Uwarunkowania decyzji edukacyjnych
KWESTIONARIUSZ INDYWIDUALNY – I RUNDA
Moduł I – kalendarz retrospektywny dla osób w wieku
15-65 lat, historia edukacyjna, rodzinna, zawodowa i
migracyjna. Kwestionariusz do pierwszej rundy
badania realizowanej od maja do października 2013.
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Kwestionariusz indywidualny
<wstęp w skrypcie CAPI>

Szanowni Państwo,
Ta część ankiety dotyczy Pana/Pani obecnej sytuacji i przeszłości edukacyjnej, rodzinnej, zawodowej i migracyjnej.
Chcielibyśmy dowiedzieć się jakie szkoły Pan/Pani ukończył/ła, jak zmieniała się Pana/Pani sytuacja rodzinna, czy i jak
długo pracował/ła Pan/Pani zawodowo, a także czy zmieniał/ła Pan/Pani miejsce pobytu.
Chcielibyśmy dowiedzieć się jak życie prywatne wiąże się z kształceniem się i pracą zawodową. W Polsce nigdy wcześniej
nie podejmowano takich badań. Dlatego też zależy nam bardzo by wiedział/ła Pan/Pani, że zgodził/ła się Pan/Pani
uczestniczyć w projekcie szczególnym. Bardzo prosimy by w miarę możliwości odpowiedział/ła Pan/Pani na wszystkie
pytania, które Pana/Pani dotyczą. Jest to bardzo ważne dla powodzenia badania.
Zależy nam na bardzo dokładnych informacjach. Jeśli będzie zatem taka potrzeba, prosimy skorzystać z posiadanych
dokumentów. Być może pomocne będą zapisy w legitymacji ubezpieczeniowej, świadectwa szkolne, otrzymane dyplomy
lub własne notatki. Ważne jest dla nas, by wiedział/ła Pan/Pani, że wszystkie odpowiedzi udzielone przez Pana/Panią
będziemy traktować jako informacje poufne. Będą wykorzystane tylko do celów naukowych.

ZMIENNE KONIECZNE DO DODATKOWEJ IDENTYFIKACJI RESPONDENTA
R1. Proszę podać swoje imię
ANKIETER: Zapisz imię
R2. Płeć respondenta
1. kobieta
2. mężczyzna
R3. Proszę podać miesiąc i rok urodzenia:
|__|__| (miesiąc) |__|__|__|__| (rok)
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Moduł I. Pytania retrospektywne
Dział 1. Biografia edukacyjna
M1. Czy przed rozpoczęciem szkoły podstawowej chodził/a Pan/Pani do przedszkola?
1 – tak, dłużej niż rok
2 – tak, tylko jeden rok/ do „zerówki”
3 – nie
8 – nie wiem/nie pamiętam
ANKIETER POKAŻ KARTĘ 1
M2A. Proszę wskazać wszystkie szkoły, do jakich Pan/Pani uczęszczał/ła również te, do których uczęszcza Pan/Pani
obecnie.
01 - Szkoła podstawowa
02- Gimnazjum
03 - Szkoła zasadnicza zawodowa
04 - Szkoła średnia zawodowa/ technikum/technikum uzupełniające/liceum profilowane
05 - Szkoła średnia ogólnokształcąca/ liceum ogólnokształcące
06 - Szkoła policealna/kolegium
07 - Studia licencjackie / inżynierskie
08 - Studia magisterskie
09 - Studia doktoranckie
INF: W M2 wyświetlane są tylko te etapy, które są wskazane w M2a
M2. Korzystając z poniższej tabeli, proszę opisać przebieg swojej edukacji. W tabeli proszę nie uwzględniać studiów
podyplomowych.
Proszę przypomnieć sobie lata, w których chodził/a Pan/i do [szkoły podstawowej]? Jeśli zmieniał/a Pan/i [szkołę
podstawową] to proszę opowiedzieć po kolei o szkołach, do których Pan/i chodził/a. Proszę podać rok oraz miesiąc
rozpoczęcia i zakończenia nauki.
INFORMATYK: Max 3 okresy dla każdej szkoły. Każda szkoła na oddzielnym ekranie.
Kolejność zmiennych jak w kwestionariuszu PAPI
INFORMATYK: Wyświetl instrukcję przy szkole podstawowej: Jeżeli respondent chodził do zerówki przy szkole, to
rozpoczęcie zerówki uwzględniamy jako moment rozpoczęcia etapu „szkoła podstawowa”
W przypadku miesięcy schemat pytania: Jeśli respondent nie pamięta miesiąca ankieter dopytuje: A może potrafi Pan/i
określić w przybliżeniu – czy było to na początku, w połowie, czy raczej pod koniec tego roku?”
[ dla wygody ankietera pytania o czas (2 pola do wpisania roku i 2 pola wyboru miesiąca z rozwijanej listy były na 1
ekranie) : pola wyboru miesiąca można połączyć z polami z danymi przybliżonymi
1 styczeń (...)
12 grudzień
13 początek roku (styczeń kwiecień)
14 środek roku (maj-sierpień)
15 koniec roku (wrzesień-grudzień)
98 nie pamiętam]
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(1)

l.p.
szkoły

(1)
(2)
(3)
(1)

l.p.
szkoły

SZKOŁY PODSTAWOWE (RÓWNIEŻ ZERÓWKI PRZY SZKOLE)
(2)
(3)
(4)
Data rozpoczęcia nauki/
Data ukończenia/przerwania nauki Forma własności szkoły
podjęcia nauki po przerwie
1. publiczna
2. niepubliczna
ROK
8. nie wiem / nie pamiętam
9998- nie
ROK
MIESIĄC
MIESIĄC
pamiętam
9998- nie
Proszę zaznaczyć odpowiedni
9992–
98- nie pamiętam
98- nie pamiętam
pamiętam
kontynuacja symbol
nauki
|__|__|
|__|__|
|__|__|

(2)
Data rozpoczęcia nauki/
podjęcia nauki po przerwie

MIESIĄC
98- nie pamiętam

(1)
(2)
(3)

|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|

ROK
9998- nie
pamiętam

|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
GIMNAZJA

1
1
1

(3)

98- nie pamiętam

|__|__|
|__|__|
|__|__|

8
8
8

(4)

Data ukończenia/przerwania nauki

MIESIĄC

2
2
2

ROK
9998- nie
pamiętam
9992–
kontynuacja
nauki
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|

Forma własności szkoły
1. publiczna
2. niepubliczna
8. nie wiem / nie pamiętam

Proszę zaznaczyć odpowiedni
symbol
1
1
1

2
2
2

8
8
8

(5)
Lokalizacja szkoły
1. Polska, poza miejscem
zamieszkania
2. Polska, w miejscu zamieszkania
3. zagranica
8. nie wiem / nie pamiętam
Proszę zaznaczyć odpowiedni
symbol
1
2
3
8
1
2
3
8
1
2
3
8
(5)
Lokalizacja szkoły
1. Polska, poza miejscem
zamieszkania
2. Polska, w miejscu zamieszkania
3. zagranica
8. nie wiem / nie pamiętam

Proszę zaznaczyć odpowiedni
symbol
1
2
3
8
1
2
3
8
1
2
3
8
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(1)

l.p.
szkoły

(2)
Data rozpoczęcia nauki/
podjęcia nauki po przerwie

MIESIĄC
98- nie pamiętam

(1)
(2)
(3)
(1)

l.p.
szkoły

(1)
(2)
(3)

ROK
9998- nie
pamiętam

ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE
(3)
(4)
Forma własności szkoły
Data ukończenia/ przerwania
1. publiczna
nauki
2. niepubliczna
8. nie wiem / nie pamiętam
ROK
9998- nie
MIESIĄC
pamiętam
9992–
98- nie pamiętam
kontynuacja
nauki
Proszę zaznaczyć

(5)
Lokalizacja szkoły
1. Polska, poza miejscem
zamieszkania
2. Polska, w miejscu
zamieszkania
3. zagranica
8. nie wiem / nie pamiętam

Proszę zaznaczyć odpowiedni
odpowiedni symbol
symbol
|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|
|__|__|__|__|
1
2
8
1
2
3
8
|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|
|__|__|__|__|
1
2
8
1
2
3
8
|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|
|__|__|__|__|
1
2
8
1
2
3
8
SZKOŁY ŚREDNIE ZAWODOWE / TECHNIKA/TECHNIKA UZUPEŁNIAJĄCE/LICEA PROFILOWANE
(2)
(3)
(4)
(5)
Forma własności szkoły
Lokalizacja szkoły
Data rozpoczęcia nauki/
Data ukończenia/ przerwania
1. publiczna
1. Polska, poza miejscem
podjęcia nauki po przerwie
nauki
2. niepubliczna
zamieszkania
8. nie wiem / nie pamiętam
2. Polska, w miejscu
zamieszkania
ROK
3. zagranica
9998- nie
MIESIĄC
ROK
MIESIĄC
8. nie wiem / nie pamiętam
pamiętam
9998- nie
9992–
98- nie pamiętam
pamiętam
98- nie pamiętam
kontynuacja
Proszę zaznaczyć odpowiedni Proszę zaznaczyć odpowiedni
nauki
symbol
symbol
1
2
8
1
2
3
8
|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|
|__|__|__|__|
1
2
8
1
2
3
8
|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|
|__|__|__|__|
1
2
8
1
2
3
8
|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|
|__|__|__|__|
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(6)
Tryb nauki
1. dzienny
2. wieczorowy/ popołudniowy
3. zaoczny
8. nie wiem / nie pamiętam

Proszę zaznaczyć odpowiedni
symbol
1
2
3
8
1
2
3
8
1
2
3
8
(6)
Tryb nauki
1. dzienny
2. wieczorowy/ popołudniowy
3. zaoczny
8. nie wiem / nie pamiętam

Proszę zaznaczyć odpowiedni
symbol
1
2
3
8
1
2
3
8
1
2
3
8

(1)

l.p.
szkoły

(2)
Data rozpoczęcia nauki/
podjęcia nauki po przerwie

MIESIĄC
98- nie pamiętam

(1)
(2)
(3)

|__|__|
|__|__|
|__|__|

(1)

ROK
9998- nie
pamiętam

|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
(2)

Data rozpoczęcia nauki/
podjęcia nauki po przerwie
l.p.
szkoły

MIESIĄC
98- nie pamiętam

(1)
(2)
(3)

|__|__|
|__|__|
|__|__|

ROK
9998- nie
pamiętam

|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|

SZKOŁY ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE/ LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
(3)
(4)
(5)
Data ukończenia/ przerwania
Forma własności szkoły
Lokalizacja szkoły
1. publiczna
1. Polska, poza miejscem
nauki
2. niepubliczna
zamieszkania
8. nie wiem / nie pamiętam
2. Polska, w miejscu
ROK
zamieszkania
9998- nie
MIESIĄC
3. zagranica
pamiętam
8. nie wiem / nie pamiętam
9992–
98- nie pamiętam
kontynuacja
nauki
Proszę zaznaczyć odpowiedni Proszę zaznaczyć odpowiedni
symbol
symbol
|__|__|
|__|__|__|__|
1
2
8
1
2
3
8
|__|__|
|__|__|__|__|
1
2
8
1
2
3
8
1
2
8
1
2
3
8
|__|__|
|__|__|__|__|
SZKOŁY POLICEALNE/ KOLEGIA
(3)
(4)
(5)
Forma własności szkoły
Lokalizacja szkoły
Data ukończenia/ przerwania
1. publiczna
1. Polska, poza miejscem
nauki
2. niepubliczna
zamieszkania
8. nie wiem / nie pamiętam
2. Polska, w miejscu
zamieszkania
ROK
3. zagranica
9998- nie
MIESIĄC
8. nie wiem / nie pamiętam
pamiętam
9992–
98- nie pamiętam
kontynuacja
Proszę zaznaczyć odpowiedni Proszę zaznaczyć odpowiedni
nauki
symbol
symbol
|__|__|
|__|__|__|__|
1
2
8
1
2
3
8
|__|__|
|__|__|__|__|
1
2
8
1
2
3
8
|__|__|
|__|__|__|__|
1
2
8
1
2
3
8
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(6)
Tryb nauki
1. dzienny
2. wieczorowy/ popołudniowy
3. zaoczny
8. nie wie
m / nie pamiętam

Proszę zaznaczyć odpowiedni
symbol
1
2
3
8
1
2
3
8
1
2
3
8
(6)
Tryb nauki
1. dzienny
2. wieczorowy/ popołudniowy
3. zaoczny
8. nie wiem / nie pamiętam

Proszę zaznaczyć odpowiedni
symbol
1
2
3
8
1
2
3
8
1
2
3
8

(1)

(2)
Data rozpoczęcia nauki/
podjęcia nauki po przerwie

l.p.
szkoły

(1)
(2)
(3)

MIESIĄC
98- nie pamiętam

ROK
9998- nie
pamiętam

|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|

(1)

(2)
Data rozpoczęcia nauki/
podjęcia nauki po przerwie

l.p.
szkoły

MIESIĄC
Jeśli Pan/Pani nie
pamięta
98- nie pamiętam

(1)
(2)
(3)

|__|__|
|__|__|
|__|__|

STUDIA LICENCJACKIE / INŻYNIERSKIE
(4)
(5)
Forma własności szkoły
Lokalizacja szkoły
Data ukończenia/ przerwania
1. publiczna
1. Polska, poza miejscem
nauki
2. niepubliczna
zamieszkania
8. nie wiem / nie pamiętam
2. Polska, w miejscu
ROK
zamieszkania
9998- nie
MIESIĄC
3. zagranica
pamiętam
8. nie wiem / nie pamiętam
9992–
98- nie pamiętam
kontynuacja Proszę zaznaczyć odpowiedni Proszę zaznaczyć odpowiedni
nauki
symbol
symbol
1
2
8
1
2
3
8
|__|__|
|__|__|__|__|
1
2
8
1
2
3
8
|__|__|
|__|__|__|__|
1
2
8
1
2
3
8
|__|__|
|__|__|__|__|
(3)

ROK
9998- nie
pamiętam

|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|

STUDIA MAGISTERSKIE
(3)
(4)
Forma
własności
szkoły
Data ukończenia/ przerwania
1.
publiczna
nauki
2. niepubliczna
8. nie wiem / nie pamiętam
ROK
9998- nie
MIESIĄC
pamiętam
9992–
98- nie pamiętam
kontynuacja Proszę zaznaczyć odpowiedni
symbol
nauki
|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|

1
1
1

2
2
2

8

8
8
8

(6)
Tryb nauki
1. dzienny
2. wieczorowy/ popołudniowy
3. zaoczny
8. nie wiem / nie pamiętam

Proszę zaznaczyć odpowiedni
symbol
1
2
3
8
1
2
3
8
1
2
3
8

(5)
Lokalizacja szkoły
1. Polska, poza miejscem
zamieszkania
2. Polska, w miejscu
zamieszkania
3. zagranica
8. nie wiem / nie pamiętam

(6)
Tryb nauki
1. dzienny
2. wieczorowy/ popołudniowy
3. zaoczny
8. nie wiem / nie pamiętam

Proszę zaznaczyć odpowiedni
symbol
1
2
3
8
1
2
3
8
1
2
3
8

Proszę zaznaczyć odpowiedni
symbol
1
1
1

2
2
2

3
3
3

8
8
8

(1)

(2)
Data rozpoczęcia nauki /
podjęcia nauki po przerwie

l.p.
szkoły

(1)
(2)
(3)

MIESIĄC

STUDIA DOKTORANCKIE
(4)
Forma własności szkoły
Data ukończenia / przerwania
1. publiczna
nauki
2. niepubliczna
8. nie wiem / nie pamiętam
ROK
9998- nie
MIESIĄC
pamiętam
9992–
98- nie pamiętam
Proszę zaznaczyć odpowiedni
kontynuacja
symbol
nauki
|__|__|
|__|__|__|__|
1
2
8
|__|__|
|__|__|__|__|
1
2
8
|__|__|
|__|__|__|__|
1
2
8
(3)

98- nie pamiętam

ROK
9998- nie
pamiętam

|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
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(5)
Lokalizacja szkoły
1. Polska, poza miejscem
zamieszkania
2. Polska, w miejscu
zamieszkania
3. zagranica
8. nie wiem / nie pamiętam

Tryb nauki
1. dzienny
2. wieczorowy/ popołudniowy
3. zaoczny
8. nie wiem / nie pamiętam

Proszę zaznaczyć odpowiedni
symbol

Proszę zaznaczyć odpowiedni
symbol

1
1
1

2
2
2

3
3
3

(6)

8
8
8

1
1
1

2
2
2

3
3
3

8
8
8

M3. Czy któryś z etapów edukacji skończył się przerwaniem nauki przed ukończeniem szkoły?
1.Tak
2. Nie - Proszę przejść do pytania M5.
8. Nie wiem/ nie pamiętam - Proszę przejść do pytania M5.
M3A: INFORMATYK: Jeśli tak w M3 - w wersji CAPI wyświetla się kafeteria uwzględniająca wszystkie poziomy szkół do których uczęszczał respondent wymienione w pytaniu
M2A (pomijając szkołę podstawową i gimnazjum)
M4. Jakiego poziomu nauki to dotyczyło i jaka była główna przyczyna przerwania nauki
ANKIETER: Możliwa tylko jedna odpowiedź dla każdego typu szkoły

Poziom szkoły
Główna przyczyna przerwania nauki

M4.1 Szkoła
zasadnicza
zawodowa

M4.2 Szkoła średnia
zawodowa/
technikum/technikum
uzupełniające/liceum
profilowane

M4.3 Szkoła
średnia
ogólnokształcąca/
liceum
ogólnokształcące

01. brak pieniędzy
02. zmiana miejsca zamieszkania
03. chęć zmiany rodzaju szkoły/
kierunku studiów
04. trudności w nauce, zbyt niskie oceny
05. stan zdrowia
06. ciąża/opieka nad dzieckiem
07. Inne przyczyny (
97. Nie dotyczy (nie uczyłe/am się w
tym typie szkoły)
98. Nie wiem/ nie pamiętam
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M4.4 Szkoła
policealna/kolegium

M4.5 Studia
licencjackie/
inżynierskie

M.4.6 Studia
magisterskie

M4.7 Studia
doktoranckie

M5. Czy podczas edukacji w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole średniej brał/a Pan/i udział w
nadobowiązkowych dodatkowych zajęciach?
1 – tak,
2 – nie – proszę przejść do pytania M7
8 – nie wiem/ nie pamiętam - proszę przejść do pytania M7.
M6. Proszę wskazać jakie to były nadobowiązkowe zajęcia i na którym poziomie szkoły wpisując X w odpowiednich
polach tabeli:
ANKIETER: Możliwych wiele odpowiedzi dla każdej szkoły
Poziom szkoły
Rodzaj
zajęć nadobowiązkowych
1. nauka języka obcego
2. korepetycje z przedmiotów nauczanych w szkole
3. zajęcia artystyczne (muzyczne, taneczne, plastyczne,
teatralne) lub techniczne (modelarskie, fotograficzne,
itd.)
4. zajęcia sportowe
5. szkolne koła zainteresowań (biologiczne,
informatyczne, matematyczne itp.)
7. nie dotyczy (nie uczyłe/am się w tym typie szkoły)
8. nie wiem/ nie pamiętam

M6.1 Szkoła
podstawowa

M6.2
Gimnazjum

M 6.3 Szkoła
średnia

M7.
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy uczestniczył/a Pan/Pani w którychś wymienionych niżej aktywnościach związanych z
podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych czy innych umiejętności lub rozwijaniem zainteresowań? Proszę
wypełnić tabelę miejsca zaznaczając odpowiedni symbol przy rodzaju zajęć, w jakich brał(a) Pan/Pani udział?
Ankieter: Jeśli respondent uczestniczył w więcej niż jednego typu zajęciach w ramach grupy i przynajmniej jedno z tych
zajęć było płatne, proszę zaznaczyć 2. Tak uczestniczyłem/am w płatnych zajęciach.
Chodzi zarówno o zajęcia w miejscu pracy jak i poza nim.
INF: PYTANIE JEDNOWYBOROWE
1
2
3
8

Nie uczestniczyłem/am
Tak uczestniczyłem/am w płatnych zajęciach
Tak uczestniczyłem/am w bezpłatnych zajęciach.
Nie wiem/ nie pamiętam

1.
2.
3.
4.

kursy / szkolenia zawodowe
studia podyplomowe
nauka języka obcego
zajęcia z przedmiotów
szkolnych (wyrównawcze,
korepetycje lub
przygotowujące do
egzaminów)
5. Inne, niewymienione wyżej

M8. Czy w czasie swojej edukacji odbył/a Pan/Pani praktykę zawodową powiązaną z kierunkiem wykształcenia?
1 - nie odbyłem/ nie odbyłam - Proszę przejść do pytania M11.
2- odbyłem/łam taką praktykę
8 – nie wiem/nie pamiętam – Proszę przejść do pytania M11
M9. Kiedy odbył Pan/Pani praktykę zawodową, o której mowa w poprzednim pytaniu?
Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi
ANKIETER: Wiele odpowiedzi
Infr. Pytanie wielowyborowe
1. na poziomie szkoły zasadniczej zawodowej
2. na poziomie szkoły średniej zawodowej
3. na poziomie szkoły średniej ogólnokształcącej
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4. na poziomie studiów
8 – nie wiem/nie pamiętam kiedy to było
M10. Jak długo, w przybliżeniu, trwały łącznie wszystkie praktyki, które Pan/i odbył/a (uwzględniając praktyki ze
wszystkich poziomów kształcenia)?
…………………… (liczba miesięcy)
98 nie wiem/nie pamiętam
KARTA 2
M11. Proszę podać poziom wykształcenia Pana/Pani rodziców gdy miał(a) Pan/Pani 10 LAT
Matki |_|_|
Ojca |_|_|
02 Nieukończona szkoła podstawowa
03 Ukończona szkoła podstawowa
04 Ukończone gimnazjum
05 Ukończona szkoła zasadnicza zawodowa
06 Ukończone liceum ogólnokształcące bez matury
07 Ukończone liceum ogólnokształcące z maturą
08 ukończone liceum profilowane bez matury
09 ukończone liceum profilowane z maturą
10 Ukończona średnia szkoła zawodowa (technikum, liceum zawodowe)bez matury)
11 Ukończona średnia szkoła zawodowa (technikum, liceum zawodowe) z maturą
12 Dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej
13 Dyplom ukończenia kolegium lub studium nauczycielskiego
14 Dyplom licencjacki
15 Dyplom inżynierski
16 Dyplom magistra lub dyplom lekarza
17 Stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora
97 nie dotyczy
98 nie wiem/ trudno powiedzieć/ nie pamiętam
M12. Czy w okresie, gdy miał(a) Pani(i) około 10 lat sytuacja materialna w Pani/Pana domu w porównaniu do innych
znanych Pani/Panu rodzin w tym czasie - była:
1 - lepsza
2 - podobna
3 - gorsza
7 -nie dotyczy
8- nie wiem/ trudno powiedzieć/ nie pamiętam
M13. Ile książek było mniej więcej w miejscu, w którym Pan/Pani mieszkał/a, w czasie gdy miał/a Pan/Pani 10 lat?
Proszę nie liczyć czasopism, gazet i podręczników szkolnych.
Proszę przyjąć, że na półce długości 1 metra mieści się około 40 książek
01. 0-10 książek
02. 11-25 książek
03. 26-100 książek
04. 101-200 książek
05. 201-500 książek
06. ponad 500 książek
97 nie dotyczy
98. nie wiem/trudno powiedzieć / nie pamiętam
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INFORMATYK: Zadaj M14 i M15 jeśli M2a = 3-9
M14. Proszę wskazać, kto miał główny wpływ na decyzje w sprawie wyboru szkoły, w której uzyskał/a Pan/Pani
najwyższy poziom wykształcenia?
1. sam/a podejmowałem/ podejmowałam decyzję
2. ja wspólnie z rodzicami
3. moi rodzice
4. inne osoby
7. nie dotyczy nie uczyłem/am się na poziomie ponadgimnazjalnym
8. nie wiem/trudno powiedzieć

KARTA 3
M15. Proszę ocenić, w skali od 1 do 5 jak ważne były powody którymi się Pan/Pani kierował/a przy wyborze
szkoły, w której uzyskała Pan/Pani najwyższy poziom wykształcenia.
SKALA
1 – zupełnie nieważne
2 - raczej nieważne
3 – ani ważne, ani nieważne
4 – raczej ważne
5 – bardzo ważne
7 – nie dotyczy nie uczyłem/am się na poziomie
ponadgimnazjalnym
8 – nie wiem/ trudno powiedzieć/ nie pamiętam
01. odległość od miejsca zamieszkania/ łatwość
dojazdu
02. prestiż szkoły
03. jakość nauczania, wysoki poziom
04. profil zgodny z moimi zainteresowaniami
05. możliwość znalezienia dobrej pracy po
skończeniu tej szkoły
06. to, czy do szkoły chodzą znajomi
07. to, czy do szkoły chodzi lub chodziło
rodzeństwo albo rodzic
08. inne
KARTA 4
M16. Z których z poniższych sposobów samodzielnego uczenia się korzystał(a) Pan/Pani w ciągu ostatniego miesiąca?
Proszę wskazać wszystkie wykorzystywane sposoby uczenia się.
ANKIETER: Możliwych wiele odpowiedzi
01. uczenie się od członka rodziny
02. uczenie się od znajomego
03. uczenie się w pracy
04. uczenie się poprzez korzystanie z materiałów drukowanych (np. podręczniki,
słowniki, encyklopedie itp.)
05. uczenie się poprzez korzystanie z komputera/Internetu
06. uczenie się z radio/ TV (programy edukacyjne, popularno-naukowe)
07. inne sposoby, niewymienione wcześniej
08. żadne z powyższych
98. nie wiem
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Dział 2. Biografia rodzinna - historia związków
DOM RODZINNY
M17. Proszę powiedzieć, którym jest Pani/Pan dzieckiem według kolejności urodzenia przez Pana/Pani matkę?
98 nie wiem/nie pamiętam
M18.. Ile Pan/i ma/ miał/a rodzeństwa? (Proszę uwzględnić także rodzeństwo przyrodnie. Jeśli ktoś z rodzeństwa zmarł,
proszę też go uwzględnić w podanej liczbie)
…………….. (liczba rodzeństwa, 0 jeśli była Pani jedynym dzieckiem)
98 nie wiem/nie pamiętam
M19. Czy Pana/ Pani zdaniem, o Pana/Pani domu rodzinnym w dzieciństwie można powiedzieć, że:
7– nie dotyczy, nie miałem, nie mam domu rodzinnego – przejdź do M22
1 – były w nim silne więzi rodzinne
2 - wspólnie spędzało się czas wolny
3 - położony był nacisk na pracę i naukę

1
tak
tak
tak

2
nie
nie
nie

8
Nie wiem/trudno powiedzieć
Nie wiem/trudno powiedzieć
Nie wiem/trudno powiedzieć

M20. Czy Pana/Pani zdaniem Pana/Pani rodzice, albo rodzic, lub inna osoba, która głównie zajmowała się Pani
wychowaniem w dzieciństwie interesowali się Pana/Pani edukacją:
ANKIETER: Możliwa jedna odpowiedź.
Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź
1. w bardzo niewielkim stopniu lub wcale
2. w stopniu odpowiednim
3. w stopniu nadmiernym tzn. nadmiernie kontrolowali mnie i wywierali na mnie presję
7. Nie dotyczy (nie miałem domu rodzinnego)
8. Nie wiem/ nie pamiętam
KARTA 5
M21. Co w Pana/Pani opinii było głównym wyznacznikiem sukcesu w Pana/Pani rodzinnym domu?
ANKIETER: Możliwych wiele odpowiedzi
Infr. Pyt. wielowyborowe
1. rodzina
2. prestiżowa praca
3. wysoki status materialny
4. dobre wykształcenie
5. żadne z powyższych
7. nie dotyczy/nie miałem domu rodzinnego
8. nie wiem/ nie pamiętam
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HISTORIA ZWIĄZKÓW
M22. Czy jest lub był(a) Pan(i) kiedyś w związku małżeńskim lub mieszkał(a) Pan(i) ze swoim(ją) partnerem(ką) przez
okres dłuższy niż 3 miesiące?
1. TAK
2. NIE - Proszę przejść do Dział 3. Biografia rodzinna - informacje o dzieciach, do pytania M25.
8. nie wiem/nie pamiętam - Proszę przejść do Dział 3. Biografia rodzinna - informacje o dzieciach, do pytania
M25.
M23. W ilu takich związkach Pan/Pani był/ła?
Jeśli zamieszkiwał(a) Pan(i) z tym samym partnerem z przerwą więcej niż jeden raz, proszę potraktować to jako osobne
związki.
…………………………… (liczba związków)
98- nie wiem/trudno powiedzieć/ nie pamiętam  przejdź do M25
M24. Korzystając z poniższej tabeli, proszę spróbować opisać kolejne związki, dla każdego związku zaznaczając
odpowiedzi na pytania w oddzielnej kolumnie. Powinno być wypełnione tyle wierszy, ile związków wpisał/a Pan/i w
odpowiedzi na pytanie M23.
ANKIETER: Informacje o związkach proszę podawać chronologicznie
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Cechy
związku

M24.1.
Data wspólnego zamieszkania Pana(i) z
współmałż./ partnerem(ką) w każdym
związku

M24.2.
Jeżeli byliście/jesteście Państwo
małżeństwem, proszę podać datę ślubu*
Jeżeli nie byliście małżeństwem – proszę
zostawić puste pole i przejść do następnej
kolumny
* w przypadku ślubu cywilnego i
kościelnego, proszę podać datę
wcześniejszą

M24.3.
Jak zakończył się ten związek
małżeński/ partnerski?
 1 - jeżeli związek
trwa proszę przejść
do następnego
związku lub gdy
ostatni wymieniony to
do pytania M25.
 2 - rozstanie
 3 - zgon partnera(ki)
 8. Nie wiem/ nie
pamiętam

M24.4.
Kiedy zakończył się ten związek małżeński/
partnerski
w przypadku rozwodu – proszę podać datę
faktycznego zakończenia związku a nie
rozwodu

Proszę wpisać odpowiedni
symbol
Miesiąc:

Rok

Miesiąc:

Rok

Miesiąc:

Rok

Jeśli Pani nie pamięta
dokładnego miesiąca, to
proszę spróbować
określić:
13 początek roku (styczeń
kwiecień)
14 środek roku (majsierpień)
15 koniec roku (wrzesieńgrudzień

9998
nie wiem/nie
pamiętam

Jeśli Pani nie pamięta
dokładnego miesiąca,
to proszę spróbować
określić:
13 początek roku
(styczeń kwiecień)
14 środek roku (majsierpień)
15 koniec roku
(wrzesień-grudzień

9998
nie wiem/nie
pamiętam

Jeśli Pani nie pamięta
dokładnego miesiąca, to
proszę spróbować określić:
13 początek roku (styczeń
kwiecień)
14 środek roku (maj-sierpień)
15 koniec roku (wrzesieńgrudzień

9998
nie wiem/nie
pamiętam

Numery
związku

98- nie pamiętam

9997 – nie
dotyczy

98- nie pamiętam

98- nie pamiętam
97 nie dotyczy

1
2
3
4
5
6
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INFORMACJE O DZIECIACH
M25. Czy ma lub miał/a Pan/Pani kiedykolwiek dzieci (własne lub przysposobione)?
1. TAK
2. NIE proszę przejść do M33.
8. nie wiem/nie pamiętam proszę przejść do M33.
M26. Ile dzieci (własnych lub przysposobionych) ma Pan/Pani obecnie?
|__|__| (liczba dzieci obecnie)
98. Nie wiem/nie pamiętam przejdź do M33
M27. Ile dzieci (własnych lub przysposobionych) miał/a Pan/Pani w ogóle?
|__|__| (liczba dzieci łącznie)
98. Nie wiem/nie pamiętam  przejdź do M33
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M28.Proszę wypełnić poniższą tabelę, podając informacje o każdym kolejnym dziecku w osobnym wierszu.
INFORMATYK: Liczba wypełnionych wierszy ma się pokrywać z liczbą podaną w pyt. M27.
W pytaniu M28.5: Ogranicz liczbę miesięcy do 60.
M28.1

M28.2

M28.3
Data urodzenia
dziecka
Dodać nie
pamiętam

Nr
kolejny
dziecka

Status dziecka:
1 Biologiczne
2 Przysposobione
Proszę wpisać
odpowiedni symbol

m-c

rok

M28.4
Jeśli dziecko
przysposobione(a
doptowane):
Data przysposobienia
Dodać nie
pamiętam

M28.5
Jeżeli po
urodzeniu/przyspo
sobieniu dziecka
korzystał(a)
Pan/Pani z urlopu
wychowawczego?
Proszę podać
liczbę miesięcy
Jeżeli nie
korzystał(a)
proszę wpisać 0

m-c

Liczba miesięcy

rok

00-gdy
korzystał(a)

nie

M28.6
Czy dziecko
mieszka obecnie z
Panią/Panem w
gospodarstwie?
1 –Tak
2 – Nie
Proszę wpisać
odpowiedni symbol

M28.7
Jeżeli dziecko nie
mieszka obecnie z
Panią/Panem w
gospodarstwie, to proszę
podać tego przyczynę

M28.8
Dla dzieci, które
opuściły gospodarstwo
domowe proszę wpisać
datę opuszczenia Jeżeli
nigdy nie zamieszkiwało
proszę nic nie wpisywać
1 – dziecko nigdy ze mną Dodać button nie
nie mieszkało
pamiętam
2 – dziecko mieszkało ze
mną w innym niż obecne
gospodarstwo domowe
3 – wyprowadzka dziecka
4 – zgon dziecka
m-c
rok
5 – inna przyczyna
7 – nie dotyczy
8 – nie wiem/nie
pamiętam
Proszę wpisać
odpowiedni symbol

1.
2
3
4
5
6
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M29. Czy występowała konieczność opieki nad Pani/Pana dzieckiem albo dziećmi z powodu przewlekłej
choroby/niesprawności dziecka/dzieci?
1. TAK
2. NIE - proszę przejść do pytania M33.
8. Nie wiem/ nie pamiętam - proszę przejść do pytania M33.
M30. Kto z członków gospodarstwa domowego w tej sytuacji najwięcej czasu poświęcał na opiekę nad dzieckiem /
dziećmi?
1. Matka
2. Ojciec
3. Rodzeństwo
4. Dziadkowie
5. Inne osoby
8. Nie wiem/ nie pamiętam
M31. Kto z osób spoza gospodarstwa domowego w tej sytuacji najwięcej czasu poświęcał na opiekę nad dzieckiem /
dziećmi?
1. Dziadkowie
2. Inni członkowie rodziny
3. Inne osoby spoza rodziny
4. Nie było/ nie ma takich osób
8. Nie wiem/ nie pamiętam
M32. Czy konieczność opieki nad tym dzieckiem / dziećmi wiązała się z ograniczeniem albo zaprzestaniem pracy
zawodowej przez osobę, która podjęła się opieki?
1. tak
2. nie
8. Nie wiem/ nie pamiętam
M33. W którym roku [zaczął Pan/zaczęła Pani] mieszkać samodzielnie lub [założył Pan/założyła Pani] swoje własne
gospodarstwo domowe? Chodzi o rok, który uznaje Pan(i) za pierwszy rok mieszkania w swoim własnym gospodarstwie
domowym po wspólnym zamieszkiwaniu z rodzicami lub opiekunami.
Rok: ………………….(wpisanie liczby)
9998 Nie wiem / nie pamiętam
9992 Nie założyłem/em własnego gospodarstwa domowego.
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Dział 3: Biografia zawodowa
Dział 4. Biografia zawodowa

Numer
pytania
Pytanie skierowane do wszystkich
Kiedy podjął Pan pierwszą pracę?

1.

rok: |__|__|__|__| (wpisanie roku; 9998 – nie pamiętam) miesiąc: |__|__|
(wpisanie miesiąca; 98 – nie pamiętam)

Następne pytanie

M35.

95 Zakończyłem edukację, ale nie podjąłem jeszcze pierwszej pracy

M35.

97 nie dotyczy - uczę się/studiuję i jeszcze nigdy nie podjąłem pracy

M42.

M34.

Pytanie skierowane do wszystkich
Proszę przypomnieć sobie wszystkie okresy do chwili obecnej, w których:

pracowała Pani zarobkowo, (ETAP PRACY)

nie pracowała Pani zarobkowo, ale poszukiwała Pani pracy (ETAP BEZROBOCIA)

nie pracowała Pani zarobkowo, ale nie poszukiwała Pani pracy, bo np. z różnych powodów nie mogła Pani pracować (ETAP BIERNOŚCI ZAWODOWEJ)
Proszę wypełnić poniższą tabelę, przyjmując datę ukończenia edukacji w systemie szkolnym jako datę początkową pierwszego okresu (ETAP
PRACY/BEZROBOCIA/BIERNOŚCI ZAWODOWEJ) a kończąc na okresie obecnym (ETAP PRACY/BEZROBOCIA/BIERNOŚCI ZAWODOWEJ).
Jeśli podjęła Pani pierwszą pracę przed zakończeniem edukacji, wówczas należy rozpocząć od daty podjęcia tej pracy.
INF i ankieter: Na zielono wstęp do PAPI a na różowo wstęp do CAPI
M35.

Proszę przyjąć jako datę początkową pierwszego okresu (ETAP PRACY/BEZROBOCIA/BIERNOŚCI ZAWODOWEJ) datę ukończenia edukacji w systemie szkolnym.
Jeśli podjęła Pani pierwszą pracę przed zakończeniem edukacji, wówczas należy rozpocząć od daty podjęcia tej pracy.
Ostatni opisywany etap powinien zakończyć się na chwili obecnej (ETAP PRACY/BEZROBOCIA/BIERNOŚCI ZAWODOWEJ).
Jeśli do chwili obecnej nigdzie Pani nie pracowała, prosimy opisać wszystkie okresy w rozróżnieniu na ETAPY BEZROBOCIA i ETAPY BIERNOŚCI
ZAWODOWEJ.
Zakończenie pracy oznacza, że nastąpiła zmiana pracodawcy lub przerwa w zatrudnieniu dłuższa niż 3 miesiące (urlop wychowawczy, bezrobocie, nauka itp.). Okresy płatnych
urlopów (np. urlop macierzyński) proszę wliczyć do zatrudnienia. Okresy urlopów bezpłatnych dłuższych niż 3 miesiące (np. urlop wychowawczy) proszę potraktować jako okres
bez pracy (bierności). Jeśli pracowała Pani u tego samego pracodawcy, ale np. miała Pani dwie różne umowy o pracę, proszę zaznaczyć w tym samym wierszu obie odpowiedzi.
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M35.1.

M35.2.

ETAPY BIOGRAFII
ZAWODOWEJ:
Praca:
01. pracujący na własny
rachunek
02. umowa o pracę – pełny
etat
03. umowa o pracę – część
etatu
Data rozpoczęcia
04. umowa o dzieło lub
etapu
zlecenie, itp.
05. umowa ustna (bez umowy
pisemnej, np. „na czarno”
06. pomagający członek
rodziny
Bezrobocie:
07. zarejestrowana bezrobotna
08. niezarejestrowana
bezrobotna
Bierność:
MIESIĄC ROK
09. osoba niepracująca i
Jeśli Pani
9998nieposzukująca pracy
nie pamięta
nie
dokładnego pamięta
miesiąca, to
m
98. nie wiem/nie pamiętam
proszę
spróbować
Proszę zaznaczyć
określić:
odpowiednie numery.
13 początek
roku
(styczeń
kwiecień)
14 środek
roku (majsierpień)
15 koniec
roku
(wrzesień-

M35.3.

M35.4.

M35.5.

Proszę odpowiedzieć,
jeżeli pracowała Pani,
ale nie we własnej
firmie; M35.1=2, 3, 4
lub 5
WŁASNOŚĆ FIRMY
1.publiczna
2.prywatna
8. nie wiem/nie
Data zakończenia pamiętam
etapu

Proszę
odpowiedzieć,
jeżeli Pani
pracowała
WIELKOŚĆ
FIRMY
1. mikro (do 10
osób)
2. mała (10-49
osób)
3. średni (50-199)
Proszę zaznaczyć
4. duża (powyżej
odpowiednie numery.
200 osób)
Proszę zostawić puste
8. nie wiem/nie
pole jeżeli „nie dotyczy” pamiętam

MIESIĄC ROK
Jeśli Pani 9992nie pamięta nadal
dokładnego trwa
miesiąca, to 9998proszę
nie
spróbować pamięta
określić:
m
13 początek
roku
(styczeń
kwiecień)
14 środek
roku (majsierpień)
15 koniec
roku
(wrzesień-

Proszę zaznaczyć
odpowiednie
numery.
Proszę zostawić
puste pole jeżeli
„nie dotyczy”

M35.7.
M35.6.
Proszę
odpowiedzieć
jeżeli
Proszę odpowiedzieć, jeżeli
nie
pracowała
Pani
i
nie
Pani pracowała.
poszukiwała Pani pracy;
POWÓD
M35.1=9
ZAKOŃCZENIA
GŁÓWNY POWÓD
BIERNOŚCI
PRACY
ZAWODOWEJ:
01.podjęcie lepiej płatnej
01.
Nauka
pracy
02.
Emerytura
02.podjęcie pracy
03.
Własny stan
pozwalającej na rozwój
zdrowia /
niepełnosprawność
osobisty i zawodowy
04.
Sytuacja rodzinna
03.skończyła się umowa o
(np. opieka nad dziećmi
pracę na czas określony
lub innymi osobami
04.restrukturyzacja lub
niesprawnymi)
05.
Zasadnicza służba
bankructwo firmy
wojskowa
05.przejście na emeryturę
06.
Inne przyczyny
06.inne powody
98.Nie wiem/nie pamiętam
07. nadal pracuję <nie ma
tej opcji w skrypcie CAPI –
pytanie jest filtrowane dla
Proszę zaznaczyć
pracujących>
odpowiednie numery.
98.nie wiem/nie pamiętam
Proszę zaznaczyć
odpowiednie numery.
Proszę zaznaczyć „97” jeśli
Pani obecnie pracuje.
Proszę zostawić puste pole
jeżeli „nie dotyczy-nie
pracowała Pani”
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M36. [Staż pracy w ogóle]
Jaki jest Pana/Pani ogólny staż pracy (biorąc pod uwagę wszystkie lata pracy we wszystkich dotychczasowych miejscach
pracy z obecnym włącznie)?
Proszę podać liczbę pełnych lat i jeżeli Pan/i pamięta także liczbę miesięcy.
|__|__| lat i |__|__| miesięcy
97. Nie dotyczy – nigdy nie pracowałem/am
98. Nie wiem (do lat i oddzielnie do miesięcy)
M37. Czy Pana/Pani obecna praca jest:
1. na czas nieokreślony
2. na czas określony
7. Nie dotyczy, obecnie nie pracuję – przejdź do M42
8. Nie wiem/ trudno powiedzieć
M38. Jaki rodzaj działalności prowadzi instytucja (firma), która jest obecnie Pana/Pani głównym miejscem pracy?
Proszę opisać szczegółowo typ działalności, branżę lub usługi, w których pracuje respondent. Proszę szczegółowo opisać
branżę wskazując zarówno ogólne i szczegółowe funkcje zakładu pracy. Na przykład: kopalnia miedzi, zakład produkcji
piór wiecznych, hurtownia artykułów spożywczych, detaliczna sprzedaż książek, budowy drogowe, naprawa obuwia.
7. Nie dotyczy, obecnie nie pracuję
8. Nie wiem
Filtr: Proszę odpowiedzieć na to pytanie jeśli pracuje Pan obecnie
M39. Jak nazywa się Pana/Pani obecne stanowisko pracy lub zajecie w głównym miejscu pracy?
Proszę podać nazwę stanowiska. Należy unikać nieprecyzyjnych nazw stanowisk pracy jak kierownik, urzędnik, księgowy.
Opis musi zawsze odzwierciedlać najważniejsze obowiązki respondenta. Na przykład, kierownik sprzedaży regionalnej,
kasjer bankowy, sadownik.
7. Nie dotyczy, obecnie nie pracuję
8. Nie wiem
M40. Czym się Pan/Pani obecnie zajmuje w głównym miejscu pracy?
Opis musi zawierać najważniejsze obowiązki i zadania respondenta
Na przykład, układanie towaru na półkach, opiekowanie się chorymi zwierzętami, opiekowanie się chorymi, leczenie
zębów, uczenie dzieci, praca w sklepie na kasie, itp. ).
7. Nie dotyczy, obecnie nie pracuję
8. Nie wiem
M41. Czy w obecnym głównym miejscu pracy kieruje Pan/Pani pracą innych osób?
1 - tak
2 - nie
7. Nie dotyczy/obecnie nie pracuję
8. Nie wiem
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Dział 4. Historia migracyjna
M42. Kolejne pytania będą dotyczyły Pana/i historii przeprowadzek.
W ilu różnych miejscowościach mieszkał/a Pani, wliczając tą obecną?
ANKIETER: Jeśli respondent wspomni, że mieszka w dwóch miejscowościach na raz w tym samym okresie powinien
wskazać jedno miejsce, w którym spędza więcej czasu.
1. od urodzenia mieszkam w tej samej miejscowości – przejdź do M44
2. w dwóch
3. w trzech
4. w czterech
5. w pięciu i więcej
8. nie wiem/ nie pamiętam – skrypt CAPI – przejdź do M44
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Pytanie skierowane do respondentów, którzy w ciągu swojego życia zmieniali miejscowość zamieszkania; M42=2,3,4 lub 5
Jeżeli kiedykolwiek mieszkała Pani w innej miejscowości niż obecnie, to proszę wypełnić poniższą tabelę.
Proszę podać informacje o wszystkich miejscowościach, w których Pani mieszkała zaczynając od pierwszej (najwcześniejszej). (UWAGA: proszę nie wpisywać
M43.
przeprowadzek w obrębie tej samej miejscowości). Przy miejscowości, której mieszka Pani obecnie, w miejscu roku zakończenia zamieszkiwania, proszę wpisać „9992” i
pominąć ostatnią kolumnę (M43.5). Jeśli nie pamięta Pani miesiąca, proszę spróbować przypomnieć sobie kwartał.
M43.1.
M43.2.
M43.3.
M43.4.
M43.5.
Miejscowość
Województwo
Data zamieszkania w tej
Data zakończenia zamieszkiwania Jaka była główna przyczyna wyprowadzki?
miejscowości
w tej miejscowości
1 - migracja zarobkowa/ zmiana mojej pracy
zamieszkania
zamieszkania
INF: w CAPI po pytaniu M43.1
2- migracja zarobkowa / zmiana miejsca pracy partnera
Proszę wpisać
Proszę wpisać
i M43.2 – informacja w M43.3
3 - migracja związana ze zmianami życiowymi, np. zawarcie
nazwę
nazwę
uzupełnia się automatycznie – z
związku, zmiana miejsca zamieszkania rodziców
miejscowości
województwa w
automatu wpisywana jest data
4 - migracja związana z edukacją – podjęciem nauki w szkole
Polsce
urodzenia i od razu przejście do
lub na uczelni
CAPI: 98 nie
ALBO
daty zakończenia
5 - inna przyczyna
wiem/nie
Nazwę kraju
zamieszkiwania w danej
7 – nie dotyczy/mieszkam do dziś
pamiętam
zamieszkiwania za miejscowości (przejście do
8 – nie wiem/nie pamiętam
granicą
M43.4)
Proszę zaznaczyć odpowiedni symbol
CAPI: 98 nie
MIESIĄC
MIESIĄC
Jeśli Pani nie
Jeśli Pani nie
wiem/nie
pamięta
pamięta
pamiętam
dokładnego
dokładnego
miesiąca, to
miesiąca, to
proszę
proszę
spróbować
spróbować
ROK
określić:
określić:
ROK
13 początek
13 początek 9998- nie pamiętam
roku (styczeń
roku (styczeń
9998- nie
9992 – mieszkam
kwiecień)
kwiecień)
pamiętam
do dziś – przejdź
14 środek roku
14 środek roku
do M44
(maj-sierpień)
(maj-sierpień)

1. ………………

…………………

15 koniec roku
(wrzesieńgrudzień

15 koniec roku
(wrzesieńgrudzień

98- nie
pamiętam

98- nie
pamiętam

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|
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2. ………………
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3. ………………
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4. ………………
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|__|__|
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|__|__|
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|__|__|
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|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|
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M44. Czy jest Pan(i) gdzieś zameldowany(a)?
1: Tak, w miejscu zamieszkania
2: Tak, poza miejscem zamieszkania --> przejdź do pytania [Meldunek I2]
3: Nigdzie nie jestem zameldowany(a)
9: odmowa
Zadać gdy M44=2
M45. Gdzie Pan jest zameldowany?
Proszę podać ...
A. MIEJSCOWOŚĆ
B. POWIAT
C. WOJEWÓDZTWO
8 – nie wiem/nie pamiętam

Dziękuję. To było już ostatnie pytanie kwestionariusza!
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