Spis pełny – 23.12.2010

FORMULARZ INDYWIDUALNY

1.
2.
3.

4.

5.

Imię i nazwisko
Numer PESEL
Płeć
1) mężczyzna
2) kobieta
Data urodzenia
Dzień - miesiąc – rok
Proszę wskazać adres, pod którym Pan(i) mieszkał(a) w dniu 31 marca 2011 r.
1) taki sam, jak adres zameldowania na pobyt stały:
2) taki sam, jak adres zameldowania na pobyt czasowy: [
3) inny adres w Polsce (proszę podać):
5.3.1. województwo: TERYT – województwa
5.3.2. powiat: TERYT – powiaty
5.3.3. gmina: TERYT – gminy
5.3.4. miejscowość: TERYT – miejscowości
5.3.5. ulica: TERYT – ulice + możliwość własnego wpisu
5.3.6. nr budynku : TERYT – budynki + możliwość własnego wpisu
5.3.7. nr mieszkania: TERYT – mieszkania + możliwość własnego
4) w innym kraju 5. 4. proszę podać nazwę kraju: Słownik krajów -

5b. W którym roku wyjechał(a) Pan(i) z Polski? (proszę podać): _ _ _ _
5c. Pod jakim adresem mieszkał(a) Pan(i) w Polsce przed wyjazdem za granicę?

1) taki sam, jak adres zameldowania na pobyt stały:
2) taki sam, jak adres zameldowania na pobyt czasowy
3) inny adres (proszę podać):
5c.3.1. województwo: TERYT – województwa
5c.3.2. powiat: TERYT – powiaty
5c.3.3. gmina: TERYT – gminy
5c.3.4. miejscowość: TERYT – miejscowości
5c.3.5. ulica: TERYT – ulice + możliwość własnego wpisu
5c.3.6. nr budynku : TERYT – budynki + możliwość własnego wpisu
5c.3.7. nr mieszkania: TERYT – mieszkania + możliwość własn. wpisu
6.

Proszę wskazać jak długo mieszka Pan(i) już pod adresem aktualnego
przebywania? (od momentu przybycia do 31 marca 2011 r.)
1) do 3 miesięcy (włącznie)
2) ponad 3 m-ce do 12 m-cy
3) 12 miesięcy i więcej

1

Spis pełny – 23.12.2010
7.

Czy pod adresem aktualnego zamieszkania zamierza Pan(i) mieszkać przez 1 rok
lub dłużej? (od momentu przybycia do planowanego wyjazdu)
1) tak

8.

2) nie
Czy w miejscowości aktualnego zamieszkania mieszka Pan(i) od urodzenia tzn.
nieprzerwanie lub przerwy w zamieszkaniu były krótsze niż 1 rok?
1) tak
2) nie

9.

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 2002-2011
Proszę podać rok przybycia; dla lat 2010 – 2011 miesiąc i rok
6) powróciłem(am) w latach 2002-2011
Proszę podać rok powrotu; dla lat 2010 – 2011 miesiąc i rok

10.

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 gminy, powiatu i województwa (słownik gmin)
3) inny kraj
Proszę podać nazwę kraju (słownik krajów)

11.

Jaki jest Pana(i) prawny stan cywilny?
(dotyczy osób w wieku 15 lat i więcej)
1) kawaler – panna,
2) żonaty – zamężna
3) wdowiec – wdowa,
4) rozwiedziony – rozwiedziona

12.

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

13.

Jakie jest Pana(i) obywatelstwo? (słownik krajów)
1) polskie (wyłącznie polskie lub polskie i inne)
2) wyłącznie inne
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Proszę podać nazwę kraju
3) bezpaństwowiec (osoba nieposiadająca żadnego obywatelstwa)
14a. 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)

polska
białoruska
czeska
karaimska
litewska
łemkowska
niemiecka
ormiańska
romska
rosyjska
słowacka
tatarska
ukraińska
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

14b. 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
15.

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)
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[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

Dziękujemy za wypełnienie formularza
Uwaga. Jeśli mieszkają z Panem/Panią dzieci w wieku poniżej 16 lat proszę wypełnić dla
nich formularze indywidualne.
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