7

67.10. z miejscowości, w której Pan żyje

1

2

3

4

5

6

7

67.11. z poziomu dostępnych dóbr i usług

1

2

3

4

5

6

7

67.12. z perspektyw na przyszłość

1

2

3

4

5

6

7

67.13. z życia seksualnego

1

2

3

4

5

6

7

67.14. ze swego wykształcenia

1

2

3

4

5

6

7

67.15. ze sposobu spędzania wolnego czasu

1

2

3

4

5

6

7

67.16. z norm moralnych panujących w otoczeniu

1

2

3

4

5

6

7

67.17. z pracy

1

2

3

4

5

6

7

67.18. z dzieci

1

2

3

4

5

6

7

67.19. z małżeństwa

1

2

3

4

5

6

7

67.20. ze stanu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania

1

2

3

4

5

6

7

68. Czy, biorąc wszystko razem pod uwagę, miniony rok należał w Pana życiu do udanych ? 1. TAK

2. NIE

69. Od czego lub od kogo zależało to, że miniony rok należał do udanych lub do nieudanych? (można wybrać
więcej niż jedną odpowiedź)
1. od władz
2. ode mnie samego
3. od innych ludzi
4. od losu (opatrzności)
70. Czy w ciągu ostatnich trzech lat zdarzyło się, że angażował się Pan w działania
na rzecz społeczności lokalnej (gminy, osiedla, miejscowości)?

1. TAK

2. NIE

W MINIONYM ROKU:
71. korzystałem z porad psychologa (psychiatry) 1. TAK

2.NIE

72. piłem za dużo alkoholu

1. TAK

2.NIE

73. próbowałem narkotyków

1. TAK

2.NIE

© Rada Monitoringu Społecznego (01.02.2003)

9

74. zmarł ktoś bliski mi 1. TAK

2.NIE

75. — jeśli TAK, to kto to był (proszę podkreślić):
1. matka
2. ojciec
3. żona (narzeczona, dziewczyna)
4. dziecko
5. brat /siostra
6. babcia /dziadek
7. przyjaciel
8. inna bliska osoba
W MINIONYM ROKU:
76. nie mogłem znaleźć pracy po ukończeniu szkoły

1. TAK

2. NIE

3. NIE DOTYCZY

77. zostałem przeniesiony na gorsze stanowisko

1. TAK

2. NIE

3. NIE DOTYCZY

78. ominął mnie awans zawodowy

1. TAK

2. NIE

3. NIE DOTYCZY

79. awansowałem

1. TAK

2. NIE

3. NIE DOTYCZY

80. miałem poważne problemy z szefem

1. TAK

2. NIE

3. NIE DOTYCZY

81. otworzyłem własny interes, założyłem firmę

1. TAK

2. NIE

82. na prowadzonych interesach straciłem dużo pieniędzy

1. TAK

2. NIE

3.NIE DOTYCZY

83. z konieczności podjąłem pracę niezgodną z kwalifikacjami

1. TAK

2. NIE

3. NIE DOTYCZY

84. okradziono mnie

1. TAK

2. NIE

85. zostałem napadnięty i pobity

1. TAK

2. NIE

86. włamano się do mojego domu lub samochodu

1. TAK

2. NIE

87. oskarżono mnie o dokonanie czynu, za który grozi kara więzienia lub grzywna

1. TAK

88. byłem zatrzymany przez policję

1. TAK

2. NIE

89. zostałem oskarżony w sprawie cywilnej

1. TAK

2. NIE

90. bliska osoba została aresztowana lub miała kłopoty z prawem

1. TAK

2. NIE

2. NIE

91. byłem dyskryminowany ze względu na narodowość, wygląd, przekonania lub z innych powodów
1. TAK 2. NIE
92. moje mieszkanie (dom) zostało poważenie zniszczone

1. TAK

2. NIE

93. przeprowadzony został remont mojego mieszkania (domu)

1. TAK

2. NIE

94. miałem kłopoty z właścicielem lub zarządcą budynku, w którym mieszkam (mieszkałem)
1. TAK 2. NIE 3. NIE DOTYCZY
95. Czy brał Pan udział w ostatnich wyborach samorządowych?

1. TAK

2. NIE

96. Czy zna Pan nazwisko obecnego wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta?
1. TAK

2. NIE

97. Jaki okres był w Pana dorosłym życiu po wojnie najlepszy (ogólnie, biorąc wszystko pod uwagę)? (proszę zakreślić
lata wyznaczające ten najlepszy okres)
1945,6,7,8,9,1950,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1960,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1970,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1980,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1990,1,2,3,4,5,6,7,8,9,2000,1,2,2003
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98. Gdyby wygrał Pan jakiś zakład o 200 zł. i miał do wyboru: wziąć od razu 200 zł. lub rzucać monetą i albo
nic nie dostać, jeśli wypadnie reszka, albo dostać 400 zł., jeśli wypadnie orzeł - to co by Pan wybrał?
1. wziąć 200 zł. od razu
2. rzucać monetą i albo nic nie dostać, albo dostać 400 zł.
99. Które z podanych stwierdzeń o demokracji jest Panu najbliższe?
1. demokracja ma przewagę nad wszelkimi innymi formami rządów
2. niekiedy rządy demokratyczne mogą być lepsze niż rządy niedemokratyczne
3. dla takich ludzi jak ja nie ma w gruncie rzeczy znaczenia, czy rząd jest demokratyczny, czy niedemokratyczny
4. demokracja jest złą formą rządów
5. trudno powiedzieć
100. Ogólnie rzecz biorąc, czy uważa Pan, że można ufać większości ludzi, czy też sądzi Pan, że w
postępowaniu z ludźmi ostrożności nigdy za wiele?
1. większości ludzi można ufać
2. ostrożności nigdy za wiele
3. trudno powiedzieć
101. Gdyby przegrał Pan jakiś zakład o 200 zł. i miał do wyboru: zapłacić od razu 200 zł. lub rzucać monetą i
albo nic nie płacić, jeśli wypadnie reszka, albo zapłacić 400 zł., jeśli wypadnie orzeł - to co by Pan wybrał?
1. zapłacić 200 zł. od razu
2. rzucać monetą i albo nic nie płacić, albo zapłacić 400 zł.
102. Czy jest Pan członkiem jakichś organizacji, stowarzyszeń, partii, komitetów, rad, związków lub grup
religijnych?
1. TAK, jednej
2. TAK, dwóch
3. TAK, trzech lub więcej
4. NIE
103. — jeśli TAK, to czy pełnił Pan kiedykolwiek jakieś funkcje w takich organizacjach?

1. TAK 2. NIE

104. Gdy w Pana społeczności lokalnej ludzie robią coś dla ogółu, to kto zwykle daje pomysł lub organizuje
takie działania? (proszę podkreślić wszystkich, którzy zdaniem Pana na to zasługują)
1. ktoś z miejscowych władz
2. ksiądz, parafia
3. nauczyciele, szkoła
4. właściciel firmy, miejscowy biznesmen
5. ja sam
6. organizacje społeczne, stowarzyszenia
7. dziennikarze
8. inne osoby
9. nie wiem
10. nikt nie robi niczego dla ogółu
105. Czy w ostatnim roku był Pan na jakimś zebraniu publicznym (ale nie w miejscu pracy)?
1. TAK
106. — jeśli tak, to czy na takim zebraniu zabrał Pan głos w jakiejś sprawie? 1. TAK

2. NIE

2. NIE

107. Pana własny (osobisty) dochód miesięczny netto (na rękę) średnio z ostatnich trzech miesięcy wyniósł
_______________ złotych
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108. Jakiego dochodu miesięcznie netto (na rękę) spodziewa się Pan za dwa lata?
_______________ złotych
109. Czy ogólnie jest Pan z siebie zadowolony, czy niezadowolony?
1. jestem bardzo z siebie zadowolony
2. jestem dosyć zadowolony z siebie
3. jestem raczej niezadowolony z siebie
4. jestem bardzo z siebie niezadowolony

110. Proszę porównać siebie z innymi mężczyznami w tym samym co Pan wieku i powiedzieć, czy bardziej
prawdopodobne jest, że poniższe rzeczy mogą w przyszłości spotkać Pana, czy też Pana rówieśników:
1. DUŻO BARDZIEJ PRAWDOPODOBNE, ŻE MNIE TO SPOTKA
2. BARDZIEJ PRAWDOPODOBNE, ŻE MNIE TO SPOTKA
3. TAK SAMO PRAWDOPODOBNE, ŻE SPOTKA MNIE, JAK INNYCH MĘŻCZYZN
4. MNIEJ PRAWDOPODOBNE, ŻE SPOTKA TO MNIE
5. DUŻO MNIEJ PRAWDOPODOBNE, ŻE SPOTKA TO MNIE
6. JUŻ MNIE TO SPOTKAŁO
Proszę wpisać z lewej strony każdej rzeczy cyfrę oznaczającą, jak prawdopodobne jest w porównaniu z
innymi mężczyznami w Pana wieku, że coś takiego przydarzy się Panu. Jeżeli któraś z poniższych rzeczy już
przydarzyła się Panu, proszę wpisać przy niej cyfrę 6.
110.1 _______padnięcie ofiarą włamania
110.2 _______ popadnięcie w alkoholizm
110.3 _______ znalezienie się w więzieniu
110.4 _______ zrobienie dużej kariery w swoim zawodzie
110.5 _______ dożycie w zdrowiu sędziwego wieku
110.6 _______ podjęcie próby samobójczej
110.7 _______ zachorowanie na raka
110.8 _______ wygranie w TOTOLOTKA ponad 100 tys. zł.
110.9 _______ przejście przez życie bez utraty twarzy, w sposób godny i uczciwy
110.10_______ popadnięcie w ubóstwo
110.11_______ załamanie nerwowe
110.12_______ samotność
110.13_______ zrealizowanie większości planów życiowych
110.14 ______ zachorowanie na AIDS
110.15 ______ doznanie ataku serca

111. Czy obstawia Pan jakieś zakłady (np. w grach liczbowych typu LOTTO, wyścigach konnych, zawodach
sportowych itd.)?
1. TAK, co najmniej raz w miesiącu
2. TAK, sporadycznie
3. NIE

112. Czy używa Pan komputera w pracy, w domu lub w innym miejscu, przynajmniej od czasu do czasu?
1. TAK
2. NIE
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Niżej znajdują się zestawy pytań kierowanych do niektórych tylko osób:
pracujących, którzy nie są jeszcze emerytami
zatrudnionych (pracujących zawodowo)
pracujących zawodowo w wieku do 50 lat
korzystających z komputera
korzystających z Internetu
Jeśli spełnia Pan któryś z tych warunków, proszę przejść do odpowiedniego zestawu pytań na
kolejnych stronach.
*********************************************************************************************
TYLKO DLA PRACUJĄCYCH, KTÓRZY NIE SĄ JESZCZE EMERYTAMI
113. Czy uczestniczy Pan w jakimś dodatkowym zabezpieczeniu emerytalnym?

1. TAK

2. NIE

114. — jeśli NIE, to czy zamierza Pan uczestniczyć w jakimś dodatkowym zabezpieczeniu emerytalnym?
1. TAK, zamierzam
2. NIE zamierzam
115. — jeśli TAK, zamierza Pan uczestniczyć w jakimś dodatkowym zabezpieczeniu emerytalnym, to w jakiej
formie? (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)
1. ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym
2. funduszu inwestycyjnego (powierniczego)
3. innego zabezpieczenia
4. jeszcze nie wiem
116. — jeśli TAK, zamierza Pan uczestniczyć w dodatkowym zabezpieczeniu emerytalnym, to czy uzależnia to
Pan od któregoś z poniższych warunków?
116.1. płacenia składki przez pracodawcę

1. TAK

2. NIE

3. NIE MAM ZDANIA

116.2. zwolnienia składki od podatku

1. TAK

2. NIE

3. NIE MAM ZDANIA

116.3. zwolnienia oszczędności od podatku

1. TAK

2. NIE

3. NIE MAM ZDANIA

116.4. będę oszczędzał niezależnie od ulg

1. TAK

2. NIE

3. NIE MAM ZDANIA

*********************************************************************************************
TYLKO DLA ZATRUDNIONYCH (PRACUJĄCYCH ZAWODOWO)
117. Jeżeli pracodawca zaproponowałby Panu jakąś dodatkową formę wynagradzania, to najbardziej zadowolony byłby Pan z (proszę wybrać najwyżej DWIE MOŻLIWOŚCI):
1. abonamentu zdrowotnego (opłacania przez pracodawcę niektórych usług medycznych)
2. dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego (pracowniczego programu emerytalnego)
3. ubezpieczenia na wypadek choroby
4. ubezpieczenia na życie
5. ryczałtu na benzynę
6. telefonu komórkowego
7. ekwiwalentu pieniężnego
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118. Czy korzysta już Pan już z jakiejś dodatkowej formy wynagradzania?
118.1. abonamentu zdrowotnego

1. TAK

2. NIE

118.2. dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego 1. TAK

2. NIE

118.3. ubezpieczenia na życie

1. TAK

2. NIE

118.4. ryczałtu na benzynę

1. TAK

2. NIE

118.5. telefonu komórkowego

1. TAK

2. NIE

118.6. ekwiwalentu pieniężnego

1. TAK

2. NIE

119. Czy korzysta Pan z jakiegoś ubezpieczenia grupowego zawieranego za pośrednictwem zakładu pracy?
1. TAK

2. NIE

120. — jeśli TAK, to kto płaci za nie składkę?
Należy udzielić odpowiedzi dla właściwych rodzajów ubezpieczenia, wstawiając X w odpowiednią kratkę.
Składkę płaci:
Rodzaj ubezpieczenia

Pan (1)

Pracodawca (2)

120.1. na życie
120.2. na życie z funduszem inwestycyjnym
120.3. od następstw nieszczęśliwych wypadków
120.4. OC z tytułu wykonywanego zawodu
********************************************************************************************
TYLKO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH ZAWODOWO W WIEKU DO 50 LAT
121. Czy wybierał Pan jakiś otwarty fundusz emerytalny?

1. nie wybierałem
2. wybierałem i nie zmieniłem
3. wybierałem i zmieniłem

122. — jeśli Pan wybierał, to czym się Pan kierował dokonując wyboru? (można podkreślić więcej niż jedną
możliwość)
1. reklamą danego funduszu
2. zaufaniem do danego funduszu
3. niskimi opłatami na rzecz funduszu
4. radą kogoś z rodziny lub ze znajomych
5. informacjami akwizytora reprezentującego dany fundusz
6. dotychczasowymi wynikami inwestycyjnymi funduszu
7. innymi względami
********************************************************************************************
TYLKO DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KOMPUTERA
123. Jak ocenia Pan swoje umiejętności posługiwania się komputerem?
1. bardzo wysokie
2. wysokie
3. przeciętne
4. niskie
124. Ile godzin w ostatnim tygodniu spędził Pan przy komputerze?
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125. Czy kiedykolwiek korzystał Pan z Internetu lub poczty elektronicznej (e-mail)?

1. TAK

2. NIE

126. Gdzie korzysta Pan z komputera? (można podkreślić więcej niż jedną odpowiedź)
1. w pracy
2. w domu
3. w szkole/ na uczelni
4. w kawiarence internetowej/ klubie
5. u znajomych/ rodziny
*********************************************************************************************
TYLKO DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z INTERNETU
127. Gdzie korzysta Pan z Internetu? (można podkreślić więcej niż jedną odpowiedź)
1. w pracy
2. w domu
3. w szkole/ na uczelni
4. w kawiarence internetowej/ klubie
5. u znajomych/ rodziny
128. Kim są osoby, z którymi kontaktuje się Pan przez Internet? (w pierwszej kolumnie proszę uwzględnić
osoby, z którymi kiedykolwiek się Pan kontaktował, a w drugiej osoby, z którymi kontaktował się Pan w
ostatnim tygodniu; odpowiedzi proszę udzielić wpisując krzyżyk w odpowiednich rubrykach)
Kiedykolwiek W ostatnim tygodniu
(1)
(2)
128.1. rodzina
128.2. osoby, z którymi pracuję
128.3. znajomi, przyjaciele, z którymi mam kontakt także poza Internetem
128.4. osoby, z którymi nie mam teraz bezpośredniego kontaktu
128.5. osoby poznane przez Internet
128.6. osoby o podobnych zainteresowaniach
128.7. sympatia
129. Proszę zaznaczyć, czy korzystając z Internetu wykonywał Pan poniższe czynności? (proszę przeczytać listę
rzeczy, które można robić w Internecie i zaznaczyć krzyżykiem, które z nich robił Pan kiedykolwiek, a które w
ciągu ostatniego tygodnia)
Kiedykolwiek W ostatnim tygodniu
(1)
(2)
129.1. sprawdzanie i wysyłanie poczty elektronicznej (e-mail)
129.2. korzystanie z komunikatorów umożliwiających rozmowy ze
znajomymi (takich jak ICQ, gadu-gadu itp.)
129.3. uczestniczenie w czatach
129.4. uczestniczenie w grupach lub forach dyskusyjnych
129.5. przeglądanie stron WWW
129.6. zbieranie materiałów potrzebnych do nauki lub pracy
129.7. kupowanie produktów przez Internet
129.8. korzystanie z banku przez Internet
129.9. uczestniczenie w aukcjach Internetowych
129.10. granie w gry sieciowe przez Internet
129.11. ściąganie darmowego oprogramowania, muzyki lub filmów
129.12. tworzenie lub modyfikowanie własnej strony WWW.
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130. Ile godzin w ostatnim tygodniu korzystał Pan z Internetu? [________]
131. Kiedy zaczął Pan korzystać z Internetu? (proszę podać rok) [________]

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PANU ZA POŚWIĘCONY NAM CZAS
JESZCZE RAZ ZAPEWNIAMY, ŻE WSZYSTKIE INFORMACJE, KTÓRYCH PAN UDZIELIŁ,
WYKORZYSTANE BĘDĄ TYLKO W ZBIORCZYCH STATYSTYCZNYCH OPRACOWANIACH
NAUKOWYCH
za RADĘ MONITORINGU SPOŁECZNEGO
dr hab. Janusz Czapiński, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
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