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Identyfikator mieszkania w województwie w ramach podpróbki

Numer podpróbki

Numer gospodarstwa domowego w mieszkaniu

Numer rejonu statystycznego

Numer wylosowanego mieszkania w obwodzie

Numer obwodu

NRP

IDM

NRG

LGD

REJ

OBW

NRM

Imiê i nazwisko ankietera:...............................................................................

Numer ankietera - - NRANK

- HID

Oddzia³. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nazwa)

OTP

Identyfikator gospodarstwa i numer podzia³u

Województwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nazwa)

WOJ

Liczba gospodarstw domowych



2

Dzia³ 0. REALIZACJA WYWIADU

2 Numer wizyty w wylosowanym mieszkaniu, przy której zrealizowano
wywiad z gospodarstwem domowym

Je¿eli ¿aden wywiad z gospodarstwem domowym nie zosta³ zrealizowany, wpisaæ 0.

1 £¹czna liczba wizyt ankietera w wylosowanym mieszkaniu
WIZ1

WIZ2

WIZ3A

WIZ3B

01 DB110

02

03

04

05

06

07

11

08

09

10

3 Numer wizyty w wylosowanym mieszkaniu, przy której zrealizowano:

A. Pierwszy wywiad indywidualny.........................................................

B. Ostatni wywiad indywidualny............................................................

Je¿eli ¿aden wywiad indywidualny nie zosta³ zrealizowany, wpisaæ 0.

4 Status gospodarstwa domowego

Gospodarstwo z poprzedniego etapu badania:

1. Pod tym samym adresem co podczas ostatniego wywiadu ..............
2. Ca³e gospodarstwo przeprowadzi³o siê pod inny prywatny adres

w kraju................................................................................................

Gospodarstwo nie nale¿y do zakresu badañ:

3. Ca³e gospodarstwo domowe przeprowadzi³o siê do gospodarstwa
zbiorowego/instytucji w kraju.............................................................

4. Ca³e gospodarstwo domowe przeprowadzi³o siê poza granice kraju...

5. Wszyscy cz³onkowie gospodarstwa zmarli ........................................

6. W gospodarstwie domowym nie ma osób z próby panelowej ...........

Brak kontaktu z adresem:

7. Brak mo¿liwoœci dotarcia do gospodarstwa
(np. z powodu warunków klimatycznych)..............................................

11. Brak jakichkolwiek informacji o gospodarstwie ................................

Gospodarstwo nowo utworzone:

8. Gospodarstwo powsta³o z podzia³u gospodarstwa bior¹cego udzia³
w poprzednim etapie badania ............................................................

9. Nowy adres dodany do próby (dotyczy nowej podróbki NRP=8) .......

£¹czenie gospodarstw:

10. Gospodarstwo w³¹czone do innego gospodarstwa .........................

� pyt. 6

� koniec wywiadu

� koniec wywiadu
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5 Kontakt z mieszkaniem/gospodarstwem

11. Mieszkanie stanowi g³ówne miejsce zamieszkania.........................

21. Mieszkania nie znaleziono
(nie ma takiego adresu, budynek nie istnieje)..................................

22. Brak mo¿liwoœci dotarcia do mieszkania z powodu
d³ugotrwa³ych trudnoœci geograficznych (np. brak drogi) lub
pogodowych ...................................................................................

23. Pod wylosowanym adresem nie ma mieszkania
(mieszkanie zlikwidowane, zamienione w obiekt niemieszkalny) ....

24. Mieszkanie niezamieszkane lub zamieszkane czasowo
(mieszkanie zamieszkane sezonowo, pustostan, lokal, w którym
odbywa siê d³ugotrwa³y remont).......................................................

25. Inne (brak kontaktu) ........................................................................

6 Wynik realizacji ankiety gospodarstwa domowego

11. Wywiad przeprowadzony ................................................................

Wywiad nieprzeprowadzony

21. Odmowa .........................................................................................

22. Czasowa nieobecnoœæ ....................................................................

23. Brak mo¿liwoœci nawi¹zania kontaktu z respondentem
(z powodu choroby, podesz³ego wieku, alkoholizmu itp.) ...............

24. Inne powody niezrealizowania wywiadu
(w tym nieznajomoœæ j. polskiego) ...................................................

8 Data wywiadu z gospodarstwem domowym:

A. Dzieñ....................................................

B. Miesi¹c.................................................

9 Czas trwania wywiadu dotycz¹cego gospodarstwa domowego
(w minutach)

10 Symbol osoby (SO) odpowiadaj¹cej na pytania kwestionariusza
gospodarstwa domowego

11 Liczba osób w gospodarstwie domowym

A. Ogó³em ................................................

B. W wieku 16 lat i wiêcej.........................

7 Stopieñ realizacji badania ogó³em

Dotyczy gospodarstw, dla których wype³nionio kwestionariusz gospodarstwa

domowego.

1. Gospodarstwo przebadane w ca³oœci (dla wszystkich osób w wieku

16 lat i wiêcej zrealizowano wywiady indywidualne) ........................

2. Gospodarstwo przebadane czêœciowo (dla jednej lub wiêcej osób

w wieku 16 lat i wiêcej nie wype³niono kwestionariusza

indywidualnego) ...............................................................................

3. Nie zrealizowano ¿adnego wywiadu indywidualnego ......................

11 DB120X

21

22

23

24

25

11 DB130

21

22

23

24

1 DB135X

2

3

HB040

HB050

HB100

HB070X

LOS

LOS16

� koniec wywiadu

� pyt. 7

� pyt. 6

� koniec wywiadu



SO PID RB090 RB070X RB080 RB245X RB110 RB120 RB140 RB150 RB160 RB170X RB180 RB190

Sym-
bol

oso-
by

Identyfikator osoby Imiê osoby P³eæ
Miesi¹c

urodzenia Rok urodzenia
Status
respon-
denta

Pozycja
w gospodarstwie

domowym

Dok¹d siê
wyprowadzi³?

Data wyprowadzenia siê
z gospodarstwa domowego

lub data œmierci

Liczbamiesiêcy
przebywania
w gospodar-

stwiedomowym

Aktywnoœæ zawodowa
(g³ówny rodzaj)

Data wprowadzenia siê
do gospodarstwa domowego

Identyfikator gospodarstwa - 5 znaków

nr podzia³u gospodarstwa - 2 znaki

nr osoby - 2 znaki

1.Mê¿-
czyzna

2.Ko-
bieta

Osoba
w wieku:

1. 0-2 lata

2. 3-6 lat

3. 7-12 lat

4. 13-15 lat

5. 16-24 lat

6. 25-44 lat

7. 45-64 lat
8. 65 lat

i wiêcej

stan na
31.XII.2008 r.

1. Nale¿a³ do tego
samego
gospodarstwa
w poprzednim etapie
badania lub jest z
nowej podpróbki

2 .Wprowadzi³ siê
z innego
gospodarstwa
z próby

3. Wprowadzi³ siê
z innego
gospodarstwa
spoza próby

4. Nowo narodzony

5. Wyprowadzi³ siê po
poprzednim etapie
badania

6. Zmar³ po poprzednim
etapie badania

7. Mieszka³ przynaj-
mniej 3 miesi¹ce
(od 06 do 12.2008) i
nie uczestniczy³ w po-
przednim badaniu (nie
dotyczy podpróbki 8
oraz gospodarstw po-
wsta³ych z podzia³u)

1.Do prywatnego
gospdarstwa
w kraju

2.Do gospodar-
stwa zbiorowe-
go/instytucji
w kraju

3.Za granicê

4.Brak kontaktu

Miesi¹c Rok 1.Pracuj¹cy

2.Bezrobotny

3.Emerytura

4.Renta rodzinna

5.Renta z tytu³u
niezdolnoœci do pracy

6.Student

7.Uczeñ

8.Bierny zawodowo
z innych powodów

Miesi¹c Rok

Dotyczy 2008 r.

Dotyczy RB110=5 Dotyczy RB110=5, 6 Dotyczy RB110=5, 6, 7 Dotyczy RB110=3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A
- -

B
- -

C
- -

D
- -

E
- -

F
- -

G
- -

H
- -

I
- -

J
- -

K
- -

L
- -

M
- -

N
- -

O
- -

Dzia³ 1. SK£AD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Nasz¹ rozmowê chcia³(a)bym rozpocz¹æ od pytañ dotycz¹cych wielkoœci, sk³adu Pana(i) gospodarstwa domowego.

Proszê podaæ kilka informacji o sobie i pozosta³ych osobach (równie¿ dzieciach) obecnie razem z Panem(i¹)
mieszkaj¹cych lub czasowo nieobecnych, prowadz¹cych wspólnie gospodarstwo domowe oraz osobach aktualnie niebêd¹cych
cz³onkami gospodarstwa, a uczestnicz¹cych w poprzednim etapie badania.

54



SO PB210X PB220AX PB220BX P0KR RB220X RB230X RB240X PB190 PB200 PE010 PE020X PE040X PE030X

Sym-
bol

oso-
by

Imiê osoby
Kraj urodzenia

(nazwa kraju i symbol)
Obywatelstwo pierwsze
(nazwa kraju i symbol)

Obywatelstwo drugie
(nazwa kraju i symbol)

Stopieñ
pokrewieñstwa

z g³ow¹
gospodarstwa

Symbol osoby Stan cywilny
prawny

Czy obecnie
¿yje

w zwi¹zku
z osob¹
z tego

gospodarstwa?

Czy uczy siê? Rodzaj szko³y dla
ucz¹cych siê

Najwy¿szy uzyskany
poziom wykszta³cenia

Rok uzyskania
najwy¿szego

poziomu
wykszta³cenia

01. G³owa

02. M¹¿, ¿ona

03. Partner,
partnerka

04. Syn, córka

05. Ojciec, matka

06. Teœæ, teœciowa

07. Dziadek,
babka
(pradziadek,
prababka)

08. Ziêæ, synowa

09. Brat, siostra

10. Wnuk,
wnuczka
(prawnuk,
prawnuczka)

11. Inny(a)
krewny(a)

12. Osoba obca

ojca matki ma³¿onka/
partnera

1.Kawaler,
panna

2. ¯onaty,
zamê¿na

3.W separacji

4.Wdowiec,
wdowa

5.Rozwiedziony,
rozwiedziona

1. Tak,
w formalnym

2. Tak, w nie-
formalnym
(partnerskim)

3. Nie

1. Tak

2. Nie

10.Podstawowa

20.Gimnazjum

31.Zasadnicza
zawodowa

32.Liceum
ogólnokszta³c¹ce

33.Liceum
profilowane

34.Technikum

40.Policealna

51.Kolegium
nauczycielskie,
jêzyków obcych

52.Wy¿sza

53.Studia
podyplomowe

60.Studia
doktoranckie

01.Nigdy nie uczy³ siê

02.Podstawowe nieukoñczone

10.Podstawowe

20.Gimnazjalne

31.Zasadnicze zawodowe

32.Œrednie - po liceum
ogólnokszta³c¹cym,
profilowanym lub technikum

40.Œrednie - pomaturalne,
policealne

51.Œrednie - po kolegium
nauczycielskim,
jêzyków obcych

52.Wy¿sze - z tytu³em
in¿yniera, licencjata,
magistra, lekarza
lub równorzêdnym

53.Wy¿sze - po studiach
podyplomowych

60.Wy¿sze - ze stopniem
naukowym co najmniej
doktora

1 3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

6 7

cd.: Nazwa kraju Symbol

Japonia 392

Kanada 124

Korea Po³udniowa 410

Kuba 192

Luksemburg 442

£otwa 428

Nigeria 566

Norwegia 578

Portugalia 620

RPA 710

Rumunia 642

Serbia 688

S³owenia 705

Stany Zjednoczone
Ameryki 840

Szwecja 752

Turcja 792

Wietnam 704

Dotyczy kol. 25=1 Dotyczy osób w wieku
13 lat i wiêcej

Dotyczy
kol. 27= 02-60

Je¿eli ojciec/matka/partner
nie jest cz³onkiem badanego

gospodarstwa domowego
pozostawiæ puste pola

Dotyczy osób w wieku
15 lat i wiêcej

Dotyczy tylko aktualnych cz³onków gospodarstwa domowego (RB110=1-4).

np.: Nazwa kraju Symbol

Polska 616

Austria 040

Belgia 056

Bia³oruœ 112

Czechy 203

Finlandia 246

Francja 250

Grecja 300

Hiszpania 724

Holandia 528

Litwa 440

Niemcy 276

Rosja 643

S³owacja 703

Ukraina 804

Wielka Brytania 826

W³ochy 380

Wêgry 348

cd.: Nazwa kraju Symbol

Afganistan 004

Albania 008

Algieria 012

Argentyna 032

Australia 036

Brazylia 076

Chiny 156

Chorwacja 191

Cypr 196

Dania 208

Egipt 818

Estonia 233

Gruzja 268

Indie 356

Irak 368

Iran 364

Irlandia 372

Izrael 376



SO RB210X NIEP1 NIEP2 NIEP3 RB200 PGD1 PGD2 PGD3 RB250 OPD1 RL010X OPD2 RL020X RL030X RL040X RL050X RL060X OPD3

Sym-
bol

osoby

Imiê osoby
Aktualny

status na rynku
pracy Niepe³nosprawnoœæ

Status
zamieszki-

wania

Przyczyna
nieobecnoœci

Kraj przebywania
(nazwa kraju i symbol)

Czas
przebywania
za granic¹

Realizacja wywiadu
indywidualnego

(wype³nia ankieter po
zakoñczeniu wywiadu)

Dotyczy dzieci w wieku 0 - 12 lat
Ile godzin œrednio w ci¹gu typowego tygodnia dziecko:

1. Pracuj¹cy

2. Bezrobotny

3. Emerytura

4. Renta
rodzinna

5. Renta
z tytu³u
niezdolnoœci
do pracy

6. Student

7. Uczeñ

8. Bierny
zawodowo
z innych
powodów

Czy osoba
z powodu problemów
zdrowotnych (kalectwa
lub choroby przewlek³ej)

ma ograniczon¹
zdolnoœæ

wykonywania codzien-
nych czynnoœci

w³aœciwych dla wieku
(zabawa, nauka
w szkole, praca

zawodowa, prowadzenie
gospodarstwa domo-
wego, samoobs³uga)
trwaj¹c¹ 6 miesiêcy

lub d³u¿ej?

1.Tak - ca³kowicie

2.Tak - powa¿nie

3.Nie

Czy osoba posiada
wa¿ne orzeczenie

ustalaj¹ce
niepe³nosprawnoœæ,
niezdolnoœæ do pracy

lub inwalidztwo?

Czy z powodu
stanu zdrowia

osoba posiada
orzeczenie lub
opiniê poradni
psychologiczno-
pedagogicznej
o specjalnych
potrzebach

edukacyjnych?

1. Tak
2. Nie

Dotyczy osób
w wieku
0 - 18 lat

1. Mieszka
na sta³e -
obecny(a)
w czasie
realizacji
badania

2.Czasowo
nieobecny

Przebywa
w kraju:

11.Praca

12.Nauka

13.Sprawy
rodzinne

14.Leczenie,
rehabilita-
cja

15. Inne

Przebywa
za granic¹:

21.Praca

22.Nauka

23.Sprawy
rodzinne

24.Leczenie,
rehabilita-
cja

25. Inne

0. Do 3
miesiêcy

1. 3-5
miesiêcy

2. 6-11
miesiêcy

3. 1-4 lat
4. 5-6 lat
5. 7 lat lub

d³u¿ej

11. Wywiad
zrealizowany

Wywiad
niezrealizowany

pomimo nawi¹zania
kontaktu:

21.Utrudniony kontakt
z powodu niepe³no-
sprawnoœci, choro-
by, podesz³ego
wieku - niemo¿liwe
uzyskanie informacji
od innej osoby

23.Odmowa udzia³u
w badaniu

Wywiad
niezrealizowany - brak

kontaktu
z respondentem:

31.Respondent
czasowo nieobecny
- niemo¿liwe
uzyskanie
informacji od
innej osoby

32.Brak kontaktu
z innego powodu

33.Brak jakichkolwiek
informacji
o osobie - powód
nieznany

przebywa
w ¿³obku?

spêdza
w przed-
szkolu?

(wy³¹czaj¹c
godziny

spêdzone
w “zerówce”)

spêdza
w

“zerówce”
w szkole

lub
w przed-
szkolu?

spêdza na
zajêciach
lekcyjnych
szkolnych?

ma
zapewnion¹
opiekê przed

lub po
zajêciach
lekcyjnych
w œwietlicy
szkolnej?

ma
zapewnion¹

opiekê
w publicznej
lub prywatnej

placówce
opiekuñczo-

-wychowawczej
innej ni¿
œwietlica
szkolna?

spêdza
pod opiek¹

p³atnej
opiekunki?

spêdza pod
bezp³atn¹

opiek¹ cz³onków
gospodarstwa
domowego
lub rodziny,
np. dziadków,
lub przyjació³,

s¹siadów,
znajomych?

spêdza na
innych

zorganizo-
wanych

zajêciach
poza-

szkolnych?

Nie nale¿y braæ
pod uwagê

dodatkowych
zajêæ

pozalekcyjnych

Poza rodzicami

Nale¿y wpisaæ
odpowiednie symbole

podane poni¿ej

Dotyczy
kol. 33=2

Dotyczy
kol. 34=21-25

Dotyczy
kol. 34=21-25

Dotyczy osób
w wieku

16 lat i wiêcej

1- 98 - liczba godzin
0 - nie dotyczy (nie korzysta)

1 3 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

symbole do wpisania w rubr. 31

NIE, 0. nie posiada orzeczenia
TAK, orzeczenie Zespo³u ds. orzekania o stopniu niepe³nosprawnoœci lub ZUS o:

1. znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci lub ca³kowitej niezdolnoœci do pracy i samodzielnej egzystencji lub I grupie inwalidztwa
2. umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci lub ca³kowitej niezdolnoœci do pracy, lub II grupie inwalidztwa
3. lekkim stopniu niepe³nosprawnoœci lub czêœciowej niezdolnoœci do pracy, lub celowoœci przekwalifikowania zawodowego, lub III grupie inwalidztwa
4. niepe³nosprawnoœci (dotyczy tylko osób poni¿ej 16 roku ¿ycia)

cd. symbole do wpisania w rubr. 31

TAK, tylko orzeczenie KRUS/MON/MSWiA wydane przed 1.01.1998 r. o:
5. d³ugotrwa³ej niezdolnoœci do pracy w gospodarstwie rolnym z uprawnieniami do zasi³ku pielêgnacyjnego lub I grupie inwalidztwa
6. II grupie inwalidztwa
7. d³ugotrwa³ej niezdolnoœci do pracy w gospodarstwie rolnym bez uprawnieñ do zasi³ku pielêgnacyjnego lub III grupie inwalidztwa
8. tak, ale nie wiem, jakie to orzeczenie

Dotyczy tylko aktualnych cz³onków gospodarstwa domowego (RB110=1-4).

98
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HB080X

HB090X

1 MIE2

2

MIE3A

MIE3B

Dzia³ 2. WARUNKI MIESZKANIOWE

1 Proszê powiedzieæ, kto jest osob¹ odpowiedzialn¹ za mieszkanie, tzn.
kto jest w³aœcicielem, g³ównym lokatorem, na czyje nazwisko
mieszkanie jest wynajmowane lub zajmowane bezp³atnie?

A. Symbol pierwszej osoby odpowiedzialnej za mieszkanie (SO) ........

B. Symbol drugiej osoby odpowiedzialnej za mieszkanie (SO) ............

2 Czy Pana(i) gospodarstwo domowe mieszka samodzielnie (jako
jedyne w mieszkaniu)?

3 Ile m2 ma zajmowany przez Pana(i) gospodarstwo domowe dom,
mieszkanie (czêœæ mieszkania)?
Suma powierzchni wszystkich pomieszczeñ: pokoi, kuchni, ³azienek, toalet, korytarzy

w pe³nych m
2

A. U¿ytkowane wy³¹cznie przez Pana(i) gospodarstwo domowe .........

B. U¿ytkowane wspólnie z innym gospodarstwem domowym..............

Dzia³ 1 A. MIGRACJE

1 Czy s¹ osoby, które obecnie przebywaj¹ za granic¹ powy¿ej 3
miesiêcy, a przed wyjazdem by³y cz³onkami Pana(i) gospodarstwa
domowego?

Dotyczy osób aktualnie niebêd¹cych cz³onkami gospodarstwa domowego.
1 MIGR

2

Lp.

MPLEC MUR MPRZY MKRAJ MCZAS

P³eæ Rok urodzenia Przyczyna wyjazdu
za granicê

Kraj przebywania
(nazwa kraju i symbol)

Czas przebywania
za granic¹

1. Mê¿czyzna
2. Kobieta

1. Praca
2. Nauka, studia
3. Sprawy rodzinne
4. Leczenie,

rehabilitacja
5. Inne

1. 3-5 miesiêcy
2. 6-11 miesiêcy
3. 1-4 lata
4. 5-6 lat
5. 7 lat lub d³u¿ej

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

Prosimy o udzielenie poni¿szych informacji:

1. Tak

2. Nie

� Dzia³ 2

1. Tak

2. Nie
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1 HH010

2

3

4

5

1 HH020X

2

3

4

5

6

7

8

1 MIE6

2

3

4

5

6

7

HH030A

HH030B

HH031X

4 Czy jest to mieszkanie:

1. W domu jednorodzinnym wolno stoj¹cym.........................................

2. W domu jednorodzinnym w zabudowie szeregowej (równie¿
bliŸniak) .............................................................................................

3. W budynku z mniej ni¿ 10 lokalami mieszkalnymi ............................

4. W budynku z 10 lub wiêcej lokalami mieszkalnymi...........................

5. Inne ...................................................................................................

5 Proszê powiedzieæ, z jakiego tytu³u prawnego Pana(i) gospodarstwo
u¿ytkuje mieszkanie?

1. W³asnoœæ, obci¹¿ona po¿yczk¹ lub kredytem hipotecznym .............

2. W³asnoœæ, nieobci¹¿ona po¿yczk¹ lub kredytem hipotecznym.........

3. Spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do zamieszkania ........................

4. Spó³dzielcze lokatorskie prawo do zamieszkania .............................

5. Najem lub podnajem, op³ata odstêpnego wed³ug cen rynkowych ...

6. Najem lub podnajem, op³ata odstêpnego poni¿ej cen rynkowych ....

7. Najem lub podnajem, bez odstêpnego..............................................

8. Inny ...................................................................................................

6 Czyj¹ w³asnoœci¹ jest mieszkanie?

1. Osoby fizycznej ................................................................................

2. Spó³dzielni mieszkaniowej ...............................................................

3. Gminy, Skarbu Pañstwa...................................................................

4. Zak³adu pracy...................................................................................

5. Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego (TBS)..............................

6. Innego podmiotu ..............................................................................

7. Nie wiem ..........................................................................................

7 Ile pokoi ma Pana(i) gospodarstwo do swojej dyspozycji w
u¿ytkowanym mieszkaniu?

Pokój ³¹czony z kuchni¹ lub aneksem kuchennym traktujemy jako pokój; nie

nale¿y zaliczaæ pokoi u¿ytkowanych do celów innych ni¿ mieszkaniowe (np.

gabinet stomatologiczny).

A. Wy³¹cznie do dyspozycji gospodarstwa...........................................

B. Wspólnie z osobami spoza gospodarstwa .......................................

8 Proszê wymieniæ rok:

- dla w³aœcicieli - zakupu, odziedziczenia, nabycia na drodze s¹dowej mieszkania,
- dla spó³dzielców - podpisania pierwszej umowy ze spó³dzielni¹,
- dla najemców i podnajemców p³ac¹cych odstêpne - podpisania ostatniej umowy

zmieniaj¹cej warunki najmu mieszkania,
- dla pozosta³ych - wprowadzenia siê do mieszkania najd³u¿ej mieszkaj¹cego

cz³onka gospodarstwa.
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1 HD020

2

1 HD025

2

3

4

5

6

7

1 2 3 HH080

1 2 3 HH090

Tak Nie

1 2 MIE11C

1 2 MIE11D

1 2 MIE11E

1 2 MIE11F

1 2 MIE11G

1 2 MIE11H

1 2 3 0 MH020X

1 2 3 0 MH030A

1 2 3 0 MH030B

10 Jaka jest g³ówna przyczyna spodziewanej zmiany mieszkania?

Nale¿y zakreœliæ tylko jedn¹ (g³ówn¹) przyczynê.

1. Wygaœniêcie umowy o najem ...........................................................

2. Gospodarstwo otrzyma³o/otrzyma wymówienie od wynajmuj¹cego
(w przypadku braku formalnej umowy) ...........................................

3. Eksmisja/zajêcie lokalu (gospodarstwo bêdzie zmuszone opusiæ
mieszkanie z powodów prawnych) ...................................................

4. Trudnoœci finansowe (problemy z p³aceniem czynszu, sp³at¹
kredytu) .............................................................................................

5. Powody rodzinne (zmiana stanu cywilnego, zmiana partnera) .........

6. Powody zwi¹zane z prac¹ (utrata b¹dŸ podjêcie nowej pracy,
przejœcie na emeryturê, ³atwiejszy dojazd do pracy) .........................

7. Inne powody (zakup mieszkania/domu, podjêcie/ukoñczenie
studiów, powody zdrowotne).............................................................

11 Czy w Pana(i) mieszkaniu jest?

A. £azienka z wann¹ lub/i prysznicem ..................................................

B.Ustêp sp³ukiwany wod¹ bie¿¹c¹ .......................................................

C.Kran z zimn¹ wod¹ bie¿¹c¹ ..............................................................

D.Ciep³a woda bie¿¹ca z sieci ..............................................................

E. Ciep³a woda bie¿¹ca ogrzewana lokalnie (piecyk, terma itp.)..........

F. Gaz ziemny (z sieci)..........................................................................

G.Gaz ciek³y (z butli).............................................................................

H.Klimatyzacja ......................................................................................

1 - Tak, do samodzielnego u¿ytku
gospodarstwa domowego

2 - Tak, dzielona z innym
gospodarstwem domowym

3 - Nie

� pyt. 11

9 Czy przewiduje Pan(i), ¿e w ci¹gu najbli¿szych 6 miesiêcy, Pana(i)
gospodarstwo domowe (jako ca³oœæ) opuœci (zmieni) obecne
mieszkanie?

1. Tak

2. Nie

12 Proszê powiedzieæ, czy zainstalowane w Pana(i) mieszkaniu instalacje:
elektryczna, wodoci¹gowa i kanalizacyjna odpowiadaj¹ potrzebom
gospodarstwa domowego i s¹ w dobrym stanie technicznym?

1. Instalacja elektryczna (przewody, gniazdka i kontakty) ....................

2. Instalacja wodoci¹gowa (rury, krany)................................................

3. Instalacja kanalizacyjna ....................................................................

1 - Tak, w ca³oœci

2 - Tak, czêœciowo

3 - Nie

0 - Brak instalacji
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13 W jaki sposób ogrzewane jest mieszkanie?

1. Centralne ogrzewanie z sieci ............................................................

2. Centralne ogrzewanie lokalne ...........................................................

3. Piece na opa³ .....................................................................................

4. Piece elektryczne, gazowe zainstalowane na sta³e...........................

5. Piece elektryczne, gazowe przenoœne...............................................

6. Inne rodzaje zainstalowanego ogrzewania (kominki, piece)..............

7. Brak zainstalowanego ogrzewania ....................................................

1 MIE13

2

3

4

5

6

7

1 2 3 HS070A

1 2 3 HS070B

1 2 3 HS080

1 2 3 MIE14D

1 2 3 MIE14E

1 2 3 MIE14F

1 2 3 HS090A

1 2 3 HS090B

1 2 3 HD090

1 2 3 MIE14J

1 2 3 MIE14K

1 2 3 MIE14L

1 2 3 MIE14M

1 2 3 HS100A

1 2 3 HS100B

1 2 3 HS110

1 2 3 MIE14R

1 2 3 MIE14S

1 2 3 MIE14T

14 Czy w Pana(i) gospodarstwie domowym jest:

A. Telefon stacjonarny ..........................................................................

B. Telefon komórkowy ..........................................................................

C. Telewizor kolorowy...........................................................................

D. Zestaw kina domowego ...................................................................

E. DVD..................................................................................................

F. Urz¹dzenie do odbioru TV satelitarnej lub kablowej ........................

G.Komputer stacjonarny.......................................................................

H. Komputer przenoœny ........................................................................

I. Dostêp do internetu ..........................................................................

J. Drukarka ...........................................................................................

K. Kuchenka mikrofalowa.....................................................................

L. Zmywarka.........................................................................................

M. Ch³odziarka, ch³odziarko-zamra¿arka..............................................

N. Pralka automatyczna........................................................................

O. Pralka wirnikowa ..............................................................................

P. Samochód prywatny (nie uwzglêdniaæ samochodów s³u¿bowych
u¿ywanych wy³¹cznie do celów zawodowych).................................

R. Gara¿ lub miejsce parkingowe do wy³¹cznej dyspozycji..................

S. Drugi dom (mieszkanie) ca³oroczny .................................................

T. Domek letniskowy ............................................................................

1 - Tak

2 - Nie, z powodu braku
œrodków finansowych

3 - Nie, z innego powodu
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15 Czy Pana(i) zdaniem u¿ytkowane mieszkanie:

A. Ma przeciekaj¹cy dach, zawilgocone œciany, pod³ogi, fundamenty,
butwiej¹ce okna lub pod³ogi ..............................................................

B. Jest zbyt ciemne (niewystarczaj¹ca iloœæ œwiat³a dziennego) ...........

C. Jest po³o¿one w ha³aœliwym otoczeniu
(ruch uliczny, zak³ady przemys³owe lub ha³aœliwi s¹siedzi) ..............

D. Jest po³o¿one w szczególnie uci¹¿liwym otoczeniu ze wzglêdu na
zanieczyszczenie œrodowiska (np.py³y, dym, innezanieczyszczenia)..........

E. Jest po³o¿one w rejonie szczególnie zagro¿onym przestêpczoœci¹,
przemoc¹, wandalizmem, w pobli¿u melin ........................................

F. Jest po³o¿one w rejonie o z³ej infrastrukturze
(np. brak podstawowych sklepów, brak dróg dojazdowych)..............

G. Jest po³o¿one w rejonie o szczególnych zaletach
(np. presti¿owa dzielnica, miejscowoœæ uzdrowiskowa, wypoczynkowa)

H. Posiada balkon (taras), ogródek .......................................................

I. Jest zbyt ma³e ...................................................................................

J. Jest zbyt du¿e....................................................................................

K. Jest wystarczaj¹co ciep³e w zimie (sprawne technicznie
ogrzewanie i/lub dostateczna izolacja budynku) ...............................

L. Jest wystarczaj¹co ch³odne w lecie
(klimatyzacja i/lub dostateczna izolacja budynku) .............................

Tak Nie

1 2 HH040

1 2 HS160

1 2 HS170

1 2 HS180

1 2 HS190

1 2 MIE15F

1 2 MIE15G

1 2 MIE15H

1 2 HD030

1 2 MIE15J

1 2 MH050

1 2 MH070

1 2 3 4 HD040

1 2 3 4 HD050

1 2 3 4 0 HD060X

1 2 3 4 0 HD070X

16 Jak czêsto w najbli¿szym otoczeniu Pana(i) miejsca zamieszkania pojawiaj¹
siê poni¿sze problemy?

Pojêcie najbli¿szego otoczenia odnosi siê do terenu znajduj¹cego siê w pobli¿u

miejsca zamieszkania (drogi do domu, tam gdzie zwykle robi siê zakupy, chodzi

na spacer itp.).

A. Porozrzucane œmieci (zaœmiecona okolica)......................................

B. Zniszczone obiekty u¿ytecznoœci publicznej
(przystanki autobusowe, latarnie uliczne, chodniki itp.) ....................

1 - Bardzo czêsto

2 - Czêsto

3 - Czasami

4 - Rzadko albo nigdy

17 Jak z punktu widzenia swojego gospodarstwa domowego, ocenia
Pan(i) dostêpnoœæ do wymienionych ni¿ej us³ug? Proszê wzi¹æ pod
uwagê lokalizacjê, mo¿liwoœæ fizycznego i technicznego dostêpu
(w tym równie¿ mo¿liwoœæ korzystania przez internet, telefon), godziny
otwarcia, infrastrukturê i wyposa¿enie.

Ocena powinna odnosiæ siê do obiektywnej, fizycznej rzeczywistoœci,

nie powinna opieraæ siê na subiektywnym odczuciu. Dostêpnoœæ nale¿y oceniæ

z punktu widzenia ca³ego gospodarstwa domowego.

A. Podstawowe us³ugi transportu publicznego (autobus, tramwaj,
metro itp.)..........................................................................................

B. Podstawowe us³ugi pocztowe oraz bankowe (wysy³anie i odbieranie
przesy³ek pocztowych i paczek, wp³aty i wyp³aty gotówkowe,
dokonywanie op³at rachunków i przelewów)...........................................

1 - Z wielk¹ trudnoœci¹

2 - Z pewn¹ trudnoœci¹

3 - £atwa

4 - Bardzo ³atwa

0 - Nie ma potrzeby korzystania
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18 Jaka jest miesiêczna kwota odstêpnego nale¿nego za mieszkanie?

Op³aty (odstêpne) na rzecz w³aœciela lub g³ównego u¿ytkownika p³acone przez
najemcê lub podnajemcê za u¿ytkowanie mieszkania, czêœci mieszkania lub domu.
(Dotyczy symbolu 5 lub 6 w pyt. 5.)

21 Czy miesiêczne koszty utrzymania mieszkania stanowi¹ dla Pana(i)
gospodarstwa domowego:

1. Du¿e obci¹¿enie finansowe...................

2. Odczuwalne obci¹¿enie finansowe .......

3. Nie stanowi¹ obci¹¿enia finansowego.

19 Jak¹ kwotê miesiêcznego odstêpnego móg³by/mog³aby Pan(i) otrzy-
maæ za mieszkanie (czêœæ mieszkania) u¿ytkowane przez Pana(i)
gospodarstwo domowe, gdyby chcia³(a) je Pan(i) wynaj¹æ na wolnym
rynku?
Dotyczy w³aœcicieli, spó³dzielców, najemców i podnajemców p³ac¹cych odstêpne
poni¿ej ceny rynkowej lub niep³ac¹cych odstêpnego (symbole 1-4, 6-8 w pyt. 5).

20 Jakie s¹ przeciêtne miesiêczne ca³kowite koszty z tytu³u posiadania
lub u¿ytkowania domu lub mieszkania?
Nale¿y podaæ ogóln¹ (przeciêtn¹ miesiêczn¹) kwotê ³¹cznie z odstêpnym, op³atami
za energiê elektryczn¹, wodê, gaz i ogrzewanie, nie uwzglêdniaj¹c op³at za
abonament rtv i telefon.

Wpisaæ 0, je¿eli gospodarstwo nie ponosi ¿adnych op³at � dzia³ 3.

z³ HH060X

z³ HH061X

z³ HH070X

1 HS140X

2

3
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Dzia³ 3. OCENA SYTUACJI MATERIALNEJ

1 Ile œrednio w miesi¹cu (od stycznia do kwietnia 2009 r.) wydawali
Pañstwo na prowadzenie gospodarstwa domowego?

2 Bior¹c pod uwagê zarówno dochód gospodarstwa domowego, jak
i wydatki, czy pozostaj¹ jakieœ pieni¹dze, które mo¿ecie Pañstwo
zaoszczêdziæ?

1. Tak ...................................................................................................

2. Nie lub bardzo ma³o..........................................................................

3. Zdecydowanie nie.............................................................................

3 Czy Pana(i) gospodarstwo domowe by³oby w stanie pokryæ z w³asnych
œrodków nieoczekiwany wydatek w wysokoœci 680 z³otych?

6 Je¿eli bêd¹ Pañstwo zmuszeni dokonaæ szybko nieoczekiwanego
wydatku w wysokoœci równej ca³oœci dochodów miesiêcznych
Waszego gospodarstwa, to co Pañstwo zrobi¹?

1. WeŸmiemy z naszych oszczêdnoœci .................................................

2. Po¿yczymy od rodziny, znajomych, s¹siadów ..................................

3. Zaci¹gniemy kredyt w banku lub po¿yczkê w zak³adzie pracy..........

4. Sprzedamy coœ, zastawimy w lombardzie ........................................

5. Nie bêdziemy wiedzieli, co zrobiæ......................................................

6. Trudno powiedzieæ ............................................................................

7 Czy w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy nast¹pi³ spadek dochodów
gospodarstwa domowego?

4 Czy gdyby Pañstwo chcieli, to staæ by³oby Pana(i) gospodarstwo
domowe na:

A. Op³acenie tygodniowego wyjazdu wszystkich cz³onków
gospodarstwa domowego na wypoczynek raz w roku......................

B. Jedzenie miêsa, drobiu, ryb (lub wegetariañskich odpowiedników)
co drugi dzieñ ...................................................................................

C. Ogrzewanie mieszkania odpowiednio do potrzeb ............................

D. Zaproszenie przyjació³ lub rodziny na lampkê wina, posi³ek raz w
miesi¹cu............................................................................................

E. Kupowanie lepszej jakoœci odzie¿y (a nie np. u¿ywanej) .................

z³ SMA1

1 SMA2

2

3

1 HS060X

2

Tak Nie

1 2 HS040X

1 2 HS050X

1 2 HH050X

1 2 SMA4D

1 2 SMA4E

1 HD080

2

3

1 SMA6

2

3

4

5

6

1 MI090

2

1. Tak

2. Nie

5 Czy w Pana(i) gospodarstwie domowym wymienia siê zniszczone
meble?

1. Tak ....................................................................................................

2. Nie, z powodu braku œrodków finansowych......................................

3. Nie, z innych powodów .....................................................................

1. Tak

2. Nie � pyt. 9
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1 MI095

2

3

4

5

6

7

8

1 HS120X

2

3

4

5

6

1 2 3 4 HS010X

1 2 3 4 HS020X

1 2 3 4 MI060X

1 2 3 4 SMA10

1 2 3 4 HS030X

1 HS150X

2

3

4

z³ HS130X

8 Jaki by³ powód spadku dochodów?

1. Utrata pracy.......................................................................................

2. Zmiana zarobków lub liczby godzin pracy .........................................

3. Niezdolnoœæ do pracy w skutek choroby lub niepe³nosprawnoœci.....

4. Urlop macierzyñski, wychowawczy, opieka nad dzieckiem...............

5. Przejœcie na emerytutê......................................................................

6. Rozpad ma³¿eñstwa/zwi¹zku ............................................................

7. Inna zmiana sk³adu gospodarstwa domowego .................................

8. Inny powód........................................................................................

12 Proszê okreœliæ poziom miesiêcznych dochodów, które w aktualnej
sytuacji swojego gospodarstwa domowego uzna³(a)by Pan(i) jako
absolutnie niezbêdny (minimalny), aby zwi¹zaæ „koniec z koñcem”.

10 Czy w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy zdarza³o siê, ¿e nie byli Pañstwo
w stanie (ze wzglêdów finansowych) uiszczaæ w terminie:

A. Odstêpnego za mieszkanie ...............................................................

B. Op³at za gaz, elektrycznoœæ, wodê
(innych sta³ych op³at zwi¹zanych z u¿ytkowaniem mieszkania) ........

C. Op³at niezwi¹zanych z mieszkaniem (edukacja, zdrowie) ................

D. Sp³at rat kredytu hipotecznego na pierwszy dom ..............................

E. Sp³at rat kredytów, po¿yczek innych ni¿ kredyt hipoteczny na
pierwszy dom ....................................................................................

11 Czy sp³aty po¿yczek lub kredytów (oprócz kredytów hipotecznych na
pierwszy dom), np. na samochód, wakacje, sprzêt AGD i RTV, stanowi¹
dla Pana(i) gospodarstwa domowego:

1. Du¿e obci¹¿enie finansowe ...............................................................

2. Pewne obci¹¿enie finansowe.............................................................

3. Nie stanowi¹ odczuwalnego obci¹¿enia finansowego .......................

4. Nie dotyczy (gospodarstwo domowe nie korzysta z po¿yczek,
kredytów) ...........................................................................................

9 Czy z aktualnym dochodem Pana(i) gospodarstwo domowe ,,wi¹¿e
koniec z koñcem”?

1. Z wielk¹ trudnoœci¹...............................

2. Z trudnoœci¹..........................................

3. Z pewn¹ trudnoœci¹ ..............................

4. Doœæ ³atwo............................................

5. £atwo....................................................

6. Bardzo ³atwo.........................................

1 - Tak, raz zdarzy³a siê taka
sytuacja

2 - Tak, dwa lub wiêcej razy
3 - Nie
4 - Nie dotyczy
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Chcielibyœmy zapytaæ Pana(i¹) o sytuacjê dochodow¹ Pana(i) gospodarstwa
domowego. Gospodarstwo domowe mo¿e uzyskiwaæ dochody z ró¿nych Ÿróde³.

1 Z jakich wymienionych ni¿ej Ÿróde³ pochodzi³y w 2008 r. dochody
Pana(i) gospodarstwa domowego?

1. Praca najemna.................................................................................

2. Praca na w³asny rachunek poza gospodarstwem rolnym -
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, wykonywanie wolnego
zawodu, inny tytu³ ............................................................................

3. Praca na w³asny rachunek w gospodarstwie rolnym.......................

4. W³asnoœæ.........................................................................................

5. Wynajem nieruchomoœci .................................................................

6. Emerytura ........................................................................................

7. Renta...............................................................................................

8. Œwiadczenia dla bezrobotnych........................................................

9. Œwiadczenia rodzinne......................................................................

10. Œwiadczenia z pomocy spo³ecznej ..................................................

11. Inne œwiadczenia spo³eczne............................................................

12. Dary, alimenty i pozosta³e dochody.................................................

13. Inne przychody ................................................................................

1 0 DGD1

1 0 DGD2

1 0 DGD3

1 0 DGD4

1 0 DGD5

1 0 DGD6

1 0 DGD7

1 0 DGD8

1 0 DGD9

1 0 DGD10

1 0 DGD11

1 0 DGD12

1 0 DGD13

DGD2A

DGD2B

Dzia³ 4. DOCHODY GOSPODARSTWA DOMOWEGO

2 Jakie by³y w 2008 r. dwa najwa¿niejsze Ÿród³a dochodów Pana(i)
gospodarstwa domowego?

Symbole Ÿróde³ dochodów jak w pyt. 1 (symbol 01 - 13).

W przypadku braku Ÿród³a dodatkowego proszê wpisaæ 00.

A. G³ówne ................................................

B. Dodatkowe..........................................

Tak Nie

3 Je¿eli podsumuje Pan(i) dochody ze wszystkich Ÿróde³, wszystkich
cz³onków gospodarstwa domowego, to jaki dochód netto uzyska³o
Pana(i) gospodarstwo domowe w ca³ym 2008 r.?

£¹czna kwota dochodu netto ze wszystkich Ÿróde³ z³ DGD3N
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DOCHODY Z U¯YTKOWANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

4 Czy w 2008 r. Pana(i) gospodarstwo domowe u¿ytkowa³o gospodarstwo
rolne lub te¿ prowadzi³o inn¹ dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z rolnictwem?

6 Ile gospodarstw rolnych jest u¿ytkowanych lub/i ile dzia³alnoœci
zwi¹zanych z tym u¿ytkowaniem prowadzonych jest przez Pana(i)
gospodarstwo domowe?

1 DG4

2

1 2 DG5A

1 2 DG5B

1 2 DG5C

1 2 DG5D

DG6

1 2 3 4 DG8A

1 2 3 4 DG8B

1 2 3 4 DG8C

1 2 3 4 DG8D

1 2 3 4 DG8E

1 2 3 4 DG8F

1 2 3 4 DG8G

1 2 3 4 DG8H

1 2 3 4 DG8I

z³ DG9

ha , DG7A

ha , DG7B

ha , DG7C

7 Jaka by³a w 2008 r. powierzchnia gospodarstwa rolnego u¿ytkowa-
nego przez Pana(i) gospodarstwo domowe?

W przypadku u¿ytkowania kilku gospodarstw, nale¿y wpisaæ ich ³¹czn¹ powierzchniê.

A. Powierzchnia ogólna ........................................................................

B. Powierzchnia u¿ytków rolnych..........................................................

C. Liczba ha przeliczeniowych stanowi¹cych podstawê wymiaru
stawki podatku rolnego.....................................................................

� pyt. 15

1. Tak

2. Nie

5 Jakiego rodzaju dzia³alnoœci¹ zajmowa³ siê Pan(i) lub ktoœ z cz³onków
Pana(i) gospodarstwa domowego?

A. U¿ytkowaniem gospodarstwa rolnego ..............................................

B. Chowem zwierz¹t gospodarskich nie posiadaj¹c u¿ytków rolnych...

C. Prowadzeniem dzia³ów specjalnych produkcji rolnej
(np. szklarnie, hodowla zwierz¹t futerkowych)..................................

D. Prowadzeniem na niewielk¹ skalê dzia³alnoœci pozarolniczej zwi¹zanej
z u¿ytkowaniem gospodarstwa rolnego i niezarejestrowanej jako
dzia³alnoœæ gospodarcza (np. zalesianie, wynajem nie wiêcej ni¿
5 pokoi w celach turystycznych) .......................................................

Tak Nie

Iloœæ u¿ytkowanych gospodarstw lub/i dzia³alnoœci rolniczych

8 Czy któryœ z wymienionych artyku³ów ¿ywnoœciowych spo¿ywanych
w 2008 r. w Pana(i) gospodarstwie domowym pochodzi z u¿ytkowa-
nego gospodarstwa rolnego?

A. Mleko ................................................................................................

B. Ziemniaki...........................................................................................

C. M¹ka (z przemia³u w³asnego zbo¿a).................................................

D. Warzywa...........................................................................................

E. Owoce...............................................................................................

F. Jaja....................................................................................................

G. Drób..................................................................................................

H. Miêso wieprzowe ..............................................................................

I. Miêso wo³owe, cielêce, inne niewymienione ....................................

1 - Tak, w ca³oœci

2 - Tak, w przewa¿aj¹cej czêœci

3 - Tak, czêœciowo

4 - Nie

9 Jaka by³a wartoœæ produktów pobranych w 2008 r. z gospodarstwa
rolnego na potrzeby gospodarstwa domowego?

Pytanie 9 nale¿y zadaæ, jeœli w pytaniu 8 respondent przynajmniej raz odpowiedzia³ „Tak, ....”.

Wartoœæ pobranych produktów
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16 Czy w 2008 r. Pana(i) gospodarstwo domowe pobiera³o produkty lub
artyku³y ¿ywnoœciowe z gospodarstwa rolnego lub dzia³ki na potrzeby
gospodarstwa domowego?

10 Ilu cz³onków Pana(i) gospodarstwa domowego (³¹cznie z Panem/Pani¹)
w 2008 r. wp³aci³o sk³adki do KRUS?

Je¿eli nikt nie wp³aci³ sk³adki proszê wpisaæ „0” i przejœæ do pytania 12.

11 Jaka by³a ³¹czna kwota sk³adek wp³aconych w 2008r. do KRUS z
tytu³u ubezpieczenia spo³ecznego Pana(i) i innych cz³onków
gospodarstwa domowego?

£¹czna kwota sk³adki

13 Czy z u¿ytkowanego gospodarstwa rolnego lub/i z prowadzonej(ych)
dzia³alnoœci zwi¹zanej(ych) z jego u¿ytkowaniem przeznaczy³(a) Pan(i)
w 2008r. jak¹œ kwotê na potrzeby swojego gospodarstwa domowego?

Je¿eli Tak � kwota przeznaczona na potrzeby gospodarstwa domowego

15 Czy w 2008 r. Pana(i) gospodarstwo domowe uzyskiwa³o subsydia
(dotacje) z tytu³u posiadania gospodarstwa rolnego lub ziemi?

Je¿eli Tak � kwota subsydiów (dotacji)

Je¿eli Tak � wartoœæ pobranych produktów

14 Czy w 2008 r. Pana(i) gospodarstwo domowe p³aci³o podatki:
rolny i leœny, od dochodów z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej
(np. szklarni, hodowli zwierz¹t futerkowych), œrodków transportu u¿ytko-
wanych w gospodarstwie rolnym (mo¿e byæ on czasem okreœlany jako „op³ata

rejestracyjna” œrodków transportu), inne (np. kary administracyjne)?

Je¿eli Tak � w jakiej kwocie?

Przejœæ do pyt. 17, je¿eli w pyt. 4 (DG4) odpowiedŸ 1

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

DG10

z³ DG11

1 2 DG12A

1 2 DG12B

1 2 DG12C

1 2 DG12D

1 2 DG12E

1 2 DG12F

1 DG13

2

z³ DG13N

1 DG14

2

z³ DG14P

1 DG15

2

z³ DG15N

1 DG16

2

z³ DG16N

12 Proszê powiedzieæ, czy w 2008r. Pana(i) gospodarstwo domowe
uzyskiwa³o przychody z:

A. Sprzeda¿y produktów roœlinnych pochodz¹cych z upraw rolnych
(np. zbó¿, ziemniaków, roœlin przemys³owych, siana) ......................

B. Sprzeda¿y warzyw, roœlin ozdobnych, owoców ................................

C. Sprzeda¿y zwierz¹t gospodarskich...................................................

D. Sprzeda¿y produktów pochodzenia zwierzêcego (np. mleka, jaj,
miêsa) ...............................................................................................

E. Dzia³alnoœci us³ugowej z wykorzystaniem w³asnego sprzêtu
rolniczego .........................................................................................

F. Prowadzenia na niewielk¹ skalê dzia³alnoœci pozarolniczej
zwi¹zanej z u¿ytkowanym gospodarstwem rolnym (np. sprzeda¿
przetworów, wynajem pokoi letnikom, zalesienie, sprzeda¿ drewna
z w³asnego lasu) ...............................................................................

Tak Nie
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ŒWIADCZENIA RODZINNE

B. Dodatek z tytu³u opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu

wychowawczego

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy?

£¹czna kwota netto

C. Dodatek z tytu³u samotnego wychowywania dziecka

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy?

£¹czna kwota netto

D. Dodatek z tytu³u samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa
do zasi³ku dla bezrobotnych (do 31.08.2008 r.)

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy?

£¹czna kwota netto

17 Czy Pana(i) gospodarstwo domowe otrzymywa³o w 2008 r. któreœ
z wymienionych poni¿ej œwiadczeñ?

A. Zasi³ek rodzinny

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy?

£¹czna kwota netto

1 DG17A

2

DG17AM

z³ DG17AN

1 DG17B

2

DG17BM

z³ DG17BN

1 DG17C

2

DG17CM

z³ DG17CN

1 DG17D

2

DG17DM

z³ DG17DN

1 DG17E

2

DG17EM

z³ DG17EN

1 DG17F

2

z³ DG17FN

1 DG17G

2

z³ DG17GN

E. Dodatek dla rodzin wielodzietnych

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy?

£¹czna kwota netto

G. Pozosta³e dodatki do zasi³ku rodzinnego
(z tytu³u: kszta³cenia i rehabilitacji dziecka niepe³nosprawnego, rozpoczêcia roku
szkolnego, podjêcia nauki poza miejscem zamieszkania)

£¹czna kwota netto

F. Dodatek z tytu³u urodzenia dziecka

£¹czna kwota netto

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie
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1 DG17H

2

z³ DG17HN

1 DG17I

2

DG17IM

z³ DG17IN

1 DG17J

2

DG17JM

z³ DG17JN

1 DG17K

2

DG17KM

z³ DG17KN

z³ DG17KP

1 DG17L

2

DG17LM

z³ DG17LN

z³ DG17LP

J. Zaliczka alimentacyjna (do 30.09.2008 r.) lub alimenty z Funduszu
Alimentacyjnego (od 1.10.2008 r.)

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy?

£¹czna kwota netto

L. Zasi³ek wyp³acany rodzinom w przypadku powo³ania do s³u¿by

wojskowej lub zastêpczej jedynego ¿ywiciela rodziny

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy?

£¹czna kwota netto

Kwota odprowadzanych podatków, sk³adek

I. Œwiadczenie pielêgnacyjne

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy?

£¹czna kwota netto

K. Zasi³ek macierzyñski

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy?

£¹czna kwota netto

Kwota odprowadzonych podatków, sk³adek

H. Jednorazowa zapomoga z tytu³u urodzenia siê dziecka
(tzw. ,,becikowe”)

£¹czna kwota netto

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie
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POMOC SPO£ECZNA

1 DG18A

2

DG18AM

z³ DG18AN

1 DG18B

2

DG18BM

z³ DG18BN

1 DG18C

2

DG18CM

z³ DG18CN

1 DG18D

2

DG18DM

z³ DG18DN

1 DG19

2

DG19M

z³ DG19N

18 Czy Pana(i) gospodarstwo domowe otrzymywa³o w 2008 r. któreœ
z wymienionych poni¿ej œwiadczeñ?

A. Zasi³ek sta³y

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy?

£¹czna kwota netto

B. Zasi³ek okresowy

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy?

£¹czna kwota netto

C. Inne zasi³ki celowe

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy?

£¹czna kwota netto

D. Pomoc dla rodzin zastêpczych

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy?

£¹czna kwota netto

19 Czy Pana(i) gospodarstwo domowe otrzymywa³o inn¹ pomoc
pieniê¿n¹, np. od organizacji pozarz¹dowych, wyznaniowych itp.?

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy?

£¹czna kwota netto

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie
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21 Czy w Pana(i) gospodarstwie domowym osoby, o których mowa w pyt. 20
otrzymywa³y w 2008 r. któreœ z wymienionych poni¿ej œwiadczeñ?

DOCHODY OSÓB DO 16 ROKU ¯YCIA

Zadam Panu(i) teraz kilka pytañ dotycz¹cych dochodów tego(ych) spoœród
cz³onków Pana(i) gospodarstwa domowego, którzy w dniu 31 grudnia 2008 r.
nie mieli ukoñczonych 16 lat.

20 Czy w Pana(i) gospodarstwie domowym s¹ osoby, które w dniu
31 grudnia 2008 r. nie mia³y ukoñczonych 16 lat?

A. Jaki ³¹czny dochód netto osoby te uzyska³y z w³asnych Ÿróde³?

B. Czy od dochodów uzyskanych w 2008 r. przez te osoby by³ p³acony

podatek?

Je¿eli Tak � w jakiej ³¹cznej kwocie?

1 DG20

2

1 DG21A

2

DG21AM

z³ DG21AN

z³ DG21AP

1 DG21B

2

DG21BM

z³ DG21BN

1 DG21C

2

DG21CM

z³ DG21CN

1 DG22

2

DG22M

z³ DG22AN

1 DG22B

2

z³ DG22BP

A. Renta rodzinna

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy?

£¹czna kwota netto

Kwota odprowadzanych podatków, sk³adek

B. Zasi³ek pielêgnacyjny

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy?

£¹czna kwota netto

C. Stypendium

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy?

£¹czna kwota netto

22 Czy w Pana(i) gospodarstwie domowym osoby, o których mowa w
pyt. 20 mia³y w 2008 r. niezale¿ne Ÿród³o(a) dochodów (z praktyk

uczniowskich lub z innego rodzaju dzia³alnoœci, np. mycie samochodów,

udzia³ w reklamie, sprzeda¿ gazet)?

Nie nale¿y wliczaæ stypendiów.

Pytanie dotyczy dochodów rejestrowanych i nierejestrowanych.

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy?

� pyt. 23

� pyt. 23

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie
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B. Jaka by³a ³¹czna kwota podatków od dochodu z w³asnoœci o
charakterze finansowym, któr¹ zap³aci³o Pana(i) gospodarstwo
domowe w 2008 r.?

A. Jaki ³¹czny dochód netto uzyska³o w 2008 r. Pana(i) gospodarstwo
domowe z w³asnoœci o charakterze finansowym?
Nie nale¿y uwzglêdniaæ zysków z udzia³u w firmach prowadzonych przez

cz³onków gospodarstwa domowego.

24 Czy w 2008 r. Pana(i) gospodarstwo domowe uzyska³o jakikolwiek
dochód z w³asnoœci o charakterze finansowym?
(np. odsetki od posiadanych lokat, obligacji, dywidendy, zyski z tytu³u

udzia³u w spó³kach)

DOCHODY Z WYNAJMU NIERUCHOMOŒCI

DOCHODY KAPITA£OWE

1 DG23

2

DG23M

z³ DG23A

1 DG23B

2

z³ DG23BP

1 DG24

2

z³ DG24AN

z³ DG24BP

23 Czy Pan(i) b¹dŸ którykolwiek z cz³onków Pana(i) gospodarstwa
domowego otrzymywa³ w 2008 r. dochód z tytu³u wynajmu
nieruchomoœci (np. domu, mieszkania, pokoju, gara¿u, ziemi)?

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy?

A. Jaki dochód (zysk) z tytu³u wynajmu nieruchomoœci otrzyma³o
w 2008 r. Pana(i) gospodarstwo domowe (po odjêciu kosztów
bie¿¹cych utrzymania nieruchomoœci i po zap³aceniu podatków od tych
nieruchomoœci lub op³aty za wieczyste u¿ytkowanie gruntu, ale przed
potr¹ceniem podatku od wynajmu nieruchomoœci)?

B. Czy Pana(i) gospodarstwo domowe p³aci³o w 2008 r. podatek od
dochodu z wynajmu nieruchomoœci?

Je¿eli Tak � w jakiej ³¹cznej kwocie?

� pyt. 24

� pyt. 25

KREDYT HIPOTECZNY

25 Czy Pana(i) gospodarstwo domowe sp³aca³o w 2008 r. kredyt hipo-
teczny na zakup u¿ytkowanego mieszkania?

Dotyczy sp³at kredytu hipotecznego zaci¹gniêtego na dom lub mieszkanie, w którym

respondenci obecnie zamieszkuj¹.

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy?

Ile wynosi³a w 2008 r. sp³ata kredytu hipotecznego?

A. Raty kredytu ³¹cznie z odsetkami ........

B. Odsetki..................................................

1 DG25

2

DG25M

z³ DG25A

z³ DG25B

� pyt. 26

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

Kwota dochodu

Kwota podatku
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DODATEK MIESZKANIOWY

27 Czy Pana(i) gospodarstwo domowe otrzyma³o w 2008 r. dodatek
mieszkaniowy?

A. Dodatek mieszkaniowy pieniê¿ny (przekazany bezpoœrednio Pana(i)
gospodarstwu domowemu)

Je¿eli Tak � w jakiej kwocie?

B. Dodatek mieszkaniowy niepieniê¿ny (przekazany w³aœcicielowi,
zarz¹dcy nieruchomoœci, np. spó³dzielni, wspólnocie mieszkaniowej,
administracji domów komunalnych i in.)

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy?

£¹czna kwota dodatku mieszkalnego niepieniê¿nego

1 DG27

2

1 DG27A

2

z³ DG27AD

1 DG27B

2

DG27BM

z³ DG27BD

1 DG26

2

z³ DG26P

26 Czy Pana(i) gospodarstwo domowe p³aci³o w 2008 r. podatek od
nieruchomoœci lub/i dokonywa³o op³at za wieczyste u¿ytkowanie
gruntu?

Je¿eli Tak � w jakiej ³¹cznej kwocie?

PODATKI OD NIERUCHOMOŒCI

Nale¿y wzi¹æ pod uwagê wszystkie domy, mieszkania.
Nie nale¿y uwzglêdniaæ podatku rolnego oraz podatku
od nieruchomoœci zwi¹zanego z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej.

� pyt. 27

� pyt. 28

� pyt. B

� pyt. 28

28 Czy Pan(i) lub/i któryœ z cz³onków gospodarstwa domowego dokonywa³
w 2008 r. dop³aty do podatku dochodowego/zaliczek na poczet
podatku dochodowego od osób fizycznych zap³aconego(ych) od
dochodu uzyskanego w 2007 r.?

29 Czy Pan(i) lub/i któryœ z cz³onków gospodarstwa domowego otrzyma³
w 2008 r. zwrot podatku dochodowego/zaliczek na poczet podatku
dochodowego od osób fizycznych zap³aconego(ych) od dochodu
uzyskanego w 2007 r.?

1 DG28

2

z³ DG28D

1 DG29

2

z³ DG29Z

DOP£ATY LUB ZWROTY PODATKU DOCHODOWEGO PRZY ROCZNYCH
ROZLICZENIACH Z URZÊDEM SKARBOWYM

Je¿eli Tak � jaka by³a ³¹czna kwota dop³aty?

� pyt. 29

Je¿eli Tak � jaka by³a ³¹czna kwota zwrotu?

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie
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Dzia³ 5. TRANSFERY MIÊDZY GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI

Wiele osób regularnie przekazuje pieni¹dze komuœ z innego gospodarstwa
domowego, np. jako wsparcie dla studenta mieszkaj¹cego poza domem,
pomoc dla by³ego wspó³ma³¿onka, dzieci mieszkaj¹cych oddzielnie, starszego
krewnego lub innej osoby, a tak¿e jako alimenty dla osób prywatnych.

1 Czy Pan(i) lub ktoœ z gospodarstwa domowego przekazywa³ regularnie
w 2008 r. alimenty (dobrowolne lub obowi¹zkowe) osobom spoza
Pana(i) gospodarstwa domowego?

Je¿eli Tak � jaka by³a ³¹czna kwota przekazanych alimentów?

1 TR1

2

z³ TR1N

1 TR2

2

z³ TR2N

1 TR3

2

z³ TR3N

1 TR4

2

z³ TR4N

2 Czy Pan(i) lub ktoœ z gospodarstwa domowego przekazywa³ w 2008 r.
regularnie pieni¹dze (inne ni¿ alimenty) osobom spoza Pana(i)
gospodarstwa domowego?

Je¿eli Tak � jaka by³a ³¹czna kwota regularnych przekazów
innych ni¿ alimenty?

3 Czy Pan(i) lub ktoœ z gospodarstwa domowego otrzymywa³ regularnie w
2008 r. alimenty (dobrowolne lub obowi¹zkowe) od osób spoza Pana(i)
gospodarstwa domowego?

Je¿eli Tak � jaka by³a ³¹czna kwota otrzymanych alimentów?

4 Czy Pan(i) lub ktoœ z gospodarstwa domowego otrzymywa³ w 2008 r.
regularnie pieni¹dze (inne ni¿ alimenty) od osób spoza Pana(i)
gospodarstwa domowego?

Je¿eli Tak � w jakiej kwocie?

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie
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Dzia³ 6. SYTUACJA DZIECI DO 16 ROKU ¯YCIA W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

Chcielibyœmy teraz zadaæ Panu(i) kilka pytañ dotycz¹cych zabezpieczenia
potrzeb dzieci do 16 roku ¿ycia w Pana(i) gospodarstwie domowym.

1 SDZ1

2

1 2 3 HD100X

1 2 3 HD110X

1 2 3 HD120X

1 2 3 HD130X

1 2 3 HD140X

1 2 3 HD150X

1 2 3 HD160X

1 2 3 HD170X

1 2 3 HD180X

1 2 3 HD190X

1 2 3 HD200X

1 SDZ3

2

1 HD210X

2

3

1 HD220X

2

1 Czy wœród dzieci do 16 roku ¿ycia s¹ takie, które maj¹ ukoñczony 1 rok?

Wiek dzieci okreœlony wed³ug stanu w dniu 31 grudnia 2008 r.

� pyt. 6

2 Proszê powiedzieæ, czy w Pana(i) gospodarstwie domowym wszystkie
dzieci w wieku miêdzy 1 a 16 rokiem ¿ycia maj¹:

A. Przynajmniej czêœæ odzie¿y nowej (nieu¿ywanej) ............................

B. Dwie pary dobrze dopasowanego obuwia ........................................

C. Zapewnione œwie¿e owoce i warzywa przynajmniej raz dziennie.....

D. Zapewnione trzy posi³ki dziennie ......................................................

E. Jeden posi³ek zawieraj¹cy miêso, drób, ryby (lub wegetariañski
odpowiednik) przynajmniej raz dziennie ...........................................

F. Ksi¹¿ki odpowiednie do wieku dzieci (nie dotyczy podrêczników
szkolnych) .........................................................................................

G. Wyposa¿enie (sprzêt) do spêdzania wolnego czasu na
powietrzu (rower, deskorolka itp.) .....................................................

H. Gry domowe (zabawki edukacyjne, klocki, gry planszowe, gry
komputerowe itp.) ..............................................................................

I. Mo¿liwoœæ uczestniczenia w regularnych zajêciach zwi¹zanych
z ró¿nymi formami spêdzania czasu wolnego (p³ywanie, gra na
instrumencie, organizacje m³odzie¿owe itp.) .....................................

J. Mo¿liwoœæ zorganizowania specjalnych uroczystoœci (urodzin,
imienin, uroczystoœci religijnych itp.) .................................................

K. Mo¿liwoœæ zaproszenia przyjació³ (od czasu do czasu), ¿eby siê
wspólnie pobawiæ, w coœ pograæ, zjeœæ coœ wspólnie ......................

1 - Tak

2 - Nie, z powodu braku
œrodków finansowych

3 - Nie, z innych powodów

3 Czy w Pana(i) gospodarstwie domowym s¹ dzieci uczêszczaj¹ce do
szko³y?

� pyt. 6

4 Czy w Pana(i) gospodarstwie domowym wszystkie dzieci uczêszczaj¹ce do
szko³y uczestnicz¹ w wycieczkach szkolnych oraz innych imprezach
szkolnych, które wi¹¿¹ siê z poniesieniem wydatków?

1. Tak ..................................................................................................

2. Nie, z powodu braku œrodków finansowych ....................................

3. Nie, z innych powodów ...................................................................

5 Czy w Pana(i) gospodarstwie domowym wszystkie dzieci uczêszczaj¹ce do
szko³y maj¹ zapewnione w domu odpowiednie miejsce do nauki i
odrabiania lekcji?

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

1. Tak

2. Nie

Na pytania odpowiadaj¹ gospodarstwa domowe, w których s¹ dzieci, które w dniu

31 grudnia 2008 r. nie mia³y ukoñczonych 16 lat (odpowiedŸ Tak w pyt. 20 dzia³u 4).

Dla pozosta³ych � koniec wywiadu na kwestionariuszu gospodarstwa domowego.

Proszê uwzglêdniæ dzieci uczêszczaj¹ce do ,,zerówki” w szkole.
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1 HD230X

2

1 HD240X

2

3

1 HD250

2

1 HD255X

2

3

4

5

1 HD260

2

1 HD265X

2

3

4

5

6 Czy w najbli¿szym otoczeniu miejsca zamieszkania Pana(i)
gospodarstwa domowego znajduje siê plac (teren), na którym
wszystkie dzieci mog¹ siê bezpiecznie bawiæ (plac zabaw, ogród itp.)?

7 Czy wszystkie dzieci w Pana(i) gospodarstwie domowym maj¹ mo¿liwoœæ
wyjazdu na tygodniowy wypoczynek raz w roku?

Nale¿y wzi¹æ pod uwagê ró¿ne formy wypoczynku np. wakacje z rodzin¹, krewnymi,
znajomymi, wyjazdy zorganizowane przez szko³ê, organizacjê m³odzie¿ow¹ itp.).

1. Tak, by³a co najmniej jedna taka sytuacja .......................................

2. Nie, nie by³o takiej sytuacji .............................................................. � pyt. 10

9 Co by³o tego g³ówn¹ przyczyn¹?

Nale¿y zakreœliæ tylko jedn¹ (g³ówn¹) przyczynê.

1. Nie by³o nas na to staæ (zbyt drogo) ..................................................

2. Lista oczekuj¹cych .............................................................................

3. Nie by³o na to czasu z powodu pracy, opieki nad innymi dzieæmi lub
innymi osobami...................................................................................

4. Zbyt du¿a odleg³oœæ/brak œrodka transportu ......................................

5. Inne powody ......................................................................................

8 Czy w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy zdarzy³o siê, ¿e przynajmniej jedno
z dzieci nie mog³o skorzystaæ z konsultacji lekarza ogólnego lub
specjalisty pomimo tego, ¿e rzeczywiœcie istnia³a taka potrzeba?

Nie nale¿y braæ pod uwagê lekarza okulisty i dentysty.

10 Czy w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy zdarzy³o siê, ¿e przynajmniej jedno
z dzieci nie mog³o skorzystaæ z konsultacji lekarza dentysty pomimo
tego, ¿e rzeczywiœcie istnia³a taka potrzeba?

11 Co by³o tego g³ówn¹ przyczyn¹?

Nale¿y zakreœliæ tylko jedn¹ (g³ówn¹) przyczynê.

� koniec wywiadu na

formularzu gospodarstwa

domowego

1. Tak

2. Nie

1. Tak ...................................................................................................

2. Nie, z powodu braku œrodków finansowych......................................

3. Nie, z innych powodów.....................................................................

1. Tak, by³a co najmniej jedna taka sytuacja .......................................

2. Nie, nie by³o takiej sytuacji ..............................................................

1. Nie by³o nas na to staæ (zbyt drogo) ..................................................

2. Lista oczekuj¹cych .............................................................................

3. Nie by³o na to czasu z powodu pracy, opieki nad innymi dzieæmi lub
innymi osobami...................................................................................

4. Zbyt du¿a odleg³oœæ/brak œrodka transportu ......................................

5. Inne powody ......................................................................................
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1 OWG1

2

3

4

5

0

1 OWG2

2

1 OWG3A

2

3

4

1 OWG3B

2

3

4

1 OWG4

2

3

1 Czy odpowiadaj¹c na pytania dotycz¹ce sytuacji dochodowej,
p³aconych podatków i sk³adek, respondent odpowiada³:

1. Z pamiêci ..........................................................................................

2. Pos³uguj¹c siê dokumentami podatkowymi ......................................

3. Pos³uguj¹c siê innymi dokumentami (niepodatkowymi) ...................

4. Pos³uguj¹c siê zarówno dokumentami podatkowymi, jak
i niepodatkowymi ..............................................................................

5. Czêœciowo z pamiêci, czêœciowo korzystaj¹c z dokumentów ..........

0. Nie dotyczy .......................................................................................

2 Czy odpowiadaj¹c na pytania o dochody oraz p³acone podatki
i sk³adki, respondent siêga³ do dokumentów (podatkowych, innych)?

1. Zanim zaproponowa³ to ankieter.......................................................

2. Po sugestii ankietera ........................................................................

3 Pana(i) zdaniem, bior¹c pod uwagê przebieg wywiadu, jakoœæ
zebranych danych jest:

A. W zakresie zmiennych dochodowych (dzia³y 4 i 5)

1. Bardzo dobra .......................................

2. Dobra ...................................................

3. Do zaakceptowania ..............................

4. W¹tpliwa ..............................................

B. W zakresie zmiennych pozadochodowych

1. Bardzo dobra........................................

2. Dobra ...................................................

3. Do zaakceptowania..............................

4. W¹tpliwa ..............................................

4 Jakie by³o Pana(i) zdaniem nastawienie respondenta do wywiadu?

1. ¯yczliwe ..............................................

2. Obojêtne..............................................

3. Niechêtne ............................................

Dzia³ 7. OCENA WYWIADU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

� pyt. 3B

Do wype³nienia przez ankietera po zakoñczeniu wywiadu

� pyt. 3A
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Uwagi ankietera:
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Uwagi ankietera:



G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY
al. Niepodleg³oœci 208
00-925 Warszawa

EU-SILC-1I

EUROPEJSKIE BADANIE WARUNKÓW ¯YCIA LUDNOŒCI

KWESTIONARIUSZ INDYWIDUALNY

dla osób od 16 lat*
maj - czerwiec 2009 r.

Symbol osoby ze sk³adu gospodarstwa domowego

Imiê osoby ............................................................................................

Data urodzenia
1. Miesi¹c ..................................................

2. Rok........................................................

P³eæ
1. Mê¿czyzna ...........................................

2. Kobieta ..................................................

SO

1 RB090

2

RB070X

RB080

Rodzaj wywiadu indywidualnego

1. Bezpoœredni ..........................................

2. Zastêpczy..............................................

Czas trwania wywiadu (w minutach)

Data wywiadu:

1. Dzieñ .....................................................

2. Miesi¹c ..................................................

1 RWI

2

RB270X

PB090

PB100

PB120

Symbol osoby udzielaj¹cej wywiadu zastêpczego (SO)

* Wiek wed³ug stanu w dniu 31 XII 2008 r.

- HID

Województwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nazwa)

WOJ

Identyfikator gospodarstwa

- - PIDIdentyfikator osoby
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1 PH010X

2

3

4

5

1 PH020X

2

1 PH030X

2

3

1 PD040X

2

3

4

5

1 PH040

2

1 PH050X

2

3

4

5

6

7

8

1 PH060

2

Dzia³ 8. ZDROWIE

1 Jak ogólnie ocenia Pan(i) swoje zdrowie?
Nie nale¿y braæ pod uwagê tymczasowych problemów zdrowotnych, np. przeziêbienia,
grypy.

1. Bardzo dobrze .......................................

2. Dobrze ...................................................

3. Tak sobie, ani dobrze, ani Ÿle ................

4. �le..........................................................

5. Bardzo Ÿle..............................................

2 Czy ma Pan(i) jakieœ d³ugotrwa³e problemy zdrowotne lub choroby
przewlek³e, trwaj¹ce (lub przewidywane, ¿e bêd¹ trwa³y) przez 6 miesiêcy
lub d³u¿ej?

3 Czy z powodu problemów zdrowotnych mia³/a Pan(i) ograniczon¹
zdolnoœæ wykonywania czynnoœci, jakie ludzie zwykle wykonuj¹,
trwaj¹c¹ 6 miesiêcy lub d³u¿ej?

1. Tak, powa¿nie ograniczon¹ ...................

2. Tak, ograniczon¹, ale niezbyt powa¿nie...

3. Nie, nie mia³em/am ¿adnych ograniczeñ..

5 Czy w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy zdarzy³o siê, ¿e rzeczywiœcie potrzebowa³/a
Pan/i skonsultowaæ siê z lekarzem specjalist¹, ale nie zrobi³/a Pan/i tego?

1. Tak, by³a co najmniej jedna taka sytacja............................................

2. Nie, nie by³o takiej sytuacji ................................................................

6 Jaka by³a tego g³ówna przyczyna?
Tylko jedna odpowiedŸ.

1. Nie by³o mnie na to staæ (wizyta by³a zbyt droga lub nieobjêta
ubezpieczeniem zdrowotnym) .............................................................

2. Lista oczekuj¹cych, brak skierowania ...............................................

3. Nie mia³em/am czasu z powodu pracy, opieki nad dzieæmi lub
innymi osobami.................................................................................

4. Zbyt du¿a odleg³oœæ/ brak œrodka transportu....................................

5. Lêk przed lekarzem/ szpitalami/ badaniem/ leczeniem.....................

6. Chcia³em/am poczekaæ i zobaczyæ, czy problem sam minie............

7. Nie znam ¿adnego dobrego lekarza specjalisty ...............................

8. Inne powody......................................................................................

7 Czy w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy zdarzy³o siê, ¿e rzeczywiœcie
potrzebowa³/a Pan/i pójœæ do lekarza dentysty, a nie zrobi³/a Pan/i tego?

1. Tak, by³a co najmniej jedna taka sytuacja .........................................

2. Nie, nie by³o takiej sytuacji ................................................................

1. Tak
2. Nie

� pyt. 7

� dzia³ 9

4 Ile razy w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy by³/a Pan/i u lekarza ogólnego,
specjalisty (wy³¹czaj¹c lekarza okulistê i dentystê)?
Proszê uwzglêdniæ wizyty w przychodni oraz wizyty domowe lekarzy. Proszê nie
uwzglêdniaæ wizyt zwi¹zanych z chorob¹ innych osób (np. dzieci lub innych krewnych).

1. Ani razu..................................................

2. 1-2 razy..................................................

3. 3-5 razy..................................................

4. 6-9 razy..................................................

5. 10 razy i wiêcej ......................................
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1 PH070X

2

3

4

5

6

7

8

8 Jaka by³a tego g³ówna przyczyna?
Tylko jedna odpowiedŸ.

1. Nie by³o mnie na to staæ (wizyta by³a zbyt droga lub nieobjêta
ubezpieczeniem zdrowotnym).............................................................

2. Lista oczekuj¹cych, brak skierowania...............................................

3. Nie mia³em/am czasu z powodu pracy, opieki nad dzieæmi lub
innymi osobami ................................................................................

4. Zbyt du¿a odleg³oœæ/brak œrodka transportu ....................................

5. Lêk przed lekarzem/ badaniem/ leczeniem......................................

6. Chcia³em/am poczekaæ i zobaczyæ, czy problem sam minie............

7. Nie znam ¿adnego dobrego lekarza dentysty ..................................

8. Inne powody .....................................................................................

Dzia³ 9. AKTYWNOŒÆ EKONOMICZNA

1 Jaki jest Pana(i) aktualny status na rynku pracy? (samoocena respondenta)

Pracownik najemny zatrudniony:

1. w pe³nym wymiarze godzin.................................................................

2. w niepe³nym wymiarze godzin..........................................................

Pracuj¹cy na w³asny rachunek (w tym pomagaj¹cy cz³onkowie rodziny):

3. w pe³nym wymiarze godzin.................................................................

4. w niepe³nym wymiarze godzin..........................................................

5. Bezrobotny........................................................................................

6. Uczeñ, student, przebywam na nieodp³atnym sta¿u ........................

7. Emeryt, w tym na wczeœniejszej emeryturze....................................

8. Rencista (z tytu³u niepe³nosprawnoœci), niezdolny do pracy ze
wzglêdu na stan zdrowia..................................................................

9. Prowadzê gospodarstwo domowe, sprawujê opiekê nad innymi
osobami ............................................................................................

10. Bierny zawodowo z innych powodów...............................................

01 PL031

02

03

04

05

06

07

08

10

11

1 PL020X

2

3

4

� pyt. 5

� pyt. 4

2 Czy w ci¹gu ostatnich 4 tygodni aktywnie poszukiwa³(a) Pan(i) pracy?
(np. zamieszczanie i odpowiadanie na og³oszenia, poszukiwanie
bezpoœrednio w zak³adach pracy, poszukiwanie przez urz¹d pracy)

1. Tak ....................................................................................................
2. Nie, mam pracê za³atwion¹ i czekam na jej rozpoczêcie

w ci¹gu 3 miesiêcy............................................................................

3. Nie, mam pracê za³atwion¹ i czekam na jej rozpoczêcie
po 3 miesi¹cach................................................................................

4. Nie, z innego powodu .......................................................................
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1 PL025X

2

1 PL015X

2

1 PL040X

2

3

4

1 PL140X

2

1 PL150X

2

PL050X

PL190X

PL200X

1. Tak
2. Nie

3 Czy w obecnym lub nastêpnym tygodniu móg³by Pan/mog³aby Pani podj¹æ
pracê, gdyby by³a taka mo¿liwoœæ?

PRACA AKTUALNA ORAZ PRZESZ£OŒÆ ZAWODOWA

Na pytania odpowiadaj¹ osoby pracuj¹ce (pyt. 1 odpowiedŸ 01-04) oraz niepracuj¹ce,

które pracowa³y w przesz³oœci (pyt. 1 odpowiedŸ 05-11 i pyt. 4 odpowiedŸ 1).

5 Jaki jest/by³ Pana(i) status zatrudnienia w aktualnym/ostatnim miejscu pracy?

1. Pracownik najemny ...........................................................................

2. Pracuj¹cy na w³asny rachunek, zatrudniaj¹cy pracowników .............

3. Pracuj¹cy na w³asny rachunek, niezatrudniaj¹cy pracowników ........

4. Pomagaj¹cy cz³onek rodziny .............................................................

� pyt. 8

6 Czy Pana(i) praca jest/by³a:

1. Na czas nieokreœlony .......................................................................

2. Na czas okreœlony...............................................................................

7 Czy w swojej pracy nadzoruje/nadzorowa³ Pan(i) pracê innych osób?

1. Tak
2. Nie

8 W jakim zawodzie Pan(i) pracuje aktualnie / pracowa³(a) w ostatnim
miejscu pracy?

Proszê podaæ nazwê wykonywanego zawodu, stanowiska, specjalnoœci, ew.

najwa¿niejsze czynnoœci:

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

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

9 W którym roku podj¹³(ê³a) Pan(i) pierwsz¹ pracê przynosz¹c¹ zarobek
lub dochód, b¹dŸ pomaga³(a) nieodp³atnie w rodzinnej dzia³alnoœci
gospodarczej?

Praca w pe³nym lub niepe³nym wymiarze godzin, nieprzerwanie co najmniej przez

6 miesiêcy. Proszê nie uwzglêdniaæ dodatkowej pracy studentów oraz pracy dorywczej

podejmowanej od czasu do czasu.

10 Proszê podaæ liczbê lat przepracowanych przez Pana/Pani¹ w p³atnej
pracy (jako pracownik najemny lub pracuj¹cy na w³asny rachunek).

Proszê nie uwzglêdniaæ lat przepracowanych nieodp³atnie jako pomagaj¹cy cz³onek

rodziny.

4 Czy kiedykolwiek wykonywa³(a) Pan(i) pracê przynosz¹c¹ zarobek lub
dochód b¹dŸ pomaga³(a) nieodp³atnie w rodzinnej dzia³alnoœci gospo-
darczej?
Praca w pe³nym lub niepe³nym wymiarze godzin, nieprzerwanie co najmniej przez 6
miesiêcy. Proszê nie uwzglêdniaæ dodatkowej pracy studentów oraz pracy dorywczej
podejmowanej od czasu do czasu.

1. Tak
2. Nie

W przypadku osób niepracuj¹cych (pyt. 1 odpowiedŸ 05-11) proszê przejœæ do

pytania 20.

� pyt. 5

� pyt. 20
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13 Jaki rodzaj dzia³alnoœci prowadzi instytucja (firma), która jest Pana(i)
g³ównym miejscem pracy?
....................................................................................................................................

z³ PY200X

1 AEK12

2

PL111X

PL130X

11

12

13

14

15

PL060X

1 AEK16

2

PL100X

12 Czy wymieniona przez Pana(i¹) w poprzednim pytaniu kwota
uwzglêdnia zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób
fizycznych i ubezpieczenia spo³eczne (emerytalne, rentowe i
chorobowe)?

1. Tak
2. Nie

15 Ile godzin zwykle pracuje Pan(i) w ci¹gu tygodnia w g³ównym miejscu
pracy?
Liczba godzin (1 - 77)

1. 11-19 osób .....................................................

2. 20-49 osób .....................................................

3. 50 osób lub wiêcej .........................................

4. Nie wiem, ale mniej ni¿ 11 osób.....................

5. Nie wiem, ale wiêcej ni¿ 10 osób ...................

14 Ile osób pracuje w Pana(i) instytucji (firmie)?

Je¿eli 1-10 osób, proszê podaæ dok³adn¹ liczbê

16 Czy poza prac¹ g³ówn¹ ma Pan(i) pracê dodatkow¹?
1. Tak
2. Nie

Na pytania odpowiadaj¹ osoby pracuj¹ce (pyt. 1 odpowiedŸ 01-04).

Pytania 11-12 dotycz¹ pracowników najemnych. W przypadku osób pracuj¹cych na

w³asny rachunek lub pomagaj¹cych cz³onków rodziny proszê przejœæ do pyt. 13.

11 Jaka by³a wysokoœæ Pana(i) zarobków brutto w kwietniu w g³ównym
miejscu pracy?
£¹cznie z wyp³atami za: zwyk³e przepracowane godziny nadliczbowe; 1/12 dodatko-
wego wynagrodzenia rocznego uzyskanego w roku bie¿¹cym, tj. „13-ta pensja”;
1/12 udzia³u w zysku i nagród; jak równie¿ zaliczki na poczet podatku dochodowego
od osób fizycznych oraz sk³adki na obowi¹zkowe ubezpieczenia spo³eczne: emerytalne,
rentowe i chorobowe.

PRACA G£ÓWNA I DODATKOWA

Je¿eli Tak � liczba godzin pracy w ci¹gu tygodnia (1 - 77)
Je¿eli Nie � wpisaæ 0

£¹czna liczba godzin w ci¹gu tygodnia

we wszystkich miejscach pracy

Je¿eli ³¹czna liczba godzin przepracowanych tygodniowo przez respondenta
we wszystkich miejscach pracy wynosi mniej ni¿ 30 nale¿y zadaæ pytanie 17.
W pozosta³ych przypadkach � pyt.18.
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17 Z jakiego powodu pracuje Pan(i) zwykle poni¿ej 30 godzin tygodniowo?

1. Uczê siê.............................................................................................

2. Z powodu choroby, niepe³nosprawnoœci............................................

3. Nie mogê znaleŸæ pracy w pe³nym wymiarze czasu..........................

4. Nie chcê pracowaæ wiêcej godzin ......................................................

5. Suma godzin pracy wszystkich zajêæ zawodowych równa siê
pe³nemu wymiarowi godzin................................................................

6. Zajmujê siê domem, opiekujê siê dzieæmi lub innymi osobami ........

7. Z innych przyczyn ..............................................................................

1 PL120X

2

3

4

5

6

7

1 PL160

2

1 PL170

2

3

4

5

6

7

1 AEK20

2

18 Czy w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy zmienia³(a) Pan(i), zrezygnowa³(a)
lub zosta³(a) zwolniony(a) z pracy?

1. Tak
2. Nie � pyt. 20

19 Jakie by³y przyczyny zmiany, rezygnacji lub zwolnienia z pracy?

1. Znalezienie lepszej pracy (praca zgodna z kwalifikacjami,
zainteresowaniami, lepsze warunki finansowe, dojazdowe) ....................

2. Wygaœniêcie umowy o pracê............................................................

3. Likwidacja zak³adu pracy, redukcja zatrudnienia, wczeœniejsza
emerytura z przyczyn ekonomicznych, zwolnienie z pracy..............

4. Likwidacja w³asnej/rodzinnej firmy (praca na w³asny rachunek).......

5. Opieka nad dzieckiem lub innym cz³onkiem rodziny........................

6. Zmiana miejsca zamieszkania ze wzglêdu na pracê partnera,
zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego ......................................................

7. Inne przyczyny (emerytura, wczeœniejsza emerytura z przyczyn
pozaekonomicznych, problemy zdrowotne i in.)...............................

STATUS NA RYNKU PRACY W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIÊCY

20 Czy w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy Pana(i) status na rynku pracy uleg³
zmianie?

1. Tak
2. Nie � pyt. 22

Na pytania 20-23 odpowiadaj¹ wszystkie osoby.
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01 PL180X

02

03

04

05

06

07

08

09

10

PL211AX

PL211BX

PL211CX

PL211DX

PL211EX

PL211FX

PL211GX

PL211HX

PL211IX

PL211JX

PL211KX

PL211LX

1 PL035X

2

22 Chcielibyœmy teraz zapytaæ o Pana(i) sytuacjê zawodow¹ w poprzednim roku.
Jaki by³ Pana(i) status na rynku pracy w kolejnych miesi¹cach 2008 r.?

A. Styczeñ

B. Luty

C. Marzec

D. Kwiecieñ

E. Maj

F. Czerwiec

G. Lipiec

H. Sierpieñ

I. Wrzesieñ

J. PaŸdziernik

K. Listopad

L. Grudzieñ

01. Pracownik najemny zatrudniony w pe³nym wymiarze godzin

02. Pracownik najemny zatrudniony w niepe³nym wymiarze godzin

03. Pracuj¹cy na w³asny rachunek w pe³nym wymiarze godzin
(w tym pomagaj¹cy cz³onkowie rodziny)

04. Pracuj¹cy na w³asny rachunek w niepe³nym wymiarze godzin
(w tym pomagaj¹cy cz³onkowie rodziny)

05. Bezrobotny

06. Uczeñ, student, przebywanie na nieodp³atnym sta¿u

07. Emeryt

08. Rencista (z tytu³u niepe³nosprawnoœci), niezdolny do pracy
ze wzglêdu na stan zdrowia

09. ¯o³nierz zasadniczej s³u¿by wojskowej

10. Prowadz¹cy gospodarstwo domowe, sprawuj¹cy opiekê
nad innymi osobami

11. Bierny zawodowo z innych powodów

21 Jaka to by³a zmiana?

1. Pracuj¹cy - bezrobotny .....................................................................
2. Pracuj¹cy - emeryt............................................................................
3. Pracuj¹cy - uczeñ, student, rencista lub inny bierny zawodowo ......

4. Bezrobotny - pracuj¹cy .....................................................................
5. Bezrobotny - emeryt .........................................................................
6. Bezrobotny - uczeñ, student, rencista lub inny bierny zawodowo ....

7. Emeryt - pracuj¹cy............................................................................

8. Uczeñ, student, rencista lub inny bierny zawodowo - pracuj¹cy .....

9. Uczeñ, student, rencista lub inny bierny zawodowo - bezrobotny....

10. Rencista lub inny bierny zawodowo - emeryt ...................................

23 Czy w poprzednim tygodniu wykonywa³(a) Pan(i) jak¹kolwiek pracê
przynosz¹c¹ zarobek lub dochód, b¹dŸ pomaga³(a) nieodp³atnie w
rodzinnej dzia³alnoœci gospodarczej lub mia³(a) tê pracê, ale jej czaso-
wo nie wykonywa³(a) z powodu choroby, urlopu itp.?

1. Tak
2. Nie
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Dzia³ 10. DOCHODY Z PRACY NAJEMNEJ

Podstawowym czynnikiem decyduj¹cym o poziomie ¿ycia jest sytuacja finansowa. Dlatego te¿ chcielibyœmy poprosiæ o informa-
cje na temat dochodów uzyskanych przez Pana(i¹) w 2008 r. z tytu³u pracy najemnej wykonywanej w Polsce lub za granic¹.

PRACA NAJEMNA WYKONYWANA W POLSCE

1 Proszê powiedzieæ, czy w 2008 r. otrzymywa³(a) Pan(i) dochody z
tytu³u wykonywania pracy najemnej w Polsce?
Proszê wzi¹æ pod uwagê wszystkie miejsca pracy (g³ówne i dodatkowe;
dotyczy pracy rejestrowanej i nierejestrowanej).

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy?
Je¿eli 1 miesi¹c lub mniej � wpisaæ 1

1 DP1

2

z³ DP2

z³ DP3

z³ DP4

z³ DP5

1 DP6

2

3

z³ DP6N

1 DP7

2

z³ DP7N

2 Ile w ca³ym 2008 r. wynosi³y Pana(i) ³¹czne dochody netto z wykony-
wanej pracy najemnej w Polsce?

Przez dochody netto rozumiemy kwotê po op³aceniu zaliczek na podatek
dochodowy oraz sk³adek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i
zdrowotne.

Nale¿y wzi¹æ pod uwagê dochody pieniê¿ne objête podatkiem, jak równie¿
dochody nieopodatkowane. Proszê wzi¹æ pod uwagê nie tylko wynagrodzenie
zasadnicze, ale równie¿ inne dochody pieniê¿ne, takie jak premie, trzynasta pensja,
otrzymane akcje firmy, p³atne urlopy, napiwki, nagrody, rycza³t za wykorzystanie
samochodu prywatnego w celu dojazdu do pracy, jak równie¿ zasi³ki chorobowe,
opiekuñcze i wyrównawcze wyp³acane przez pracodawcê.
Nie nale¿y natomiast zaliczaæ do dochodów z pracy najemnej odpraw
emerytalnych i odpraw dla osób zwalnianych z pracy.

Nale¿y uwzglêdniæ dochody ze wszystkich miejsc pracy.

3 Jaka by³a ³¹czna kwota zaliczek na podatek dochodowy zap³aconych
przez Pana(i¹) w 2008 r. od swoich dochodów z wykonanej pracy
najemnej w Polsce?

4 Jaka by³a ³¹czna kwota sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne (razem
emerytalne, rentowe, chorobowe) zap³aconych przez Pana(i¹) w 2008 r.
z tytu³u wykonywania pracy najemnej w Polsce?

5 Jaka by³a ³¹czna kwota sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne zap³aconych
przez Pana(i¹) w 2008 r. z tytu³u wykonywania pracy najemnej w Polsce?

6 Proszê powiedzieæ, czy w 2008 r. pracodawca p³aci³ obowi¹zkowe
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne (emerytalne, rentowe, wypadko-
we) oraz na Fundusz Pracy z tytu³u Pana(i) zatrudnienia?

1. Tak

2. Nie

3. Nie wiem

Je¿eli Tak � w jakiej kwocie?

7 Proszê powiedzieæ, czy w 2008 r. pracodawca p³aci³ sk³adki na dobro-
wolne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne, na ¿ycie itp. z
tytu³u Pana(i) zatrudnienia?

Je¿eli Tak � w jakiej kwocie?

DP1M

1. Tak
2. Nie � pyt. 8

1. Tak
2. Nie
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1 DP8

2

z³ DP9

z³ DP10

z³ DP11

1 DP12

2

3

z³ DP12N

1 DP13

2

z³ DP13N

PRACA NAJEMNA WYKONYWANA ZA GRANIC¥

8 Proszê powiedzieæ, czy w 2008 r. otrzymywa³(a) Pan(i) dochody z
tytu³u wykonywania pracy najemnej za granic¹?

Proszê wzi¹æ pod uwagê wszystkie miejsca pracy (g³ówne i dodatkowe;
dotyczy pracy rejestrowanej i nierejestrowanej).

Je¿eli Nie � pyt.14 dla osób uzyskuj¹cych dochody z tytu³u wykonywania
pracy najemnej w Polsce (DP1=1)

lub
� dzia³ 11 dla osób nieuzyskuj¹cych dochodów z tytu³u

wykonywania pracy najemnej w Polsce (DP1=2)

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy?
Je¿eli 1 miesi¹c lub mniej � wpisaæ 1

9 Ile w ca³ym 2008 r. wynosi³y Pana(i) ³¹czne dochody netto z wykony-
wanej pracy najemnej za granic¹?
Przez dochody netto rozumiemy kwotê po op³aceniu zaliczek na podatek dochodowy
oraz sk³adek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne.

Nale¿y wzi¹æ pod uwagê dochody pieniê¿ne objête podatkiem, jak równie¿
dochody nieopodatkowane. Proszê wzi¹æ pod uwagê nie tylko wynagrodzenie
zasadnicze, ale równie¿ inne dochody pieniê¿ne, takie jak premie, trzynasta pensja,
otrzymane akcje firmy, p³atne urlopy, napiwki, nagrody, jak równie¿ zasi³ki
chorobowe, opiekuñcze i wyrównawcze wyp³acane przez pracodawcê.
Nie nale¿y natomiast zaliczaæ do dochodów z pracy najemnej odpraw
emerytalnych i odpraw dla osób zwalnianych z pracy.

Nale¿y uwzglêdniæ dochody ze wszystkich miejsc pracy.

10 Jaka by³a ³¹czna kwota zaliczek na podatek dochodowy zap³aconych
przez Pana(i¹) w 2008 r. od swoich dochodów z wykonanej pracy
najemnej za granic¹?

11 Jaka by³a ³¹czna kwota sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne (razem
emerytalne, rentowe, chorobowe) i zdrowotne zap³aconych przez
Pana(i¹) w 2008 r. z tytu³u wykonywania pracy najemnej za granic¹?

12 Proszê powiedzieæ, czy w 2008 r. pracodawca p³aci³ obowi¹zkowe
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe
itp.) z tytu³u Pana(i) zatrudnienia?

1. Tak

2. Nie

3. Nie wiem

Je¿eli Tak � w jakiej kwocie?

13 Proszê powiedzieæ, czy w 2008 r. pracodawca p³aci³ sk³adki na dobro-
wolne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne, na ¿ycie itp.
z tytu³u Pana(i) zatrudnienia?

Je¿eli Tak � w jakiej kwocie?

DP8M

1. Tak
2. Nie

1. Tak
2. Nie
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WYKORZYSTANIE SAMOCHODU S£U¯BOWEGO U¯YTKOWANEGO
Z TYTU£U PRACY NAJEMNEJ DO CELÓW PRYWATNYCH

DP15

1 DP16

2

3

z³ DP17

km DP18

L DP19A

L DP19B

L DP19C

DP20A

DP20B

DP20C

z³ DP21

14 Proszê powiedzieæ, czy w 2008 r. mia³(a) Pan(i) mo¿liwoœæ korzystania
z samochodu s³u¿bowego?

1. Tak, ale tylko w celach s³u¿bowych ..................................................

2. Tak, zarówno w celach s³u¿bowych, jak i prywatnych ......................

3. Nie .....................................................................................................

15 Przez jaki okres w ci¹gu 2008 r. móg³(a) Pan(i) korzystaæ z samochodu
s³u¿bowego w celach prywatnych?

16 W jakiej czêœci pracodawca pokrywa³ koszty zu¿ycia paliwa samo-
chodu s³u¿bowego u¿ytkowanego przez Pana(i¹) w celach prywatnych
w 2008 r.?

1. W ca³oœci ...............................................

2. Czêœciowo .............................................

3. W ogóle nie pokrywa³.............................

17 Do jakiej kwoty pracodawca pokrywa³ koszty zu¿ycia paliwa samochodu
s³u¿bowego u¿ywanego przez Pana(i¹) w celach prywatnych w 2008 r.?

18 Ile kilometrów przejecha³(a) Pan(i) samochodem s³u¿bowym w celach
prywatnych w 2008 r.?

19 Jakie by³o przeciêtne zu¿ycie paliwa w przeliczeniu na 100 km w samochodzie
s³u¿bowym u¿ywanym przez Pana(i¹) w celach prywatnych w 2008 r.?

W przypadku, jeœli u¿ywa³(a) Pan(i) w 2008 r. w celach prywatnych wiêcej ni¿ 1 samo-
chód s³u¿bowy, proszê wzi¹æ pod uwagê samochód najd³u¿ej (najczêœciej) u¿ywany.

A. Benzyna.................................................

B. Olej napêdowy.......................................

C. Gaz........................................................

20 Proszê powiedzieæ, jaka by³a marka, model, rok produkcji oraz pojem-
noœæ silnika samochodu s³u¿bowego u¿ywanego przez Pana(i¹) w
celach prywatnych w 2008 r.?

W przypadku, jeœli u¿ywa³(a) Pan(i) w 2008 r. w celach prywatnych wiêcej ni¿
1 samochód s³u¿bowy, proszê wzi¹æ pod uwagê samochód najd³u¿ej (najczêœciej)
u¿ywany.

A. Marka i model........................................

B. Rok produkcji ........................................

C. Pojemnoœæ silnika w cm3 .......................

21 Proszê oszacowaæ korzyœci, jakie osi¹gn¹³(ê³a) Pan(i) w ca³ym 2008 r.
z tytu³u u¿ytkowania samochodu s³u¿bowego do celów prywatnych:

1 DP14

2

3

� pyt. 22

� pyt. 22

� pyt. 18

� pyt. 20

Liczba miesiêcy

Na pytania 14-21 odpowiadaj¹ osoby, które maj¹ dochody z pracy najemnej (pyt. 1=1

lub/i pyt. 8=1).

Kwota roczna

Liczba kilometrów

Je¿eli mniej ni¿ przez 1 miesi¹c � wpisaæ 0.
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DOCHODY W NATURZE UZYSKIWANE Z TYTU£U
WYKONYWANIA PRACY NAJEMNEJ

22 Proszê powiedzieæ, czy w 2008 r. mia³(a) Pan(i) mo¿liwoœæ korzystania z:

(Jeœli 1- Tak, bezp³atnie - proszê podaæ wartoœæ otrzymanych towarów lub us³ug.
Jeœli 2- Tak, czêœciowo odp³atnie - proszê wyszacowaæ wartoœæ otrzyman¹ bezp³atnie).

A. Ulgowych lub bezp³atnych us³ug transportowych (innych ni¿
u¿ytkowanie samochodu s³u¿bowego do celów prywatnych)
zapewnionych przez pracodawcê

Je¿eli Tak � jaka by³a wartoœæ?

B. Ulgowych lub bezp³atnych us³ug mieszkaniowych zapewnionych
przez pracodawcê

Je¿eli Tak � jaka by³a wartoœæ?

C. Ulgowych lub bezp³atnych us³ug opieki zdrowotnej zapewnionych
przez pracodawcê

Je¿eli Tak � jaka by³a wartoœæ?

D. S³u¿bowego telefonu komórkowego lub op³aconego przez
pracodawcê domowego telefonu stacjonarnego

Je¿eli Tak � jaka by³a wartoœæ?

E. Ulgowych lub bezp³atnych wyjazdów rekreacyjnych lub rozrywek
kulturalnych zapewnionych przez pracodawcê

Je¿eli Tak � jaka by³a wartoœæ?

F. Bezp³atnych lub finansowanych przez pracodawcê szkoleñ
przydatnych poza prac¹ zawodow¹

Je¿eli Tak � jaka by³a wartoœæ?

G. Posi³ków i napojów zapewnionych przez pracodawcê

Je¿eli Tak � jaka by³a wartoœæ?

H. Odzie¿y, obuwia zapewnionych przez pracodawcê, które mo¿na
wykorzystaæ poza prac¹

Je¿eli Tak � jaka by³a wartoœæ?

I. Œrodków czystoœci zapewnionych przez pracodawcê, które mo¿na
wykorzystaæ poza prac¹

Je¿eli Tak � jaka by³a wartoœæ?

1 2 3 DP22A

z³ DP22AN

1 2 3 DP22B

z³ DP22BN

1 2 3 DP22C

z³ DP22CN

1 2 3 DP22D

z³ DP22DN

1 2 3 DP22E

z³ DP22EN

1 2 3 DP22F

z³ DP22FN

1 2 3 DP22G

z³ DP22GN

1 2 3 DP22H

z³ DP22HN

1 2 3 DP22I

z³ DP22IN

1 DP23

2

z³ DP23N

1 2 3 DP24

z³ DP24N

23 Proszê powiedzieæ, czy w 2008 r. otrzymywa³(a) Pan(i) paczki
okolicznoœciowe (w tym paczki œwi¹teczne) od pracodawcy?

Je¿eli Tak � jaka by³a wartoœæ tych paczek?

24 Proszê powiedzieæ, czy w 2008 r. korzysta³(a) Pan(i) z innego ni¿ wy¿ej
wymienione rodzaju dóbr lub us³ug oferowanych przez pracodawcê?
Proszê wzi¹æ pod uwagê równie¿ wyroby wyprodukowane i/lub sprzedawane przez

pracodawcê.

Je¿eli Tak (1, 2) � jaka by³a wartoœæ otrzymanych dóbr i us³ug?

1 - Tak, bezp³atnie

2 - Tak, czêœciowo odp³atnie

3 - Nie

1 - Tak, bezp³atnie

2 - Tak, czêœciowo odp³atnie

3 - Nie

1. Tak
2. Nie
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Dzia³ 11. DOCHODY Z PRACY NA W£ASNY RACHUNEK POZA ROLNICTWEM

DOCHODY Z DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ

1 Proszê powiedzieæ, czy w 2008 r. prowadzi³(a) Pan(i) dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ na w³asny rachunek poza rolnictwem w firmie (produkcyj-
nej, us³ugowej, handlowej), której by³(a) Pan(i) w³aœcicielem lub
wspó³w³aœcicielem?

Przez dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nale¿y rozumieæ dzia³alnoœæ podejmowan¹
samodzielnie lub w formie spó³ki cywilnej, jawnej, innej nieposiadaj¹cej
osobowoœci prawnej w kraju lub za granic¹.

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy?
Je¿eli przez 1 miesi¹c lub mniej � wpisaæ 1

1 DW1

2

DW1M

1 DW2

2

DW2A

1 DW3

2

1 DW4

2

3

9

DW5

1 DW6

2

1 DW7

2

2 Czy jest to jedyna dzia³alnoœæ gospodarcza prowadzona przez
cz³onków Pana(i) gospodarstwa domowego?

Je¿eli Nie � ile dzia³alnoœci gospodarczych jest prowadzonych?

4 Kto spoœród cz³onków gospodarstwa domowego potrafi udzieliæ naj-
lepszych informacji na temat prowadzonej przez Pana(i¹) dzia³alnoœci
gospodarczej?

1. Pan(i) osobiœcie (osoba, której dotyczy ten formularz).....................

2. Pan(i) osobiœcie (osoba udzielaj¹ca wywiadu zastêpczego)............

3. Inny cz³onek gospodarstwa domowego............................................

9. Nikt nie potrafi lub nie chce udzieliæ informacji .................................

3 Czy prowadzon¹ przez siebie dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zarejestrowa³(a)
Pan(i) z uwagi na wymagania stawiane przez by³ego pracodawcê i
œwiadczy³(a) Pan(i) us³ugi na rzecz by³ego pracodawcy przy zacho-
waniu warunków z okresu wykonywania pracy najemnej?

5 Który z cz³onków gospodarstwa domowego potrafi udzieliæ tych informacji?

Wpisaæ symbol osoby z tablicy sk³adu gospodarstwa domowego (dzia³ 1 - SO).

Imiê: ...................................................................................................................

Uwaga! Informacji na temat danej dzia³alnoœci gospodarczej udziela tylko jedna osoba.

� pyt. 11

� pyt. 6

� pyt. 6

� pyt. 6

� pyt. 11

6 Czy z prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej przeznaczy³(a) Pan(i)
w 2008 r. jak¹œ kwotê na potrzeby swojego gospodarstwa domowego?

Proszê nie braæ pod uwagê ewentualnych wynagrodzeñ wyp³acanych cz³onkom
gospodarstwa domowego pracuj¹cym najemnie w tej dzia³alnoœci gospodarczej.

Je¿eli Tak � jaka to kwota?

7 Czy z prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej pobiera³(a) Pan(i) jakieœ
towary/wyroby na potrzeby swojego gospodarstwa domowego lub z
tytu³u prowadzenia tej dzia³alnoœci wykonywa³(a) Pan(i) jakieœ us³ugi
na rzecz swojego gospodarstwa domowego?
Nale¿y wzi¹æ pod uwagê towary, wyroby i us³ugi pobrane/wykonane nieodp³atnie.

Je¿eli Tak � jaka by³a wartoœæ pobranych towarów, wyrobów
lub wykonanych us³ug z³ DW7N

z³ DW6N

1. Tak
2. Nie

1. Tak
2. Nie

1. Tak
2. Nie

1. Tak
2. Nie

1. Tak
2. Nie

� pyt. 11
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8 Jak¹ kwotê zaliczek na podatek dochodowy zap³aci³(a) w 2008 r. Pan(i)
i inni cz³onkowie gospodarstwa domowego w zwi¹zku z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹?

9 Jak¹ ³¹czn¹ kwotê sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne (razem
emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) oraz na Fundusz Pracy
zap³aci³(a) w 2008 r. Pan(i) i inni cz³onkowie gospodarstwa domowego
w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹?

10 Jak¹ ³¹czn¹ kwotê sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne zap³aci³(a) w
2008 r. Pan(i) i inni cz³onkowie gospodarstwa domowego w zwi¹zku z
prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹?

z³

DOCHODY Z INNEGO TYTU£U
(nieuwzglêdnione w pyt. 1-10)

11 Czy w 2008 r. uzyska³(a) Pan(i) dochody z pracy na w³asny rachunek z
innego tytu³u ni¿ prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej (np. z praw
autorskich od napisanych dzie³, z tytu³u wykonywania wolnego zawodu,
udzielania korepetycji)?

Nale¿y uwzglêdniæ równie¿ dochody uzyskane z tytu³u wykonywania prac sezono-
wych (np. zbieranie grzybów, runa leœnego), zbierania butelek, z³omu, wybierania
wêgla z biedaszybów, pracy ,,na czarno” wykonywanej na w³asne konto (np. malo-
wanie i tapetowanie mieszkañ, uk³adanie glazury, terakoty itp.).

Pytanie dotyczy dochodów rejestrowanych i nierejestrowanych.
1 DW11

2

z³ DW12

z³ DW13

z³ DW14

z³ DW15

12 Jaki dochód netto uzyska³(a) Pan(i) w 2008 r. z pracy na w³asny
rachunek z innego tytu³u ni¿ prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej?

Przez dochód netto rozumiemy kwotê po opodatkowaniu i op³aceniu sk³adek na
ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne.

13 Jaka by³a ³¹czna kwota podatku dochodowego zap³aconego przez
Pana(i¹) w 2008 r. z pracy na w³asny rachunek z innego tytu³u ni¿
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej?

z³ DW8

DW10

DW9

14 Jaka by³a ³¹czna kwota sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne (razem
emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) zap³aconych przez
Pana(i¹) w 2008 r. z pracy na w³asny rachunek z innego tytu³u ni¿
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej?

15 Jaka by³a ³¹czna kwota sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne
zap³aconych przez Pana(i¹) w 2008 r. z pracy na w³asny rachunek z
innego tytu³u ni¿ prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej?

� dzia³ 12

Dzia³ 12. PRYWATNE FUNDUSZE EMERYTALNE

1 Czy w 2008 r. p³aci³(a) Pan(i) dobrowoln¹ sk³adkê na prywatny fun-
dusz emerytalny (tzw. III filar)*, która mia³aby zapewniæ Panu(i) emery-
turê lub rentê inwalidzk¹?

* Sk³adki wp³acane do Pracowniczych Programów Emerytalnych, Ubezpiecze-
niowych Funduszy Kapita³owych, Funduszy Inwestycyjnych, Ubezpieczeñ
Rentowych, Indywidualnych Kont Emerytalnych.

2 Jak¹ kwotê dobrowolnej sk³adki wp³aci³(a) Pan(i) na ten cel w 2008 r.?

3 Czy sk³adki te by³y ju¿ zawarte w kwocie sk³adek, któr¹ Pan(i)
poda³(a) uprzednio?

1. Tak, w sk³adkach pobieranych z pracy najemnej .............................
2. Tak, w sk³adkach zwi¹zanych z prac¹ wykonywan¹ na w³asny

rachunek ...........................................................................................
3. Nie ....................................................................................................

1 PFE1

2

z³ PFE2

1 PFE3

2

3

� dzia³ 13

1. Tak
2. Nie

1. Tak
2. Nie

z³
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Dzia³ 13. DOCHODY ZE ŒWIADCZEÑ SPO£ECZNYCH

1 DS1

2

1 DS2A

2

DS2AM

z³ DS2AN

z³ DS2AP

1 DS2B

2

DS2BM

z³ DS2BN

z³ DS2BP

1 DS2C

2

z³ DS2CN

z³ DS2CP

1 DS2D

2

DS2DM

z³ DS2DN

z³ DS2DP

1 DS2E

2

DS2EM

z³ DS2EN

2 Proszê powiedzieæ, czy w 2008 r. uzyskiwa³(a) Pan(i) któreœ z ni¿ej
wymienionych œwiadczeñ krajowych?

Nale¿y podaæ wartoœæ samego œwiadczenia. Wszelkie dodatki do œwiadczeñ
emerytalno-rentowych nale¿y umieœciæ w pkt E.

EMERYTURY I RENTY KRAJOWE

1 Proszê powiedzieæ, czy osi¹gn¹³(a) Pan(i) wiek uprawniaj¹cy do
pobierania œwiadczenia emerytalnego (stan w dniu 31 grudnia 2008 r.)?

Nale¿y pamiêtaæ o œwiadczeniach emerytalnych wyp³acanych z innych Ÿróde³ ni¿
ZUS, np. Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwoœci oraz o
odrêbnych przepisach dla specyficznych grup zawodowych, np. nauczycieli.

A. Emerytura

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy? ..............

£¹czna kwota netto.....................................

Kwota odprowadzonych podatków, sk³adek

C. Odprawa z pracy wyp³acana osobom przechodz¹cym na emeryturê

Kwota netto.................................................

Kwota odprowadzonych podatków, sk³adek

D. Renta z tytu³u niezdolnoœci do pracy, renta szkoleniowa lub
œwiadczenie rehabilitacyjne

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy?...............

£¹czna kwota netto .....................................

Kwota odprowadzonych podatków, sk³adek

E. Dodatek do œwiadczeñ emerytalno-rentowych
(np. pielêgnacyjny; kombatancki lub z tytu³u tajnego nauczania; z tytu³u pracy
przymusowej; dla sieroty zupe³nej; œwiadczenie pieniê¿ne dla ¿o³nierzy
zastêpczej s³u¿by wojskowej przymusowo zatrudnionych w kopalniach wêgla,
rud uranu, kamienio³omach; œwiadczenia pieniê¿ne dla osób deportowanych do
pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy III Rzeszy i ZSRR;
rycza³t energetyczny; dodatek dla osób, które ukoñczy³y 100 lat).

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy? ..............

£¹czna kwota netto .....................................

B. Renta strukturalna rolników indywidualnych

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy? ..............

£¹czna kwota netto .....................................

Kwota odprowadzonych podatków, sk³adek

1. Tak
2. Nie

1. Tak
2. Nie

1. Tak
2. Nie

1. Tak
2. Nie

1. Tak
2. Nie

1. Tak
2. Nie
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F. Renta rodzinna

W przypadku gdy renta rodzinna przyznana jest na osobê, która nie ukoñczy³a
16 roku ¿ycia, œwiadczenie nale¿y wpisaæ w kwestionariuszu dla
gospodarstwa domowego w dziale 4 pyt. 21A.

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy? ..............

£¹czna kwota netto......................................

Kwota odprowadzonych podatków, sk³adek

1. Tak
2. Nie

1 DS3A

2

DS3AM

DS3AN

DS3AP

1 DS3B

2

DS3BM

DS3BN

DS3BP

1 DS3C

2

DS3CM

DS3CN

DS3CP

G. Renta socjalna

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy? ...............

£¹czna kwota netto......................................

Kwota odprowadzonych podatków, sk³adek

3 Proszê powiedzieæ, czy w 2008 r. uzyskiwa³(a) Pan(i) któreœ z ni¿ej
wymienionych œwiadczeñ zagranicznych?

EMERYTURY I RENTY ZAGRANICZNE

A. Emerytura

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy? ..............

£¹czna kwota netto .....................................

Kwota odprowadzonych podatków, sk³adek

B. Renta z tytu³u niezdolnoœci do pracy

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy? ..............

£¹czna kwota netto .....................................

Kwota odprowadzonych podatków, sk³adek

C. Renta rodzinna

W przypadku gdy renta rodzinna jest przyznana na osobê, która nie ukoñczy³a
16 roku ¿ycia, œwiadczenie nale¿y wpisaæ w kwestionariuszu dla gospodarstwa
domowego w dziale 4 pyt. 21A.

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy? ..............

£¹czna kwota netto .....................................

Kwota odprowadzonych podatków, sk³adek

1. Tak
2. Nie

1. Tak
2. Nie

1. Tak
2. Nie

1. Tak
2. Nie

z³

z³

z³

z³

z³

z³

1 DS2F

2

DS2FM

z³ DS2FN

z³ DS2FP

1 DS2G

2

DS2GM

z³ DS2GN

z³ DS2GP
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1 DS4

2

DS4M

DS4N

DS4P

1 DS5A

2

DS5AM

z³ DS5AN

z³ DS5AP

1 DS5B

2

DS5BM

z³ DS5BN

z³ DS5BP

1 DS5C

2

DS5CM

z³ DS5CN

z³ DS5CP

1 DS5D

2

DS5DM

z³ DS5DN

z³ DS5DP

1 DS5E

2

DS5EN

DS5EP

5 Proszê powiedzieæ, czy w 2008 r. otrzyma³(a) Pan(i) ni¿ej wymienione
œwiadczenia? Proszê równie¿ okreœliæ wysokoœæ otrzymywanych
œwiadczeñ.

A. Zasi³ek dla bezrobotnych

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy? ...............

£¹czna kwota netto .....................................

Kwota odprowadzonych podatków, sk³adek

1. Tak
2. Nie

INNE ŒWIADCZENIA

4 Proszê powiedzieæ, czy w 2008 r. uzyskiwa³(a) Pan(i) œwiadczenia z
prywatnych funduszy emerytalnych (œwiadczenia z Pracowniczych
Programów Emerytalnych, Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³o-
wych, Funduszy Inwestycyjnych, Ubezpieczeñ Rentowych)?

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy? ..............

£¹czna kwota netto .....................................

Kwota odprowadzonych podatków, sk³adek

1. Tak
2. Nie

B. Inne œwiadczenia dla bezrobotnych (dodatek szkoleniowy,
stypendium, dodatek aktywizacyjny i inne)

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy? ..............

£¹czna kwota netto .....................................

Kwota odprowadzonych podatków, sk³adek

C. Zasi³ek przedemerytalny

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy?...............

£¹czna kwota netto......................................

Kwota odprowadzonych podatków, sk³adek

D. Œwiadczenie przedemerytalne

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy? ...............

£¹czna kwota netto ......................................

Kwota odprowadzonych podatków, sk³adek

E. Odprawa z pracy wyp³acana osobom zwalnianym

Kwota netto .................................................

Kwota odprowadzonych podatków, sk³adek

1. Tak
2. Nie

1. Tak
2. Nie

1. Tak
2. Nie

1. Tak
2. Nie

z³

z³

z³

z³
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1 DS5F

2

DS5FM

z³ DS5FN

z³ DS5FP

1 DS5G

2

DS5GM

z³ DS5GN

1 DS5H

2

z³ DS5HN

z³ DS5HP

1 DS5I

2

DS5IM

z³ DS5IN

1 DS5J

2

DS5JM

z³ DS5JN

1 DS6

2

DS6M

z³ DS6N

F. Zasi³ek chorobowy wyp³acany przez ZUS po ustaniu stosunku
pracy

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy? ..............

£¹czna kwota netto .....................................

Kwota odprowadzonych podatków, sk³adek

G. Zasi³ek chorobowy wyp³acany rolnikom z KRUS

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy? ..............

£¹czna kwota netto .....................................

H. Odszkodowanie z tytu³u uszczerbku na zdrowiu

Kwota netto.................................................

Kwota odprowadzonych podatków, sk³adek

1. Tak
2. Nie

1. Tak
2. Nie

1. Tak
2. Nie

I. Zasi³ek pielêgnacyjny

W przypadku gdy zasi³ek pielêgnacyjny jest przyznany na osobê, która
nie ukoñczy³a 16 roku ¿ycia, œwiadczenie nale¿y wpisaæ w kwestionariuszu dla
gospodarstwa domowego w dziale 4 pyt 21B.

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy? ..............

£¹czna kwota netto .....................................

6 Proszê powiedzieæ, czy w 2008 r. otrzyma³(a) Pan(i) stypendium
(np. za wyniki w nauce, socjalne, naukowe na wy¿szej uczelni, doktoranckie,
inne)?

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy? ..............

£¹czna kwota netto ....................................

J. Stypendium specjalne dla niepe³nosprawnych studentów

Je¿eli Tak � przez ile miesiêcy? ..............

£¹czna kwota netto .....................................

1. Tak
2. Nie

1. Tak
2. Nie

1. Tak
2. Nie
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1 - Tak

2 - Nie, z powodu braku
œrodków finansowych

3 - Nie, z innego powodu

1 2 3 PD010X

1 2 3 PD020X

1 2 3 PD030X

1 2 3 PD050X

1 2 3 PD060X

1 2 3 PD070X

1 Proszê powiedzieæ, czy Pan(i):

A. Posiada telefon komórkowy .............................................................

B. Dokonuje wymiany starej/zu¿ytej odzie¿y na now¹ (nieu¿ywan¹) ..

C. Posiada przynajmniej dwie pary odpowiedniego obuwia .................

D. Spotyka siê przynajmniej raz w miesi¹cu z przyjació³mi/rodzin¹
(w domu, restauracji, pubie) na wspólnym posi³ku/drinku................

E. Regularnie uczestniczy w ró¿nych formach spêdzania czasu
wolnego (poza domem) wi¹¿¹cych siê z poniesieniem pewnych
kosztów (uprawianie sportu, chodzenie do kina, na koncerty) .........

F. Wydaje na w³asne potrzeby niewielk¹ sumê pieniêdzy w ka¿dym
tygodniu (bez potrzeby uzgadniania tego z kimkolwiek) ..................

Chcielibyœmy teraz prosiæ Pana/Pani¹ o ocenê dostêpu do okreœlonych dóbr i mo¿liwoœæ

zaspokojenia indywidualnych potrzeb.

Dzia³ 14. OCENA DOSTÊPU DO OKREŒLONYCH DÓBR ORAZ ZASPOKOJENIA POTRZEB

Dzia³ 15. OCENA WYWIADU INDYWIDUALNEGO

Do wype³nienia przez ankietera po zakoñczeniu wywiadu.

1 OWI1

2

3

4

5

0

1 OWI2

2

1 OWI3A

2

3

4

1 OWI3B

2

3

4

1 OWI4

2

3

1 Czy odpowiadaj¹c na pytania dotycz¹ce sytuacji dochodowej, p³aco-
nych podatków i sk³adek, respondent odpowiada³:

1. Z pamiêci...........................................................................................

2. Pos³uguj¹c siê dokumentami podatkowymi ......................................

3. Pos³uguj¹c siê innymi dokumentami (niepodatkowymi)....................

4. Pos³uguj¹c siê zarówno dokumentami podatkowymi, jak i niepodatkowymi.

5. Czêœciowo z pamiêci, czêœciowo korzystaj¹c z dokumentów...........

0. Nie dotyczy........................................................................................

2 Czy odpowiadaj¹c na pytania o dochody oraz p³acone podatki
i sk³adki, respondent siêga³ do dokumentów (podatkowych, innych)?

1. Zanim zaproponowa³ to ankieter .......................................................

2. Po sugestii ankietera .........................................................................

3 Pana(i) zdaniem, bior¹c pod uwagê przebieg wywiadu, jakoœæ zebra-
nych danych jest:

A. W zakresie zmiennych dochodowych (dzia³y 10-13)

1. Bardzo dobra .........................................

2. Dobra.....................................................

3. Do zaakceptowania ...............................

4. W¹tpliwa................................................

B. W zakresie zmiennych pozadochodowych

1. Bardzo dobra .........................................

2. Dobra.....................................................

3. Do zaakceptowania ...............................

4. W¹tpliwa................................................

4 Jakie by³o, Pana(i) zdaniem, nastawienie respondenta do wywiadu?

1. ¯yczliwe.................................................

2. Obojêtne ................................................

3. Niechêtne...............................................

� pyt. 3B

� pyt. 3A
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Uwagi ankietera:
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Uwagi ankietera:


