List of questions to the SAMPLE SURVEY

DWELLING MODULE
1. Is the dwelling in which you reside situated in a block of flats?
1) yes
2) no
2. This dwelling is your:
1) permanent (usual) residence
2) temporary residence (i.e. it is a secondary dwelling intended for temporary or seasonal
stay)
3. Dwelling in which you reside is owned by:
1) a private person
2) a co-operative member
3) a co-operative condominium
4) a municipality (gmina)
5) State Treasury
6) a company
7) a building society
8) other entity
4. Usable floor space of dwelling in which you reside - total (please specify in round m2)
5. Usable floor space of this dwelling used solely for the purpose of conducting economic activity
(please specify in round m2)
6. Number of rooms in this dwelling
1) total
2) of which rooms used solely for the purpose of conducting economic activity
7. Is there a kitchen in dwelling in which you reside?
1) there is a kitchen space – with a window and the area of 4 m2 or more (please specify the
number of kitchens)
2) there is a kitchen space without any window (the so-called dark kitchen) or with the area of
less than 4 m2
3) there is a room with a kitchenette
4) there is neither a kitchen space with or without window, nor a room with a kitchenette

FITTING OF DWELLING WITH INSTALATIONS
Please indicate active and temporarily inactive installations (except for those installations which have been
inactive for over one year, due to serious breakdowns). Please indicate also those appliances which have
already been installed, but which not been connected to the network yet (e.g. in a newly-constructed
building).
8. Is there a tap with running water in dwelling in which you reside?
1) yes, both hot and cold
2) yes, but only cold
3) no

9. Is there a bathroom with a bath tube or a shower in this dwelling?
1) yes
2) no
10. Is there a flushable toilet in this dwelling?
1) yes
2) no
11. Is there a gas supply in this dwelling?
1) yes, from a gas-line system
2) yes, from a gas cylinder
3) no
12. Heating of this dwelling
1) central heating from a collective system
2) central heating from a collective source of heat supply to one block of flats
3) individual central heating system
4) boilers
5) other
13. Type of fuel used
1) solid fuel
2) gaseous fuel
3) liquid fuel
4) electricity
5) dual fuel system
6) other

BUILDING MODULE
1. Type of building in which dwelling in which you reside is situated:
1) residential
2) institutional (e.g., a hotel, a sanatorium, a student dormitory, a boarding school, a monastery,
etc.)
3) non-residential (i.e., a building meant for non-residential purposes, e.g. an out-patient clinic,
a school, etc.)
2. Number of dwellings in the building (please specify the number)
3. Form of building ownership:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

natural person
housing cooperative
gmina
State Treasury
company
public building society
other entity
joint ownership with separate ownership to residential dwellings
joint ownership without separate ownership to residential dwellings

4. Building completion year:

1)
2)

year
under construction

5. Is there a water system in the building?
1) yes – from a water-line system
2) yes – local
3) no
6. Is there a sewerage system in the building?
1) yes – with discharge to a sewerage network
2) yes – local
3) no

1.

RESIDENCE ADDRESS (voivodship, powiat, gmina, locality, street, property number, flat number)

Table 1. COMPILATION OF PERSONS IN A DWELLING (SAMPLE

SURVEY)

This table indicates all persons who are registered in this dwelling.
Please provide also the names of any persons who are not registered in this dwelling, but who are staying in it (as of 31 March).
Information should be given by one adult who can most accurately describe the situation of all persons residing at this address, as well as provide
the dwelling and building description.
No. of the
person in
dwelling

Surname –
1st part

Surname –
2nd part

First
name

Middle
name

PESEL identification
PESEL
number:

1) the person
is a child to
whom no
PESEL has
been given

Sex

1) male
2) female

Date of
birth

daymonthyear

2) the person
is a foreigner
to whom no
PESEL has
been given
1

2

3

4

5

6

7

Residence status

1)
registered for permanent residence
2)
registered for temporary stay
3)
resides permanently
4)
stays temporarily
5)
does not reside at this address (note: person answering
question No 5 should move to questions No 6,7 and 8 in the
personal form and complete only them.)

8

9

01
02
03
04
05
06
07
…
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Table 2. NUMBER OF HOUSEHOLDS IN A DWELLING AND RELATIONSHIPS BETWEEN HOUSEHOLD MEMBERS

Having accepted the composition of persons in a dwelling, please indicate the person considered representative of each household by highlighting
the line with his/her surname and name.

No. of the
person in
dwelling

Surname –
1st part

Surname –
2nd part

First
name

Middle
name

Please indicate the
relevant household
number for each
household member

1

2

3

4

5

6

What is the relationship between you and the
person considered representative

7

Please insert the number of Please insert the number of
the person being the
the person being the parent
husband/wife/partner from and remaining in the common
household
column 1
8

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

representative of household No. 1
husband/wife /partner
son - daughter
father - mother
father-in-law - mother-in-law
son-in-law - daughter-in-law
brother - sister
grandfather - grandmother,
great-grandfather - great-grandmother
9) grandson - granddaughter
10) other relative (e.g., sister-in-law,
brother-in-law, nephew, uncle)
11) unrelated person
1) representative of household No. 2
2)
husband/wife /partner
3)
son - daughter
4)
father - mother
5)
father-in-law - mother-in-law
6)
son-in-law - daughter-in-law
7)
brother - sister
8)
grandfather - grandmother, greatgrandfather - great-grandmother
9)
grandson - granddaughter
10) other relative (e.g., sister-in-law,
brother-in-law, nephew, uncle)
11) unrelated person
1

01
…
15

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Father’s No.

Mother’s
No.

9

10

ADDITIONAL INFORMATION ABOUT HOUSEHOLDS (please give information for each household in your dwelling)
1. What is the main source of maintenance of the household? Please mark the source of income which for the last 12 months has been the principal source of
maintenance of the household established in your dwelling
1. income from hired work in the public sector
2. income from hired work in the private sector
3. income from self-employment outisde agriculture
4. income from self-employment in agriculture
5. income from renting
6. income from property
7. retirement pay (for employees, combatants, farmers)
8. structural pension
9. pension resulting from an inability to work, pension for invalids
10. family pension
11. social pension
12. unemployment benefit
13. pre-retirement benefit or allowance
14. social assistance benefits
15. other sources of income not elsewhere specified
1.
What is the additional source of maintenance of the household? In case the household has an additional source of income, please indicate the relevant
symbol using the response to question 1.
Any such additional source may not be identical as the main source.
1. income from hired work in the public sector
2. income from hired work in the private sector
3. income from self-employment outside agriculture
4. income from self-employment in agriculture
5. income from renting
6. income from property
7. retirement pay (for employees, combatants, farmers)
8. structural pension
9. pension resulting from an inability to work, pension for invalids

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
2.

family pension
social pension
unemployment benefit
pre-retirement benefit or allowance
social assistance benefits
other sources of income not elsewhere specified
no additional source

On what basis is the dwelling occupied?
(concerns households residing in dwellings)
1. ownership right to the dwelling or house (does not concern housing cooperatives)
2. cooperative ownership right to the dwelling (member-owned dwelling or condominium)
3. rental (dwelling occupied under a tenancy agreement or function dwelling allocation)
4. sub-rental (as sub-tenant)
5. kinship (with owner or main tenant) or perpetual usufruct right
6. other
Did the household in 2002 comprise persons who went abroad after 2002 for permanent residence and who are not included in the composition of
persons (i.e. who have deregistered from permanent residence)?
1. yes (please indicate the number and complete the table)
2. no
No.
Name and surname
Sex
Date
Year
Country of
of birth of departure
residence (index
1. Female
from Poland
of countries)
2. Male
(2)

01
…
10

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

A.

PERSONAL FORM TO THE SAMPLE CENSUS

1.

MODULE – SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

1.

Person No.

2.

Surname – 1st part

3.

Surname – 2nd part

4.

First name

5.

Middle name

6.

PESEL

If a person does not have a PESEL, please specify whether:
1) he/she is a child to whom no PESEL has been given
2) he/she is a foreigner to whom no PESEL has been given
7.

Sex
1.
2.

male
female

8.

Date of birth day – month – year

9.

Do you reside in this dwelling permanently, and were you present in or absent from this
dwelling on 31 March, or do you stay here temporarily?
1. residing permanently – present
2. residing permanently – absent, temporarily staying in the country
Please specify the locality, gmina, powiat and voivodship of temporary stay
3. residing permanently – absent, temporarily staying abroad
Please specify the country
4. staying temporarily – arrived from another locality in the country
Please specify the locality, gmina, powiat and voivodship of permanent residence
5. staying temporarily – arrived from abroad
Please specify the country

10.

How long have described person not been living in this dwelling?
1.
2.

11.

Is described person place of residence known?
1.
2.

12.

less than one year
one year or longer

yes
no

Please specify described person place of residence.
1. other in the country
Please specify the locality, gmina, powiat and voivodship
2. abroad
Please specify the country
8

13.

What is the actual period of your temporary stay (from arrival to 31 March 2011)?
1. up to 3 months (inclusive)
2. more than 3 months but less than 12 months
3. 12 months or longer

13. b Please specify the year of your arrival to Poland: …………. (concerns persons arriving from
abroad)
14.

What is the actual period of your temporary absence (from departure to 31 March 2011)?
1. up to 3 months (inclusive)
2. more than 3 months but less than 12 months
3. 12 months or longer

14. b Please specify the year of your departure from Poland: …………. (concerns persons staying
abroad)
15.

What is your intended period of temporary stay (from arrival to planned departure)?
1. up to 3 months (inclusive)
2. more than 3 months but less than 12 months
3. 12 months or longer

16.

What is your intended period of temporary absence (from departure to planned return)?
1. up to 3 months (inclusive)
2. more than 3 months but less than 12 months
3. 12 months or longer

17.

Please specify the main reason of your temporary stay (question asked to persons arriving
from another locality within the country)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

18.

work
education
family formation
joining my family
accompanying my family
medical treatment, rehabilitation
housing conditions
necessity to receive care from my family or institution
other

Please specify the main cause of your temporary absence (question asked to persons
temporarily staying in another locality within the country)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

work
education
family formation
joining my family
accompanying my family
medical treatment, rehabilitation
housing conditions
necessity to receive care from my family or institution
other
9

19.

Please specify the main cause of your temporary stay (question asked to persons arriving
from abroad)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

20.

Please specify the main cause of your temporary absence (question asked to persons
temporarily staying abroad)
1.

2.

3.

4.
5.
21.

work
1.1 difficulties with finding a job in the country
1.2 jobs inconsistent with my qualifications
1.3 higher salaries abroad
1.4 wider opportunities to develop professional career abroad
1.5 interesting job offers abroad
1.6 delegation by my employer
1.7 economic activities conducted abroad
1.8 other
education
2.1 studies/learning
2.2 stay connected with scientific scholarship
2.3 improving professional qualifications (courses, internships)
2.4 learning (improving the command) of a foreign language
2.5 other
family matters
3.1 family formation
3.2 joining my family
3.3 dissolution of my marriage/cohabitation
3.4 accompanying my family
3.5 other
medical treatment, rehabilitation
other

What is your marital status? (concerns people aged 15 years or more)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

22.

work
education
family matters
medical treatment, rehabilitation
seeking international or national protection
other

single
married (in actual status of marriage)
married (in separation adjudicated by court)
married (not in the actual status of marriage but without separation adjudicated by
court)
widower/widow
divorced

Please specify the date of contracting marriage or establishing cohabitation, in which you
are currently staying.(Please indicate a full date: day - month - year)
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23.

NON-OBLIGATORY QUESTION. Was your current relationship formally established in a
registry office or in a church (religious association)?
1. yes
2. no
3. I don’t want to answer this question
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2. MODULE – EDUCATION
(Questions concern persons aged 13 years or more i.e. born on 31.03.1998 or earlier)
1. What is your highest educational level achieved in the education system?
1.

tertiary, at least with a degree of Doctor’s (PhD)

2.
3.
4.
5.

tertiary, with a degree of Master (MA, MSc), Medical Doctor or equivalent
tertiary with a degree of Engineer, Bachelor, or certified economist
college diploma
post-secondary with secondary education completion certificate (“Matura”
Baccalaureate)
post-secondary without secondary education completion certificate (“Matura”
Baccalaureate)
secondary vocational with secondary education completion certificate (“Matura”
Baccalaureate)
secondary vocational without secondary education completion certificate (“Matura”
Baccalaureate)
general secondary with secondary education completion certificate (“Matura”
Baccalaureate)
general secondary without secondary education completion certificate (“Matura”
Baccalaureate)
basic vocational
lower-secondary
primary
incomplete primary or no education

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
2.

What is your field of education?

3.

What is your speciality education?

4.

What is your trained occupation?

5.

Are you continuing your education?
1. yes, on a daily/full-time basis
2. yes, on an evening/weekend (part-time) basis, distance learning
3. no

6.

What type of school/studies are you attending?
1. Doctor (PhD) studies
2. post-graduate studies
3. higher education institution – Master studies
4. higher education institution – Bachelor or engineering studies
5. college
6. post-secondary school
7. technical secondary school
8. specialised secondary school
9. general secondary school
10. basic vocational school
11. lower secondary school
12. primary school

-
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3. MODULE – ECONOMIC ACTIVITY
To be completed for each person aged 15 years or more (i.e. born on 31.03.1996 or earlier).
1.

Did you perform for at least 1 hour any work providing earnings or income, or help
without any contractual remuneration in the family-owned economic activity during the
week lasting from 25 to 31 March 2011?
1. yes
2. no

2.

Did you have a job during the week lasting from 25 to 31 March 2011, but you did not
temporarily perform it?
1. yes
2. no

3.

a) Did you perform work in your principal workplace during the week lasting from 25 to
31 March 2011 as:
1. full-time hired employee
2. part-time hired employee
3. employer
4. own-account worker (not hiring any employees)
5. contributing family worker
b) How would you define your main job?
1. as permanent job
2. as temporary job

4.

What job do you perform in your principal workplace?

5.

a) Is your principal workplace located within the territory of Poland?
1.
2.

yes
no

b) Please specify the voivodeship of your principal workplace.
c) Please specify the powiat of your principal workplace.
d) Please specify the gmina of your principal workplace.
e) Please specify the locality of your principal workplace.
f) Please specify the street of your principal workplace.
g) Do you work in a border area and everyday/regularly commute to work?
1.
2.

yes
no

h) Please specify the country of your principal workplace.
(according to index of countries)
6.

What is the main or dominating type of activity of your principal employer?

7.

How many hours per week do you usually work in your principal workplace?
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8.

Did you have any additional job during the week lasting from 25 to 31 March 2011?
1. yes
2. no

9.

Did you perform work in your additional workplace during the week lasting from 25 to 31
March 2011 as:
1. full-time hired employee
2. part-time hired employee
3. employer
4. own-account worker (not hiring any employees)
5. contributing family worker

10.

What job do you perform in your principal workplace?

11.

What is the main or dominating type of activity of your additional employer?

12.

Have you ever performed any work providing earnings or income, or help without any
contractual remuneration in the family-owned economic activity?
1. yes
2. no

13.

In which year did you stop working?
1.

– 2011

2.

– 2010

3.

– 2009

4.

– 2008

5.

– 2007

6.

– 2006

7.

– 2005

8.

– 2004

9.

– 2003

10.

– 2002

11.

– 2001 or earlier

14.

What job did you perform in your last workplace?

15.

What was the main or dominating type of activity of your last employer?

16.

Did you perform work in your last workplace as:
1. hired employee
2. employer
3. own-account worker (not hiring any employees)
4. contributing family worker

17.

Why did you stop working?
1. I went on retirement (early retirement)
2. I was granted a pension
14

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

I lost my job due to liquidation (bankruptcy, restructuring) of my workplace, or due to
liquidation of my position
I was discharged for other reasons
due to unsatisfactory financial conditions
due to unsatisfactory working conditions, other than financial
I completed my temporary or seasonal job
to take care of a child or other person who needs to receive care
for other family or personal reasons
due to my illness or disability
I took up studies or further education
I started basic military service
for other reasons

18.

Were you actively looking for a job in the period from 1 to 31 March 2011?
1. yes
2. no, I had already arranged for a job and I was waiting for it to start within 3 months
3. no, I had already arranged for a job and I was waiting for it to start after 3 months
4. no

19.

How many months were you actively looking for a job?

20.

Would you be willing to take up a job in the period from 1 to 14 April 2011?
1. yes
2. no

21.

Why are you not looking for a job? (Please specify one major reason)
1. I am convinced that I will not find any suitable job
2. I have exhausted all means to find a job, which are known to me
3. I am studying or improving my qualifications
4. I take care of children or other people who need to receive care
5. due to my illness or disability
6. for other family or personal reasons
7. I am on retirement
8. I am expecting to return to work after a break
9. for other reasons

22.

Are you a farm user or a member of a household with a farm user?
1. yes, a farm user
2. yes, a member of the household with a farm user
3. no

23.

Please specify the area of agricultural land of your household (in ha).

24.

Please specify the number of working months on your farm for the last 12 months.

25.

How would you describe your situation on the labour market in the week lasting from 25
to 31 March 2011? (Please select only one answer)
1. I worked only outside agriculture
2. I worked mainly outside agriculture and additionally in agriculture
3. I worked mainly in agriculture and additionally outside agriculture
15

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

I worked only in agriculture
I was unemployed
I learnt or studied
I was on retirement (early retirement)
I didn’t work due to bad health (disability)
I took care of my home and family
I was inactive due to other reasons
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4.

MODULE – COMMUTING TO WORK

To be completed for each person who in module 3 answered YES to question 5a or (NO to
question 5a but YES to question 5g)
1.

Do you commute to your main workplace?
1. yes
2. I have no permanent workplace
3. no

2.

What means of transport do you usually use to get to work? (Please specify the means of
transport in which you cover the longest distance, or which you use the most frequently)
1. public transport (including urban)
2. private carrier
3. passenger car – as a driver
4. passenger car – as a passenger
5. train
6. other

3.

How much time does it usually take you to get to work?
1. up to 30 minutes
2. between 31 minutes and 1 hour
3. between 1 hour and 2 hours
4. more than 2 hours

4.

What is the distance from your place of residence to your workplace (in kilometres)?

5.

How often do you commute to work (from your place of residence)?
1. everyday
2. more often than once a week but not everyday
3. once a week
4. once every two weeks
5. once a month
6. less frequently than once a month
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5.

MODULE – SOURCE OF MAINTENANCE (concerns persons aged 15 years or more)

1.

What is your main source of maintenance?
1. income from hired work in the public sector
2. income from hired work in the private sector
3. income from self-employment outside agriculture
4. income from self-employment in agriculture
5. income from renting
6. income from property
7. retirement pay (for employees, combatants, farmers)
8. structural pension
9. pension resulting from an inability to work, pension for invalids
10. family pension
11. social pension
12. unemployment benefit
13. pre-retirement benefit or allowance
14. social assistance benefits
15. other sources of income not elsewhere specified
16. dependent

2.

What is your additional source of maintenance?
1. income from hired work in the public sector
2. income from hired work in the private sector
3. income from self-employment outside agriculture
4. income from self-employment in agriculture
5. income from renting
6. income from property
7. retirement pay (for employees, combatants, farmers)
8. structural pension
9. pension resulting from an inability to work, pension for invalids
10. family pension
11. social pension
12. unemployment benefit
13. pre-retirement benefit or allowance
14. social assistance benefits
15. other sources of income not elsewhere specified
16. no additional source
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6.

MODULE – DISABILITY

1.

Has your ability to perform usual activities (learning at school, professional activity,
running a household, self-service) been limited due to health problems (disability or chronic
disease) for 6 months or longer?
1. yes, entirely limited
2. yes, considerably limited
3. yes, moderately limited
4. no, it is not limited
5. I don’t want to answer this question

2.

How long has your ability to perform usual activities been limited?
1. from 6 months to 1 year
2. from 1 year to 5 years
3. from 5 years to 10 years
4. 10 years or longer
5. I don’t want to answer this question

3.

Please specify the cause of your limited ability to perform usual activities: (up to 3 options
can be marked)
1. motor organ impairments and diseases
2. sight impairments and related diseases
3. hearing impairments and related diseases
4. circulatory system diseases
5. nervous system diseases
6. other diseases not elsewhere specified
7. I don’t want to answer this question

4.

Do you hold a valid legal confirmation of disability, inability to work or impairment?
1. yes
2. no
3. I don’t want to answer this question

5.

How was your disability/inability to work/impairment classified?
1. considerable disability or complete inability to work and to live self-sufficiently, or the
1st group of disability, or long-term inability to work on a farm with entitlements to
nursing benefits,
2. moderate disability or complete inability to work, or the 2nd group of disability;
3. slight disability or partial inability to work, or advisability to re-qualify professionally,
or the 3rd group of disability, or long-term inability to work on a farm without
entitlements to nursing benefits;
4. disability for persons up to 16 years of age
5. I don’t want to answer this question
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7. MODULE – FERTILITY, PROCREATION PLANS
(Concerns woman aged 16-49)
1.

Have you given birth to a child?
1. yes
2. no
3. I don’t want to answer this question

2.

How many live births have you given?
1. please specify the number of children, including female
2. I don’t want to answer this question

3.

How many live births has your mother given?
1. please specify the number of children
2. I don’t know
3. I don’t want to answer this question

4.

Are you planning to have (more) children?
1. yes
please specify the number
2. no
3. I don’t know
4. I don’t want to answer this question

20

8.

MODUŁ – COUNTRY OF BIRTH AND CITIZENSHIP

1.

What is your country of birth (according to current state borders)?
1. Poland
2. other
Please specify the country

2.

What is your father’s country of birth (according to current state borders)?
1. Poland
2. other
Please specify the country
3. I don’t know

3.

What is your mother’s country of birth (according to current state borders)?
1. Poland
2. other
Please specify the country
3. I don’t know

4.

What is your citizenship?
1) Polish (only Polish or Polish and other)
2) only other
Please specify the country of your citizenship
3) stateless person (person with no citizenship)

5.

Are you a citizen of any other country apart from the aforementioned?
1.

yes
Please specify the country/countries (2 names of countries of citizenship may be
inserted)

2.

6.

no

Have you held the Polish citizenship since your birth?
1. yes
2. no
Please specify the country of your previous citizenship
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9.

MODULE – INTERNAL AND INTERNATIONAL MIGRATION

1.

Have you lived in the locality of your current address since you were born (i.e. continually
or with breaks shorter than one year)?
1. yes
2. no

2.

When did you arrive or return to the locality of your current residence (indicated in your
address of residence)?
1. I arrived before 1989
2. I returned before 1989
3. I arrived between 1989-2001
4. I returned between 1989-2001
5. I arrived before 2002-2010
Please specify the year of arrival; for years 2009 – 2010 please indicate the month and year
6. I returned between 2002-2010
Please specify the year of return; for years 2009 – 2010 please indicate the month and year

3.

Please specify the place of your previous (last) residence (the place where you stayed for at
least one year)
1. another locality in the same gmina
Please mark the type of locality:
1) urban
2) rural
2. other gmina
Please specify the gmina, powiat and voivodship
3. other country
Please specify the country

4.

Please specify the main cause of your arrival (return) to your current place of residence
(question asked to permanent residents arriving from other locality within the country)
1. work
1.1 loss of work or difficulties with finding a job in my previous place of
residence
1.2 more interesting job offer
1.3 tiring commuting to work
1.4 other
2. education
2.1 taking up studies/learning
2.2 improving professional qualifications (extracurricular forms)
2.3 return to hometown after the completion of studies
2.4 other
3. family matters
3.1 family formation
3.2 joining my family
3.3 accompanying my family
3.4 other
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4.

5.

6.
7.
5.

health
4.1 medical treatment, rehabilitation
4.2 better access to health care
4.3 necessity to receive care from my family
4.4 other
housing conditions
5.1 lack of independence of living in my previous place of residence
5.2 poor housing conditions in my previous place of residence (e.g., too small flat,
no running water...)
5.3 high housing costs in my previous place of residence
5.4 attractive surroundings to settle down (to build/purchase a house/flat)
5.5 other
high maintenance costs in my previous place of residence
other

Please specify the main cause of your arrival to your current place of residence
(question asked to permanent residents arriving from abroad)
1.
2.
3.
4.
5.

work
education
family matters
repatriation
other

6.

In how many localities within the country (including the current one) have you lived in
your entire life for at least one year?

7.

Have you ever stayed abroad for at least one year?
1.

yes – I arrived from abroad and I have lived in Poland continually (or with breaks
shorter than one year)
Please specify the year of arrival to Poland and the country of your previous residence

2.

yes – I departed abroad and I returned to Poland
Please specify the year of arrival to Poland after your last departure lasting one year or
longer, and the country of your previous residence
I have never stayed abroad for at least one year

3.
8.

How long did you stay abroad?
Please specify the number of years of your last stay lasting one year or longer
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9.

Please specify the main cause of your last departure abroad (question asked to persons who
departed abroad and returned)
1. work
1.1 difficulties with finding a job in the country
1.2 job inconsistent with my qualifications
1.3 higher salary abroad
1.4 wider opportunities to develop professional career abroad
1.5 interesting job offer abroad
1.6 delegation by my employer
1.7 intent to conduct economic activity abroad
1.8 other
2. education
2.1 studies (learning)
2.2 stay connected with scientific scholarship
2.3 improving professional qualifications (courses, internships)
2.4 learning (improving the command) of a foreign language
2.5 other
3. family matters
2.1 family formation
2.2 joining my family
2.3 accompanying my family
2.4 other
4. medical treatment, rehabilitation
5. other

10.

Please specify the main cause of your return to Poland (question asked to persons who
departed abroad and returned)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

11.

improvement of the situation on the labour market in Poland
intent to set up economic activity in Poland
saving the planned amount of money
loss of work and difficulties with finding a new job abroad
difficulties with finding the first job abroad
contract termination
homesickness
completion of education or studies abroad
going on retirement and planning to spend my retirement in Poland
accompanying my family
other

Did you work abroad? (question asked to persons who departed abroad and returned)
1. yes
2. no
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12.

Was the work performed in line with your qualifications? (question asked to persons who
departed abroad and returned)
1. yes
2. no – below my qualifications
3. no – above my qualifications
4. I didn’t have any qualifications
5. hard to say

13.

What job did you perform before departure abroad?(question asked to persons who
departed abroad and returned)
1. Before departure I worked as: (Please select from the index of jobs)
2. I didn’t work before departure

14.

Are you staying in Poland for the first time? (question asked to immigrants temporarily
staying in Poland)
1. yes
2. no

15.

Is the work performed by you in Poland in line with your qualifications?(question asked to
immigrants temporarily staying in Poland)
1. yes
2. no – below my qualifications
3. no – above my qualifications
4. I don’t have any qualifications
5. hard to say

16.

How would you describe your command of the Polish language? (question asked to
immigrants temporarily staying in Poland)
1.
2.
3.
4.

very good
good
satisfactory
communication difficulties

17.

Are you planning to change your place of residence?
1. yes – within the country
2. yes – departure abroad
3. no
4. I don’t know

18.

When are you planning to change your place of residence?
1. within one year
2. within a couple of years
3. I don’t know

19.

For what reason are you planning to change your place of residence? (Please specify the
main reason)
1. work
2. education
25

3.
4.
5.
6.

family matters
necessity to receive care from my family
housing conditions
other

20.

Are you planning to return to Poland?
1. yes
2. no
3. I don’t know

21.

Are you planning to return to your country of origin/previous residence, or depart to
another country?
1. yes
2. no
3. I don’t know
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10. MODULE – NATIONALITY AND LANGUAGE, RELIGIOUS DENOMINATION
1a. What is your nationality? (understood as the national or ethnical affiliation – do not confuse
with citizenship)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Polish
Belarusian
Czech
Karaitic
Lithuanian
Lemko
German
Armenian
Romany
Russian
Slovakian
Tatar
Ukrainian
Jewish
other (please specify) …

1b. Do you feel affiliated also to any other nation or ethnic group?
1.

yes (please specify) …

2.

no

2. What language do you usually speak at home? (the language you use in everyday contact with
your family – do not confuse with foreign language knowledge)
1. only Polish
2.
3.

Polish and other (please specify) …
only other (please specify) …

3. What is your mother tongue? (the language you learnt as first in your early childhood – e.g., from
your mother)
1.
2.

Polish
other (please specify) …

4. What religious denomination (church or religious association) do you belong to?

1.

I belong to:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Roman Catholic Church (Catholic Church – Latin rites)
Orthodox Church
Jehovah’s Witnesses ("The Watchtower" – the Bible and Tract Society)
Evangelical Church of the Augsburg Confession
Greek Catholic Church (Catholic Church – Byzantine-Ukrainian rites)
Mariavite Church
Pentecostal Church

2.

8) other (please specify) …
I don’t belong to any religious denomination

3.

I don’t want to answer this question
27

Other
The above information was provided by:
1.

the respondent personally

2.

other household member

Thank you for completing this form
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PERSONAL FORM
1.
2.

Name and surname
Personal Identification Number (PESEL)
If a person does not have a PESEL, please specify whether:
1) he/she is a child to whom no PESEL has been given yet
2) he/she is a foreigner to whom no PESEL has been given

3.

Sex
1) male
2) female

4.

Date of birth
Day – month – year

5.

Please specify the address, at which you resided on 31 March 2011
1) the same as the address of permanent residence
2) the same as the address of temporary stay
3) other address in Poland
4) abroad

5b. In which year did you depart from Poland? (please specify) _ _ _ _
5c. At which address did you reside in Poland prior to your departure?

1) the same as the address of permanent residence
2) the same as the address of temporary stay
3) other address
6.

How long have you lived at the current address (from arrival until 31 March
2011)? Please specify.
1) up to 3 months (inclusive)
2) more than 3 months but less than 12 months
3) 12 moths or longer

7.

Are you planning to live at the current address for at least one year or more?
(from arrival to the planned departure)
1) yes
2) no

8.

Have you lived in the locality of your current address since you were born, i.e.
continually or with breaks shorter than one year?
1) yes
1

2) no
9.

When did you arrive or return to the locality of your current residence (indicated in your
address of residence)?
1) I arrived before 1989
2)

I returned before 1989

3)

I arrived between 1989-2001

4)

I returned between 1989-2001

5)

I arrived before 2002-2011

Please specify the year of arrival; for years 2010 – 2011 please indicate the month and year
6)

I returned between 2002-2011

Please specify the year of return; for years 2010 – 2011 please indicate the month and year
10.

Please specify the place of your previous (last) residence (the place where you
stayed for at least one year)
1) another locality in the same gmina
Please mark the type of locality:
1. urban area
2. rural area
2) other gmina
Please specify the locality, gmina, powiat and voivodship
3) other country
Please specify the country

11.

What is your marital status?
(concerns persons aged 15 years or more)
1) single,
2) married,
3) widower/widow,
4) divorced

12.

What is your country of birth (according to current borders)? (code of countries)
1) Poland
2) Other country
Please specify the country

13.

What is your citizenship?
1) Polish (only Polish or Polish and other)
2) only other
Please specify the country of your citizenship
3) stateless person (person with no citizenship)
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14a. What is your nationality understood as the national or ethnic affiliation?
(Do not confuse with citizenship)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Polish
Belarusian
Czech
Karaitic
Lithuanian
Lemko
German
Armenian
Romany
Russian
Slovakian
Tatar
Ukrainian
Jewish
15) other (please specify) …

14b. Do you feel affiliated also to any other nation or ethnic group?
1) yes (please specify) …
2) no
15.

What language do you usually speak at home? (the language you use in everyday
contact with your family – do not confuse with foreign language knowledge)
1) only Polish
2) Polish and other (please specify) …
3) only other (please specify) …

R1. Who provided the above information?
1)

the respondent personally – end of the form

2)

other household member – end of the form

Thank you for completing this form
Note. If any children aged below 16 reside with you, please complete personal forms on
their behalf.
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1.

ADRES MIESZKANIA (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr nieruchomości, nr mieszkania)

Tab. 1. ZESTAWIENIE OSÓB W MIESZKANIU (SPIS

REPREZENTACYJNY)

W tabeli wykazano osoby, które są zameldowane w tym mieszkaniu.
Ponadto proszę dopisać wszystkie osoby, które nie są zameldowane w tym mieszkaniu, ale w nim przebywają (należy uwzględnić stan na dzień
31 marca)
Informacje podaje jedna dorosła osoba potrafiąca najlepiej opisać sytuację osób mieszkających pod tym adresem oraz dokonać opisu mieszkania
i budynku.
Nr osoby w
mieszkaniu

Nazwisko
– 1 człon

Nazwisko
– 2człon

Imię
pierwsze

Imię
drugie

Identyfikacja PESEL
numer
PESEL:

1) osoba jest
dzieckiem,
któremu nie
nadano
numeru
PESEL

Płeć

1) mężczyzna
2) kobieta

Data
urodzenia

Dzieńmiesiącrok

Status zamieszkania

0)
1)
2)
3)
4)
5)

osoba zmarła przed 31 marca (godz. 24.00
zameldowany(a) na pobyt stały
zameldowany(a) na pobyt czasowy
mieszka stale
przebywa czasowo
zameldowany(a), ale nie mieszka

2) osoba jest
cudzoziemce
m, któremu
nie nadano
numeru
PESEL
1

01
02
03
04
05
06
07
…
15

2

3

4

5

6

7

8

9

Tab. 2. USTALENIE LICZBY GOSPODARSTW DOMOWYCH W MIESZKANIU ORAZ RELACJI POKREWIEŃSTWA POMIĘDZY OSOBAMI
W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

Po zatwierdzeniu zestawienia osób w mieszkaniu należy wskazać osobę uznaną za reprezentanta dla każdego gospodarstwa domowego przez
podświetlenie wiersza z jej nazwiskiem i imieniem.
Nr osoby w
mieszkaniu

Nazwisko
– 1 człon

Nazwisko
– 2człon

Imię
pierwsze

Imię
drugie

1

2

3

4

5

Proszę wpisać nr
gospodarstwa
domowego każdej
osobie wchodzącej
w jego skład
6

Jaki jest stopień pokrewieństwa, powinowactwa
lub innego związku Pana(i) z osobą uznaną za
reprezentanta

Proszę wpisać z kolumny 1
nr osoby będącej
współmałżonkiem/
partnerem

7

8

1) reprezentant gospodarstwa nr 1
2) mąż/partner - żona/partnerka
3) syn - córka
4) ojciec - matka
5) teść - teściowa
6) zięć - synowa
7) brat - siostra
8) dziadek - babka, pradziadek - prababka
9) wnuk – wnuczka
10) inny krewny (np. bratowa, szwagier,
siostrzeniec, wuj)
11) osoba niespokrewniona
1) reprezentant gospodarstwa nr 2
2) mąż/partner - żona/partnerka
3) syn - córka
4) ojciec - matka
5) teść - teściowa
6) zięć - synowa
7) brat - siostra
8) dziadek - babka, pradziadek prababka
9) wnuk – wnuczka
10)
inny krewny (np. bratowa,
szwagier, siostrzeniec, wuj)
11)
osoba niespokrewniona
………………………..
1

01
…
15

2

3

4

5

6

7

8

Proszę wpisać z kolumny 1
nr osób będących rodzicami
i pozostających we
wspólnym gospodarstwie
domowym
9

10

Nr
ojca

Nr matki

9
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DODATKOWE INFORMACJE O GOSPODARSTWACH DOMOWYCH (informację proszę podać dla każdego gospodarstwa domowego w mieszkaniu)
1. Jakie jest główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego? Proszę zaznaczyć źródło dochodów, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy było podstawą
utrzymania gospodarstwa domowego wyodrębnionego w mieszkaniu
1. dochody z pracy najemnej w sektorze publicznym
2. dochody z pracy najemnej w sektorze prywatnym
3. dochody z pracy na rachunek własny poza rolnictwem
4. dochody z pracy na rachunek własny w rolnictwie
5. dochody z wynajmu
6. dochody z własności
7. emerytura (pracownicza, kombatancka, rolna)
8. renta strukturalna
9. renta z tytułu niezdolności do pracy, renta inwalidzka
10. renta rodzinna
11. renta socjalna
12. zasiłek dla bezrobotnych
13. świadczenia i zasiłki przedemerytalne
14. świadczenia pomocy społecznej
15. pozostałe źródła dochodów osobno nie wymienione
2. Jakie jest dodatkowe źródło utrzymania gospodarstwa domowego?
W przypadku posiadania przez gospodarstwo domowe dodatkowego źródła dochodów proszę wpisać odpowiedni symbol korzystając z odpowiedzi do pyt. 1
Dodatkowe źródło nie może być takie samo jak główne.
1. dochody z pracy najemnej w sektorze publicznym
2. dochody z pracy najemnej w sektorze prywatnym
3. dochody z pracy na rachunek własny poza rolnictwem
4. dochody z pracy na rachunek własny w rolnictwie
5. dochody z wynajmu
6. dochody z własności
7. emerytura (pracownicza, kombatancka, rolna)
8. renta strukturalna
9. renta z tytułu niezdolności do pracy, renta inwalidzka
10. renta rodzinna

11.
12.
13.
14.
15.
16.
3.

renta socjalna
zasiłek dla bezrobotnych
świadczenia i zasiłki przedemerytalne
świadczenia pomocy społecznej
pozostałe źródła dochodów osobno nie wymienione
nie posiada

Z jakiego tytułu mieszkanie jest zamieszkane?
(dotyczy gospodarstw domowych zamieszkujących w mieszkaniach)
1. własności mieszkania lub domu ( nie dotyczy spółdzielczych mieszkań własnościowych)
2. spółdzielczego prawa do mieszkania (własnościowego lub lokatorskiego)
3. najmu (zamieszkiwanie na podstawie umowy najmu, przydziału mieszkania funkcyjnego)
4. podnajmu (jako sublokator)
5. pokrewieństwa (z właścicielem lub głównym lokatorem mieszkania) lub z tytułu dożywocia
6. innego
Czy w 2002 r. do gospodarstwa domowego należały osoby, które po 2002 r. wyjechały na stałe za granicę i obecnie nie są ujęte w zestawieniu
(wymeldowały się z pobytu stałego)?
1. tak (proszę podać liczbę osób i wypełnić tabelę)
2. nie
Lp.
Imię, nazwisko
Płeć
Rok
Rok
Kraj pobytu
urodzenia wyjazdu (słownik krajów)
1. Kobieta
z Polski
2. Mężczyzna
(2)
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…
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Spis Reprezentacyjny 14.12. 2010

A.

FORMULARZ INDYWIDUALNY DO SPISU REPREZENTACYJNEGO

1.

MODUŁ – CHARAKTERYSTYKA DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNA OSÓB

Należy wypełnić dla każdej osoby zameldowanej lub zamieszkałej w tym mieszkaniu, tj,
posiadającej status zamieszkania 1-4. Osób ze statusem 5 dotyczą pytania 6-8. Dla osób ze statusem
„0” formularza indywidualnego nie wypełnia się.
1.

Osoba nr

2.

Nazwisko – I człon

3.

Nazwisko – II człon

4.

Imię pierwsze

5.

Imię drugie

6.

Numer PESEL

7.

Płeć
1.
2.

mężczyzna
kobieta

8.

Data urodzenia dzień – miesiąc – rok

9.

Czy w tym mieszkaniu mieszka Pan(i) stale i w dniu 31 marca był(a) obecny(a) lub nieobecny(a)
czy przebywa czasowo?
1. mieszka stale obecny(a)
2. mieszka stale – nieobecny(a) przebywa czasowo w kraju
Proszę podać nazwę miejscowości, gminy, powiatu i województwa czasowego przebywania
(słownik TERYT)
3. mieszka stale – nieobecny(a) przebywa czasowo za granicą
Proszę podać nazwę kraju
4. przebywa czasowo – przybył(a) z terenu kraju
Proszę podać nazwę miejscowości, gminy, powiatu i województwa stałego zamieszkania (słownik
TERYT)
5. przebywa czasowo – przybył(a) z zagranicy
Proszę podać nazwę kraju (słownik krajów)

10.

Jak długo Pan(i) nie mieszka w tym mieszkaniu?
1.
2.

11.

krócej niż rok
rok lub dłużej

Czy znane jest miejsce zamieszkania Pana(i)?
1.
2.

tak
nie

12.

Proszę podać miejsce zamieszkania Pana(i). (imię i nazwisko automatycznie przenoszone
z „Zestawienia osób w mieszkaniu”)
1. inne miejsce w kraju
Proszę podać nazwę miejscowości, gminy, powiatu i województwa (słownik TERYT)
2. zagranica
Proszę podać nazwę kraju (słownik krajów)

13.

Jaki jest faktyczny okres Pana(i) czasowego przebywania (od momentu przybycia do 31 marca
2011 r.)?
1. do 3 m-cy (włącznie)
2. ponad 3 m-ce do 12 m-cy
3. 12 m-cy i więcej

13.b Proszę podać rok przybycia do Polski: …………. (dotyczy osób przybyłych z zagranicy)
14.

Jaki jest faktyczny okres Pana(i) czasowej nieobecności (od momentu wyjazdu do 31 marca
2011r.)?
1. do 3 m-cy (włącznie)
2. ponad 3 m-ce do 12 m-cy
3. 12 m-cy i więcej

14.b Proszę podać rok wyjazdu z Polski: …………. (dotyczy osób przebywających za granicą)
15.

Jaki jest Pana(i) zamierzony okres czasowego przebywania (od momentu przybycia
do planowanego wyjazdu)?
1. do 3 m-cy (włącznie)
2. ponad 3 m-ce do 12 m-cy
3. 12 m-cy i więcej

16.

Jaki jest Pana(i) zamierzony
do planowanego powrotu)?
1. do 3 m-cy (włącznie)
2. ponad 3 m-ce do 12 m-cy
3. 12 m-cy i więcej

17.

Proszę podać główną przyczynę czasowego przebywania (pytanie zdawane osobom przybyłym z
innego miejsca w kraju)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

okres

czasowej

nieobecności

(od

momentu

wyjazdu

praca
edukacja
założenie rodziny
połączenie rodziny
towarzyszenie rodzinie
leczenie, rehabilitacja
warunki mieszkaniowe
potrzeba opieki ze strony rodziny lub instytucji
inne
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18.

Proszę podać główną przyczynę czasowej nieobecności (pytanie zdawane osobom przebywającym
czasowo w innym miejscu w kraju)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

19.

Proszę podać główną przyczynę czasowego przebywania (pytanie zdawane osobom przybyłym z
zagranicy)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

20.

praca
edukacja
założenie rodziny
połączenie rodziny
towarzyszenie rodzinie
leczenie, rehabilitacja
warunki mieszkaniowe
potrzeba opieki ze strony rodziny lub instytucji
inne

praca
edukacja
sprawy rodzinne
leczenie, rehabilitacja
ubieganie się o ochronę międzynarodową lub krajową
inne

Proszę podać główną przyczynę czasowej nieobecności (pytanie zdawane osobom przebywającym
czasowo za granicą)
1. praca
1.1 trudności w znalezieniu pracy w kraju
1.2 praca w kraju niezgodna z kwalifikacjami
1.3 wyższe zarobki za granicą
1.4 większe możliwości rozwoju zawodowego za granicą
1.5 ciekawa oferta pracy za granicą
1.6 oddelegowanie przez pracodawcę
1.7 prowadzenie działalności gospodarczej za granicą
1.8 inne
2. edukacja
2.1 studia/nauka
2.2 pobyt w związku z otrzymaniem stypendium naukowego
2.3 podnoszenie kwalifikacji zawodowych (kursy, staże)
2.4 nauka języka obcego (poprawa znajomości języka obcego)
2.5 inne
3. sprawy rodzinne
3.1 założenie rodziny
3.2 połączenie rodziny
3.3 rozpad małżeństwa/związku partnerskiego
3.4 towarzyszenie rodzinie
3.5 inne
4. leczenie, rehabilitacja
5. inne
7

21.

Jaki jest Pana(i) stan cywilny? (dotyczy osób w wieku 15 lat i więcej)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kawaler – panna
żonaty – zamężna (pozostający w małżeństwie)
żonaty – zamężna (w separacji orzeczonej przez sąd)
żonaty – zamężna (niepozostający faktycznie w małżeństwie, bez separacji orzeczonej przez
sąd)
wdowiec – wdowa
rozwiedziony – rozwiedziona

22.

Proszę podać datę zawarcia związku małżeńskiego lub powstania związku partnerskiego,
w którym Pan(i) aktualnie pozostaje.(Proszę podać pełną datę: dzień - miesiąc – rok)

23.

PYTANIE DOBROWOLNE. Czy związek, w którym Pan(i) pozostaje, został zawarty formalnie
w urzędzie stanu cywilnego lub w kościele (związku wyznaniowym)?
1. tak
2. nie
3. nie chcę odpowiadać na to pytanie
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2. MODUŁ – EDUKACJA
Pytania dotyczą osób w wieku 13 lat i więcej)
1. Jaki jest Pana(i) najwyższy poziom wykształcenia osiągnięty w systemie edukacyjnym
1.

wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora

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

wyższe z tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym
wyższe z tytułem inżyniera, licencjata, dyplomowanego ekonomisty
dyplom ukończenia kolegium
policealne z maturą, pomaturalne
policealne bez matury
średnie zawodowe z maturą
średnie zawodowe bez matury
średnie ogólnokształcące z maturą
średnie ogólnokształcące bez matury
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne
podstawowe
podstawowe nieukończone i bez wykształcenia

2.

Jaka jest Pana(i) dziedzina wykształcenia? (słownik dziedzin)

3.

Jaki jest Pana(i) kierunek wykształcenia? (słownik kierunków wykształcenia)

4.

Jaki jest Pana(i) zawód wyuczony? (słownik zawodów)

5.

Czy kontynuuje Pan(i) naukę?
1. tak, w trybie dziennym/stacjonarnym
2. tak, w trybie wieczorowym, zaocznym (niestacjonarnym) , na odległość
3. nie

6.

Jaki jest rodzaj szkoły/studiów, w której się Pan(i) uczy?
1. studia doktoranckie
2. studia podyplomowe
3. szkoła wyższa – studia magisterskie
4. szkoła wyższa – studia licencjackie lub inżynierskie
5. kolegium
6. szkoła policealna
7. technikum
8. liceum profilowane
9. liceum ogólnokształcące
10. zasadnicza szkoła zawodowa
11. gimnazjum
12. szkoła podstawowa
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3. MODUŁ – AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA
Należy wypełnić dla każdej osoby w wieku 15 lat i więcej (tj. urodzonej w dn. 31.03.1996
lub wcześniej).
1.

Czy w tygodniu od 25 do 31 marca 2011r. wykonywał(a) Pan(i) przez co najmniej 1 godzinę
jakąkolwiek pracę przynoszącą zarobek lub dochód bądź pomagał(a) bez umownego
wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej?
1. tak
2. nie

2.

Czy w tygodniu od 25 do 31 marca 2011r. miał(a) Pan(i) pracę, ale jej czasowo nie
wykonywał(a)?
1. tak
2. nie

3.

a) Czy
jako:
1.
2.
3.
4.
5.

w tygodniu od 25 do 31 marca 2011r. w głównym miejscu pracy miał(a) Pan(i) pracę
pracownik najemny pełnozatrudniony
pracownik najemny niepełnozatrudniony
pracodawca
pracujący na własny rachunek (niezatrudniający pracowników)
pomagający członek rodziny

b) Jak określiłby (określiłaby) Pan(i) swoją pracę główną:
1. jako pracę stałą
2. jako pracę dorywczą
4.

W jakim zawodzie Pan(i) pracuje w głównym miejscu pracy?
(symbol wg słownika)

5.

a) Czy Pana(i) główne miejsce pracy znajduje się na terytorium Polski?
1.
2.

tak
nie

b) Proszę podać województwo głównego miejsca pracy.
c) Proszę podać powiat głównego miejsca pracy.
d) Proszę podać gminę głównego miejsca pracy.
e) Proszę podać miejscowość głównego miejsca pracy.
f) Proszę podać ulicę głównego miejsca pracy.
g) Czy Pan(i) pracuje na terenach przygranicznych i dojeżdża codziennie/regularnie do pracy?
1.
2.

tak
nie

h) Proszę podać kraj głównego miejsca pracy.
(nazwa wg słownika krajów)
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6.

Jaki jest główny lub przeważający rodzaj działalności zakładu pracy, który jest Pana(i)
głównym miejscem pracy?
(symbol wg słownika)

7.

Ile godzin zwykle Pan(i) pracuje w ciągu tygodnia w głównym miejscu pracy?

8.

Czy w tygodniu od 25 do 31 marca 2011r. miał(a) Pan(i) pracę dodatkową?
1. tak
2. nie

9.

Czy w
jako:
1.
2.
3.
4.
5.

10.

tygodniu od 25 do 31 marca 2011r. w dodatkowym miejscu pracy miał(a) Pan(i) pracę
pracownik najemny pełnozatrudniony
pracownik najemny niepełnozatrudniony
pracodawca
pracujący na własny rachunek (niezatrudniający pracowników)
pomagający członek rodziny

W jakim zawodzie Pan(i) pracuje w dodatkowym miejscu pracy?
(symbol wg słownika)

11.

Jaki jest główny lub przeważający rodzaj działalności zakładu pracy, który jest Pana(i)
dodatkowym miejscem pracy?
(symbol wg słownika)

12.

Czy kiedykolwiek wykonywał(a) Pan(i) pracę przynoszącą zarobek lub dochód, bądź pomagał(a)
bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej?
1. tak
2. nie

13.

W którym roku zakończył(a) Pan(i) ostatnio wykonywaną pracę?
1.

– 2011

2. – 2010
3. – 2009
4. – 2008
5. – 2007
6. – 2006
7. – 2005
8. – 2004
9. – 2003
10. – 2002
11. – 2001 i wcześniej
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14.

W jakim zawodzie Pan(i) pracował(a) w ostatnim miejscu pracy?
(symbol wg słownika)

15.

Jaki był główny lub przeważający rodzaj działalności zakładu pracy, który był Pana(i) ostatnim
miejscem pracy?
(symbol wg słownika)

16.

Czy w ostatnim miejscu pracy wykonywał(a) Pan(i) pracę jako:
1. pracownik najemny
2. pracodawca
3. pracujący na własny rachunek (niezatrudniający pracowników)
4. pomagający członek rodziny

17.

Dlaczego przestał(a) Pan(i) pracować?
1. odszedłem (odeszłam) na emeryturę (wcześniejszą emeryturę)
2. odszedłem (odeszłam) na rentę
3. straciłem(am) pracę w związku z likwidacją (bankructwem, reorganizacją) zakładu pracy,
likwidacją stanowiska pracy
4. zostałem(am) zwolniony(a) z innych przyczyn
5. z powodu niezadowalających warunków finansowych
6. z powodu niezadowalających warunków pracy innych niż finansowe
7. zakończyłem(am) pracę na czas określony, dorywczą, sezonową
8. z powodu opieki nad dzieckiem lub inną osobą wymagającą opieki
9. z innych względów rodzinnych, osobistych
10. z powodu własnej choroby, niepełnosprawności
11. podjąłem (podjęłam) naukę, szkolenie
12. rozpocząłem zasadniczą służbę wojskową
13. z innych przyczyn

18.

Czy w okresie od 1 do 31 marca 2011 r. aktywnie poszukiwał(a) Pan(i) pracy?
1. tak
2. nie, miałem(am) pracę załatwioną i czekałem(am) na jej rozpoczęcie w ciągu 3 miesięcy
3. nie, miałem(am) pracę załatwioną i czekałem(am) na jej rozpoczęcie po 3 miesiącach
4. nie

19.

Ile miesięcy aktywnie poszukiwał(a) Pan(i) pracy?

20.

Czy byłby(byłaby) Pan(i) gotowy(a) podjąć pracę w okresie od 1 do 14 kwietnia 2011 r.?
1. tak
2. nie

21.

Dlaczego nie poszukuje Pan(i) pracy? (Proszę podać jedną najważniejszą przyczynę)
1. jestem przekonany(a), że nie znajdę odpowiedniej pracy
2. wyczerpałem(am) wszystkie znane mi możliwości znalezienia pracy
3. uczę się, uzupełniam kwalifikacje
4. opiekuję się dziećmi lub innymi osobami wymagającymi opieki
5. z powodu własnej choroby, niepełnosprawności
12

6.
7.
8.
9.

z innych powodów osobistych lub rodzinnych
jestem na emeryturze
oczekuję na powrót do pracy po przerwie
z innych przyczyn

22.

Czy jest Pan(i) użytkownikiem gospodarstwa rolnego lub członkiem gospodarstwa domowego z
użytkownikiem?
1. tak, użytkownikiem
2. tak, członkiem gospodarstwa domowego z użytkownikiem
3. nie

23.

Proszę podać powierzchnię użytków rolnych gospodarstwa (w hektarach fizycznych).

24.

Proszę podać liczbę miesięcy pracy w swoim gospodarstwie rolnym w ciągu ostatnich 12
miesięcy.

25.

Jak opisałby (opisałaby) Pan(i) swoją sytuację na rynku pracy w tygodniu od 25 do 31 marca
2011r.? (Proszę wybrać tylko jedną odpowiedź)
1. pracowałem(am) wyłącznie poza rolnictwem
2. pracowałem(am) głównie poza rolnictwem i dodatkowo w rolnictwie
3. pracowałem(am) głównie w rolnictwie i dodatkowo poza rolnictwem
4. pracowałem(am) wyłącznie w rolnictwie
5. byłem(am) bezrobotny(a)
6. uczyłem(am) się, studiowałem(am)
7. byłem(am) na emeryturze, wcześniejszej emeryturze
8. nie pracowałem(am) z powodu złego stanu zdrowia (niepełnosprawności)
9. zajmowałem(am) się domem, rodziną
10. byłem(am) bierny(a) zawodowo z innych przyczyn niż wyżej wymienione
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4.

MODUŁ – DOJAZDY DO PRACY

Należy wypełnić dla każdej osoby, która w module 3 odpowiedziała TAK na pyt.5a lub (NIE na pyt. 5a
i TAK na pyt. 5g)
1.

Czy dojeżdża Pan(i) do głównego miejsca pracy?
1. tak
2. nie mam stałego miejsca pracy
3. nie

2.

Jakim środkiem transportu dojeżdża Pan(i) zwykle do pracy? (Proszę podać środek transportu,
którym pokonuje Pan(i) najdłuższą odległość lub którym najczęściej podróżuje)
1. komunikacja publiczna (w tym miejska)
2. prywatny przewoźnik
3. samochód osobowy – jako kierowca
4. samochód osobowy – jako pasażer
5. pociąg
6. inny

3.

Ile czasu przeciętnie zajmuje Pan(i) dojazd do pracy?
1. do 30 minut
2. od 31 minut do 1 godziny
3. powyżej 1 godziny do 2 godzin
4. powyżej 2 godzin

4.

Jaka jest odległość w kilometrach od Pana(i) miejsca zamieszkania do miejsca pracy?

5.

Jak często dojeżdża Pan(i) do pracy (z miejsca zamieszkania)?
1. codziennie
2. częściej niż raz w tygodniu, ale nie codziennie
3. raz w tygodniu
4. raz na 2 tygodnie
5. raz w miesiącu
6. rzadziej niż raz w miesiącu
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5.

MODUŁ – ŹRÓDŁA UTRZYMANIA (dotyczy osób w wieku 15 lat i więcej)

1.

Jakie jest Pana(i) główne źródło utrzymania?
1. dochody z pracy najemnej w sektorze publicznym
2. dochody z pracy najemnej w sektorze prywatnym
3. dochody z pracy na rachunek własny poza rolnictwem
4. dochody z pracy na rachunek własny w rolnictwie
5. dochody z wynajmu
6. dochody z własności
7. emerytura (pracownicza, kombatancka, rolna)
8. renta strukturalna
9. renta z tytułu niezdolności do pracy, renta inwalidzka
10. renta rodzinna
11. renta socjalna
12. zasiłek dla bezrobotnych
13. świadczenia i zasiłki przedemerytalne
14. świadczenia pomocy społecznej
15. pozostałe źródła dochodów osobno nie wymienione
16. na utrzymaniu

2.

Jakie jest Pana(i) dodatkowe źródło utrzymania?
1. dochody z pracy najemnej w sektorze publicznym
2. dochody z pracy najemnej w sektorze prywatnym
3. dochody z pracy na rachunek własny poza rolnictwem
4. dochody z pracy na rachunek własny w rolnictwie
5. dochody z wynajmu
6. dochody z własności
7. emerytura (pracownicza, kombatancka, rolna)
8. renta strukturalna
9. renta z tytułu niezdolności do pracy, renta inwalidzka
10. renta rodzinna
11. renta socjalna
12. zasiłek dla bezrobotnych
13. świadczenia i zasiłki przedemerytalne
14. świadczenia pomocy społecznej
15. pozostałe źródła dochodów osobno nie wymienione
16. nie posiadam
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6.

MODUŁ – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

1.

Czy z powodu problemów zdrowotnych (kalectwa lub choroby przewlekłej) ma Pan(i)
ograniczoną zdolność wykonywania zwykłych czynności (nauka w szkole, praca zawodowa,
prowadzenie gospodarstwa domowego, samoobsługa) trwającą 6 miesięcy lub dłużej?
1. tak, całkowicie ograniczoną
2. tak, poważnie ograniczoną
3. tak, umiarkowanie ograniczoną
4. nie, nie mam żadnych ograniczeń
5. nie chcę odpowiadać na to pytanie

2.

Jak długo ma Pan(i) ograniczoną zdolność wykonywania zwykłych czynności?
1. od 6 miesięcy do 1 roku
2. od 1 roku do 5 lat
3. od 5 lat do 10 lat
4. 10 lat lub dłużej
5. nie chcę odpowiadać na to pytanie

3.

Proszę podać z jakiego powodu odczuwa Pan(i) ograniczenie zdolności do wykonywania zwykłych
czynności: (możliwość zaznaczenia nie więcej niż 3 odpowiedzi)
1. uszkodzenia i choroby narządu ruchu
2. uszkodzenia i choroby narządu wzroku
3. uszkodzenia narządu słuchu
4. schorzenia układu krążenia
5. schorzenia neurologicznego
6. inne schorzenia osobno nie wymienione
7. nie chcę odpowiadać na to pytanie

4.

Czy posiada Pan(i) aktualne orzeczenie ustalające niepełnosprawność, niezdolność do pracy lub
inwalidztwo?
1. tak
2. nie
3. nie chcę odpowiadać na to pytanie

5.

Jak zakwalifikowano tę niepełnosprawność/niezdolność do pracy/inwalidztwo?
1. znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej
egzystencji, lub I grupa inwalidztwa, lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie
rolnym z uprawnieniami do zasiłku pielęgnacyjnego,
2. umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowita niezdolność do pracy, lub II grupa
inwalidztwa;
3. lekki stopień niepełnosprawności lub częściowa niezdolność do pracy, lub celowość
przekwalifikowania zawodowego, lub III grupa inwalidztwa, lub długotrwała niezdolność do
pracy w gospodarstwie rolnym bez uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego;
4. niepełnosprawność dla osób do 16 roku życia
5. nie chcę odpowiadać na to pytanie
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7. MODUŁ – DZIETNOŚĆ, PLANY PROKREACYJNE
(Pytania zadawane kobietom wieku 16-49 lat)
1.

Czy dotychczas rodziła Pani dzieci?
1. tak
2. nie
3. nie chcę odpowiadać na to pytanie

2.

Ile żywych dzieci Pani urodziła?
1. proszę podać liczbę dzieci, w tym płci żeńskiej
2. nie chcę odpowiadać na to pytanie

3.

Ile żywych dzieci urodziła Pani matka?
1. proszę podać liczbę dzieci
2. nie wiem
3. nie chcę odpowiadać na to pytanie

4.

Czy zamierza Pani (jeszcze) rodzić dzieci?
1. tak
proszę podać liczbę
2. nie
3. nie wiem
4. nie chcę odpowiadać na to pytanie
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8.

MODUŁ – KRAJ URODZENIA I OBYWATELSTWO

1.

Jaki jest Pana(i) kraj urodzenia (według aktualnych granic)?
1. Polska
2. inny kraj (słownik krajów)
Proszę podać nazwę kraju

2.

Jaki jest kraj urodzenia Pana(i) ojca (według aktualnych granic)?
1. Polska
2. inny kraj (słownik krajów)
Proszę podać nazwę kraju
3. nie wiem

3.

Jaki jest kraj urodzenia Pana(i) matki (według aktualnych granic)?
1. Polska
2. inny kraj (słownik krajów)
Proszę podać nazwę kraju
3. nie wiem

4.

Jakie jest Pana(i) obywatelstwo?
1. polskie (wyłącznie polskie lub polskie i inne) przejść do 4a
2. wyłącznie inne
Proszę podać nazwę kraju przejść do 4a
3. bezpaństwowiec (osoba nieposiadająca żadnego obywatelstwa)

5.

Czy oprócz wskazanego obywatelstwa ma Pan(i) jeszcze inne obywatelstwo
1. tak
Proszę podać nazwę kraju/ów (możliwość wpisania 2 nazw krajów innego obywatelstwa)
2. nie

6.

Czy obywatelstwo polskie ma Pan(i) od urodzenia?
1. tak
2. nie (słownik krajów)
Proszę podać nazwę kraju poprzedniego obywatelstwa
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9.

MODUŁ – MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE

1.

Czy w miejscowości aktualnego zamieszkania mieszka Pan(i) od urodzenia (tzn. nieprzerwanie
lub przerwy w zamieszkaniu nie przekraczały 1 roku)?
1. tak
2. nie

2.

Kiedy Pan(i) przybył(a) lub powrócił(a) do miejscowości aktualnego zamieszkania (wymienionej
w adresie mieszkania)?
1. przybyłem(am) przed 1989 r.
2. powróciłem(am) przed 1989 r.
3. przybyłem(am) w latach 1989-2001
4. powróciłem(am) w latach 1989-2001
5. przybyłem(am) w latach 2002-2010
Proszę podać rok przybycia; dla lat 2009 – 2010 miesiąc i rok
6. powróciłem(am) w latach 2002-2010
Proszę podać rok powrotu; dla lat 2009 – 2010 miesiąc i rok

3.

Proszę podać miejsce poprzedniego (ostatniego) zamieszkania (miejsce, gdzie przebywał Pan/i
przez co najmniej rok)?
1. inna miejscowość w tej samej gminie
Proszę zaznaczyć charakter miejscowości:
1) miasto
2) wieś
2. inna gmina
Proszę podać nazwę, miejscowości, gminy, powiatu i województwa.. (słownik TERYT)
3. inny kraj
Proszę podać nazwę kraju (słownik krajów)

4.

Proszę podać główną przyczynę przybycia (powrotu) do miejscowości aktualnego zamieszkania.
(pytanie zdawane osobom mieszkającym stale przybyłym z kraju)
1. praca
1.1 utrata pracy lub trudności w znalezieniu pracy w poprzednim miejscu zamieszkania
1.2 oferta bardziej atrakcyjnej pracy
1.3 uciążliwe dojazdy do pracy
1.4 inne
2. edukacja
2.1 podjęcie nauki, studiów
2.2 podnoszenie kwalifikacji zawodowych (w formach pozaszkolnych)
2.3 powrót do rodzinnej miejscowości po ukończeniu studiów
2.4 inne
3. sprawy rodzinne
3.1 założenie rodziny
3.2 połączenie rodziny
3.3 towarzyszenie rodzinie
3.4 inne
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4. zdrowie
4.1 leczenie, rehabilitacja
4.2 lepszy dostęp do służby zdrowia
4.3 potrzeba opieki ze strony rodziny
4.4 inne
5. warunki mieszkaniowe
5.1 brak samodzielności zamieszkiwania w poprzednim miejscu zamieszkania
5.2 złe warunki mieszkaniowe w poprzednim miejscu zamieszkania (np. zbyt małe
mieszkanie, brak wody bieżącej…)
5.3 wysokie opłaty mieszkaniowe w poprzednim miejscu zamieszkania
5.4 atrakcyjna okolica na osiedlenie się (budowę-kupno domu-mieszkania)
5.5 inne
6. wysokie koszty utrzymania w poprzednim miejscu zamieszkania
7. inne

5.

Proszę podać główną przyczynę przybycia do miejscowości aktualnego zamieszkania
(pytanie zdawane osobom mieszkającym stale, które przybyły z zagranicy)
1.
2.
3.
4.
5.

praca
edukacja
sprawy rodzinne
repatriacja
inne

6.

W ilu różnych miejscowościach na terenie kraju (łącznie z obecną) mieszkał(a) Pan(i) w całym
swoim życiu przez co najmniej rok?

7.

Czy kiedykolwiek przebywał(a) Pan(i) za granicą przez co najmniej rok?
1.

tak – przybyłem(am) z zagranicy i mieszkam w Polsce nieprzerwanie (lub przerwy w
zamieszkaniu były krótsze niż 1 rok) (słownik krajów)
Proszę podać rok przyjazdu do Polski i nazwę kraju poprzedniego zamieszkania

2.

tak – wyjechałem(am) za granicę i powróciłem(am) do Polski (słownik krajów)
Proszę podać rok powrotu do Polski z ostatniego wyjazdu trwającego rok lub dłużej i nazwę
kraju przebywania
nigdy nie przebywałem(am) za granicą przez co najmniej rok

3.
8.

Jak długo przebywał(a) Pan(i) za granicą?
Proszę podać liczbę lat ostatniego pobytu trwającego rok lub dłużej
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9.

Proszę podać główną przyczynę ostatniego wyjazdu za granicę (pytanie zdawane osobom, które
wyjechały i powróciły)
1. praca
1.1 trudności w znalezieniu pracy w kraju
1.2 praca w kraju niezgodna z kwalifikacjami
1.3 wyższe zarobki za granicą
1.4 większe możliwości rozwoju zawodowego za granicą
1.5 ciekawa oferta pracy za granicą
1.6 oddelegowanie przez pracodawcę
1.7 zamiar prowadzenia działalności gospodarczej za granicą
1.8 inne
2. edukacja
2.1 studia (nauka)
2.2 pobyt w związku z otrzymaniem stypendium naukowego
2.3 podnoszenie kwalifikacji zawodowych (kursy, staże)
2.4 nauka języka obcego (poprawa znajomości języka obcego)
2.5 inne
3. sprawy rodzinne
3.1 założenie rodziny
3.2 połączenie rodziny
3.3 towarzyszenie rodzinie
3.4 inne
4. leczenie, rehabilitacja
5. inne

10.

Proszę podać główną przyczynę powrotu do Polski (pytanie zdawane osobom, które wyjechały za
granicę i powróciły)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

poprawa sytuacji na rynku pracy w Polsce
zamiar rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce
zaoszczędzenie planowanej kwoty pieniężnej
utrata pracy i trudności w znalezieniu innej za granicą
trudności w znalezieniu pierwszej pracy za granicą
zakończenie kontraktu
tęsknota za rodziną
zakończenie nauki, studiów za granicą
przejście na emeryturę i chęć spędzenia tego okresu w Polsce
towarzyszenie rodzinie
inne
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11.

Czy pracował(a) Pan(i) za granicą? (pytanie zdawane osobom, które wyjechały za granicę i
powróciły)
1. tak
2. nie

12.

Czy wykonywana praca była zgodna z kwalifikacjami? (pytanie zdawane osobom, które wyjechały
za granicę i powróciły)
1. tak
2. nie – poniżej posiadanych kwalifikacji
3. nie – powyżej posiadanych kwalifikacji
4. nie posiadałem(am) żadnych kwalifikacji
5. trudno określić

13.

W jakim zawodzie pracował Pan(i) przed wyjazdem za granicę? (pytanie zadawane osobom,,
które wyjechały za granicę i powróciły)
1. pracowałem(am) przed wyjazdem jako: (Proszę wybrać zawód ze słownika zawodów)
2. nie pracowałem(am) przed wyjazdem

14.

Czy przebywa Pan(i) w Polsce po raz pierwszy? (pytanie zdawane imigrantom przebywającym w
Polsce czasowo)
1. tak
2. nie

15.

Czy wykonywana przez Pana(ią) praca w Polsce jest zgodna z kwalifikacjami?(pytanie zdawane
imigrantom przebywającym w Polsce czasowo)
1. tak
2. nie – poniżej posiadanych kwalifikacji
3. nie – powyżej posiadanych kwalifikacji
4. nie posiadam żadnych kwalifikacji
5. trudno określić

16.

Proszę określić, jaka jest Pana(i) znajomość języka polskiego? (pytanie zdawane imigrantom
przebywającym w Polsce czasowo)
1.
2.
3.
4.

17.

bardzo dobra
dobra
wystarczająca
trudności w porozumiewaniu się

Czy planuje Pan(i) zmienić miejsce zamieszkania?
1. tak – zmianę miejsca w kraju
2. tak – wyjazd za granicę
3. nie
4. nie wiem
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18.

Kiedy planuje Pan(i) zmienić miejsce zamieszkania?
1. w ciągu roku
2. w ciągu kilku najbliższych lat
3. nie wiem

19.

Z jakiego powodu planuje Pana(i) zmienić miejsce zamieszkania? (proszę podać główny powód)
1. praca
2. edukacja
3. sprawy rodzinne
4. potrzeba opieki ze strony rodziny
5. warunki mieszkaniowe
6. inny

20.

Czy planuje Pan(i) powrót do Polski?
1. tak
2. nie
3. nie wiem

21.

Czy planuje Pan(i) powrót do kraju pochodzenia/poprzedniego zamieszkania lub wyjazd do
innego kraju?
1. tak
2. nie
3. nie wiem
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10. MODUŁ – NARODOWOŚĆ I JĘZYK, WYZNANIE
1a. Jaka jest Pana(i) narodowość? (Przez narodowość należy rozumieć przynależność narodową lub
etniczną - nie należy jej mylić z obywatelstwem)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

polska
białoruska
czeska
karaimska
litewska
łemkowska
niemiecka
ormiańska
romska
rosyjska
słowacka
tatarska
ukraińska
żydowska
inna (podać jaka) …
Proszę wybrać odpowiednią pozycję na rozwijanej liście lub wybrać kategorię
„inna – wpisać jaka” oraz wpisać własne określenie

1b. Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?
1.

tak (proszę podać) …
Proszę wybrać odpowiednią pozycję na rozwijanej liście lub wybrać kategorię „inna –
wpisać jaka” oraz wpisać własne określenie

2.

nie, nie odczuwam

2. Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu? (Język używany w codziennych
kontaktach domowych z osobami najbliższymi – nie należy mylić ze znajomością języka obcego)
1. wyłącznie polskim

2.

polskim i innym(i) niż polski (podać jakim/i) …

3.

Proszę wybrać odpowiednią pozycję na rozwijanej liście lub wybrać kategorię „inny –
wpisać jaki” oraz wpisać własne określenie
wyłącznie innym(i) niż polski (podać jakim/i) …
Proszę wybrać odpowiednią pozycję na rozwijanej liście lub wybrać kategorię „inny –
wpisać jaki” oraz wpisać własne określenie

(przejść do pytania 3)
3. Jaki jest Pan/Pani język ojczysty? (język, którego nauczył(a) się Pan(i) jako pierwszego we wczesnym
dzieciństwie – np. od matki)
1.
2.

język polski
język inny niż polski (podać jaki) …
Proszę wybrać odpowiednią pozycję na rozwijanej liście lub wybrać kategorię „inny –
wpisać jaki” oraz wpisać własne określenie
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4. Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan/Pani należy?

1.

należę do:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kościół Rzymskokatolicki (Kościół Katolicki - obrządek łaciński)
Kościół Prawosławny
Świadkowie Jehowy ("Strażnica" - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe)
Kościół Ewangelicko-Augsburski
Kościół Greckokatolicki (Kościół Katolicki - obrządek bizantyjsko-ukraiński)
Kościół Starokatolicki Mariawitów
Kościół Zielonoświątkowy

8) inne (podać jakie) …
Proszę wybrać odpowiednią pozycję na rozwijanej liście lub wybrać kategorię „inny –
wpisać jaki” oraz wpisać własne określenie

2.

nie należę do żadnego wyznania

3.

nie chcę odpowiadać na to pytanie

Inne
Informacji udzielał(a):
1.

osobiście respondent(ka)

2.

inny członek gospodarstwa domowego

Dziękujemy za wypełnienie formularza
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