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10/04/07 

ZATRUDNIENIE (EM) (wersja dla kobiet) 

 

*EM1. Kolejne pytania dotyczą pani historii zatrudnienia. Proszę by pomyślała pani teraz o swojej pierwszej 

płatnej pracy, w której przepracowała pani co najmniej sześć miesięcy z rzędu. Proszę uwzględnić zarówno 

pracę wykonywaną w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin. Ile miała pani lat, gdy podjęła pani tę 

pracę? (Wystarczy, że poda mi pani swój wiek w przybliżeniu.)   

 

    LAT 

 

SPONTANICZNIE: “NIGDY NIE PRACOWAŁAM  

6 MIESIĘCY” ...................................................................................996 IDŹ DO *EM7  

SPONTANICZNIE: “NIGDY NIE PRACOWAŁAM”  ...................997 IDŹ DO *EM7.1  

 NIE WIEM ........................................................................................999  IDŹ DO *EM1.1   

 ODMOWA ........................................................................................998    IDŹ DO *EM1.1   

 

  

*EM2. Licząc od roku, w którym po raz pierwszy przepracowała pani co najmniej sześć miesięcy z rzędu, aż do 

dziś, przez ile lat była pani zatrudniona przez co najmniej sześć miesięcy w każdym roku? Proszę 

uwzględnić wszystkie lata, w których była pani zatrudniona co najmniej przez sześć miesięcy w pełnym 

lub niepełnym wymiarze czasu pracy. (Wystarczy, że poda mi pani przybliżoną liczbę lat.) 

 

 SPONTANICZNIE “NIGDY NIE PRACOWAŁAM 6 MIESIĘCY”, PROSZĘ ZAKODOWAĆ JAKO “996”, A 

NASTĘPNIE PRZEJŚĆ DO *EM7. 

 

  LAT  

 

SPONTANICZNIE: “NIGDY NIE PRACOWAŁAM”………..997 IDŹ DO *EM7.1 

 NIE WIEM ....................... 999   

 ODMOWA ....................... 998     

 

 

*EM3. Ile spośród tych lat, w których pracowała pani co najmniej przez sześć miesięcy w roku była pani 

zatrudniona w pełnym wymiarze godzin przez co najmniej sześć miesięcy? (Wystarczy, że poda pani 

przybliżoną liczbę lat.) 

 

   LAT 

 

 NIE WIEM ....................... 999 

 ODMOWA ....................... 998 
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*EM4.  Licząc od roku, w którym po raz pierwszy przepracowała pani co najmniej sześć miesięcy, aż do dziś, ile 

trwał najdłuższy okres, w którym w ogóle nie pracowała pani zarobkowo? Proszę nie uwzględniać okresu, 

w którym studiowała pani dziennie lub była pani na emeryturze? (JEŚLI NIE BYŁO TAKIEGO OKRESU, 

PROSZĘ ZAKODOWAĆ „97”.) 

  

     LICZBA 

 

PROSZĘ ZAZNACZYĆ JEDNOSTKĘ CZASU:  DNI…..1      TYGODNIE…..2     MIESIĄCE….3     LATA….4 

 

NIE WIEM ......................................99 

ODMOWA ......................................98 

 

 

*EM5. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *EM4) 

 

 *EM4 EQUALS “97” .....................1  IDŹ DO *EM7 

 ALL OTHERS.................................2 

 

 

*EM6. Jaka była główna przyczyna, z powodu której nie pracowała pani w tym (najdłuższym) okresie ? 

  

 ANKIETER: PROSZĘ NIE ODCZYTYWAĆ RESPONDENTOWI LISTY ZAMIESZCZONEJ PONIŻEJ. 

PROSZĘ ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI WSKAZANE PRZEZ RESPONDENTA.  

 

 NIEMOŻNOŚĆ ZNALEZIENIA PRACY ....................................................................... 1    

 URAZ FIZYCZNY LUB CHOROBA .............................................................................. 2 

 PROBLEMY PSYCHICZNE LUB EMOCJONALNE .................................................... 3 

 NADUŻYWANIE ALKOHOLU LUB INNYCH SUBSTANCJI  

 PSYCHOAKTYWNYCH……………………….. ........................................................... 4 

 OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z RODZINĄ:  

 OPIEKA NAD DZIEĆMI, WSPÓŁMAŁŻONKIEM LUB RODZICAMI ...................... 5 

 UCZĘSZCZANIE DO SZKOŁY ...................................................................................... 6 

 NIEPODEJMOWANIE PRACY Z WŁASNEGO WYBORU ......................................... 7 

BYCIE ZWOLNIONYM Z PRACY ................................................................................ 8 

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA POROZUMIENIEM STRON ...................... 9 

 PRZERWA MIĘDZY JEDNĄ PRACĄ A DRUGĄ......................................................... 10 

 INNE (OKREŚL) .............................................................................................................. 11 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

NIE WIEM ........................................................................................................................ 99 

 ODMOWA ........................................................................................................................ 98 

 

 



  3 

*EM7. Ile tygodni, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, znajdowała się pani w każdej z następujących sytuacji? (Proszę 

pamiętać, że rok liczy 52 tygodnie.) 

 

 ANKIETER: KIEDY ODPOWIEDZI RESPONDENTA ZSUMUJĄ SIĘ DO 52 TYGODNI PROSZĘ 

PRZEJŚĆ DO *EM7e 

 

*EM7a. Po pierwsze, ile tygodni pracowała pani zarobkowo, w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin? 

Proszę uwzględnić czas jaki spędziła pani na płatnym urlopie, zwolnieniu lekarskim, urlopie 

macierzyńskim lub innym płatnym urlopie? 

 

   LICZBA TYGODNI 

 

 NIE WIEM ........................... 99 

 ODMOWA ........................... 98 

 

*EM7b. Przez ile tygodni nie pracowała pani zarobkowo, ponieważ była pani na urlopie bezpłatnym, 

bezpłatnym zwolnieniu lekarskim, wzięła pani wolne z powodu czasowej niezdolności do pracy, 

wzięła pani urlop wychowawczy lub z innych powodów.  

 

      LICZBA TYGODNI 

 

 NIE WIEM ........................... 99 

 ODMOWA ........................... 98 

 

*EM7c. Przez ile tygodni była pani bezrobotna i szukała pani pracy? 

 

      LICZBA TYGODNI 

 

 NIE WIEM ........................... 99 

 ODMOWA ........................... 98 

 

*EM7d. Przez ile tygodni nie pracowała pani i nie szukała pani aktywnie pracy, na przykład: była pani na 

emeryturze bądź rencie, studiowała pani dziennie lub została pani w domu po to, by zająć się 

dziećmi? 

 

    LICZBA TYGODNI 

   

NIE WIEM ........................... 99 

    ODMOWA ........................... 98 

 

*EM7e. Czy w ostatnim tygodniu wykonywała pani jakąkolwiek pracę zarobkową? 

 

TAK ..................................................... 1 IDŹ DO *EM7.1 

NIE ....................................................... 5 IDŹ DO *EM7h 

(SPONTANICZNIE) EMERYTURA .. 6 IDŹ DO *EM8 

(SPONTANICZNIE) RENTA ............. 7 

(SPONTANICZNIE)  

NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY ............. 8 IDŹ DO *EM7h 

NIE WIEM ........................................... 99 IDŹ DO *EM7h 

    ODMOWA ........................................... 98 IDŹ DO *EM7h 

 

*EM7f. Czy przewiduje pani, że niepełnosprawność uniemożliwi pani podjęcie jakiejkolwiek formy 

pracy zarobkowej w następnych sześciu miesiącach?  

 

TAK ..................................................... 1 IDŹ DO *EM8 

NIE ....................................................... 5  

NIE WIEM ........................................... 9  

    ODMOWA ........................................... 8  
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*EM7h. Czy w ostatnim tygodniu była pani gdziekolwiek zatrudniona w pełnym lub niepełnym wymiarze 

godzin? Proszę uwzględnić również te miejsca pracy, w których była pani czasowo nieobecna.  

 

TAK ..................................................... 1 IDŹ DO *EM7k 

NIE ....................................................... 5 IDŹ DO *EM7.1 

(SPONTANICZNIE) EMERYTURA .. 6 IDŹ DO *EM8 

(SPONTANICZNIE) RENTA ............. 7 

(SPONTANICZNIE)  

NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY ............. 8 

NIE WIEM ........................................... 99 IDŹ DO *EM7.1 

ODMOWA ........................................... 98 IDŹ DO *EM7.1 

 

 

*EM7h.1. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *EM7f, *EM7h) 

 

 *EM7f EQUALS ‘5’,’8’, OR ‘9’ ....................................................................... 1  IDŹ DO *EM7.1 

 *EM7h EQUALS ‘7’ ......................................................................................... 2 IDŹ DO *EM7i 

 *EM7h EQUALS ‘8’ ......................................................................................... 3 IDŹ DO *EM7j 

 ALL OTHERS .................................................................................................... 4 

 

 

*EM7i. Czy przewiduje pani, że niepełnosprawność uniemożliwi pani podjęcie jakiejkolwiek formy pracy 

zarobkowej w następnych sześciu miesiącach? 

 

TAK ..................................................... 1 IDŹ DO *EM8 

NIE ....................................................... 5 IDŹ DO *EM7.1 

NIE WIEM ........................................... 9 IDŹ DO *EM7.1 

    ODMOWA ........................................... 8 IDŹ DO *EM7.1 

 

 

*EM7j. Czy jest pani niepełnosprawna w stopniu, który uniemożliwi pani podjęcie jakiejkolwiek formy 

pracy zarobkowej w następnych sześciu miesiącach?  

 

TAK ..................................................... 1 IDŹ DO *EM8 

NIE ....................................................... 5 IDŹ DO *EM7.1 

NIE WIEM ........................................... 9 IDŹ DO *EM7.1 

    ODMOWA ........................................... 8 IDŹ DO *EM7.1 
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*EM7k. Jaki był powód pani nieobecności w pracy w ostatnim tygodniu? 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ (CZASOWE LUB NIEOKREŚLONE) ...............1  

WSTRZYMANIE PRODUKCJI PRZEZ ZAKŁAD PRACY /  

PRZERWA REGULAMINOWA .......................................................................................2 

OCZEKIWANIE NA ROZPOCZĘCIE NOWEJ PRACY..................................................3 

WAKACJE / DNI WOLNE ................................................................................................4 

WŁASNA CHOROBA/ URAZ/ PROBLEMY ZDROWOTNE ........................................5 

PROBLEMY ZDROWOTNE DZIECKA POZOSTAJĄCEGO POD OPIEKĄ ................6 

INNE ZOBOWIĄZANIA RODZINNE/ OSOBISTE .........................................................7 

URLOP WYCHOWAWCZY .............................................................................................8 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW Z PRACODAWCĄ ..........................................................9 

PRACA ZALEŻNA OD WARUNKÓW POGODOWYCH ..............................................10 

SZKOLENIE .......................................................................................................................11 

OBOWIĄZKI WOJSKOWE ..............................................................................................12 

ZWIĄZANE Z KONKRETNĄ BRANŻĄ ZATRUDNIENIA ..........................................13 

INNE (OKREŚL) ................................................................................................................14 
 

 
 

 
 

 
 

 

NIE WIEM ..........................................................................................................................99  

  ODMOWA ..........................................................................................................................98  

 

 

*EM7.1. Jaka jest pani aktualna sytuacja zawodowa: czy jest pani (JEŚLI *EM1 NIE ZOSTAŁO ZAKODOWANE 

JAKO “997” I *EM2 NIE ZOSTAŁO ZAKODOWANE JAKO “997”: aktualnie zatrudniona, prowadzi 

pani własną działalność gospodarczą ), poszukuje pani pracy, jest pani na rencie, jest pani czasowo bez 

pracy, jest pani na emeryturze, prowadzi pani dom, jest pani studentką w pełnym lub niepełnym wymiarze 

godzin czy też robi pani coś innego?  

  

ANKIETER: PROSZĘ NIE ODCZYTYWAĆ RESPONDENTOWI ZAMIESZCZONEJ PONIŻEJ LISTY. 

PROSZĘ ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI WSKAZANE PRZEZ RESPONDENTA. PROSZĘ NIE 

DOPYTYWAĆ.  

 

 ZATRUDNIONA ...................................................................... 1  

 PRACA NA WŁASNY RACHUNEK ...................................... 2  

 SZUKA PRACY; BEZROBOTNA .......................................... 3  

 PRZESTOJE NIEZAWINIONE PRZEZ PRACOWNIKA ...... 4 

 EMERYTURA .......................................................................... 5 

 PROWADZI DOM ................................................................... 6 

 STUDENTKA ........................................................................... 7 

 URLOP MACIERZYŃSKI LUB WYCHOWAWCZY ........... 8  

 CHOROBA/ ZWOLNIENIE LEKARSKIE ............................. 9  

 RENTA INWALIDZKA ........................................................... 10 

 INNE (OKREŚL) ...................................................................... 11 
 

 __________________________________________________ 

 

 __________________________________________________ 

 

 NIE WIEM ................................................................................ 99  

 ODMOWA ................................................................................ 98  
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*EM8. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE: *EM7e, *EM7f, *EM7h, *EM7i, *EM7j, *EM7.1) 

 

 CIRCLE # FOR ALL ENDORSED CATEGORIES 

 

 *EM7.1 EQUALS ‘1’ ..................................................................................................... 1  

 *EM7.1 EQUALS ‘2’ ..................................................................................................... 2  

 *EM7.1 EQUALS ‘3’ ..................................................................................................... 3  

 *EM7.1 EQUALS ‘4’ ..................................................................................................... 4 

 *EM7.1 EQUALS ‘5’ OR *EM7e EQUALS ‘6’ OR *EM7h EQUALS ‘6’ ................. 5 

 *EM7.1 EQUALS ‘6’ ..................................................................................................... 6 

 *EM7.1 EQUALS ‘7’ ..................................................................................................... 7 

 *EM7.1 EQUALS ‘8’ ..................................................................................................... 8  

 *EM7.1 EQUALS ‘9’ ..................................................................................................... 9  

 *EM7.1 EQUALS ‘10’ OR *EM7j EQUALS ‘1’ OR *EM7i EQUALS ‘1’  

 OR *EM7f EQUALS ‘1’ ................................................................................................ 10 

 *EM7.1 EQUALS ‘11’ ................................................................................................... 11 

 *EM7.1 EQUALS ‘98’ ................................................................................................... 98  

 *EM7.1 EQUALS ‘99’ ................................................................................................... 99  

 

 

*EM9. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *EM1, *EM2, *EM7e, *EM7h, *EM8) 

 

 *EM1 EQUALS ‘997’ OR *EM2 EQUALS ‘997’ ........................................................ 1 IDŹ DO*EM22 

 *EM8 EQUALS ‘1’, ‘2’, OR ‘8’ .................................................................................... 2 IDŹ DO*EM15 

 *EM8 EQUALS ‘9’ OR ‘10’ .......................................................................................... 3 IDŹ DO*EM10 

 *EM7h EQUALS ‘6’ ...................................................................................................... 4  IDŹ DO*EM12 

 *EM8 EQUALS ‘5’ OR *EM7e EQUALS ‘6’ .............................................................. 5 IDŹ DO*EM11 

 *EM8 EQUALS ‘98’ OR ‘99’ ........................................................................................ 6 IDŹ DO*EM22 

 ALL OTHERS................................................................................................................. 7 IDŹ DO*EM11 

 

 

*EM10. Czy pani (choroba/ niepełnosprawność) ma przyczyny fizyczne, emocjonalne czy też zarówno fizyczne, jak 

i emocjonalne? 

 

FIZYCZNE ............................................................................... 1 

EMOCJONALNE ..................................................................... 2 

FIZYCZNE I EMOCJONALNE ............................................... 3 

(SPONTANICZNIE: MACIERZYŃSTWO) ............................ 4 

INNE (OKREŚL) ...................................................................... 5 

 

 _________________________________________________  

 

 _________________________________________________  

 

NIE WIEM ................................................................................ 9 

ODMOWA ................................................................................ 8 

 

 

*EM10.1.  Jak pani przewiduje, jak  długo  będzie pani niezdolna do pracy z powodu tej (choroby/ 

niepełnosprawności)? 

 

    LICZBA 

 

ZAZNACZ JEDNOSTKĘ CZASU:  DNI .......... 1 TYGODNIE…..2      MIESIĄCE…..3       LATA…..4 

   

TRWAŁE ................................................... 96 

NIE WIEM ................................................ 99 

  ODMOWA ................................................ 98 

 

 IDŹ DO *EM12 
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*EM11. Czy obecnie wykonuje pani jakąkolwiek pacę zarobkową? 

 

 ANKIETER: W RAZIE KONIECZNOŚCI PROSZĘ DOPRECYZOWAĆ: “Praca zarobkowa obejmuje 

również prowadzenie własnej działalności gospodarczej.” 

 

TAK.................................................1 IDŹ DO *EM15 

NIE ..................................................5  

NIE WIEM ......................................9  

ODMOWA ......................................8  

 

 

*EM12. Jak dużo czasu minęło od momentu, w którym pracowała pani po raz ostatni? 

 

    LICZBA 

 

ZAZNACZ JEDNOSTKĘ CZASU:  DNI .......... 1 TYGODNIE…..2      MIESIĄCE…..3       LATA…..4 

 

(SPONTANICZNIE) OBECNIE PRACUJĘ.. ....................... 997 IDŹ DO *EM15 

NIE WIEM ............................................. …………………….999 

ODMOWA ............................................. …………………….998 

 

 

*EM13. INTERVIEWER CHECKPOINT:  (SEE *EM8) 

 

 *EM8 EQUALS 10 ................................................................ 1 IDŹ DO *EM18 

 *EM8 EQUALS 4 ONLY ...................................................... 2 IDŹ DO *EM15 

 *EM8 EQUALS ‘9’ ............................................................... 3 IDŹ DO *EM15 

 ALL OTHERS........................................................................ 4 

 

 

*EM14. Z jakiego powodu przestała pani pracować w swoim ostatnim miejscu zatrudnienia – została pani 

zwolniona lub kończyła się dotychczasowa umowa o pracę, firma lub instytucja została zamknięta, 

zdecydowała się pani odejść, przeszła pani na emeryturę czy też stało się coś innego? 

 

 ANKIETER: PROSZĘ ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI WSKAZANE PRZEZ 

RESPONDENTA. PROSZĘ NIE DOPYTYWAĆ. 

 

 ZWOLNIONA ................................................................... 1   

 SKOŃCZYŁA SIĘ UMOWA O PRACĘ .......................... 2 

 FIRMA/ INSTYTUCJA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA ......... 3 

 REZYGNACJA .................................................................. 4 IDŹ DO *EM18 

 EMERYTURA ................................................................... 5 IDŹ DO *EM18 

 (SPONTANICZNIE: REDUKCJA ETATÓW) ................. 6 

 (SPONTANICZNIE: POWRÓT DO SZKOŁY) ............... 7 IDŹ DO *EM18 

 INNE (OKREŚL) ............................................................... 8  
 

_____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

 NIE WIEM ......................................................................... 99 IDŹ DO *EM18 

 ODMOWA ......................................................................... 98 IDŹ DO *EM18 

 

*EM14a.  W którym roku  i w jakim miesiącu po raz pierwszy dowiedziała się pani o tym, co się stanie? 

 

________ MIESIĄC    ________ ROK IDŹ DO *EM18 

 

NIE WIEM .................................. 999  IDŹ DO *EM18 

ODMOWA .................................. 998  IDŹ DO *EM18 
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*EM15. (KR, STR 61-63) Jakiego rodzaju pracę zwykle pani wykonuje? Jak nazywane jest stanowisko, na którym 

jest pani zatrudniona? (W RAZIE KONIECZNOŚCI: Proszę mi powiedzieć co należy do pani 

obowiązków.)  

 

ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT MA WIĘCEJ, NIŻ JEDNĄ PRACĘ, PROSZĘ OPISAĆ TĘ, W 

KTÓREJ SPĘDZA NAJWIĘCEJ CZASU.  

 

W RAZIE KONIECZNOŚCI: Proszę spojrzeć na przykłady głównych kategorii na stronie 61, 62 i 63 i 

wybrać właściwą. Następnie proszę odnaleźć właściwy zawód z listy. 

 

ANKIETER: PROSZĘ ZAPISAĆ ODPOWIEDŹ RESPONDENTA W JEJ PEŁNYM BRZMIENIU, A 

NASTĘPNIE WYBRAĆ I ZAKODOWAĆ WSTĘPNIE ODPOWIEDNIĄ KATEGORIĘ. (WPISAĆ CYFRĘ 

WYBRANEJ KATEGORII I DOPISAĆ [.] – NP. [4.] A NASTĘPNIE WYBRAĆ WŁAŚCIWY ZAWÓD Z 

LISTY. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

______WSTĘPNY KOD KATEGORII 

 

NIGDY NIE PRACOWAŁAM ..................................................................................97 

NIE WIEM .................................................................................................................99 

ODMOWA .................................................................................................................98 

 

1. Ustawodawcy i urzędnicy państwowi wysokiego szczebla (przedstawiciele administracji państwowej 

wszystkich szczebli, z włączeniem szczebla lokalnego i samorządowego) 

   

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów) 

Kadra kierownicza wyższego szczebla w organizacji dobroczynnej 

Kadra kierownicza wyższego szczebla w Zrzeszeniu Pracodawców 

Kadra kierownicza wyższego szczebla w organizacjach zajmujących się ochroną środowiska 

Kadra kierownicza wyższego szczebla w organizacjach humanitarnych 

Liderzy partii politycznych  

Kadra kierownicza wyższego szczebla w innego rodzaju organizacjach specjalistycznych  

Kadra kierownicza wyższego szczebla organizacji i związków sportowych 

Liderzy związków i stowarzyszeń działających na rzecz handlu i przemysłu 

Liderzy związków branżowych handlowców 

Kadra kierownicza wyższego szczebla w organizacjach chroniących dziką przyrodę 

  

2. Kadra kierownicza (w organizacjach zatrudniających 3 lub więcej kierowników bądź też 11 lub więcej 

pracowników) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Szef zespołu menadżerów 

Dziekan 

Dyrektor firmy 

Dyrektor Działu Marketingu 

Dyrektorzy Działów Wykonawczych 

Dyrektor Działu Kadr 

Prezesi firm 

Dyrektorzy Działów Produkcji 

Dyrektorzy Działów Sprzedaży 

Kierownicy sekcji 
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3. Kadra kierownicza (w organizacjach zatrudniających 1 – 2 kierowników lub mniej, niż 11 pracowników) 

 

 (Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów) 
 Kierownicy w organizacjach zatrudniających tylko jedną osobę na stanowisku kierowniczym 

Kierownicy w organizacjach zatrudniających mniej, niż 11 pracowników 

Kierownicy z małych firmach  

 

 

 

4. Specjaliści w branżach technicznych, takich jak fizyka, matematyka, inżynieria (wymagane wykształcenie 

wyższe) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Architekci  

Chemicy 

Informatycy 

Programiści komputerowi 

Analitycy systemów komputerowych 

Technologowie  

Inżynierowie  

Pracownicy techniczni administracji publicznej 

Matematycy 

Fizycy  

Statystycy 

  

5.  Specjaliści w naukach przyrodniczych i służbie zdrowia (wymagane wykształcenie wyższe) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Agronomowie  

Biolodzy 

Botanicy 

Kręgarze 

Stomatolodzy 

Lekarze  

Położne 

Patolodzy 

Farmaceuci  

Dyplomowane pielęgniarki  

Lekarze weterynarii 

  

6. Nauczyciele i specjaliści w zakresie nauczania (wymagane wykształcenie wyższe) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Nauczyciele i wykładowcy akademiccy 

Profesorowie wyższych uczelni 

Recenzenci akademiccy 

Specjaliści opracowujący plany rozwoju szkolnictwa 

Nauczyciele przedszkolni 

Nauczyciele szkół podstawowych  

Reedukatorzy 

Nauczyciele szkół średnich 

Kuratorzy oświaty 

Nauczyciele nauczania specjalnego 
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7. Inni specjaliści i przedstawiciele wolnych zawodów (wymagane wykształcenie wyższe) 

  (Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Bankierzy 

Artyści (aktorzy, tancerze baletowi,  śpiewacy operowi , etc.) 

Dziennikarze 

Prawnicy 

Bibliotekarze 

Duchowni (z odpowiednim wykształceniem kierunkowym) 

Dyplomowani pracownicy socjalni (z odpowiednim wykształceniem kierunkowym)  

Psychologowie 

Pracownicy administracji publicznej  

Doradcy zawodowi  

 

8.  Technicy w branżach technicznych, takich jak fizyka lub inżynieria (posiadający niezbędne uprawnienia) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Piloci lotnictwa 

Kontrolerzy lotów 

Inspektorzy budowlani 

Asystenci do spraw komputerowych 

Operatorzy sprzętu komputerowego  

Technicy 

Operatorzy sprzętu medycznego  

Fotografowie 

Technicy w naukach fizycznych 

Kontrolerzy jakości  

  

9. Technicy w naukach przyrodniczych i służbie zdrowia (posiadający niezbędne uprawnienia) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Asystentka położnej 

Dietetycy  

Uzdrowiciele duchowi 

Doradcy działający w rolnictwie 

Zielarze 

Technicy w naukach przyrodniczych 

Masażyści  

Asystenci medyczni 

Optycy 

Pielęgniarki 

Inspektorzy sanitarni  

 

10.  Technicy w szkolnictwie (posiadający niezbędne uprawnienia) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Instruktorzy nauki jazdy 

Instruktorzy lotnictwa 

Asystenci nauczycieli przedszkolnych 

Asystenci nauczycieli w szkole podstawowej 

Asystenci nauczycieli w żłobku 

Asystenci reedukatorów 

Asystenci nauczycieli specjalnych 

Nauczyciele osób niedowidzących 

Nauczyciele dla osób upośledzonych umysłowo 

Nauczyciele osób głuchych i niedosłyszących 

 

11. Inni technicy(posiadający niezbędne uprawnienia) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Sekretarki  

Księgowi (pracownicy biurowi działu księgowości zostali zaliczeni do kategorii 12) 
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Pośrednicy pracy 

Animatorzy (którzy przedstawiają swoje widowiska na ulicy, w nocnych klubach, wędrownych trupach i 

cyrkach, etc.) 

Agenci ubezpieczeniowi 

Detektywi policyjni 

Agenci nieruchomości 

Osoby świeckie pracujące na rzecz związków wyznaniowych i kościołów  

Pracownicy socjalni (nieposiadający dyplomu ukończenia studiów) 

Brokerzy giełdowi  

 

12. Pracownicy biurowi (którzy nie mają bezpośredniego kontaktu z klientem) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Pracownicy biurowi działu księgowości (księgowi zostali zaliczeni do kategorii 11) 

Archiwiści 

Listonosze 

Pracownicy poczty 

Pracownicy zaopatrzenia 

Pracownicy kadr 

Sekretarze 

Urzędnicy giełdowi 

Urzędnicy podatkowi 

Maszynistki 

  

 13.  Pracownicy działów obsługi klienta (którzy mają bezpośredni kontakt z klientami) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Kasjerzy bankowi 

Bukmacherzy 

Kasjerzy 

Urzędnicy obsługujący klientów „w okienku” 

Komornicy  

Windykatorzy  

Urzędnicy pocztowi obsługujący klientów „w okienku” 

Recepcjoniści 

Operatorzy central telefonicznych 

Sprzedawcy obsługujący kasy biletowe 

 

14.  Pracownicy świadczący usługi osobiście oraz pracownicy służb ochrony (osoby osobiście 

świadczące usługi) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Opiekunki do dzieci  

Kucharze 

Strażacy 

Stewardesy 

Fryzjerzy 

Pomoce domowe 

Pomoce pielęgniarskie i salowe 

Policjanci 

Ochroniarze 

Konduktorzy na kolei  

 

15.  Modelki, sprzedawcy, i osoby prezentujące towary (osoby prezentujące towary, informujące o 

produktach lub sprzedające coś) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Modelki zatrudnione w reklamie  

Modelki artystyczne 

Osoby dokonujące demonstracji produktów 

Modelki prezentujące modę  
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Sprzedawcy mający swoje stoiska na rynkach i targach  

Sprzedawcy w handlu detalicznym 

Uliczni sprzedawcy owoców  

Uliczni sprzedawcy warzyw 

Sprzedawcy w handlu hurtowym 

 

16. Wykwalifikowani pracownicy związani z rolnictwem i rybołówstwem, którzy sprzedają swoje wyroby 

(osoby wykonujące skomplikowane, niejednorodne działania) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów) 

Pszczelarze 

Hodowcy psów 

Rolnicy  

Rybacy 

Myśliwi  

Osoby prowadzące rejestry (rejestratorzy) 

Wykwalifikowani pracownicy rolni 

Wykwalifikowani pracownicy zatrudnieni w leśnictwie 

Poławiacze (osoby prowadzące połowy) 

 

17.  Osoby zajmujące się rolnictwem lub rybołówstwem na własny użytek (osoby samowystarczalne i nie 

wykorzystujące komercyjnie swoich wytworów, wypracowujące minimum egzystencjalne) 

 

(PROSZĘ ZAKODOWAĆ “OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ ROLNICTWEM LUB RYBOŁÓSTWEM 

NA WŁASNY UŻYTEK” JEŚLI DANA OSOBA NIE ZAJMUJE STANOWISKA 

KIEROWNICZEGO, NIE JEST OPERATOREM MASZYN A TAKŻE NIE CZERPIE KORZYŚCI 

ZE SPRZEDAŻY, ALE ZAPEWNIA SOBIE I SWOJEJ RODZINIE JEDZENIE, SCHRONIENIE I 

MINIMALNY DOCHÓD. CHODZI TU O OSOBY, KTÓRE Z POKOLENIA NA POKOLENIE 

POPRZEZ WSPÓLNĄ Z INNYMI CZŁONKAMI RODZINY PRACĘ NABYWAJĄ NIEZBĘDNE 

UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ROZUMIENIEM ZJAWISK W ŚRODOWISKU 

NATURALNYM ORAZ PROWADZENIEM UPRAW I HODOWLI, A TAKŻE SIŁĘ FIZYCZNĄ, 

ZRĘCZNOŚĆ I UMIEJETNOŚCI MANUALNE.)   

 

 ((Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)   

Samowystarczalni rolnicy   

Samowystarczalni pracownicy rolni 

Samowystarczalni rybacy 

Samowystarczalni pracownicy rybołówstwa  

Samowystarczalni myśliwi  

Samowystarczalni pracownicy myślistwa   

Samowystarczalni zbieracze dzikich roślin  

Samowystarczalni pasterze 

Samowystarczalni zbieracze flory i fauny wodnej  

Samowystarczalni poławiacze 

 

18.  Pracownicy przemysłu wydobywczego i budowlanego (górnictwa, kopalnictwa i budownictwa) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Murarze 

Osoby czyszczące elewacje i zewnętrzne części budynków 

Stolarze 

Tynkarze  

Elektrycy 

Górnicy 

Malarze 

Hydraulicy  

Dekarze 

Kamieniarze 
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19.  Pracownicy przemysłu maszynowego i pokrewnych dziedzin (produkcja, naprawa, łączność, obiekty 

użyteczności publicznej) 

 

 (Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Kowale 

Instalatorzy urządzeń elektrycznych 

Pracownicy linii elektrycznych 

Mechanicy 

Kowale artystyczni 

Osoby pracujące z blachami 

Ślusarze 

Instalatorzy linii telefonicznych 

Osoby wytwarzające narzędzia  

Spawacze 

 

20.  Rzemiosło, rękodzieło, drukarstwo, zawody wymagające precyzji oraz pokrewne branże (rękodzieło, 

drukarstwo) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Dystrybutorzy filmowi 

Hutnicy szkła 

Twórcy rękodzieła  

Jubilerzy 

Osoby wytwarzające instrument muzyczne 

Garncarze i twórcy ceramiki  

Drukarze 

Osoby zajmujące się sitodrukiem  

Graficy 

Osoby zajmujące się składem w drukarni 

 

21.  Inne rodzaje rzemiosła i pokrewne branże (wykwalifikowani rzemieślnicy) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Piekarze  

Wyplatacze koszyków 

Rzeźnicy 

Wytwórcy mebli  

Wytwórcy papierosów 

Krawcowe 

Cukiernicy  

Szewcy 

Rzemieślnicy pracujący w drewnie 

 

22.  Operatorzy różnego rodzaju maszyn (wytwarzający półprodukty niezbędne w produkcji) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Operatorzy maszyn w przemyśle chemicznym (maszyn mieszających, podgrzewających, filtrujących, 

destylujących, etc.) 

Operatorzy pieców 

Operatorzy maszyn hutniczych 

Operatorzy maszyn górniczych 

Operatorzy instalacji  

Operatorzy elektrowni 

Operatorzy oczyszczalni ścieków 

Operatorzy stacji wiertniczych 

Operatorzy maszyn do cięcia drzewa 

 

23.  Operatorzy maszyn I monterzy (osoby związane z ostatnim etapem produkcji, zajmujące się 

wytworzeniem ostatecznego produktu) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
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Monterzy (maszyn, sprzętu, materiałów, etc.) 

Operatorzy maszyn produkcyjnych w przemyśle chemicznym (maszyn tworzących powłoki, 

galwanizujących, wykańczających, etc.  

Operatorzy maszyn pakujących w przemyśle spożywczym 

Operatorzy obrabiarek 

Operatorzy maszyn do obróbki tworzyw sztucznych 

Operatorzy pras drukarskich  

Operatorzy maszyn krawieckich 

Operatorzy maszyn tkackich 

Operatorzy maszyn do obróbki drewna 

 

24. Kierowcy i operatorzy maszyn, które mogą się przemieszczać (chodzi o maszyny, które mogą być 

przemieszczane w obrębie zakładu pracy) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Operatorzy buldożerów 

Kierowcy autobusów  

Operatorzy żurawi 

Operatorzy wózków widłowych 

Operatorzy lokomotyw 

Operatorzy zmotoryzowanego sprzętu rolniczego  

Maszyniści kolejowi 

Żeglarze 

Taksówkarze 

Kierowcy ciężarówek  

 

25.  Niewykwalifikowany personel zajmujący się sprzedażą i świadczeniem usług (pracownicy wykonujący 

proste, rutynowe czynności) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów) 

Sprzątaczki  

Domokrążcy 

Śmieciarze 

Osoby ręcznie zmywające naczynia 

Roznosiciele gazet 

Pucybuci 

Sprzedawcy oferujący swoje produkty przez telefon  

Osoby myjące okna 

 

26.  Pracownicy fizyczni w rolnictwie, rybołówstwie oraz pokrewnych branżach (wykonujący 

nieskomplikowane, rutynowe czynności z wykorzystaniem prostych narzędzi) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów) 

Robotnicy wykonujący prace wodne 

Osoby zajmujące się przycinaniem krzewów i gałęzi  

Pracownicy fizyczni w gospodarstwach rolnych  

Pracownicy fizyczni w wylęgarni ryb 

Osoby zbierające owoce 

Pracownicy szklarni 

Sezonowi pracownicy fizyczni 

 

27.  Robotnicy w górnictwie, budownictwie, produkcji oraz transporcie (wykonujący rutynowe zadania) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów) 

Osoby prowadzące pojazdy ciągnięte przez zwierzęta 

Robotnik sortujący butelki 

Robotnik budowlany  

Robotnik w fabryce 

Osoba przewożąca towary na wózku towarowym  

Pakowaczki  

Robotnik w górnictwie 
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Kierowcy riksz 

Robotnicy wykonujący proste prace montażowe (np. w supermarketach) 

 

28.  Siły zbrojne 

  (Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
 

29.  Inne (określ)
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*EM16. W jakiej branży pani pracuje? Co konkretnie pani robi? / Gdzie pani pracuje? Co konkretnie pani robi? 

  

ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT PODA WIĘCEJ, NIŻ JEDNO ZAJĘCIE, PROSZĘ OPISAĆ TO 

KTÓREMU POŚWIĘCA NAJWIECEJ CZASU (GŁÓWNA PRACA ZAROBKOWA).  

 

ANKIETER: PROSZĘ ZAPISAĆ DOSŁOWNĄ WYPOWIEDŹ RESPONDENTA, A NASTĘPNIE WYBRAĆ 

I ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIĄ KATEGORIĘ.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, MYŚLIWSTWO ..................................................... 1 

RYBOŁÓWSTWO ..................................................................................................... 2 

GÓRNICTWO I WYDOBYCIE ................................................................................. 3 

PRODUKCJA ............................................................................................................. 4 

ENERGETYKA, GAZOWNICTWO I WODOCIĄGI ............................................... 5 

BUDOWNICTWO ...................................................................................................... 6 

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY,  

NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH ...................................................... 7 

HOTELARSTWO I PROWADZENIE RESTAURACJI............................................ 8 

TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE I ŁĄCZNOŚĆ ............................................... 9 

POŚREDNICTWO FINANSOWE ........................................................................... 10 

POŚREDNICTWO NIERUCHOMOŚCI.................................................................. 11 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA ............................... 12 

EDUKACJA .............................................................................................................. 13 

ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA ....................................................................... 14 

INNE ŚWIADCZENIA I USŁUGI ........................................................................... 15 

PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO ........................................... 16 

PRACA W PLACÓWKACH LUB NA KONTRAKTACH ZAGRANICZNYCH .. 17  

NIE WIEM .................................................................................................................99 

ODMOWA .................................................................................................................98 

  

*EM17. Ile godzin tygodniowo pracuje pani zarobkowo w przeciętnym tygodniu? (Wystarczy, że poda mi pani 

przybliżoną liczbę godzin.) 

 

W RAZIE KONIECZNOŚCI: Praca zarobkowa obejmuje również prowadzenie własnej działalności 

gospodarczej.        

W RAZIE KONIECZNOŚCI: Proszę by powiedziała mi pani ile godzin rzeczywiście pani pracuje, nie zaś 

za ile godzin pracy jest pani wynagradzana.  

 

ANKIETER: JEŚLI RESPONDENTKA PRACUJE MNIEJ, NIŻ 1 GODZINĘ TYGODNIOWO PROSZĘ 

ZAKODOWAĆ „97” 

  

     LICZBA GODZIN W PRZECIĘTNYM TYGODNIU IDŹ DO *EM23 

 

NIE WIEM ..................... 99 IDŹ DO *EM23 

ODMOWA ..................... 98 IDŹ DO *EM23 

 

*EM18. Proszę teraz pomyśleć o swojej ostatniej pracy przed przejściem na emeryturę, czy miała pani pracodawcę, 

czy też prowadziła pani własną działalność gospodarczą? 

  

 WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ ...........……………………….1  

 BRAK WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI…............................ 2  

NIE WIEM ......................................……………………….9 

ODMOWA ......................................……………………….8 
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*EM19. (KR, STR 61-63) Jakiego rodzaju pracę pani wykonywała? Jak nazywane było pani stanowisko pracy? 

(Proszę by krótko powiedziała mi pani, co należało do jej głównych obowiązków)  

 

ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT PODA WIĘCEJ, NIŻ JEDNO ZAJĘCIE, PROSZĘ OPISAĆ TO 

KTÓREMU POŚWIĘCAŁ NAJWIECEJ CZASU (GŁÓWNA PRACA ZAROBKOWA).  

 

W RAZIE KONIECZNOŚCI: Proszę spojrzeć na przykłady głównych kategorii na stronie 61, 62 i 63 i 

wybrać właściwą. Następnie proszę odnaleźć właściwy zawód z listy. 

 

ANKIETER: PROSZĘ ZAPISAĆ DOSŁOWNĄ WYPOWIEDŹ RESPONDENTA, A NASTĘPNIE WYBRAĆ 

I ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIĄ KATEGORIĘ. (WPISAĆ CYFRĘ WYBRANEJ KATEGORII I DOPISAĆ 

[.] – NP. [4.] A NASTĘPNIE WYBRAĆ WŁAŚCIWY ZAWÓD Z LISTY) 
 

 
 

 
 

 

 

 

______WSTĘPNY KOD KATEGORII  

 

NIGDY NIE PRACOWAŁAM ..................................................................................97 

NIE WIEM .................................................................................................................99 

ODMOWA .................................................................................................................98  

 

1. Ustawodawcy i urzędnicy państwowi wysokiego szczebla (przedstawiciele administracji państwowej 

wszystkich szczebli, z włączeniem szczebla lokalnego i samorządowego) 

   

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów) 

Kadra kierownicza wyższego szczebla w organizacji dobroczynnej 

Kadra kierownicza wyższego szczebla w Zrzeszeniu Pracodawców 

Kadra kierownicza wyższego szczebla w organizacjach zajmujących się ochroną środowiska 

Kadra kierownicza wyższego szczebla w organizacjach humanitarnych 

Liderzy partii politycznych  

Kadra kierownicza wyższego szczebla w innego rodzaju organizacjach specjalistycznych  

Kadra kierownicza wyższego szczebla organizacji i związków sportowych 

Liderzy związków i stowarzyszeń działających na rzecz handlu i przemysłu 

Liderzy związków branżowych handlowców 

Kadra kierownicza wyższego szczebla w organizacjach chroniących dziką przyrodę 

  

2. Kadra kierownicza (w organizacjach zatrudniających 3 lub więcej kierowników bądź też 11 lub więcej 

pracowników) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Szef zespołu menadżerów 

Dziekan 

Dyrektor firmy 

Dyrektor Działu Marketingu 

Dyrektorzy Działów Wykonawczych 

Dyrektor Działu Kadr 

Prezesi firm 

Dyrektorzy Działów Produkcji 

Dyrektorzy Działów Sprzedaży 

Kierownicy sekcji 

  

3. Kadra kierownicza (w organizacjach zatrudniających 1 – 2 kierowników lub mniej, niż 11 pracowników) 

 

 (Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów) 
 Kierownicy w organizacjach zatrudniających tylko jedną osobę na stanowisku kierowniczym 

Kierownicy w organizacjach zatrudniających mniej, niż 11 pracowników 

Kierownicy z małych firmach  
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4. Specjaliści w branżach technicznych, takich jak fizyka, matematyka, inżynieria (wymagane wykształcenie 

wyższe) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Architekci  

Chemicy 

Informatycy 

Programiści komputerowi 

Analitycy systemów komputerowych 

Technologowie  

Inżynierowie  

Pracownicy techniczni administracji publicznej 

Matematycy 

Fizycy  

Statystycy 

  

5.  Specjaliści w naukach przyrodniczych i służbie zdrowia (wymagane wykształcenie wyższe) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Agronomowie  

Biolodzy 

Botanicy 

Kręgarze 

Stomatolodzy 

Lekarze  

Położne 

Patolodzy 

Farmaceuci  

Dyplomowane pielęgniarki  

 Lekarze weterynarii 

  

6. Nauczyciele i specjaliści w zakresie nauczania (wymagane wykształcenie wyższe) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Nauczyciele i wykładowcy akademiccy 

Profesorowie wyższych uczelni 

Recenzenci akademiccy 

Specjaliści opracowujący plany rozwoju szkolnictwa 

Nauczyciele przedszkolni 

Nauczyciele szkół podstawowych  

Reedukatorzy 

Nauczyciele szkół średnich 

Kuratorzy oświaty 

Nauczyciele nauczania specjalnego 

  

7. Inni specjaliści i przedstawiciele wolnych zawodów (wymagane wykształcenie wyższe) 

  (Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Bankierzy 

Artyści (aktorzy, tancerze baletowi,  śpiewacy operowi , etc.) 

Dziennikarze 

Prawnicy 

Bibliotekarze 

Duchowni (z odpowiednim wykształceniem kierunkowym) 

Dyplomowani pracownicy socjalni (z odpowiednim wykształceniem kierunkowym)  

Psychologowie 

Pracownicy administracji publicznej  

Doradcy zawodowi 
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8.  Technicy w branżach technicznych, takich jak fizyka lub inżynieria (posiadający niezbędne uprawnienia) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Piloci lotnictwa 

Kontrolerzy lotów 

Inspektorzy budowlani 

Asystenci do spraw komputerowych 

Operatorzy sprzętu komputerowego  

Technicy 

Operatorzy sprzętu medycznego  

Fotografowie 

Technicy w naukach fizycznych 

Kontrolerzy jakości  

  

9. Technicy w naukach przyrodniczych i służbie zdrowia (posiadający niezbędne uprawnienia) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Asystentka położnej 

Dietetycy  

Uzdrowiciele duchowi 

Doradcy działający w rolnictwie 

Zielarze 

Technicy w naukach przyrodniczych 

Masażyści  

Asystenci medyczni 

Optycy 

Pielęgniarki 

Inspektorzy sanitarni  

 

10.  Technicy w szkolnictwie (posiadający niezbędne uprawnienia) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Instruktorzy nauki jazdy 

Instruktorzy lotnictwa 

Asystenci nauczycieli przedszkolnych 

Asystenci nauczycieli w szkole podstawowej 

Asystenci nauczycieli w żłobku 

Asystenci reedukatorów 

Asystenci nauczycieli specjalnych 

Nauczyciele osób niedowidzących 

Nauczyciele dla osób upośledzonych umysłowo 

Nauczyciele osób głuchych i niedosłyszących 

 

11. Inni technicy(posiadający niezbędne uprawnienia) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Sekretarki  

Księgowi (pracownicy biurowi działu księgowości zostali zaliczeni do kategorii 12) 

Pośrednicy pracy 

Animatorzy (którzy przedstawiają swoje widowiska na ulicy, w nocnych klubach, wędrownych trupach i 

cyrkach, etc.) 

Agenci ubezpieczeniowi 

Detektywi policyjni 

Agenci nieruchomości 

Osoby świeckie pracujące na rzecz związków wyznaniowych i kościołów  

Pracownicy socjalni (nieposiadający dyplomu ukończenia studiów) 

Brokerzy giełdowi 
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12. Pracownicy biurowi (którzy nie mają bezpośredniego kontaktu z klientem) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Pracownicy biurowi działu księgowości (księgowi zostali zaliczeni do kategorii 11) 

Archiwiści 

Listonosze 

Pracownicy poczty 

Pracownicy zaopatrzenia 

Pracownicy kadr 

Sekretarze 

Urzędnicy giełdowi 

Urzędnicy podatkowi 

Maszynistki 

  

 13.  Pracownicy działów obsługi klienta (którzy mają bezpośredni kontakt z klientami) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Kasjerzy bankowi 

Bukmacherzy 

Kasjerzy 

Urzędnicy obsługujący klientów „w okienku” 

Komornicy  

Windykatorzy  

Urzędnicy pocztowi obsługujący klientów „w okienku” 

Recepcjoniści 

Operatorzy central telefonicznych 

Sprzedawcy obsługujący kasy biletowe 

 

14.  Pracownicy świadczący usługi osobiście oraz pracownicy służb ochrony (osoby osobiście 

świadczące usługi) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Opiekunki do dzieci  

Kucharze 

Strażacy 

Stewardesy 

Fryzjerzy 

Pomoce domowe 

Pomoce pielęgniarskie i salowe 

Policjanci 

Ochroniarze 

Konduktorzy na kolei  

 

15.  Modelki, sprzedawcy, i osoby prezentujące towary (osoby prezentujące towary, informujące o 

produktach lub sprzedające coś) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Modelki zatrudnione w reklamie  

Modelki artystyczne 

Osoby dokonujące demonstracji produktów 

Modelki prezentujące modę  

Sprzedawcy mający swoje stoiska na rynkach i targach  

Sprzedawcy w handlu detalicznym 

Uliczni sprzedawcy owoców  

Uliczni sprzedawcy warzyw 

Sprzedawcy w handlu hurtowym 
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16. Wykwalifikowani pracownicy związani z rolnictwem i rybołówstwem, którzy sprzedają swoje 

wyroby (osoby wykonujące skomplikowane, niejednorodne działania) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów) 

Pszczelarze 

Hodowcy psów 

Rolnicy  

Rybacy 

Myśliwi  

Osoby prowadzące rejestry (rejestratorzy) 

Wykwalifikowani pracownicy rolni 

Wykwalifikowani pracownicy zatrudnieni w leśnictwie 

Poławiacze (osoby prowadzące połowy) 

 

17.  Osoby zajmujące się rolnictwem lub rybołówstwem na własny użytek (osoby samowystarczalne i 

nie wykorzystujące komercyjnie swoich wytworów, wypracowujące minimum egzystencjalne) 

 

(PROSZĘ ZAKODOWAĆ “OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ ROLNICTWEM LUB RYBOŁÓSTWEM 

NA WŁASNY UŻYTEK” JEŚLI DANA OSOBA NIE ZAJMUJE STANOWISKA 

KIEROWNICZEGO, NIE JEST OPERATOREM MASZYN A TAKŻE NIE CZERPIE KORZYŚCI 

ZE SPRZEDAŻY, ALE ZAPEWNIA SOBIE I SWOJEJ RODZINIE JEDZENIE, SCHRONIENIE I 

MINIMALNY DOCHÓD. CHODZI TU O OSOBY, KTÓRE Z POKOLENIA NA POKOLENIE 

POPRZEZ WSPÓLNĄ Z INNYMI CZŁONKAMI RODZINY PRACĘ NABYWAJĄ NIEZBĘDNE 

UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ROZUMIENIEM ZJAWISK W ŚRODOWISKU 

NATURALNYM ORAZ PROWADZENIEM UPRAW I HODOWLI, A TAKŻE SIŁĘ FIZYCZNĄ, 

ZRĘCZNOŚĆ I UMIEJETNOŚCI MANUALNE.)   

 

 ((Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)   

Samowystarczalni rolnicy   

Samowystarczalni pracownicy rolni 

Samowystarczalni rybacy 

Samowystarczalni pracownicy rybołówstwa  

Samowystarczalni myśliwi  

Samowystarczalni pracownicy myślistwa   

Samowystarczalni zbieracze dzikich roślin  

Samowystarczalni pasterze 

Samowystarczalni zbieracze flory i fauny wodnej  

Samowystarczalni poławiacze 

 

 18.  Pracownicy przemysłu wydobywczego i budowlanego (górnictwa, kopalnictwa i budownictwa) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Murarze 

Osoby czyszczące elewacje i zewnętrzne części budynków 

Stolarze 

Tynkarze  

Elektrycy 

Górnicy 

Malarze 

Hydraulicy  

Dekarze 

Kamieniarze 

 

19.  Pracownicy przemysłu maszynowego i pokrewnych dziedzin (produkcja, naprawa, łączność, 

obiekty użyteczności publicznej) 

 

 (Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Kowale 

Instalatorzy urządzeń elektrycznych 

Pracownicy linii elektrycznych 

Mechanicy 
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Kowale artystyczni 

Osoby pracujące z blachami 

Ślusarze 

Instalatorzy linii telefonicznych 

Osoby wytwarzające narzędzia  

Spawacze 

 

20.  Rzemiosło, rękodzieło, drukarstwo, zawody wymagające precyzji oraz pokrewne branże 

(rękodzieło, drukarstwo) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Dystrybutorzy filmowi 

Hutnicy szkła 

Twórcy rękodzieła  

Jubilerzy 

Osoby wytwarzające instrument muzyczne 

Garncarze i twórcy ceramiki  

Drukarze 

Osoby zajmujące się sitodrukiem  

Graficy 

Osoby zajmujące się składem w drukarni 

 

 21.  Inne rodzaje rzemiosła i pokrewne branże (wykwalifikowani rzemieślnicy) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Piekarze  

Wyplatacze koszyków 

Rzeźnicy 

Wytwórcy mebli  

Wytwórcy papierosów 

Krawcowe 

Cukiernicy  

Szewcy 

Rzemieślnicy pracujący w drewnie 

 

 22.  Operatorzy różnego rodzaju maszyn (wytwarzający półprodukty niezbędne w produkcji) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Operatorzy maszyn w przemyśle chemicznym (maszyn mieszających, podgrzewających, filtrujących, 

destylujących, etc.) 

Operatorzy pieców 

Operatorzy maszyn hutniczych 

Operatorzy maszyn górniczych 

Operatorzy instalacji  

Operatorzy elektrowni 

Operatorzy oczyszczalni ścieków 

Operatorzy stacji wiertniczych 

Operatorzy maszyn do cięcia drzewa 

 

23.  Operatorzy maszyn I monterzy (osoby związane z ostatnim etapem produkcji, zajmujące się 

wytworzeniem ostatecznego produktu) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Monterzy (maszyn, sprzętu, materiałów, etc.) 

Operatorzy maszyn produkcyjnych w przemyśle chemicznym (maszyn tworzących powłoki, 

galwanizujących, wykańczających, etc.  

Operatorzy maszyn pakujących w przemyśle spożywczym 

Operatorzy obrabiarek 

Operatorzy maszyn do obróbki tworzyw sztucznych 

Operatorzy pras drukarskich  

Operatorzy maszyn krawieckich 
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Operatorzy maszyn tkackich 

Operatorzy maszyn do obróbki drewna 

 

24. Kierowcy i operatorzy maszyn, które mogą się przemieszczać (chodzi o maszyny, które mogą być 

przemieszczane w obrębie zakładu pracy) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Operatorzy buldożerów 

Kierowcy autobusów  

Operatorzy żurawi 

Operatorzy wózków widłowych 

Operatorzy lokomotyw 

Operatorzy zmotoryzowanego sprzętu rolniczego  

Maszyniści kolejowi 

Żeglarze 

Taksówkarze 

Kierowcy ciężarówek  

 

25.  Niewykwalifikowany personel zajmujący się sprzedażą i świadczeniem usług (pracownicy 

wykonujący proste, rutynowe czynności) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów) 

Sprzątaczki  

Domokrążcy 

Śmieciarze 

Osoby ręcznie zmywające naczynia 

Roznosiciele gazet 

Pucybuci 

Sprzedawcy oferujący swoje produkty przez telefon  

Osoby myjące okna 

 

26.  Pracownicy fizyczni w rolnictwie, rybołówstwie oraz pokrewnych branżach (wykonujący 

nieskomplikowane, rutynowe czynności z wykorzystaniem prostych narzędzi) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów) 

Robotnicy wykonujący prace wodne 

Osoby zajmujące się przycinaniem krzewów i gałęzi  

Pracownicy fizyczni w gospodarstwach rolnych  

Pracownicy fizyczni w wylęgarni ryb 

Osoby zbierające owoce 

Pracownicy szklarni 

Sezonowi pracownicy fizyczni 

 

27.  Robotnicy w górnictwie, budownictwie, produkcji oraz transporcie (wykonujący rutynowe 

zadania) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów) 

Osoby prowadzące pojazdy ciągnięte przez zwierzęta 

Robotnik sortujący butelki 

Robotnik budowlany  

Robotnik w fabryce 

Osoba przewożąca towary na wózku towarowym  

Pakowaczki  

Robotnik w górnictwie 

Kierowcy riksz 

Robotnicy wykonujący proste prace montażowe (np. w supermarketach) 

 

28.  Siły zbrojne 

  (Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
 

               29.  Inne (określ) 
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*EM20. Jakiego rodzaju pracę pani wykonywała? Co konkretnie pani robiła? / Gdzie pani pracowała? Co 

konkretnie pani robiła? 

  

ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT PODA WIĘCEJ, NIŻ JEDNO ZAJĘCIE, PROSZĘ OPISAĆ TO 

KTÓREMU POŚWIĘCA NAJWIECEJ CZASU (GŁÓWNA PRACA ZAROBKOWA).  

 

ANKIETER: PROSZĘ ZAPISAĆ DOSŁOWNĄ WYPOWIEDŹ RESPONDENTA, A NASTĘPNIE WYBRAĆ 

I ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIĄ KATEGORIĘ.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, MYSLIWSTWO ..................................................... 1 

RYBOŁÓWSTWO ..................................................................................................... 2 

GÓRNICTWO I WYDOBYCIE ................................................................................. 3 

PRODUKCJA ............................................................................................................. 4 

ENERGETYKA, GAZOWNICTWO I WODOCIĄGI ............................................... 5 

BUDOWNICTWO ...................................................................................................... 6 

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY,  

NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH ...................................................... 7 

HOTELARSTWO I PROWADZENIE RESTAURACJI............................................ 8 

TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE I ŁĄCZNOŚĆ ............................................... 9 

POŚREDNICTWO FINANSOWE ........................................................................... 10 

POŚREDNICTWO NIERUCHOMOŚCI.................................................................. 11 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA ............................... 12 

EDUKACJA .............................................................................................................. 13 

ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA ....................................................................... 14 

INNE ŚWIADCZENIA I USŁUGI ........................................................................... 15 

PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO ........................................... 16 

PRACA W PLACÓWKACH LUB NA KONTRAKTACH ZAGRANICZNYCH .. 17  

NIE WIEM .................................................................................................................99 

ODMOWA .................................................................................................................98 

  

 

*EM21. INTERVIEWER CHECKPOINT:  (SEE *EM8) 

 

*EM8 EQUALS 5 OR 10 ........................................... 1 IDŹ DO *SE1 

ALL OTHERS............................................................. 2 

 

 

*EM22. Czy ma pani jakieś problemy zdrowotne lub emocjonalne, które powstrzymują panią od podjęcia pracy 

zarobkowej, którą chciałaby pani podjąć?  

 

 TAK.................................................1 

 NIE ..................................................5 IDŹ DO *EM23 

 NIE WIEM ......................................9 IDŹ DO *EM23 

 ODMOWA ......................................8 IDŹ DO *EM23 

 



  25 

*EM22a. Czy problemy te mają charakter fizyczny, emocjonalny czy też zarówno fizyczny, jak i 

emocjonalny? 

 

                               FIZYCZNE ............................................................... 1 

EMOCJONALNE ..................................................... 2 

FIZYCZNE I EMOCJONALNE  .............................. 3 

(SPONTANICZNIE:) MACIERZYŃSTWO ............ 4 

INNE (OKREŚL) ...................................................... 5 
 

  ___________________________________________ 
 

___________________________________________ 

 

NIE WIEM ................................................................ 9 

ODMOWA ................................................................ 8 

 

IDŹ DO *SE1 

 

 

*EM23. Czy pani problemy zdrowotne lub emocjonalne w jakikolwiek sposób ograniczają panią pod względem 

ilości lub rodzaju wykonywanej pracy? 

  

 TAK.................................................1 

 NIE ..................................................5 IDŹ DO *EM23b.1 

 NIE WIEM ......................................9 IDŹ DO *EM23b.1 

 ODMOWA ......................................8 IDŹ DO *EM23b.1 

 

 *EM23a. Czy problemy te mają charakter fizyczny, emocjonalny czy też zarówno fizyczny, jak i 

emocjonalny? 

 

                               FIZYCZNE ............................................................... 1 

EMOCJONALNE ..................................................... 2 

FIZYCZNE I EMOCJONALNE  .............................. 3 

(SPONTANICZNIE:) MACIERZYŃSTWO ............ 4 

INNE (OKREŚL) ...................................................... 5 
 

  ___________________________________________ 
 

___________________________________________ 

 

NIE WIEM ................................................................ 9 

ODMOWA ................................................................ 8 

 

*EM23b. Wyobraźmy sobie, że gdyby była pani całkiem zdrowa, pani zarobki wynosiłyby 100%. Proszę 

określić w procentach, ile mogłaby pani zarobić w obecnym stanie zdrowia?.  

 

(JEŚLI RESPONDENT ODPOWIE SPONTANICZNIE: “KTOŚ W MOIM STANIE NIE MÓGŁBY DOSTAĆ 

PRACY”, PROSZĘ ZAKODOWAĆ „997”). 

  

  __________ PROCENT 

 

  NIE WIEM ....................999 

  ODMOWA ....................998 

 

 

*EM23b.1. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *EM8) 

 

  *EM8 EQUALS ‘1’ OR ‘2’ OR *EM8 EQUALS ‘9’ OR *EM11 EQUALS ‘1’ .... 2 

  ALL OTHERS ........................................................................................................... 3 IDŹ DO *SE1 
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*EM24.  Ile pełnych dni roboczych opuściła pani w ostatnich 30 dniach? 

 

     DNI 

 

NIE WIEM ............................................. 999  

ODMOWA ............................................. 998  

 

 

*EM24.5. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *EM24) 

  

*EM24 EQUALS ‘1’ ........................... 1  

*EM24 EQUALS ‘2’-‘30’ ................... 2 IDŹ DO *EM26 

POZOSTAŁE ....................................... 3 IDŹ DO *EM27 

 

 

*EM25. Czy opuściła pani ten jeden dzień w pracy z powodu własnych problemów zdrowotnych, problemów 

zdrowotnych innej osoby czy też z jakiegoś innego powodu? 

 

PROSZĘ ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI WSKAZANE PRZEZ RESPONDENTA 

 

ZDROWIE RESPONDENTA ................ 1  

ZDROWIE INNEJ OSOBY ................... 2  

INNY POWÓD ...................................... 3  

NIE WIEM ............................................. 9  

ODMOWA ............................................. 8  

 

IDŹ DO *EM27 

 

 

*EM26.  Ile dni spośród tych dni opuściła pani z powodu problemów z własnym zdrowiem? 

                        

     DNI 

 

NIE WIEM ............................................. 999  

ODMOWA ............................................. 998  

 

 

*EM26.1.  INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *EM24) 

 

*EM24 EQUALS ‘30’.................................................... 1 IDŹ DO *EM32 

POZOSTAŁE ................................................................. 2 

 

 

*EM27. (Nie licząc tych pełnych dni, o których była mowa przed chwilą) Ile razy w ciągu ostatnich 30 dni spóźniła 

się pani do pracy lub wyszła pani z pracy wcześniej? 

 

                 DNI 

 

NIE WIEM ........................................................... 999  

ODMOWA ........................................................... 998 

 

 

*EM27.5. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *EM27) 

  

*EM27 EQUALS ‘1’ ........................... 1 

*EM27 EQUALS ‘2’-‘30’ ................... 2 IDŹ DO *EM30 

ALL OTHERS ...................................... 3 IDŹ DO *EM32 
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*EM28. O ile godzin krócej pracowała pani tego dnia? 

  

     GODZIN 

 

NIE WIEM ............................................. 999  

ODMOWA ............................................. 998  

 

 

*EM29. Czy tego dnia pracowała pani krócej z powodu własnych problemów zdrowotnych, problemów 

zdrowotnych innej osoby czy też z jakiegoś innego powodu? 

 

PROSZĘ ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI WSKAZANE PRZEZ RESPONDENTA 

 

ZDROWIE RESPONDENTA ................ 1  

ZDROWIE INNEJ OSOBY ................... 2  

INNY POWÓD ...................................... 3  

NIE WIEM ............................................. 9  

ODMOWA ............................................. 8 

  

IDŹ DO *EM32 

 

 

*EM30. W przybliżeniu, przeciętnie o ile godzin krócej pracowała pani w  te dni? 

    

        GODZIN 

 

NIE WIEM ............................................. 999  

ODMOWA ............................................. 998  

 

 

*EM31. Ile razy w tych dniach skracała pani swój czas pracy z powodu problemów z własnym zdrowiem?  

 

     DNI 

 

NIE WIEM ............................................. 999  

ODMOWA ............................................. 998  

 

 

*EM32. Ile dni, spośród ostatnich 30 przychodziła pani wcześniej do pracy, przedłużała pani godziny pracy lub 

poświęcała pani swój dzień wolny na pracę po to by nadrobić zaległości?   

 

     DNI 

 

NIE WIEM ............................................. 999  

ODMOWA ............................................. 998  

 

 

*EM33. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *EM32) 

  

*EM32 EQUALS ‘1’ ............................. 1 

*EM32 EQUALS ‘2’-‘30’ ..................... 2 IDŹ DO *EM35 

POZOSTAŁE ......................................... 3 IDŹ DO *EM35.1 
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*EM34. O ile godzin dłużej pracowała pani tego dnia? 

 

  GODZIN IDŹ DO *EM36 

 

NIE WIEM ............................................. 999  IDŹ DO *EM36  

ODMOWA ............................................. 998  IDŹ DO *EM36 

 

 

*EM35. W przybliżeniu, w sumie ile dodatkowych godzin przepracowała pani w tym okresie? 

 

   GODZIN  

 

NIE WIEM ............................................. 999  

ODMOWA ............................................. 998 

 

  

*EM35.1.    INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *EM24,*EM32)  

 

*EM24 EQUALS ‘30’ AND *EM32 EQUALS ‘0’  ................ 1 IDŹ DO *EM38 

POZOSTAŁE ............................................................................ 2 
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*EM36.  (KR, STR 47)  Kolejne pytania dotyczą czasu jaki spędziła pani w pracy w ostatnich 30 dniach. Proszę 

spojrzeć na stronę 47 w pani książeczce, jak często w tym okresie miała pani następujące doświadczenia:  

 

(W RAZIE KONIECZNOŚCI:  zawsze, często, czasami, rzadko czy też nigdy?) 
 

 

       

 

 

 

ZAWSZE 

(1) 

 

 

 

CZĘSTO 

(2) 

 

 

 

 

CZASAMI 

(3) 

 

 

 

RZADKO 

(4) 

 

 

 

  

NIGDY 

(5) 

 

 

 

 

NW 

(9) 

 

 

 

 

OD 

(8) 

*EM36a.    Jak często tempo i efektywność pani 

pracy były większe, niż oczekiwane?   

1 

IDŹ DO 

*EM36c 

2 3 4 5 9 8 

*EM36b.  Jak często tempo i efektywność pani 

pracy były mniejsze, niż 

oczekiwane? 

1 2 3 4 5 9 8 

*EM36c.   Jak często zajmowała się pani czymś 

innym w czasie, który powinna była 

pani poświęcić na pracę?  

1 2 3 4 5 9 8 

*EM36d.   Jak często zauważała pani, że nie 

pracuje tak starannie i uważnie jak 

powinna?  

1 2 3 4 5 9 8 

* EM36e.  Jak często jakość pani pracy była 

niższa, niż oczekiwana?  
1 2 3 4 5 9 8 

* EM36f.   Jak często wpadała pani w 

zamyślenie i marzyła pani zamiast 

koncentrować się na swojej pracy? 

1 2 3 4 5 9 8 

* EM36g.  Jak często miała pani trudności z 

dogadywaniem się ze swoimi 

współpracownikami?  

1 2 3 4 5 9 8 

* EM36h.  Jak często miała pani trudności z 

kontrolowaniem swoich emocji w 

obecności innych 

współpracowników? 

1 2 3 4 5 9 8 

* EM36i.   Jak często unikała pani kontaktu ze 

swoimi współpracownikami? 

 

1 2 3 4 5 9 8 

* EM36j.   Jak często w minionych 30 dniach 

pani problemy ze zdrowiem 

ograniczały panią pod względem 

ilości lub rodzaju wykonywanej 

pracy? 

1 2 3 4 5 9 8 
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         Najmniejsza wydajność pracy     Największa wydajność pracy 

      
                                                                                                        

  0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 

  

  

*EM37.  (KR, STR 48) Na stronie 48 w pani książeczce znajduje się skala od 0 do 10, na której 0 oznacza 

najmniejszą możliwą wydajność pracy w trakcie wykonywania pani pracy, a 10 oznacza największą 

wydajność najlepszego pracownika. Jaka liczba najlepiej opisuje pani ogólną wydajność pracy w te spośród 

ostatnich 30 dni, w które pani pracowała?  

 

LICZBA (0-10) 

____________ 

 

NIE DOTYCZY ..................................... 97 

NIE WIEM ............................................. 99 

ODMOWA ............................................. 98 

 

 

*EM38. Korzystając z tej samej skali od 0 do 10, jak ocenia pani swoją typową wydajność pracy w ostatnich dwóch 

latach? 

 

LICZBA (0-10) 

____________ 

 

NIE DOTYCZY ..................................... 97 

NIE WIEM ............................................. 99 

ODMOWA ............................................. 98 

 

 

*EM39.  Korzystając z tej samej skali od 0 do 10, jak oceniłaby pani typową wydajność pracy większości ludzi  

wykonujących ten typ pracy? 

 

LICZBA (0-10) 

____________ 

 

NIE DOTYCZY ..................................... 97 

NIE WIEM ............................................. 99 

ODMOWA ............................................. 98 

 

 

*EM40.  Czy w ciągu ostatnich 30 dni osiągnęła pani jakiś szczególny sukces w pracy? 

 

TAK........................................................ 1 

NIE ......................................................... 5 IDŹ DO  *EM41 

NIE WIEM ............................................. 9 IDŹ DO *EM41 

ODMOWA ............................................. 8 IDŹ DO *EM41 

 

 *EM40a. Proszę krótko opisać co się stało? 
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*EM41.  Czy w ciągu ostatnich 30 dni poniosła pani jakąś szczególną porażkę w pracy? 

 

TAK........................................................ 1 

NIE ......................................................... 5 IDŹ DO *EM42 

NIE WIEM ............................................. 9 IDŹ DO *EM42 

ODMOWA ............................................. 8 IDŹ DO *EM42 

 

*EM41a. Proszę krótko opisać co się stało? 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

*EM42.  Czy w ciągu ostatnich 30 dni popełniła pani w pracy jakiś poważny błąd, który mógł stać się przyczyną 

wypadku lub naraził panią bądź też inne osoby na niebezpieczeństwo?  

 

TAK........................................................ 1 

NIE ......................................................... 5 IDŹ DO *EM43 

NIE WIEM ............................................. 9 IDŹ DO *EM43 

ODMOWA ............................................. 8 IDŹ DO *EM43 

 

 

*EM42a. Proszę krótko opisać co się stało? 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

* EM43. Czy w swojej pracy sprawuje pani nad kimś bezpośredni nadzór? 

  

TAK........................................................ 1 

NIE ......................................................... 5 IDŹ DO *SE1 

NIE WIEM ............................................. 9 IDŹ DO *SE1 

ODMOWA ............................................. 8 IDŹ DO *SE1  

 

**EM43a.    Ile osób bezpośrednio pani nadzoruje?  

 

 LICZBA ________ 

 

 

IDŹ DO *SE1 
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AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA WSPÓŁMAŁŻONKA (SE) 

 

*SE1. INTERVIEWER CHECKPOINT (SEE *SC3-*SC3a): 

 

 R JEST MĘŻATKĄ/W ZWIĄZKU PRATNERSKIM 1 

 POZOSTAŁE ................................................    2 IDŹ DO *FN1, NASTĘPNA SEKCJA 

 

 

*SE2. Kolejne pytania dotyczą pani (partnera/ męża). Jakie jest wykształcenie (pani partnera/ męża)?  

 

INSTRUKCJA DLA ANKIETERA: W PRZYPADKU NIEPEŁNEGO ŚREDNIEGO PROSZĘ 

ZAZNACZYĆ „WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE”; W PRZYPADKU NIEPEŁNEGO 

WYŻSZEGO – „ŚREDNIE”. 
 

NIEPEŁNE PODSTAWOWE ................................. 0  

PODSTAWOWE ..................................................... 1 

GIMNAZJUM ......................................................... 2 

ZASADNICZE ZAWODOWE ............................... 3 

ŚREDNIE ................................................................ 4 

LICENCJAT ............................................................ 5 

WYŻSZE ................................................................. 6 

NIE WIEM .............................................................. 99 

ODMOWA .............................................................. 98 

 

 

 

*SE4. Jaka jest aktualna sytuacja zawodowa pani (partnera/ męża)? Czy aktualnie pracuje on zarobkowo, prowadzi 

własną działalność gospodarczą, poszukuje pracy, jest na rencie, jest czasowo bez pracy, jest na emeryturze, 

prowadzi dom, jest studentem w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin czy też robi coś innego?  

  

ANKIETER: PROSZĘ NIE ODCZYTYWAĆ RESPONDENTOWI ZAMIESZCZONEJ PONIŻEJ LISTY. 

PROSZĘ ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI WSKAZANE PRZEZ RESPONDENTA. PROSZĘ NIE 

DOPYTYWAĆ.  

 

 ZATRUDNIONY ......................................................................    1 IDŹ DO *SE9 

 PRACA NA WŁASNY RACHUNEK ......................................    2 IDŹ DO *SE9 

 SZUKA PRACY; BEZROBOTNA/ BEZROBOTNY ..............    3  

 PRZESTOJE NIEZAWINIONE PRZEZ PRACOWNIKA ......    4 

 EMERYTURA ..........................................................................    5 

 PROWADZI DOM ...................................................................    6 

 STUDENT .................................................................................    7 

 URLOP MACIERZYŃSKI, „TACIERZYŃSKI” LUB WYCHOWAWCZY 8  

 CHOROBOWE/ ZWOLNIENIE LEKARSKIE .......................    9  

 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ .......................................................    10 

 INNE (OKREŚL) ......................................................................    11 
 

 __________________________________________________ 

 

 __________________________________________________ 

 

 NIE WIEM ................................................................................    99  

 ODMOWA ................................................................................    98  
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*SE5. Czy ma on aktualnie jakąkolwiek pracę zarobkową? 

 

(ANKIETER: W RAZIE KONIECZNOŚCI PROSZĘ WYJAŚNIĆ: „Praca zarobkowa obejmuje również 

prowadzenie własnej działalności gospodarczej.”) 

 

TAK.................................................1 IDŹ DO *SE9 

NIE ..................................................5 

NIE WIEM ......................................9 

ODMOWA ......................................8 

 

SE6.   Ile czasu minęło od chwili, w której pani (partner/ mąż) pracował zarobkowo po raz ostatni? 

 

_______ LICZBA 
 

ZAZNACZ JEDNOSTKĘ CZASU:  DNI .......... 1 TYGODNIE ….2 MIESIĄCE….3 LATA…..4 

 

NIGDY NIE PRACOWAŁ….. 97 IDŹ DO NASTĘPNEJ SEKCJI 

NIE WIEM ....................... …...99  

ODMOWA ....................... …...98 

 

 

*SE7. Jakiego rodzaju pracę wykonywał ostatnio pani  (partner/ mąż)? Jak nazywane było stanowisko, na którym 

ostatnio był on zatrudniony? (W RAZIE KONIECZNOŚCI: Proszę mi powiedzieć co należało do jego 

obowiązków.)  

 

ANKIETER: JEŚLI (PARTNER/ MĄŻ) RESPONDENTA MIAŁ WIĘCEJ, NIŻ JEDNĄ PRACĘ, 

PROSZĘ OPISAĆ TĘ, W KTÓREJ SPĘDZA ON NAJWIĘCEJ CZASU.  

 

W RAZIE KONIECZNOŚCI: Proszę spojrzeć na przykłady głównych kategorii na stronie 61, 62 i 63 i 

wybrać właściwą. Następnie proszę odnaleźć właściwy zawód z listy. 

 

ANKIETER: PROSZĘ ZAPISAĆ ODPOWIEDŹ RESPONDENTA W JEJ PEŁNYM BRZMIENIU, A 

NASTĘPNIE WYBRAĆ I ZAKODOWAĆ WSTĘPNIE ODPOWIEDNIĄ KATEGORIĘ. (WPISAĆ CYFRĘ 

WYBRANEJ KATEGORII I DOPISAĆ [.] – NP. [4.] A NASTĘPNIE WYBRAĆ WŁAŚCIWY ZAWÓD Z 

LISTY). 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

______WSTĘPNY KOD KATEGORII 

 

NIGDY NIE PRACOWAŁ ........................................................................................97 

NIE WIEM .................................................................................................................99 

ODMOWA .................................................................................................................98 

 

1. Ustawodawcy i urzędnicy państwowi wysokiego szczebla (przedstawiciele administracji 

państwowej wszystkich szczebli, z włączeniem szczebla lokalnego i samorządowego) 

   

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów) 

Kadra kierownicza wyższego szczebla w organizacji dobroczynnej 

Kadra kierownicza wyższego szczebla w Zrzeszeniu Pracodawców 

Kadra kierownicza wyższego szczebla w organizacjach zajmujących się ochroną środowiska 

Kadra kierownicza wyższego szczebla w organizacjach humanitarnych 

Liderzy partii politycznych  

Kadra kierownicza wyższego szczebla w innego rodzaju organizacjach specjalistycznych  

Kadra kierownicza wyższego szczebla organizacji i związków sportowych 
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Liderzy związków i stowarzyszeń działających na rzecz handlu i przemysłu 

Liderzy związków branżowych handlowców 

Kadra kierownicza wyższego szczebla w organizacjach chroniących dziką przyrodę 

  

2. Kadra kierownicza (w organizacjach zatrudniających 3 lub więcej kierowników bądź też 11 lub 

więcej pracowników) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Szef zespołu menadżerów 

Dziekan 

Dyrektor firmy 

Dyrektor Działu Marketingu 

Dyrektorzy Działów Wykonawczych 

Dyrektor Działu Kadr 

Prezesi firm 

Dyrektorzy Działów Produkcji 

Dyrektorzy Działów Sprzedaży 

Kierownicy sekcji 

  

3. Kadra kierownicza (w organizacjach zatrudniających 1 – 2 kierowników lub mniej, niż 11 

pracowników) 

 

 (Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów) 
 Kierownicy w organizacjach zatrudniających tylko jedną osobę na stanowisku kierowniczym 

Kierownicy w organizacjach zatrudniających mniej, niż 11 pracowników 

Kierownicy z małych firmach  

 

4. Specjaliści w branżach technicznych, takich jak fizyka, matematyka, inżynieria (wymagane 

wykształcenie wyższe) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Architekci  

Chemicy 

Informatycy 

Programiści komputerowi 

Analitycy systemów komputerowych 

Technologowie  

Inżynierowie  

Pracownicy techniczni administracji publicznej 

Matematycy 

Fizycy  

Statystycy 

  

 5.  Specjaliści w naukach przyrodniczych i służbie zdrowia (wymagane wykształcenie wyższe) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Agronomowie  

Biolodzy 

Botanicy 

Kręgarze 

Stomatolodzy 

Lekarze  

Położne 

Patolodzy 

Farmaceuci  

Dyplomowane pielęgniarki  

 Lekarze weterynarii 
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 6. Nauczyciele i specjaliści w zakresie nauczania (wymagane wykształcenie wyższe) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Nauczyciele i wykładowcy akademiccy 

Profesorowie wyższych uczelni 

Recenzenci akademiccy 

Specjaliści opracowujący plany rozwoju szkolnictwa 

Nauczyciele przedszkolni 

Nauczyciele szkół podstawowych  

Reedukatorzy 

Nauczyciele szkół średnich 

Kuratorzy oświaty 

Nauczyciele nauczania specjalnego 

  

 7. Inni specjaliści i przedstawiciele wolnych zawodów (wymagane wykształcenie wyższe) 

  

  (Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Bankierzy 

Artyści (aktorzy, tancerze baletowi,  śpiewacy operowi , etc.) 

Dziennikarze 

Prawnicy 

Bibliotekarze 

Duchowni (z odpowiednim wykształceniem kierunkowym) 

Dyplomowani pracownicy socjalni (z odpowiednim wykształceniem kierunkowym)  

Psychologowie 

Pracownicy administracji publicznej  

Doradcy zawodowi 

 

8.  Technicy w branżach technicznych, takich jak fizyka lub inżynieria (posiadający niezbędne 

uprawnienia) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Piloci lotnictwa 

Kontrolerzy lotów 

Inspektorzy budowlani 

Asystenci do spraw komputerowych 

Operatorzy sprzętu komputerowego  

Technicy 

Operatorzy sprzętu medycznego  

Fotografowie 

Technicy w naukach fizycznych 

Kontrolerzy jakości  

  

 9. Technicy w naukach przyrodniczych i służbie zdrowia (posiadający niezbędne uprawnienia) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Asystentka położnej 

Dietetycy  

Uzdrowiciele duchowi 

Doradcy działający w rolnictwie 

Zielarze 

Technicy w naukach przyrodniczych 

Masażyści  

Asystenci medyczni 

Optycy 

Pielęgniarki 

Inspektorzy sanitarni  
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 10.  Technicy w szkolnictwie (posiadający niezbędne uprawnienia) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Instruktorzy nauki jazdy 

Instruktorzy lotnictwa 

Asystenci nauczycieli przedszkolnych 

Asystenci nauczycieli w szkole podstawowej 

Asystenci nauczycieli w żłobku 

Asystenci reedukatorów 

Asystenci nauczycieli specjalnych 

Nauczyciele osób niedowidzących 

Nauczyciele dla osób upośledzonych umysłowo 

Nauczyciele osób głuchych i niedosłyszących 

 

 11. Inni technicy(posiadający niezbędne uprawnienia) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Sekretarki  

Księgowi (pracownicy biurowi działu księgowości zostali zaliczeni do kategorii 12) 

Pośrednicy pracy 

Animatorzy (którzy przedstawiają swoje widowiska na ulicy, w nocnych klubach, wędrownych trupach i 

cyrkach, etc.) 

Agenci ubezpieczeniowi 

Detektywi policyjni 

Agenci nieruchomości 

Osoby świeckie pracujące na rzecz związków wyznaniowych i kościołów  

Pracownicy socjalni (nieposiadający dyplomu ukończenia studiów) 

Brokerzy giełdowi 

 

 12. Pracownicy biurowi (którzy nie mają bezpośredniego kontaktu z klientem) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Pracownicy biurowi działu księgowości (księgowi zostali zaliczeni do kategorii 11) 

Archiwiści 

Listonosze 

Pracownicy poczty 

Pracownicy zaopatrzenia 

Pracownicy kadr 

Sekretarze 

Urzędnicy giełdowi 

Urzędnicy podatkowi 

Maszynistki 

  

 13.  Pracownicy działów obsługi klienta (którzy mają bezpośredni kontakt z klientami) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Kasjerzy bankowi 

Bukmacherzy 

Kasjerzy 

Urzędnicy obsługujący klientów „w okienku” 

Komornicy  

Windykatorzy  

Urzędnicy pocztowi obsługujący klientów „w okienku” 

Recepcjoniści 

Operatorzy central telefonicznych 

Sprzedawcy obsługujący kasy biletowe 
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14.  Pracownicy świadczący usługi osobiście oraz pracownicy służb ochrony (osoby osobiście 

świadczące usługi) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Opiekunki do dzieci  

Kucharze 

Strażacy 

Stewardesy 

Fryzjerzy 

Pomoce domowe 

Pomoce pielęgniarskie i salowe 

Policjanci 

Ochroniarze 

Konduktorzy na kolei  

 

15.  Modelki, sprzedawcy, i osoby prezentujące towary (osoby prezentujące towary, informujące o 

produktach lub sprzedające coś) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Modelki zatrudnione w reklamie  

Modelki artystyczne 

Osoby dokonujące demonstracji produktów 

Modelki prezentujące modę  

Sprzedawcy mający swoje stoiska na rynkach i targach  

Sprzedawcy w handlu detalicznym 

Uliczni sprzedawcy owoców  

Uliczni sprzedawcy warzyw 

Sprzedawcy w handlu hurtowym 

  

16. Wykwalifikowani pracownicy związani z rolnictwem i rybołówstwem, którzy sprzedają swoje 

wyroby (osoby wykonujące skomplikowane, niejednorodne działania) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów) 

Pszczelarze 

Hodowcy psów 

Rolnicy  

Rybacy 

Myśliwi  

Osoby prowadzące rejestry (rejestratorzy) 

Wykwalifikowani pracownicy rolni 

Wykwalifikowani pracownicy zatrudnieni w leśnictwie 

Poławiacze (osoby prowadzące połowy) 

 

17.  Osoby zajmujące się rolnictwem lub rybołówstwem na własny użytek (osoby samowystarczalne i 

nie wykorzystujące komercyjnie swoich wytworów, wypracowujące minimum egzystencjalne) 

 

(PROSZĘ ZAKODOWAĆ “OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ ROLNICTWEM LUB RYBOŁÓSTWEM 

NA WŁASNY UŻYTEK” JEŚLI DANA OSOBA NIE ZAJMUJE STANOWISKA 

KIEROWNICZEGO, NIE JEST OPERATOREM MASZYN A TAKŻE NIE CZERPIE KORZYŚCI 

ZE SPRZEDAŻY, ALE ZAPEWNIA SOBIE I SWOJEJ RODZINIE JEDZENIE, SCHRONIENIE I 

MINIMALNY DOCHÓD. CHODZI TU O OSOBY, KTÓRE Z POKOLENIA NA POKOLENIE 

POPRZEZ WSPÓLNĄ Z INNYMI CZŁONKAMI RODZINY PRACĘ NABYWAJĄ NIEZBĘDNE 

UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ROZUMIENIEM ZJAWISK W ŚRODOWISKU 

NATURALNYM ORAZ PROWADZENIEM UPRAW I HODOWLI, A TAKŻE SIŁĘ FIZYCZNĄ, 

ZRĘCZNOŚĆ I UMIEJETNOŚCI MANUALNE.)   

 

 ((Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)   

Samowystarczalni rolnicy   

Samowystarczalni pracownicy rolni 

Samowystarczalni rybacy 
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Samowystarczalni pracownicy rybołówstwa  

Samowystarczalni myśliwi  

Samowystarczalni pracownicy myślistwa   

Samowystarczalni zbieracze dzikich roślin  

Samowystarczalni pasterze 

Samowystarczalni zbieracze flory i fauny wodnej  

Samowystarczalni poławiacze 

 

 18.  Pracownicy przemysłu wydobywczego i budowlanego (górnictwa, kopalnictwa i budownictwa) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Murarze 

Osoby czyszczące elewacje i zewnętrzne części budynków 

Stolarze 

Tynkarze  

Elektrycy 

Górnicy 

Malarze 

Hydraulicy  

Dekarze 

Kamieniarze 

 

19.  Pracownicy przemysłu maszynowego i pokrewnych dziedzin (produkcja, naprawa, łączność, 

obiekty użyteczności publicznej) 

 

 (Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Kowale 

Instalatorzy urządzeń elektrycznych 

Pracownicy linii elektrycznych 

Mechanicy 

Kowale artystyczni 

Osoby pracujące z blachami 

Ślusarze 

Instalatorzy linii telefonicznych 

Osoby wytwarzające narzędzia  

Spawacze 

 

20.  Rzemiosło, rękodzieło, drukarstwo, zawody wymagające precyzji oraz pokrewne branże 

(rękodzieło, drukarstwo) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Dystrybutorzy filmowi 

Hutnicy szkła 

Twórcy rękodzieła  

Jubilerzy 

Osoby wytwarzające instrument muzyczne 

Garncarze i twórcy ceramiki  

Drukarze 

Osoby zajmujące się sitodrukiem  

Graficy 

Osoby zajmujące się składem w drukarni 

 

 21.  Inne rodzaje rzemiosła i pokrewne branże (wykwalifikowani rzemieślnicy) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Piekarze  

Wyplatacze koszyków 

Rzeźnicy 

Wytwórcy mebli  

Wytwórcy papierosów 
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Krawcowe 

Cukiernicy  

Szewcy 

Rzemieślnicy pracujący w drewnie 

 

 22.  Operatorzy różnego rodzaju maszyn (wytwarzający półprodukty niezbędne w produkcji) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Operatorzy maszyn w przemyśle chemicznym (maszyn mieszających, podgrzewających, filtrujących, 

destylujących, etc.) 

Operatorzy pieców 

Operatorzy maszyn hutniczych 

Operatorzy maszyn górniczych 

Operatorzy instalacji  

Operatorzy elektrowni 

Operatorzy oczyszczalni ścieków 

Operatorzy stacji wiertniczych 

Operatorzy maszyn do cięcia drzewa 

 

23.  Operatorzy maszyn I monterzy (osoby związane z ostatnim etapem produkcji, zajmujące się 

wytworzeniem ostatecznego produktu) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Monterzy (maszyn, sprzętu, materiałów, etc.) 

Operatorzy maszyn produkcyjnych w przemyśle chemicznym (maszyn tworzących powłoki, 

galwanizujących, wykańczających, etc.  

Operatorzy maszyn pakujących w przemyśle spożywczym 

Operatorzy obrabiarek 

Operatorzy maszyn do obróbki tworzyw sztucznych 

Operatorzy pras drukarskich  

Operatorzy maszyn krawieckich 

Operatorzy maszyn tkackich 

Operatorzy maszyn do obróbki drewna 

 

24. Kierowcy i operatorzy maszyn, które mogą się przemieszczać (chodzi o maszyny, które mogą być 

przemieszczane w obrębie zakładu pracy) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Operatorzy buldożerów 

Kierowcy autobusów  

Operatorzy żurawi 

Operatorzy wózków widłowych 

Operatorzy lokomotyw 

Operatorzy zmotoryzowanego sprzętu rolniczego  

Maszyniści kolejowi 

Żeglarze 

Taksówkarze 

Kierowcy ciężarówek  

 

25.  Niewykwalifikowany personel zajmujący się sprzedażą i świadczeniem usług (pracownicy 

wykonujący proste, rutynowe czynności) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów) 

Sprzątaczki  

Domokrążcy 

Śmieciarze 

Osoby ręcznie zmywające naczynia 

Roznosiciele gazet 

Pucybuci 

Sprzedawcy oferujący swoje produkty przez telefon  



  

  40 

Osoby myjące okna 

 

26.  Pracownicy fizyczni w rolnictwie, rybołówstwie oraz pokrewnych branżach (wykonujący 

nieskomplikowane, rutynowe czynności z wykorzystaniem prostych narzędzi) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów) 

Robotnicy wykonujący prace wodne 

Osoby zajmujące się przycinaniem krzewów i gałęzi  

Pracownicy fizyczni w gospodarstwach rolnych  

Pracownicy fizyczni w wylęgarni ryb 

Osoby zbierające owoce 

Pracownicy szklarni 

Sezonowi pracownicy fizyczni 

 

27.  Robotnicy w górnictwie, budownictwie, produkcji oraz transporcie (wykonujący rutynowe 

zadania) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów) 

Osoby prowadzące pojazdy ciągnięte przez zwierzęta 

Robotnik sortujący butelki 

Robotnik budowlany  

Robotnik w fabryce 

Osoba przewożąca towary na wózku towarowym  

Pakowaczki  

Robotnik w górnictwie 

Kierowcy riksz 

Robotnicy wykonujący proste prace montażowe (np. w supermarketach) 

 

28.  Siły zbrojne 

  (Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
 

               29.  Inne (określ) 
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*SE8. Jakiego rodzaju pracę wykonywał pani (partner/ mąż)? Co konkretnie robił? / Gdzie pracował pani 

(partner/ mąż)? Co konkretnie robił? 

  

ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT PODA WIĘCEJ, NIŻ JEDNO ZAJĘCIE, PROSZĘ OPISAĆ TO 

KTÓREMU JEGO (PARTNER/ WSPÓŁMAŁŻONEK) POŚWIĘCA NAJWIECEJ CZASU (GŁÓWNA 

PRACA ZAROBKOWA).  

 

ANKIETER: PROSZĘ ZAPISAĆ DOSŁOWNĄ WYPOWIEDŹ RESPONDENTA, A NASTĘPNIE WYBRAĆ 

I ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIĄ KATEGORIĘ.  

 

 

ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, MYŚLIWSTWO ..................................................... 1 

RYBOŁÓWSTWO ..................................................................................................... 2 

GÓRNICTWO I WYDOBYCIE ................................................................................. 3 

PRODUKCJA ............................................................................................................. 4 

ENERGETYKA, GAZOWNICTWO I WODOCIĄGI ............................................... 5 

BUDOWNICTWO ...................................................................................................... 6 

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY,  

NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH ...................................................... 7 

HOTELARSTWO I PROWADZENIE RESTAURACJI............................................ 8 

TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE I ŁĄCZNOŚĆ ............................................... 9 

POŚREDNICTWO FINANSOWE ........................................................................... 10 

POŚREDNICTWO NIERUCHOMOŚCI.................................................................. 11 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA ............................... 12 

EDUKACJA .............................................................................................................. 13 

ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA ....................................................................... 14 

INNE ŚWIADCZENIA I USŁUGI ........................................................................... 15 

PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO ........................................... 16 

PRACA W PLACÓWKACH LUB NA KONTRAKTACH ZAGRANICZNYCH .. 17  

NIE WIEM .................................................................................................................99 

ODMOWA .................................................................................................................98 

IDŹ DO *FN1, NASTĘPNA SEKCJA  
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*SE9.  Jakiego rodzaju pracę wykonuje pani (partner/ mąż)? Jak nazywane jest stanowisko, na którym jest on 

zatrudniony? (W RAZIE KONIECZNOŚCI: Proszę mi powiedzieć co należy do jego obowiązków.)  

 

ANKIETER: JEŚLI (PARTNER/ MĄŻ) RESPONDENTA MA WIĘCEJ, NIŻ JEDNĄ PRACĘ, PROSZĘ 

OPISAĆ TĘ, W KTÓREJ (PARTNER/ MĄŻ) SPĘDZA NAJWIĘCEJ CZASU.  

 

W RAZIE KONIECZNOŚCI: Proszę spojrzeć na przykłady głównych kategorii na stronie 61, 62 i 63 i 

wybrać właściwą. Następnie proszę odnaleźć właściwy zawód z listy. 

 

ANKIETER: PROSZĘ ZAPISAĆ ODPOWIEDŹ RESPONDENTA W JEJ PEŁNYM BRZMIENIU, A 

NASTĘPNIE WYBRAĆ I ZAKODOWAĆ WSTĘPNIE ODPOWIEDNIĄ KATEGORIĘ. (WPISAĆ CYFRĘ 

WYBRANEJ KATEGORII I DOPISAĆ [.] – NP. [4.] A NASTĘPNIE WYBRAĆ WŁAŚCIWY ZAWÓD Z 

LISTY). 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

______WSTĘPNY KOD KATEGORII 

 

NIGDY NIE PRACOWAŁ ........................................................................................97 

NIE WIEM .................................................................................................................99 

ODMOWA .................................................................................................................98 

 

1. Ustawodawcy i urzędnicy państwowi wysokiego szczebla (przedstawiciele administracji państwowej 

wszystkich szczebli, z włączeniem szczebla lokalnego i samorządowego) 

   

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów) 

Kadra kierownicza wyższego szczebla w organizacji dobroczynnej 

Kadra kierownicza wyższego szczebla w Zrzeszeniu Pracodawców 

Kadra kierownicza wyższego szczebla w organizacjach zajmujących się ochroną środowiska 

Kadra kierownicza wyższego szczebla w organizacjach humanitarnych 

Liderzy partii politycznych  

Kadra kierownicza wyższego szczebla w innego rodzaju organizacjach specjalistycznych  

Kadra kierownicza wyższego szczebla organizacji i związków sportowych 

Liderzy związków i stowarzyszeń działających na rzecz handlu i przemysłu 

Liderzy związków branżowych handlowców 

Kadra kierownicza wyższego szczebla w organizacjach chroniących dziką przyrodę 

  

2. Kadra kierownicza (w organizacjach zatrudniających 3 lub więcej kierowników bądź też 11 lub więcej 

pracowników) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Szef zespołu menadżerów 

Dziekan 

Dyrektor firmy 

Dyrektor Działu Marketingu 

Dyrektorzy Działów Wykonawczych 

Dyrektor Działu Kadr 

Prezesi firm 

Dyrektorzy Działów Produkcji 

Dyrektorzy Działów Sprzedaży 

Kierownicy sekcji 
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3. Kadra kierownicza (w organizacjach zatrudniających 1 – 2 kierowników lub mniej, niż 11 pracowników) 

 

 (Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów) 
 Kierownicy w organizacjach zatrudniających tylko jedną osobę na stanowisku kierowniczym 

Kierownicy w organizacjach zatrudniających mniej, niż 11 pracowników 

Kierownicy z małych firmach  

 

4. Specjaliści w branżach technicznych, takich jak fizyka, matematyka, inżynieria (wymagane wykształcenie 

wyższe) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Architekci  

Chemicy 

Informatycy 

Programiści komputerowi 

Analitycy systemów komputerowych 

Technologowie  

Inżynierowie  

Pracownicy techniczni administracji publicznej 

Matematycy 

Fizycy  

Statystycy 

  

5.  Specjaliści w naukach przyrodniczych i służbie zdrowia (wymagane wykształcenie wyższe) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Agronomowie  

Biolodzy 

Botanicy 

Kręgarze 

Stomatolodzy 

Lekarze  

Położne 

Patolodzy 

Farmaceuci  

Dyplomowane pielęgniarki  

 Lekarze weterynarii 

  

6. Nauczyciele i specjaliści w zakresie nauczania (wymagane wykształcenie wyższe) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Nauczyciele i wykładowcy akademiccy 

Profesorowie wyższych uczelni 

Recenzenci akademiccy 

Specjaliści opracowujący plany rozwoju szkolnictwa 

Nauczyciele przedszkolni 

Nauczyciele szkół podstawowych  

Reedukatorzy 

Nauczyciele szkół średnich 

Kuratorzy oświaty 

Nauczyciele nauczania specjalnego 

  

7. Inni specjaliści i przedstawiciele wolnych zawodów (wymagane wykształcenie wyższe) 

  (Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Bankierzy 

Artyści (aktorzy, tancerze baletowi,  śpiewacy operowi , etc.) 

Dziennikarze 

Prawnicy 

Bibliotekarze 

Duchowni (z odpowiednim wykształceniem kierunkowym) 
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Dyplomowani pracownicy socjalni (z odpowiednim wykształceniem kierunkowym)  

Psychologowie 

Pracownicy administracji publicznej  

Doradcy zawodowi 

 

8.  Technicy w branżach technicznych, takich jak fizyka lub inżynieria (posiadający niezbędne uprawnienia) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Piloci lotnictwa 

Kontrolerzy lotów 

Inspektorzy budowlani 

Asystenci do spraw komputerowych 

Operatorzy sprzętu komputerowego  

Technicy 

Operatorzy sprzętu medycznego  

Fotografowie 

Technicy w naukach fizycznych 

Kontrolerzy jakości  

  

9. Technicy w naukach przyrodniczych i służbie zdrowia (posiadający niezbędne uprawnienia) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Asystentka położnej 

Dietetycy  

Uzdrowiciele duchowi 

Doradcy działający w rolnictwie 

Zielarze 

Technicy w naukach przyrodniczych 

Masażyści  

Asystenci medyczni 

Optycy 

Pielęgniarki 

Inspektorzy sanitarni  

 

10.  Technicy w szkolnictwie (posiadający niezbędne uprawnienia) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Instruktorzy nauki jazdy 

Instruktorzy lotnictwa 

Asystenci nauczycieli przedszkolnych 

Asystenci nauczycieli w szkole podstawowej 

Asystenci nauczycieli w żłobku 

Asystenci reedukatorów 

Asystenci nauczycieli specjalnych 

Nauczyciele osób niedowidzących 

Nauczyciele dla osób upośledzonych umysłowo 

Nauczyciele osób głuchych i niedosłyszących 

 

11. Inni technicy(posiadający niezbędne uprawnienia) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Sekretarki  

Księgowi (pracownicy biurowi działu księgowości zostali zaliczeni do kategorii 12) 

Pośrednicy pracy 

Animatorzy (którzy przedstawiają swoje widowiska na ulicy, w nocnych klubach, wędrownych trupach i 

cyrkach, etc.) 

Agenci ubezpieczeniowi 

Detektywi policyjni 

Agenci nieruchomości 

Osoby świeckie pracujące na rzecz związków wyznaniowych i kościołów  
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Pracownicy socjalni (nieposiadający dyplomu ukończenia studiów) 

Brokerzy giełdowi 

 

12. Pracownicy biurowi (którzy nie mają bezpośredniego kontaktu z klientem) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Pracownicy biurowi działu księgowości (księgowi zostali zaliczeni do kategorii 11) 

Archiwiści 

Listonosze 

Pracownicy poczty 

Pracownicy zaopatrzenia 

Pracownicy kadr 

Sekretarze 

Urzędnicy giełdowi 

Urzędnicy podatkowi 

Maszynistki 

  

 13.  Pracownicy działów obsługi klienta (którzy mają bezpośredni kontakt z klientami) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Kasjerzy bankowi 

Bukmacherzy 

Kasjerzy 

Urzędnicy obsługujący klientów „w okienku” 

Komornicy  

Windykatorzy  

Urzędnicy pocztowi obsługujący klientów „w okienku” 

Recepcjoniści 

Operatorzy central telefonicznych 

Sprzedawcy obsługujący kasy biletowe 

 

14.  Pracownicy świadczący usługi osobiście oraz pracownicy służb ochrony (osoby osobiście 

świadczące usługi) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Opiekunki do dzieci  

Kucharze 

Strażacy 

Stewardesy 

Fryzjerzy 

Pomoce domowe 

Pomoce pielęgniarskie i salowe 

Policjanci 

Ochroniarze 

Konduktorzy na kolei  

 

15.  Modelki, sprzedawcy, i osoby prezentujące towary (osoby prezentujące towary, informujące o 

produktach lub sprzedające coś) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Modelki zatrudnione w reklamie  

Modelki artystyczne 

Osoby dokonujące demonstracji produktów 

Modelki prezentujące modę  

Sprzedawcy mający swoje stoiska na rynkach i targach  

Sprzedawcy w handlu detalicznym 

Uliczni sprzedawcy owoców  

Uliczni sprzedawcy warzyw 

Sprzedawcy w handlu hurtowym 
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16. Wykwalifikowani pracownicy związani z rolnictwem i rybołówstwem, którzy sprzedają swoje 

wyroby (osoby wykonujące skomplikowane, niejednorodne działania) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów) 

Pszczelarze 

Hodowcy psów 

Rolnicy  

Rybacy 

Myśliwi  

Osoby prowadzące rejestry (rejestratorzy) 

Wykwalifikowani pracownicy rolni 

Wykwalifikowani pracownicy zatrudnieni w leśnictwie 

Poławiacze (osoby prowadzące połowy) 

 

17.  Osoby zajmujące się rolnictwem lub rybołówstwem na własny użytek (osoby samowystarczalne i 

nie wykorzystujące komercyjnie swoich wytworów, wypracowujące minimum egzystencjalne) 

 

(PROSZĘ ZAKODOWAĆ “OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ ROLNICTWEM LUB RYBOŁÓSTWEM 

NA WŁASNY UŻYTEK” JEŚLI DANA OSOBA NIE ZAJMUJE STANOWISKA 

KIEROWNICZEGO, NIE JEST OPERATOREM MASZYN A TAKŻE NIE CZERPIE KORZYŚCI 

ZE SPRZEDAŻY, ALE ZAPEWNIA SOBIE I SWOJEJ RODZINIE JEDZENIE, SCHRONIENIE I 

MINIMALNY DOCHÓD. CHODZI TU O OSOBY, KTÓRE Z POKOLENIA NA POKOLENIE 

POPRZEZ WSPÓLNĄ Z INNYMI CZŁONKAMI RODZINY PRACĘ NABYWAJĄ NIEZBĘDNE 

UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ROZUMIENIEM ZJAWISK W ŚRODOWISKU 

NATURALNYM ORAZ PROWADZENIEM UPRAW I HODOWLI, A TAKŻE SIŁĘ FIZYCZNĄ, 

ZRĘCZNOŚĆ I UMIEJETNOŚCI MANUALNE.)   

 

 ((Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)   

Samowystarczalni rolnicy   

Samowystarczalni pracownicy rolni 

Samowystarczalni rybacy 

Samowystarczalni pracownicy rybołówstwa  

Samowystarczalni myśliwi  

Samowystarczalni pracownicy myślistwa   

Samowystarczalni zbieracze dzikich roślin  

Samowystarczalni pasterze 

Samowystarczalni zbieracze flory i fauny wodnej  

Samowystarczalni poławiacze 

 

 18.  Pracownicy przemysłu wydobywczego i budowlanego (górnictwa, kopalnictwa i budownictwa) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Murarze 

Osoby czyszczące elewacje i zewnętrzne części budynków 

Stolarze 

Tynkarze  

Elektrycy 

Górnicy 

Malarze 

Hydraulicy  

Dekarze 

Kamieniarze 

 

19.  Pracownicy przemysłu maszynowego i pokrewnych dziedzin (produkcja, naprawa, łączność, 

obiekty użyteczności publicznej) 

 

 (Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Kowale 

Instalatorzy urządzeń elektrycznych 

Pracownicy linii elektrycznych 
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Mechanicy 

Kowale artystyczni 

Osoby pracujące z blachami 

Ślusarze 

Instalatorzy linii telefonicznych 

Osoby wytwarzające narzędzia  

Spawacze 

 

20.  Rzemiosło, rękodzieło, drukarstwo, zawody wymagające precyzji oraz pokrewne branże 

(rękodzieło, drukarstwo) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Dystrybutorzy filmowi 

Hutnicy szkła 

Twórcy rękodzieła  

Jubilerzy 

Osoby wytwarzające instrument muzyczne 

Garncarze i twórcy ceramiki  

Drukarze 

Osoby zajmujące się sitodrukiem  

Graficy 

Osoby zajmujące się składem w drukarni 

 

 21.  Inne rodzaje rzemiosła i pokrewne branże (wykwalifikowani rzemieślnicy) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  

Piekarze  

Wyplatacze koszyków 

Rzeźnicy 

Wytwórcy mebli  

Wytwórcy papierosów 

Krawcowe 

Cukiernicy  

Szewcy 

Rzemieślnicy pracujący w drewnie 

 

 22.  Operatorzy różnego rodzaju maszyn (wytwarzający półprodukty niezbędne w produkcji) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Operatorzy maszyn w przemyśle chemicznym (maszyn mieszających, podgrzewających, filtrujących, 

destylujących, etc.) 

Operatorzy pieców 

Operatorzy maszyn hutniczych 

Operatorzy maszyn górniczych 

Operatorzy instalacji  

Operatorzy elektrowni 

Operatorzy oczyszczalni ścieków 

Operatorzy stacji wiertniczych 

Operatorzy maszyn do cięcia drzewa 

 

23.  Operatorzy maszyn I monterzy (osoby związane z ostatnim etapem produkcji, zajmujące się 

wytworzeniem ostatecznego produktu) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Monterzy (maszyn, sprzętu, materiałów, etc.) 

Operatorzy maszyn produkcyjnych w przemyśle chemicznym (maszyn tworzących powłoki, 

galwanizujących, wykańczających, etc.  

Operatorzy maszyn pakujących w przemyśle spożywczym 

Operatorzy obrabiarek 

Operatorzy maszyn do obróbki tworzyw sztucznych 
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Operatorzy pras drukarskich  

Operatorzy maszyn krawieckich 

Operatorzy maszyn tkackich 

Operatorzy maszyn do obróbki drewna 

 

24. Kierowcy i operatorzy maszyn, które mogą się przemieszczać (chodzi o maszyny, które mogą być 

przemieszczane w obrębie zakładu pracy) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
Operatorzy buldożerów 

Kierowcy autobusów  

Operatorzy żurawi 

Operatorzy wózków widłowych 

Operatorzy lokomotyw 

Operatorzy zmotoryzowanego sprzętu rolniczego  

Maszyniści kolejowi 

Żeglarze 

Taksówkarze 

Kierowcy ciężarówek  

 

25.  Niewykwalifikowany personel zajmujący się sprzedażą i świadczeniem usług (pracownicy 

wykonujący proste, rutynowe czynności) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów) 

Sprzątaczki  

Domokrążcy 

Śmieciarze 

Osoby ręcznie zmywające naczynia 

Roznosiciele gazet 

Pucybuci 

Sprzedawcy oferujący swoje produkty przez telefon  

Osoby myjące okna 

 

26.  Pracownicy fizyczni w rolnictwie, rybołówstwie oraz pokrewnych branżach (wykonujący 

nieskomplikowane, rutynowe czynności z wykorzystaniem prostych narzędzi) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów) 

Robotnicy wykonujący prace wodne 

Osoby zajmujące się przycinaniem krzewów i gałęzi  

Pracownicy fizyczni w gospodarstwach rolnych  

Pracownicy fizyczni w wylęgarni ryb 

Osoby zbierające owoce 

Pracownicy szklarni 

Sezonowi pracownicy fizyczni 

 

27.  Robotnicy w górnictwie, budownictwie, produkcji oraz transporcie (wykonujący rutynowe 

zadania) 

 

(Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów) 

Osoby prowadzące pojazdy ciągnięte przez zwierzęta 

Robotnik sortujący butelki 

Robotnik budowlany  

Robotnik w fabryce 

Osoba przewożąca towary na wózku towarowym  

Pakowaczki  

Robotnik w górnictwie 

Kierowcy riksz 

Robotnicy wykonujący proste prace montażowe (np. w supermarketach) 

 

28.  Siły zbrojne 
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  (Przykłady stanowisk w tej kategorii zawodów)  
 

               29.  Inne (określ) 
 

*SE10. Jakiego rodzaju pracę wykonuje pani (partner/ mąż)? Co konkretnie robi? / Gdzie pracuje pani (partner/ 

mąż)? Co konkretnie robi? 

  

ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT PODA WIĘCEJ, NIŻ JEDNO ZAJĘCIE, PROSZĘ OPISAĆ TO 

KTÓREMU (PARTNER/ WSPÓŁMAŁŻONEK) POŚWIĘCA NAJWIECEJ CZASU (GŁÓWNA PRACA 

ZAROBKOWA).  

 

ANKIETER: PROSZĘ ZAPISAĆ DOSŁOWNĄ WYPOWIEDŹ RESPONDENTA, A NASTĘPNIE WYBRAĆ 

I ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIĄ KATEGORIĘ.  
 

 
 

 
 

 
 

ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, MYŚLIWSTWO ..................................................... 1 

RYBOŁÓWSTWO ..................................................................................................... 2 

GÓRNICTWO I WYDOBYCIE ................................................................................. 3 

PRODUKCJA ............................................................................................................. 4 

ENERGETYKA, GAZOWNICTWO I WODOCIĄGI ............................................... 5 

BUDOWNICTWO ...................................................................................................... 6 

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY,  

NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH ...................................................... 7 

HOTELARSTWO I PROWADZENIE RESTAURACJI............................................ 8 

TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE I ŁĄCZNOŚĆ ............................................... 9 

POŚREDNICTWO FINANSOWE ........................................................................... 10 

POŚREDNICTWO NIERUCHOMOŚCI.................................................................. 11 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA ............................... 12 

EDUKACJA .............................................................................................................. 13 

ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA ....................................................................... 14 

INNE ŚWIADCZENIA I USŁUGI ........................................................................... 15 

PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO ........................................... 16 

PRACA W PLACÓWKACH LUB NA KONTRAKTACH ZAGRANICZNYCH .. 17  

NIE WIEM .................................................................................................................99 

ODMOWA .................................................................................................................98 

 

*SE11. W przybliżeniu ile godzin tygodniowo pracuje zarobkowo pani (partner/ mąż) w przeciętnym tygodniu? 

(Wystarczy, że poda mi pani przybliżoną liczbę godzin.) 

 

W RAZIE KONIECZNOŚCI: Praca zarobkowa obejmuje również prowadzenie własnej działalności 

gospodarczej.        

W RAZIE KONIECZNOŚCI: Proszę by powiedziała mi pani ile godzin rzeczywiście pracuje pani (partner/ 

mąż), nie zaś za ile godzin pracy jest on wynagradzany.  

 

ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT PRACUJE MNIEJ, NIŻ 1 GODZINĘ TYGODNIOWO PROSZĘ 

ZAKODOWAĆ „97” 

  

     LICZBA GODZIN W PRZECIĘTNYM TYGODNIU IDŹ DO *EM23 

 

NIE WIEM ..................... 99 IDŹ DO *EM23 

ODMOWA ..................... 98 IDŹ DO *EM23 

 

 

END OF SECTION 

 

IDŹ DO *FN1, NEXT SECTION 


