
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 Płeć Data 
urodzenia 

Status zamieszkania  
 numer 

PESEL: 
      

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

 1) mężczyzna 
2) kobieta 

Dzień-
miesiąc-
rok 

1)  zameldowany(a) na pobyt stały 
2) zameldowany(a) na pobyt czasowy 
3) mieszka stale 
4) przebywa czasowo 
5) zameldowany(a), ale nie mieszka 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
01          
02    

 
      

03          
04          
05          
06          
07          
…          
15          

 



 
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 

Proszę wpisać nr 
gospodarstwa 

domowego każdej 
osobie wchodzącej 

w jego skład 

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  

Proszę wpisać z kolumny 1 
nr osób będących rodzicami 

i pozostających we 
wspólnym gospodarstwie 

domowym 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
      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 

……………………….. 
 

 Nr 
ojca 

Nr matki 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
01          
…          



15          
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. renta socjalna 
12. zasiłek dla bezrobotnych 
13. świadczenia i zasiłki przedemerytalne 
14. świadczenia pomocy społecznej 
15. pozostałe źródła dochodów osobno nie wymienione 
16. nie posiada 

3. 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 

1. Kobieta  
2. Mężczyzna 

Rok 
urodzenia 

Rok 
wyjazdu 
z Polski 

Kraj pobytu 
(słownik krajów) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) 

01      

…      

10      



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. mężczyzna 
2. 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. krócej niż rok 
2. rok lub dłużej 

 

11. Czy znane jest miejsce zamieszkania Pana(i)?  

1. tak  
2. nie  
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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 podac rok 

16. Jaki jest Pana(i) zamierzony okres czasowej nieobecności (od momentu wyjazdu 
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. praca 
2. edukacja 
3. założenie rodziny 
4. połączenie rodziny 
5. towarzyszenie rodzinie 
6. leczenie, rehabilitacja 
7. warunki mieszkaniowe 
8. potrzeba opieki ze strony rodziny lub instytucji 
9. inne  
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18. Proszę podać główną przyczynę czasowej nieobecności (pytanie zdawane osobom przebywającym 
czasowo w innym miejscu w kraju) 

1. praca 
2. edukacja 
3. założenie rodziny 
4. połączenie rodziny 
5. towarzyszenie rodzinie 
6. leczenie, rehabilitacja 
7. warunki mieszkaniowe 
8. potrzeba opieki ze strony rodziny lub instytucji 
9. inne  

19. Proszę podać główną przyczynę czasowego przebywania (pytanie zdawane osobom przybyłym z 
zagranicy) 

1. praca 
2. edukacja 
3. sprawy rodzinne 
4. leczenie, rehabilitacja 
5. ubieganie się o ochronę międzynarodową lub krajową 
6. inne 

20. 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 
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21. Jaki jest Pana(i) stan cywilny? (dotyczy osób w wieku 15 lat i więcej) 

1. kawaler – panna 
2. żonaty – zamężna (pozostający w małżeństwie) 
3. żonaty – zamężna (w separacji orzeczonej przez sąd) 
4. żonaty – zamężna (niepozostający faktycznie w małżeństwie, bez separacji orzeczonej przez 

sąd) 
5. wdowiec – wdowa 
6. 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. wyższe z tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym  
3. wyższe z tytułem inżyniera, licencjata, dyplomowanego ekonomisty  
4. dyplom ukończenia kolegium  
5. policealne z maturą, pomaturalne  
6. policealne bez matury  
7. średnie zawodowe z maturą  
8. średnie zawodowe bez matury  
9. średnie ogólnokształcące z maturą  
10. średnie ogólnokształcące bez matury  
11. zasadnicze zawodowe  
12. gimnazjalne  
13. podstawowe  
14. 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 w tygodniu od 25 do 31 marca 2011r. w głównym miejscu pracy miał(a) Pan(i) pracę 
jako: 

1. pracownik najemny pełnozatrudniony 
2. pracownik najemny niepełnozatrudniony 
3. pracodawca 
4. pracujący na własny rachunek (niezatrudniający pracowników) 
5. 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. tak  
2. 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. tak 
2. 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 tygodniu od 25 do 31 marca 2011r.  w dodatkowym miejscu pracy miał(a) Pan(i) pracę 
jako: 

1. pracownik najemny pełnozatrudniony 
2. pracownik najemny niepełnozatrudniony 
3. pracodawca 
4. pracujący na własny rachunek (niezatrudniający pracowników) 
5. pomagający członek rodziny 

10. 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 
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6. z innych powodów osobistych lub rodzinnych 
7. jestem na emeryturze 
8. oczekuję na powrót do pracy po przerwie 
9. 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.  praca 
2.  edukacja 
3.  sprawy rodzinne 
4.  repatriacja 
5.  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  

3.  nigdy nie przebywałem(am) za granicą przez co najmniej rok  

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

  
 
 

11. Czy pracował(a) Pan(i) za granicą? (pytanie zdawane osobom, które wyjechały za granicę i 
powróciły) 

1.  tak 
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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. bardzo dobra 
2. dobra 
3. wystarczająca 
4. trudności w porozumiewaniu się 

 

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

   
 

18. Kiedy planuje Pan(i) zmienić miejsce zamieszkania?  
1. w ciągu roku  
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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. polska 
2. białoruska 
3. czeska 
4. karaimska 
5. litewska  
6. łemkowska  
7. niemiecka  
8. ormiańska  
9. romska  
10. rosyjska  
11. słowacka  
12. tatarska  
13. ukraińska  
14. żydowska 
15. inna (podać jaka) …  

- [słownik etnonimów + możliwość wpisania własnego określenia]  

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) … 
- [słownik etnonimów + możliwość wpisania własnego określenia]  

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) … 
[słownik języków + możliwość wpisu własnego określenia]  
[możliwość dwóch wyborów] 

Proszę wybrać odpowiednią pozycję na rozwijanej liście lub wybrać kategorię „inny – 
wpisać jaki” oraz wpisać własne określenie 

3. wyłącznie innym(i) niż polski (podać jakim/i) … 
[słownik języków + możliwość wpisu własnego określenia]  
[możliwość dwóch wyborów] 

Proszę wybrać odpowiednią pozycję na rozwijanej liście lub wybrać kategorię „inny – 
wpisać jaki” oraz wpisać własne określenie 

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

1. język polski 
2. język inny niż polski (podać jaki) … 

 słownik języków + możliwość wpisu własnego określenia  

Proszę wybrać odpowiednią pozycję na rozwijanej liście lub wybrać kategorię „inny – 
wpisać jaki” oraz wpisać własne określenie 

 

4.  Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan/Pani należy? 

1. należę do: 

1)  Kościół Rzymskokatolicki (Kościół Katolicki - obrządek łaciński)  
2)  Kościół Prawosławny  
3)  Świadkowie Jehowy ("Strażnica" - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe)  
4)  Kościół Ewangelicko-Augsburski 
5)  Kościół Greckokatolicki (Kościół Katolicki - obrządek bizantyjsko-ukraiński) 
6)  Kościół Starokatolicki Mariawitów 
7)  Kościół Zielonoświątkowy 

8)  inne (podać jakie) … 

 słownik kościołów i związków wyznaniowych + możliwość wpisu własnego określenia  

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 


	(symbol wg słownika)
	(symbol wg słownika)

