IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)
DN001_Intro
Chciał(a)bym jeszcze powtórzyć, że uczestnictwo w tym badaniu jest dobrowolne, a wszystkie informacje są
poufne. [Pana/Pani] odpowiedzi będą wykorzystane tylko do celów naukowych. Jeśli dojdziemy do pytania, na
które nie chce [Pan/Pani] udzielić odpowiedzi, proszę dać mi znać i przejdziemy do kolejnego pytania.
Chciał(a)bym rozpocząć od zadania kilku pytań dotyczących [Pana/Pani] przeszłości.
1. Kontynuuj
ELSE
DN001a_Intro
Chciał(a)bym jeszcze powtórzyć, że uczestnictwo w tym badaniu jest dobrowolne, a wszystkie informacje są
poufne. [Pana/Pani] odpowiedzi będą wykorzystane tylko do celów naukowych. Jeśli dojdziemy do pytania, na
które nie chce [Pan/Pani] udzielić odpowiedzi, proszę dać mi znać i przejdziemy do kolejnego pytania.
Chciał(a)bym rozpocząć od zadania kilku pytań dotyczących [Pana/Pani] przeszłości. W czasie naszego
ostatniego wywiadu pytaliśmy Pana/Panią o najważniejsze wydarzenia z [Pana/Pani] życia. By skrócić dzisiejszy
wywiad chciał(a)bym móc wykorzystać zebrane już informacje by nie pytać ponownie o to samo. Czy [Pan/Pani]
się zgadza?
1. Tak
5. Nie

DN001b_Intro
Chciał(a)bym zacząć od pytań o kilka podstawowych informacji.
1. Kontynuuj
ENDIF
LOOP
DN042_Gender
OBSERWACJA
ANKIETER: Zanotuj płeć respondenta (zapytaj, jeśli nie jesteś pewien)
1. Mężczyzna
2. Kobieta

DN043_BirthConf
Chciał(a)bym tylko sprawdzić: [Urodził się Pan/Urodziła się Pani] w: [ [FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]
/FLDefault[13]/FLDefault[14]/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]
/FLDefault[21]] ] [STR (piYear)] r.?
1. Tak
5. Nie

IF MN101_Longitudinal = 0
DN004_CountryOfBirth
Czy [urodził się Pan/urodziła się Pani] w Polsce?
1. Tak
5. Nie

IF DN004_CountryOfBirth = a5
DN005_OtherCountry
W jakim kraju się [Pan urodził/Pani urodziła]? Proszę podać nazwę kraju, do którego należało [Pana/Pani]
miejsce urodzenia w chwili [Pana/Pani] narodzin?

STRING
DN006_YearToCountry
W którym roku [przeniósł się Pan/przeniosła się Pani] do Polski?
1875..2011
ENDIF
DN007_Citizenship
Czy ma [Pan/Pani] obywatelstwo polskie?
1. Tak
5. Nie

IF DN007_Citizenship = a5
DN008_OtherCitizenship
Jakie ma [Pan/Pani] obywatelstwo?
STRING
ENDIF
DN009_WhereLived
PYTANIE NIE DOTYCZY POLSKI - WCIŚNIJ Ctrl-R (ODMOWA)

DN010_HighestEdu
Proszę spojrzeć na kartę 2. Jaka jest najwyższa z tych szkół, której świadectwo ukończenia [Pan uzyskał/Pani
uzyskała]?
6. Szkoła podstawowa
9. Gimnazjum
10. Zasadnicza szkoła zawodowa
11. Technikum
12. Liceum zawodowe
13. Liceum ogólnokształcące
95. Jak dotąd brak świadectwa ukończenia/nadal w szkole
96. Żadna
97. Inna (również za granicą)

IF DN010_HighestEdu = a97
DN011_OtherHighestEdu
Co to była za szkoła, której świadectwo ukończenia [Pan uzyskał/Pani uzyskała]?
STRING
ENDIF
DN012_FurtherEdu
Proszę spojrzeć na kartę 3. Które z wymienionych dyplomów szkół wyższych lub poziomów wykształcenia
zawodowego [Pan/Pani] posiada?
ANKIETER: Zakoduj wszystkie odpowiedzi
1. Studium medyczne lub pielęgniarskie
3. Inna szkoła pomaturalna lub policealna
4. Politechnika
5. Uniwersytet
6. Akademia medyczna
7. Inna Akademia (ekonomiczna, rolnicza, itp.) zakończona stopniem inżyniera lub magistra
8. Wyższa szkoła pedagogiczna
9. Tytuł czeladnika w zawodzie
10. Tytuł mistrza w zawodzie
95. Nadal studiuje
96. Żaden
97. Inny (również za granicą)

IF 97 IN DN012_FurtherEdu
DN013_WhichOtherEdu
Jaki inny dyplom szkoły wyższej lub poziom wykształcenia zawodowego [Pan/Pani] posiada?
STRING
ENDIF
DN041_YearsEdu
Łącznie przez ile lat [uczył się Pan/uczyła się Pani] w szkole lub szkołach dziennych?
ANKIETER: Edukacja w szkole dziennej:
* obejmuje: praktyki zawodowe, zajęcia nadzorowane, egzaminy;
* nie obejmuje: pracy na pełen etat, nauczania domowego, nauczania na odległość, specjalistycznych szkoleń
zawodowych w pracy, zajęć wieczorowych, prywatnych szkoleń zawodowych w niepełnym zakresie,
elastycznych lub zaocznych studiów wyższe, itp.
0..25
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 1
DN044_MaritalStatus
Czy od czasu naszego ostatniego wywiadu w {FL_DN044_2} r. zmienił się [Pana/Pani] stan cywilny?
1. Tak, stan cywilny się zmienił
5. Nie, stan cywilny się nie zmienił
ENDIF
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (DN044_MaritalStatus = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)
DN014_MaritalStatus
Proszę spojrzeć na kartę 4. Jaki jest [Pana/Pani] stan cywilny?
1. Żonaty/zamężna i mieszka razem ze współmałżonkiem
3. Żonaty/zamężna i nie mieszka razem ze współmałżonkiem
4. Nigdy nie zawarł/a związku małżeńskiego
5. Rozwiedziony/Rozwiedziona
6. Wdowiec/Wdowa

IF DN014_MaritalStatus = a1
IF MN026_FirstResp = 1
DN015_YearOfMarriage
W którym roku [zawarł Pan/zawarła Pani] związek małżeński?
1890..2011
ENDIF
ENDIF
IF DN014_MaritalStatus.ORD = 2
DN016_YearOfPartnership
PYTANIE NIE DOTYCZY POLSKI - WCIŚNIJ Ctrl-R (ODMOWA)
1890..2011
ELSE
IF DN014_MaritalStatus = a3
DN017_YearOfMarriage
W którym roku [zawarł Pan/zawarła Pani] związek małżeński?
1890..2011
ELSE
IF DN014_MaritalStatus = a5
DN018_DivorcedSinceWhen
W którym roku się [Pan rozwiódł/Pani rozwiodła]?

ANKIETER: Jeśli więcej niż jeden rozwód, wprowadź rok ostatniego rozwodu
1890..2011
ELSE
IF DN014_MaritalStatus = a6
DN019_WidowedSinceWhen
W którym roku [został Pan/została Pani] [wdową/wdowcem]?
ANKIETER: Wprowadź rok śmierci partnera
1890..2011
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((DN014_MaritalStatus = a3) OR (DN014_MaritalStatus = a5)) OR
(DN014_MaritalStatus = a6))
DN020_AgePart
W którym roku [urodziła/urodził] się [Pani/Pana/Pani/Pana/Pani/Pana] [były/była/zmarły/zmarła] [mąż/żona
/mąż/żona/mąż/żona]?
ANKIETER: Wprowadź rok urodzenia ostatniego współmałżonka
1875..2011
DN021_HighestEduPart
Proszę spojrzeć na kartę 2. Jaka jest najwyższa z tych szkół, której świadectwo ukończenia [Pani/Pana
/Pani/Pana/Pani/Pana] [były/była/zmarły/zmarła] [mąż/żona/mąż/żona/mąż/żona] [uzyskała/uzyskał]?
6. Szkoła podstawowa
9. Gimnazjum
10. Zasadnicza szkoła zawodowa
11. Technikum
12. Liceum zawodowe
13. Liceum ogólnokształcące
95. Jak dotąd brak świadectwa ukończenia/nadal w szkole
96. Żaden
97. Inny (również za granicą)

IF DN021_HighestEduPart = a97
DN022_OtherHighestEduPart
Co to była za szkoła, której świadectwo ukończenia [Pani/Pana/Pani/Pana/Pani/Pana] [były/była/zmarły
/zmarła] [mąż/żona/mąż/żona/mąż/żona] [uzyskała/uzyskał]?
STRING
ENDIF
DN023_FurtherEduPart
Proszę spojrzeć na kartę 3. Które z wymienionych dyplomów szkół wyższych lub poziomów wykształcenia
zawodowego [Pani/Pana/Pani/Pana/Pani/Pana] [były/była/zmarły /zmarła] [mąż posiada/żona posiada/mąż
posiada/żona posiada/mąż posiadał/żona posiadała]?
ANKIETER: Zakoduj wszystkie odpowiedzi
1. Studium medyczne lub pielęgniarskie
3. Inna szkoła pomaturalna lub policealna
4. Politechnika
5. Uniwersytet
6. Akademia medyczna
7. Inna Akademia (ekonomiczna, rolnicza, itp.) zakończona stopniem inżyniera lub magistra
8. Wyższa szkoła pedagogiczna
9. Tytuł czeladnika w zawodzie
10. Tytuł mistrza w zawodzie
95. Nadal studiuje
96. Żaden
97. Inny (również za granicą)

IF 97 IN DN023_FurtherEduPart
DN024_WhichOtherEduPart
Jaki inny dyplom szkoły wyższej lub poziom wykształcenia zawodowego [Pani/Pana/Pani/Pana/Pani/Pana]
[były/była/zmarły /zmarła] [mąż/żona/mąż/żona/mąż/żona] posiada?
STRING
ENDIF
DN025_LastJobPartner
Jaka była ostatnia praca, którą [Pani/Pana/Pani/Pana/Pani/Pana] [były/była/zmarły /zmarła] [mąż
wykonywał/żona wykonywała/mąż wykonywał/żona wykonywała/mąż wykonywał/żona wykonywała]? Proszę
podać dokładny opis.
ANKIETER: Np. nie "urzędnik", ale "agent spedycyjny", nie "pracownik fizyczny", ale "mechanik maszyn". W
przypadku sfery budżetowej proszę zapytać o pierwszy oficjalny tytuł, np. "inspektor policji" albo "nauczyciel".
Tylko jeżeli osoba nigdy nie pracowała, proszę wprowadzić "zajmował/a się domem".
STRING
ENDIF
IF MN002_Person[1].MaritalStatus = a3
DN040_PartnerOutsideHH
Czy ma [Pan partnerkę, która/Pani partnera, który] mieszka poza tym gospodarstwem domowym?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
IF (SN IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
SN014_Privacy
ANKIETER: Na kolejne pytania respondent powinien odpowiadać na osobności. Jeśli na tym etapie w pokoju są
jakiekolwiek inne osoby, proszę poinformuj je, że części wywiadu mają charakter osobisty i każdy respondent
powinien odpowiadać na nie na osobności.
Początek sekcji bez udziału pełnomocnika. Udział pełnomocnika nie jest dozwolony. Jeżeli respondent nie jest w
stanie samodzielnie odpowiedzieć na którekolwiek z tych pytań, naciśnij CTRL+K przy każdym pytaniu.

1. Nie ma konieczności tłumaczenia, wywiad na osobności
2. Charakter wywiadu wyjaśniony osobom trzecim, które opuściły pokój
3. Charakter wywiadu wyjaśniony osobom trzecim, które nie opuściły pokoju

SN001_Introduction
Zadam teraz szereg pytań dotyczących [Pana/Pani] relacji z innymi ludźmi. Większość osób omawia dobre i złe
zdarzenia ze swojego życia, swoje problemy lub istotne sprawy z innymi ludźmi. Biorąc pod uwagę ostatnie 12
miesięcy, kim są osoby, z którymi najczęściej [omawiał Pan/omawiała Pani] takie ważne sprawy? Mogą to być
członkowie rodziny, przyjaciele, sąsiedzi lub inni znajomi. Będziemy rozmawiać o nich używając ich imion.
1. Kontynuuj
ELSE
LOOP cnt:= 1 TO 6
ELSE
LOOP
ELSE
ELSE
SN002a_NoMore

Czy są jeszcze jakieś inne osoby (z którymi [rozmawia Pan/rozmawia Pani] o rzeczach, które są dla
[Pana/Pani] ważne)?
ANKIETER: Zaznacz "1. Tak" natychmiast, kiedy oczywiste jest, że jest więcej takich osób.
1. Tak
5. Nie
ENDIF
ENDIF
IF SN002a_NoMore = a1
ELSE
SN002_Roster
Proszę podać imię osoby, z którą NAJCZĘŚCIEJ [rozmawia Pan/rozmawia Pani] o rzeczach, które są dla
[Pana/Pani] ważne:
ANKIETER: [Jeśli Respondent nie potrafi nikogo wskazać, wpisz 991]
STRING
ENDIFELSE
SN005_NetworkRelationship
Jaki jest związek [Pana/Pani] z osobą o imieniu {SN002_Roster}?
ANKIETER: Podpowiedz w razie potrzeby: zatem ta osoba to {FL_SN005_2}...
1. Małżonek/Partner
2. Matka
3. Ojciec
4. Teściowa
5. Teść
6. Macocha
7. Ojczym
8. Brat
9. Siostra
10. Dziecko
11. Pasierb lub pasierbica/dziecko aktualnego partnera
12. Zięć
13. Synowa
14. Wnuk/wnuczka
15. Dziadek/babcia
16. Ciocia
17. Wujek
18. Bratanica/siostrzenica
19. Bratanek/siostrzeniec
20. Inny krewny
21. Przyjaciel/znajomy
22. (Były)kolega/współpracownik
23. Sąsiad
24. Eks-małżonek/eks-partner
25. Ksiądz, duszpasterz lub inny duchowny
26. Terapeuta lub profesjonalna pomoc
27. Pomoc domowa/domowy opiekun zdrowotny
96. Żadne z powyższych
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
SN003a_AnyoneElse
Czy jest (jeszcze) ktoś, kto jest dla [Pana/Pani] bardzo ważny z jakiegoś innego powodu?
1. Tak
5. Nie

IF SN003a_AnyoneElse = a1

SN003_AnyoneElse
Proszę podać mi imię osoby, która jest dla [Pana/Pani] również ważna z jakiegoś innego powodu, być może
kogoś, z kim czuje się [Pan szczególnie blisko związany/Pani szczególnie blisko związana].
STRING
IF SN003_AnyoneElse = RESPONSE
LOOP
ELSE
ELSE
SN002a_NoMore
Czy są jeszcze jakieś inne osoby (z którymi [rozmawia Pan/rozmawia Pani] o rzeczach, które są dla
[Pana/Pani] ważne)?
ANKIETER: Zaznacz "1. Tak" natychmiast, kiedy oczywiste jest, że jest więcej takich osób.
1. Tak
5. Nie
ENDIF
ENDIF
IF SN002a_NoMore = a1
ELSE
SN002_Roster
Proszę podać imię osoby, z którą NAJCZĘŚCIEJ [rozmawia Pan/rozmawia Pani] o rzeczach, które są dla
[Pana/Pani] ważne:
ANKIETER: [Jeśli Respondent nie potrafi nikogo wskazać, wpisz 991]
STRING
ENDIFELSE
SN005_NetworkRelationship
Jaki jest związek [Pana/Pani] z osobą o imieniu {SN002_Roster}?
ANKIETER: Podpowiedz w razie potrzeby: zatem ta osoba to {FL_SN005_2}...
1. Małżonek/Partner
2. Matka
3. Ojciec
4. Teściowa
5. Teść
6. Macocha
7. Ojczym
8. Brat
9. Siostra
10. Dziecko
11. Pasierb lub pasierbica/dziecko aktualnego partnera
12. Zięć
13. Synowa
14. Wnuk/wnuczka
15. Dziadek/babcia
16. Ciocia
17. Wujek
18. Bratanica/siostrzenica
19. Bratanek/siostrzeniec
20. Inny krewny
21. Przyjaciel/znajomy
22. (Były)kolega/współpracownik
23. Sąsiad
24. Eks-małżonek/eks-partner
25. Ksiądz, duszpasterz lub inny duchowny
26. Terapeuta lub profesjonalna pomoc
27. Pomoc domowa/domowy opiekun zdrowotny
96. Żadne z powyższych
ENDIF
ENDIF

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
IF newRostercounter > 1
SN004_n_InRoster
ANKIETER: Proszę sprawdzić listę poniżej pod kątem duplikatów (tzn. zaznacz jedną z osób wpisanych
dwukrotnie, aby ją usunąć z listy).
0. ^FLDefault[61]
^FLRoster[1]
^FLRoster[2]
^FLRoster[3]
^FLRoster[4]
^FLRoster[5]
^FLRoster[6]
^FLRoster[7]
ENDIF
IF Sizeofsocialnetwork > 0
SN008_Intro_closeness
Chciał(a)bym teraz zadać jeszcze kilka pytań dotyczących osób, które są [Panu/Pani] bliskie.
1. Kontynuuj

LOOP cnt:= 1 TO 7
IF cnt < (Sizeofsocialnetwork + 1)
LOOP
IF FLRosterName <> ''
ELSE
SN005a_Gender
ANKIETER: Zakoduj płeć osoby o imieniu {FLRosterName} (zapytaj, jeśli masz wątpliwości).
1. Mężczyzna
2. Kobieta

SN006_NetworkProximity
Proszę spojrzeć na kartę 5.
Gdzie mieszka {FLRosterName}?
1. W tym samym gospodarstwie domowym
2. W tym samym budynku
3. Mniej niż 1 km stąd
4. Między 1 a 5 km stąd
5. Między 5 a 25 km stąd
6. Między 25 a 100 km stąd
7. Między 100 a 500 km stąd
8. Ponad 500 km stąd
ENDIF
IF NOT (SN006_NetworkProximity = a1)
SN007_NetworkContact
Jak często w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy [miał Pan/miała Pani] kontakt z osobą o imieniu
{FLRosterName} osobiście, telefonicznie lub drogą pocztową?
ANKIETER: Jakikolwiek rodzaj kontaktu, w tym na przykład e-mail, sms lub inne sposoby
1. Codziennie
2. Kilka razy w tygodniu
3. Mniej więcej raz w tygodniu

4. Mniej więcej raz na dwa tygodnie
5. Mniej więcej raz w miesiącu
6. Rzadziej niż raz w miesiącu
7. Ani razu
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
IF FLRosterName <> ''
SN009_Network_Closeness
Jak blisko czuje się [Pan związany/Pani związana] z osobą o imieniu {FLRosterName}?
ANKIETER: Odczytaj
1. Niezbyt blisko
2. Dość blisko
3. Bardzo blisko
4. Niezwykle blisko
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF Sizeofsocialnetwork = 0
SN017_Network_Satisfaction
[Zaznaczył Pan, że nie ma osoby, z którą rozmiawia Pan o ważnych sprawach i nie ma osoby, która jest dla
Pana ważna z innego powodu./Zaznaczyła Pani, że nie ma osoby z którą rozmiawia Pani o ważnych sprawach i
nie ma osoby, która jest dla Pani ważna z innego powodu.] Na skali od 0-10, gdzie 0 oznacza pełne
niezadowolenie, a 10 oznacza pełne zadowolenie, proszę powiedzieć w jakim stopniu jest [Pan
zadowolony/Pani zadowolona] z takiego stanu rzeczy?
0..10
ELSE
SN012_Network_Satisfaction
Ogólnie rzecz biorąc, w jakim stopniu jest [Pan zadowolony z relacji z osobą, o której właśnie mówiliśmy/Pan
zadowolony z relacji z osobami, o których właśnie mówiliśmy/Pani zadowolona z relacji z osobą, o której właśnie
mówiliśmy/Pani zadowolona z relacji z osobami, o których właśnie mówiliśmy]?
Proszę odpowiedzieć w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza całkowite niezadowolenie, a 10 oznacza całkowite
zadowolenie.
0..10
ENDIF
SN013_Non_proxy
ANKIETER: Koniec sekcji bez udziału pełnomocnika.
Kto odpowiadał na pytania w tej sekcji?
1. Respondent
2. Sekcja bez odpowiedzi (wywiad z pełnomocnikiem)

SN015_Who_present
ANKIETER: SPRAWDŹ: KTO BYŁ OBECNY W CZASIE TEJ SEKCJI?
Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi.
1. Tylko respondent
2. Obecność partnera
3. Obecność dziecka/dzieci
4. Obecność innych osób
ENDIF

ENDLOOP
ENDIF
IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF (MN101_Longitudinal = 0) OR (((((MN101_Longitudinal = 1) AND
(Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0)) OR (Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive
<> 0)) OR (Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5)) OR
(Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5))
DN039_Intro2
Teraz mam kilka pytań na temat [Pana/Pani] rodziców i rodzeństwa.
1. Kontynuuj
ENDIF
LOOP
IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5
IF (MN017_FatherinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 1)
LOOP
IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))
DN026_NaturalParentAlive
Czy [Pana/Pani] [biologiczna/biologiczny] [matka/ojciec] nadal żyje?
1. Tak
5. Nie

IF DN026_NaturalParentAlive = a5
DN027_AgeOfDeathParent
Ile lat [miała/miał] [Pana/Pani] [matka, kiedy zmarła/ojciec, kiedy zmarł]?
10..120
ELSE
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent
Ile lat ma teraz [Pana/Pani] [matka/ojciec]?
18..120
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0
DN028_AgeOfNaturalParent
Ile lat ma teraz [Pana/Pani] [matka/ojciec]?
18..120
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
Jaką pracę [wykonywała/wykonywał] [Pana/Pani], gdy [był Pan w wieku/była Pani w wieku] około 10 lat?
Proszę podać dokładny opis.
ANKIETER: Np. nie "urzędnik", ale "agent spedycyjny", nie "pracownik fizyczny", ale "mechanik maszyn". W
przypadku sfery budżetowej proszę zapytać o pierwszy oficjalny tytuł, np. "inspektor policji" albo "nauczyciel".
Tylko jeżeli osoba nigdy nie pracowała, proszę wprowadzić "zajmował/a się domem".

STRING
ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))
IF DN026_NaturalParentAlive = a1
DN030_LivingPlaceParent
Proszę spojrzeć na kartę 5. Gdzie mieszka [Pana/Pani] [matka/ojciec]?
1. W tym samym gospodarstwie domowym
2. W tym samym budynku
3. Mniej niż 1 km stąd
4. Między 1 a 5 km stąd
5. Między 5 a 25 km stąd
6. Między 25 a 100 km stąd
7. Między 100 a 500 km stąd
8. Ponad 500 km stąd

IF DN030_LivingPlaceParent > a1
DN032_ContactDuringPast12Months
Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy [miał Pan kontakt z Pana/miała Pani kontakt z Pani]
[matką/ojcem], osobisty, telefoniczny lub korespondencyjny?
ANKIETER: Dowolny typ kontaktu, w tym np. e-mail, sms lub mms
1. Codziennie
2. Kilka razy w tygodniu
3. Mniej więcej raz w tygodniu
4. Mniej więcej raz na dwa tygodnie
5. Mniej więcej raz w miesiącu
6. Rzadziej niż raz w miesiącu
7. Ani razu
ENDIF
DN033_HealthParent
Jak [opisałby Pan stan zdrowia Pana/opisałaby Pani stan zdrowia Pani] [matki/ojca]? Czy jest on:
ANKIETER: Odczytaj
1. Doskonały
2. Bardzo dobry
3. Dobry
4. Zadowalający
5. Zły
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent
Jak [opisałby Pan stan zdrowia Pana/opisałaby Pani stan zdrowia Pani] [matki/ojca]? Czy jest on:
ANKIETER: Odczytaj
1. Doskonały
2. Bardzo dobry
3. Dobry
4. Zadowalający
5. Zły
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF (MN019_FatherinLawinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 0)

LOOP
IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))
DN026_NaturalParentAlive
Czy [Pana/Pani] [biologiczna/biologiczny] [matka/ojciec] nadal żyje?
1. Tak
5. Nie

IF DN026_NaturalParentAlive = a5
DN027_AgeOfDeathParent
Ile lat [miała/miał] [Pana/Pani] [matka, kiedy zmarła/ojciec, kiedy zmarł]?
10..120
ELSE
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent
Ile lat ma teraz [Pana/Pani] [matka/ojciec]?
18..120
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0
DN028_AgeOfNaturalParent
Ile lat ma teraz [Pana/Pani] [matka/ojciec]?
18..120
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
Jaką pracę [wykonywała/wykonywał] [Pana/Pani], gdy [był Pan w wieku/była Pani w wieku] około 10 lat?
Proszę podać dokładny opis.
ANKIETER: Np. nie "urzędnik", ale "agent spedycyjny", nie "pracownik fizyczny", ale "mechanik maszyn". W
przypadku sfery budżetowej proszę zapytać o pierwszy oficjalny tytuł, np. "inspektor policji" albo
"nauczyciel". Tylko jeżeli osoba nigdy nie pracowała, proszę wprowadzić "zajmował/a się domem".
STRING
ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))
IF DN026_NaturalParentAlive = a1
DN030_LivingPlaceParent
Proszę spojrzeć na kartę 5. Gdzie mieszka [Pana/Pani] [matka/ojciec]?
1. W tym samym gospodarstwie domowym
2. W tym samym budynku
3. Mniej niż 1 km stąd
4. Między 1 a 5 km stąd
5. Między 5 a 25 km stąd
6. Między 25 a 100 km stąd
7. Między 100 a 500 km stąd
8. Ponad 500 km stąd

IF DN030_LivingPlaceParent > a1
DN032_ContactDuringPast12Months

Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy [miał Pan kontakt z Pana/miała Pani kontakt z Pani]
[matką/ojcem], osobisty, telefoniczny lub korespondencyjny?
ANKIETER: Dowolny typ kontaktu, w tym np. e-mail, sms lub mms
1. Codziennie
2. Kilka razy w tygodniu
3. Mniej więcej raz w tygodniu
4. Mniej więcej raz na dwa tygodnie
5. Mniej więcej raz w miesiącu
6. Rzadziej niż raz w miesiącu
7. Ani razu
ENDIF
DN033_HealthParent
Jak [opisałby Pan stan zdrowia Pana/opisałaby Pani stan zdrowia Pani] [matki/ojca]? Czy jest on:
ANKIETER: Odczytaj
1. Doskonały
2. Bardzo dobry
3. Dobry
4. Zadowalający
5. Zły
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent
Jak [opisałby Pan stan zdrowia Pana/opisałaby Pani stan zdrowia Pani] [matki/ojca]? Czy jest on:
ANKIETER: Odczytaj
1. Doskonały
2. Bardzo dobry
3. Dobry
4. Zadowalający
5. Zły
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5
IF (MN016_MotherinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 1)
LOOP
IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))
DN026_NaturalParentAlive
Czy [Pana/Pani] [biologiczna/biologiczny] [matka/ojciec] nadal żyje?
1. Tak
5. Nie

IF DN026_NaturalParentAlive = a5
DN027_AgeOfDeathParent
Ile lat [miała/miał] [Pana/Pani] [matka, kiedy zmarła/ojciec, kiedy zmarł]?
10..120
ELSE
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

DN028_AgeOfNaturalParent
Ile lat ma teraz [Pana/Pani] [matka/ojciec]?
18..120
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0
DN028_AgeOfNaturalParent
Ile lat ma teraz [Pana/Pani] [matka/ojciec]?
18..120
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
Jaką pracę [wykonywała/wykonywał] [Pana/Pani], gdy [był Pan w wieku/była Pani w wieku] około 10 lat?
Proszę podać dokładny opis.
ANKIETER: Np. nie "urzędnik", ale "agent spedycyjny", nie "pracownik fizyczny", ale "mechanik maszyn". W
przypadku sfery budżetowej proszę zapytać o pierwszy oficjalny tytuł, np. "inspektor policji" albo "nauczyciel".
Tylko jeżeli osoba nigdy nie pracowała, proszę wprowadzić "zajmował/a się domem".
STRING
ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))
IF DN026_NaturalParentAlive = a1
DN030_LivingPlaceParent
Proszę spojrzeć na kartę 5. Gdzie mieszka [Pana/Pani] [matka/ojciec]?
1. W tym samym gospodarstwie domowym
2. W tym samym budynku
3. Mniej niż 1 km stąd
4. Między 1 a 5 km stąd
5. Między 5 a 25 km stąd
6. Między 25 a 100 km stąd
7. Między 100 a 500 km stąd
8. Ponad 500 km stąd

IF DN030_LivingPlaceParent > a1
DN032_ContactDuringPast12Months
Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy [miał Pan kontakt z Pana/miała Pani kontakt z Pani]
[matką/ojcem], osobisty, telefoniczny lub korespondencyjny?
ANKIETER: Dowolny typ kontaktu, w tym np. e-mail, sms lub mms
1. Codziennie
2. Kilka razy w tygodniu
3. Mniej więcej raz w tygodniu
4. Mniej więcej raz na dwa tygodnie
5. Mniej więcej raz w miesiącu
6. Rzadziej niż raz w miesiącu
7. Ani razu
ENDIF
DN033_HealthParent
Jak [opisałby Pan stan zdrowia Pana/opisałaby Pani stan zdrowia Pani] [matki/ojca]? Czy jest on:
ANKIETER: Odczytaj
1. Doskonały
2. Bardzo dobry

3. Dobry
4. Zadowalający
5. Zły
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent
Jak [opisałby Pan stan zdrowia Pana/opisałaby Pani stan zdrowia Pani] [matki/ojca]? Czy jest on:
ANKIETER: Odczytaj
1. Doskonały
2. Bardzo dobry
3. Dobry
4. Zadowalający
5. Zły
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF (MN018_MotherinLawinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 0)
LOOP
IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))
DN026_NaturalParentAlive
Czy [Pana/Pani] [biologiczna/biologiczny] [matka/ojciec] nadal żyje?
1. Tak
5. Nie

IF DN026_NaturalParentAlive = a5
DN027_AgeOfDeathParent
Ile lat [miała/miał] [Pana/Pani] [matka, kiedy zmarła/ojciec, kiedy zmarł]?
10..120
ELSE
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent
Ile lat ma teraz [Pana/Pani] [matka/ojciec]?
18..120
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0
DN028_AgeOfNaturalParent
Ile lat ma teraz [Pana/Pani] [matka/ojciec]?
18..120
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
Jaką pracę [wykonywała/wykonywał] [Pana/Pani], gdy [był Pan w wieku/była Pani w wieku] około 10 lat?
Proszę podać dokładny opis.
ANKIETER: Np. nie "urzędnik", ale "agent spedycyjny", nie "pracownik fizyczny", ale "mechanik maszyn". W
przypadku sfery budżetowej proszę zapytać o pierwszy oficjalny tytuł, np. "inspektor policji" albo

"nauczyciel". Tylko jeżeli osoba nigdy nie pracowała, proszę wprowadzić "zajmował/a się domem".
STRING
ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))
IF DN026_NaturalParentAlive = a1
DN030_LivingPlaceParent
Proszę spojrzeć na kartę 5. Gdzie mieszka [Pana/Pani] [matka/ojciec]?
1. W tym samym gospodarstwie domowym
2. W tym samym budynku
3. Mniej niż 1 km stąd
4. Między 1 a 5 km stąd
5. Między 5 a 25 km stąd
6. Między 25 a 100 km stąd
7. Między 100 a 500 km stąd
8. Ponad 500 km stąd

IF DN030_LivingPlaceParent > a1
DN032_ContactDuringPast12Months
Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy [miał Pan kontakt z Pana/miała Pani kontakt z Pani]
[matką/ojcem], osobisty, telefoniczny lub korespondencyjny?
ANKIETER: Dowolny typ kontaktu, w tym np. e-mail, sms lub mms
1. Codziennie
2. Kilka razy w tygodniu
3. Mniej więcej raz w tygodniu
4. Mniej więcej raz na dwa tygodnie
5. Mniej więcej raz w miesiącu
6. Rzadziej niż raz w miesiącu
7. Ani razu
ENDIF
DN033_HealthParent
Jak [opisałby Pan stan zdrowia Pana/opisałaby Pani stan zdrowia Pani] [matki/ojca]? Czy jest on:
ANKIETER: Odczytaj
1. Doskonały
2. Bardzo dobry
3. Dobry
4. Zadowalający
5. Zły
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent
Jak [opisałby Pan stan zdrowia Pana/opisałaby Pani stan zdrowia Pani] [matki/ojca]? Czy jest on:
ANKIETER: Odczytaj
1. Doskonały
2. Bardzo dobry
3. Dobry
4. Zadowalający
5. Zły
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF

ENDLOOP
LOOP
IF MN101_Longitudinal = 0
IF Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 0
DN034_AnySiblings
Czy kiedykolwiek [miał Pan/miała Pani] rodzeństwo?
ANKIETER: Również przyrodnie rodzeństwo
1. Tak
5. Nie
ENDIF
IF (Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 1) OR (DN034_AnySiblings = a1)
DN035_OldestYoungestBetweenChild
Myśląc o [Pana rodzeństwie. Czy był Pan/Pani rodzeństwie. Czy była Pani] najstarszym dzieckiem,
najmłodszym dzieckiem, czy gdzieś pośrodku?
1. Najstarszym
2. Najmłodszym
3. Pośrodku
ENDIF
ENDIF
IF (DN034_AnySiblings = a1) OR (((Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0) OR
(Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive <> 0)) OR (Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 1))
DN036_HowManyBrothersAlive
Ilu ma [Pan/Pani] żyjących braci?
ANKIETER: Również przyrodnich braci
0..20
DN037_HowManySistersAlive
A ile ma [Pan/Pani] żyjących sióstr?
ANKIETER: Również przyrodnie siostry
0..20
ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
IF (CH IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN006_NumFamR = 1
CH001_NumberOfChildren
Teraz chciał(a)bym zadać szereg pytań dotyczących [Pana/Pani] dzieci. Ile ma [Pan/Pani] żyjących dzieci?
Proszę policzyć wszystkie dzieci biologiczne, przybrane, adoptowane i pasierbów [, włączając dzieci/, włączając
dzieci/, włączając dzieci/, włączając dzieci] [Pani męża/Pana żony/Pani partnera/Pana partnerki].
ANKIETER: Dziecko przybrane dziecko oddane pod prawną opiekę respondentowi;
Dziecko adoptowane dziecko oddane pod opiekę respondentowi, który staje się rodzicem na mocy prawa
adopcyjnego;
Pasierb/pasierbica dziecko współmałżonka z poprzedniego związku;
0..20
IF CH001_NumberOfChildren > 0
CH201_ChildByINTRO
Lista dzieci o których rozmawialiśmy [dzisiaj/dzisiaj lub w poprzednim wywiadzie] jest teraz wyświetlona na
monitorze komputera.
Niektóre z [Pana/Pani] dzieci mogą pojawiać się na liście dwa razy, innych może brakować i możemy mieć

błędne lub niepełne informacje o niektórych dzieciach.
Chciał(a)bym sprawdzić tę listę z [Panem/Panią] by upewnić się, że mamy pełne i poprawne informacje.
1. Kontynuuj

CH201_ChildByEnum

TABLE BCH.TChild
LOOP cnt:= 1 TO 20
IF Preload.PreloadedChildren[cnt].Kidcom <> EMPTY
LOOP
IF piPreloadChildIndex = 0
CH001a_ChildCheck
Czy ma {FL_CH001a_4} {FL_CH001a_1}?
Raz jeszcze proszę mieć na uwadze wszystkie dzieci biologiczne, przybrane, adoptowane i pasierbów
[((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dziecko o
imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), urodzone w ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/dziecko/jeszcze inne dziecko, o którym dotąd nie mówiliśmy] [, włączając dzieci
Pani/, włączając dzieci Pana/, włączając dzieci Pani/, włączając dzieci Pana].
ANKIETER: Jeśli to konieczne wytłumacz: interesują nas głównie żyjące dzieci. Zależy nam na tym, by
skorygować listę tak, by zawierała wszystkie dzieci biologiczne, przybrane, adoptowane i pasierbów
[((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dziecko o
imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), urodzone w ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/dziecko/jeszcze inne dziecko, o którym dotąd nie mówiliśmy] [, włączając dzieci
Pani/, włączając dzieci Pana/, włączając dzieci Pani/, włączając dzieci Pana].
1. Tak
5. Nie
ELSE
IF piPreloadChildIndex > 0
CH001a_ChildCheck
Czy ma {FL_CH001a_4} {FL_CH001a_1}?
Raz jeszcze proszę mieć na uwadze wszystkie dzieci biologiczne, przybrane, adoptowane i pasierbów
[((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dziecko o
imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), urodzone w ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/dziecko/jeszcze inne dziecko, o którym dotąd nie mówiliśmy] [, włączając
dzieci Pani/, włączając dzieci Pana/, włączając dzieci Pani/, włączając dzieci Pana].
ANKIETER: Jeśli to konieczne wytłumacz: interesują nas głównie żyjące dzieci. Zależy nam na tym, by
skorygować listę tak, by zawierała wszystkie dzieci biologiczne, przybrane, adoptowane i pasierbów
[((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dziecko o
imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), urodzone w ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/dziecko/jeszcze inne dziecko, o którym dotąd nie mówiliśmy] [, włączając
dzieci Pani/, włączając dzieci Pana/, włączając dzieci Pani/, włączając dzieci Pana].
1. Tak
5. Nie
ELSE
CH001a_ChildCheck
Czy ma {FL_CH001a_4} {FL_CH001a_1}?

Raz jeszcze proszę mieć na uwadze wszystkie dzieci biologiczne, przybrane, adoptowane i pasierbów
[((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dziecko o
imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), urodzone w ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/dziecko/jeszcze inne dziecko, o którym dotąd nie mówiliśmy] [, włączając
dzieci Pani/, włączając dzieci Pana/, włączając dzieci Pani/, włączając dzieci Pana].
ANKIETER: Jeśli to konieczne wytłumacz: interesują nas głównie żyjące dzieci. Zależy nam na tym, by
skorygować listę tak, by zawierała wszystkie dzieci biologiczne, przybrane, adoptowane i pasierbów
[((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dziecko o
imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), urodzone w ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/dziecko/jeszcze inne dziecko, o którym dotąd nie mówiliśmy] [, włączając
dzieci Pani/, włączając dzieci Pana/, włączając dzieci Pani/, włączając dzieci Pana].
1. Tak
5. Nie
ENDIF
ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5
CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
Jak ma [w rzeczywistości] na imię to dziecko?
ANKIETER: Proszę wpisać/potwierdzić imię
STRING
CH005_SexOfChildN
Czy {CH004_FirstNameOfChild} jest mężczyzną czy kobietą?
ANKIETER: Zapytaj tylko wtedy, gdy nie jest to jasne
1. Mężczyzna
2. Kobieta

CH006_YearOfBirthChildN
W którym roku [urodził się/urodziła się/urodził się/urodziła się] {CH004_FirstNameOfChild}?
ANKIETER: Proszę wpisać/potwierdzić rok urodzenia
1875..2011
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))
CH504_WhyChildRemoved
ANKIETER: Dlaczego to dziecko, nie należy do listy dzieci?
1. Dziecko partnera, z którym Respondent się rozszedł
2. Dziecko zmarło
3. Dziecko nieznane
4. Wspomniane już wcześniej
97. Inny powód

IF CH504_WhyChildRemoved = a4
CH505_WhichChildMentionedEarlier
ANKIETER: To samo jak które z wcześniej wspomnianych dzieci?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]

^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF (Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0) AND (Sec_SN.SN_Child[cnt - sn_start].Name = RESPONSE)
LOOP
IF piPreloadChildIndex = 0
CH001a_ChildCheck
Czy ma {FL_CH001a_4} {FL_CH001a_1}?
Raz jeszcze proszę mieć na uwadze wszystkie dzieci biologiczne, przybrane, adoptowane i pasierbów
[((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dziecko o
imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), urodzone w ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/dziecko/jeszcze inne dziecko, o którym dotąd nie mówiliśmy] [, włączając
dzieci Pani/, włączając dzieci Pana/, włączając dzieci Pani/, włączając dzieci Pana].
ANKIETER: Jeśli to konieczne wytłumacz: interesują nas głównie żyjące dzieci. Zależy nam na tym, by
skorygować listę tak, by zawierała wszystkie dzieci biologiczne, przybrane, adoptowane i pasierbów
[((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dziecko o
imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), urodzone w ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/dziecko/jeszcze inne dziecko, o którym dotąd nie mówiliśmy] [, włączając
dzieci Pani/, włączając dzieci Pana/, włączając dzieci Pani/, włączając dzieci Pana].
1. Tak
5. Nie
ELSE
IF piPreloadChildIndex > 0
CH001a_ChildCheck
Czy ma {FL_CH001a_4} {FL_CH001a_1}?
Raz jeszcze proszę mieć na uwadze wszystkie dzieci biologiczne, przybrane, adoptowane i pasierbów
[((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dziecko o
imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), urodzone w ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/dziecko/jeszcze inne dziecko, o którym dotąd nie mówiliśmy] [, włączając
dzieci Pani/, włączając dzieci Pana/, włączając dzieci Pani/, włączając dzieci Pana].
ANKIETER: Jeśli to konieczne wytłumacz: interesują nas głównie żyjące dzieci. Zależy nam na tym, by
skorygować listę tak, by zawierała wszystkie dzieci biologiczne, przybrane, adoptowane i pasierbów
[((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dziecko o
imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), urodzone w ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/dziecko/jeszcze inne dziecko, o którym dotąd nie mówiliśmy] [, włączając
dzieci Pani/, włączając dzieci Pana/, włączając dzieci Pani/, włączając dzieci Pana].
1. Tak
5. Nie

ELSE
CH001a_ChildCheck
Czy ma {FL_CH001a_4} {FL_CH001a_1}?
Raz jeszcze proszę mieć na uwadze wszystkie dzieci biologiczne, przybrane, adoptowane i pasierbów
[((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dziecko o
imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), urodzone w ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/dziecko/jeszcze inne dziecko, o którym dotąd nie mówiliśmy] [, włączając
dzieci Pani/, włączając dzieci Pana/, włączając dzieci Pani/, włączając dzieci Pana].
ANKIETER: Jeśli to konieczne wytłumacz: interesują nas głównie żyjące dzieci. Zależy nam na tym, by
skorygować listę tak, by zawierała wszystkie dzieci biologiczne, przybrane, adoptowane i pasierbów
[((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dziecko o
imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), urodzone w ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/dziecko/jeszcze inne dziecko, o którym dotąd nie mówiliśmy] [, włączając
dzieci Pani/, włączając dzieci Pana/, włączając dzieci Pani/, włączając dzieci Pana].
1. Tak
5. Nie
ENDIF
ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5
CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
Jak ma [w rzeczywistości] na imię to dziecko?
ANKIETER: Proszę wpisać/potwierdzić imię
STRING
CH005_SexOfChildN
Czy {CH004_FirstNameOfChild} jest mężczyzną czy kobietą?
ANKIETER: Zapytaj tylko wtedy, gdy nie jest to jasne
1. Mężczyzna
2. Kobieta

CH006_YearOfBirthChildN
W którym roku [urodził się/urodziła się/urodził się/urodziła się] {CH004_FirstNameOfChild}?
ANKIETER: Proszę wpisać/potwierdzić rok urodzenia
1875..2011
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))
CH504_WhyChildRemoved
ANKIETER: Dlaczego to dziecko, nie należy do listy dzieci?
1. Dziecko partnera, z którym Respondent się rozszedł
2. Dziecko zmarło
3. Dziecko nieznane
4. Wspomniane już wcześniej
97. Inny powód

IF CH504_WhyChildRemoved = a4
CH505_WhichChildMentionedEarlier
ANKIETER: To samo jak które z wcześniej wspomnianych dzieci?
^FLChild[1]
^FLChild[2]

^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild <> EMPTY OR Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom <>
EMPTY
LOOP
IF piPreloadChildIndex = 0
CH001a_ChildCheck
Czy ma {FL_CH001a_4} {FL_CH001a_1}?
Raz jeszcze proszę mieć na uwadze wszystkie dzieci biologiczne, przybrane, adoptowane i pasierbów
[((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dziecko o
imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), urodzone w ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/dziecko/jeszcze inne dziecko, o którym dotąd nie mówiliśmy] [, włączając
dzieci Pani/, włączając dzieci Pana/, włączając dzieci Pani/, włączając dzieci Pana].
ANKIETER: Jeśli to konieczne wytłumacz: interesują nas głównie żyjące dzieci. Zależy nam na tym, by
skorygować listę tak, by zawierała wszystkie dzieci biologiczne, przybrane, adoptowane i pasierbów
[((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dziecko o
imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), urodzone w ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/dziecko/jeszcze inne dziecko, o którym dotąd nie mówiliśmy] [, włączając
dzieci Pani/, włączając dzieci Pana/, włączając dzieci Pani/, włączając dzieci Pana].
1. Tak
5. Nie
ELSE
IF piPreloadChildIndex > 0
CH001a_ChildCheck
Czy ma {FL_CH001a_4} {FL_CH001a_1}?
Raz jeszcze proszę mieć na uwadze wszystkie dzieci biologiczne, przybrane, adoptowane i pasierbów
[((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dziecko o
imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), urodzone w ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/dziecko/jeszcze inne dziecko, o którym dotąd nie mówiliśmy] [, włączając
dzieci Pani/, włączając dzieci Pana/, włączając dzieci Pani/, włączając dzieci Pana].
ANKIETER: Jeśli to konieczne wytłumacz: interesują nas głównie żyjące dzieci. Zależy nam na tym, by
skorygować listę tak, by zawierała wszystkie dzieci biologiczne, przybrane, adoptowane i pasierbów
[((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dziecko o

imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), urodzone w ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/dziecko/jeszcze inne dziecko, o którym dotąd nie mówiliśmy] [, włączając
dzieci Pani/, włączając dzieci Pana/, włączając dzieci Pani/, włączając dzieci Pana].
1. Tak
5. Nie
ELSE
CH001a_ChildCheck
Czy ma {FL_CH001a_4} {FL_CH001a_1}?
Raz jeszcze proszę mieć na uwadze wszystkie dzieci biologiczne, przybrane, adoptowane i pasierbów
[((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dziecko o
imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), urodzone w ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/dziecko/jeszcze inne dziecko, o którym dotąd nie mówiliśmy] [, włączając
dzieci Pani/, włączając dzieci Pana/, włączając dzieci Pani/, włączając dzieci Pana].
ANKIETER: Jeśli to konieczne wytłumacz: interesują nas głównie żyjące dzieci. Zależy nam na tym, by
skorygować listę tak, by zawierała wszystkie dzieci biologiczne, przybrane, adoptowane i pasierbów
[((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dziecko o
imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), urodzone w ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/dziecko/jeszcze inne dziecko, o którym dotąd nie mówiliśmy] [, włączając
dzieci Pani/, włączając dzieci Pana/, włączając dzieci Pani/, włączając dzieci Pana].
1. Tak
5. Nie
ENDIF
ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5
CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
Jak ma [w rzeczywistości] na imię to dziecko?
ANKIETER: Proszę wpisać/potwierdzić imię
STRING
CH005_SexOfChildN
Czy {CH004_FirstNameOfChild} jest mężczyzną czy kobietą?
ANKIETER: Zapytaj tylko wtedy, gdy nie jest to jasne
1. Mężczyzna
2. Kobieta

CH006_YearOfBirthChildN
W którym roku [urodził się/urodziła się/urodził się/urodziła się] {CH004_FirstNameOfChild}?
ANKIETER: Proszę wpisać/potwierdzić rok urodzenia
1875..2011
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))
CH504_WhyChildRemoved
ANKIETER: Dlaczego to dziecko, nie należy do listy dzieci?
1. Dziecko partnera, z którym Respondent się rozszedł
2. Dziecko zmarło
3. Dziecko nieznane
4. Wspomniane już wcześniej
97. Inny powód

IF CH504_WhyChildRemoved = a4

CH505_WhichChildMentionedEarlier
ANKIETER: To samo jak które z wcześniej wspomnianych dzieci?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF (cnt = 1) AND (GridSize > 0)
LOOP
IF piPreloadChildIndex = 0
CH001a_ChildCheck
Czy ma {FL_CH001a_4} {FL_CH001a_1}?
Raz jeszcze proszę mieć na uwadze wszystkie dzieci biologiczne, przybrane, adoptowane i pasierbów
[((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dziecko o
imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), urodzone w ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/dziecko/jeszcze inne dziecko, o którym dotąd nie mówiliśmy] [, włączając
dzieci Pani/, włączając dzieci Pana/, włączając dzieci Pani/, włączając dzieci Pana].
ANKIETER: Jeśli to konieczne wytłumacz: interesują nas głównie żyjące dzieci. Zależy nam na tym, by
skorygować listę tak, by zawierała wszystkie dzieci biologiczne, przybrane, adoptowane i pasierbów
[((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dziecko o
imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), urodzone w ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/dziecko/jeszcze inne dziecko, o którym dotąd nie mówiliśmy] [, włączając
dzieci Pani/, włączając dzieci Pana/, włączając dzieci Pani/, włączając dzieci Pana].
1. Tak
5. Nie
ELSE
IF piPreloadChildIndex > 0
CH001a_ChildCheck
Czy ma {FL_CH001a_4} {FL_CH001a_1}?
Raz jeszcze proszę mieć na uwadze wszystkie dzieci biologiczne, przybrane, adoptowane i pasierbów
[((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dziecko o
imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), urodzone w ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +

CH005_SexOfChildN) + ' )'/dziecko/jeszcze inne dziecko, o którym dotąd nie mówiliśmy] [, włączając
dzieci Pani/, włączając dzieci Pana/, włączając dzieci Pani/, włączając dzieci Pana].
ANKIETER: Jeśli to konieczne wytłumacz: interesują nas głównie żyjące dzieci. Zależy nam na tym,
by skorygować listę tak, by zawierała wszystkie dzieci biologiczne, przybrane, adoptowane i
pasierbów [((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), urodzone w
') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/dziecko/jeszcze inne dziecko, o którym dotąd nie mówiliśmy] [, włączając
dzieci Pani/, włączając dzieci Pana/, włączając dzieci Pani/, włączając dzieci Pana].
1. Tak
5. Nie
ELSE
CH001a_ChildCheck
Czy ma {FL_CH001a_4} {FL_CH001a_1}?
Raz jeszcze proszę mieć na uwadze wszystkie dzieci biologiczne, przybrane, adoptowane i pasierbów
[((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dziecko o
imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), urodzone w ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/dziecko/jeszcze inne dziecko, o którym dotąd nie mówiliśmy] [, włączając
dzieci Pani/, włączając dzieci Pana/, włączając dzieci Pani/, włączając dzieci Pana].
ANKIETER: Jeśli to konieczne wytłumacz: interesują nas głównie żyjące dzieci. Zależy nam na tym,
by skorygować listę tak, by zawierała wszystkie dzieci biologiczne, przybrane, adoptowane i
pasierbów [((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), urodzone w
') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dziecko o imieniu ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/dziecko/jeszcze inne dziecko, o którym dotąd nie mówiliśmy] [, włączając
dzieci Pani/, włączając dzieci Pana/, włączając dzieci Pani/, włączając dzieci Pana].
1. Tak
5. Nie
ENDIF
ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5
CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
Jak ma [w rzeczywistości] na imię to dziecko?
ANKIETER: Proszę wpisać/potwierdzić imię
STRING
CH005_SexOfChildN
Czy {CH004_FirstNameOfChild} jest mężczyzną czy kobietą?
ANKIETER: Zapytaj tylko wtedy, gdy nie jest to jasne
1. Mężczyzna
2. Kobieta

CH006_YearOfBirthChildN
W którym roku [urodził się/urodziła się/urodził się/urodziła się] {CH004_FirstNameOfChild}?
ANKIETER: Proszę wpisać/potwierdzić rok urodzenia
1875..2011
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))
CH504_WhyChildRemoved
ANKIETER: Dlaczego to dziecko, nie należy do listy dzieci?
1. Dziecko partnera, z którym Respondent się rozszedł
2. Dziecko zmarło
3. Dziecko nieznane

4. Wspomniane już wcześniej
97. Inny powód

IF CH504_WhyChildRemoved = a4
CH505_WhichChildMentionedEarlier
ANKIETER: To samo jak które z wcześniej wspomnianych dzieci?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
CH203_Done
ANKIETER: Proszę upewnić się, że lista dzieci jest poprawna.
{Children_table_1} {Children_table_2} {Children_table_3} {Children_table_4} {Children_table_5}
{Children_table_6} {Children_table_7} {Children_table_8} {Children_table_9} {Children_table_10}
{Children_table_11} {Children_table_12} {Children_table_13} {Children_table_14} {Children_table_15}
{Children_table_16} {Children_table_17} {Children_table_18} {Children_table_19} {Children_table_20}
1. Kontynuuj

ENDTABLE
CH202_ChildInfoByEnum

TABLE BCH.TChildInfo
LOOP cnt:= 1 TO 20
IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1
LOOP
ELSE
ELSE

CH014_ContactChild
Jak często w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy [miał Pan/miała Pani] kontakt z dzieckiem o imieniu
{CH004_FirstNameOfChild} osobisty, telefoniczny lub korespondencyjny?
ANKIETER: Dowolny rodzaj kontaktu, w tym np. e-mail, sms lub mms
1. Codziennie
2. Kilka razy w tygodniu
3. Mniej więcej raz w tygodniu
4. Mniej więcej raz na dwa tygodnie
5. Mniej więcej raz w miesiącu
6. Rzadziej niż raz w miesiącu
7. Ani razu
ENDIF
ENDIF
IF piPreloadChildIndex = '0'
ELSE
ELSE
CH007_ChLWh
Proszę spojrzeć na kartę 5.
Gdzie mieszka {CH004_FirstNameOfChild}?
1. W tym samym gospodarstwie domowym
2. W tym samym budynku
3. Mniej niż 1 km stąd
4. Między 1 a 5 km stąd
5. Między 5 a 25 km stąd
6. Między 25 a 100 km stąd
7. Między 100 a 500 km stąd
8. Ponad 500 km stąd
ENDIF
ENDIF
CH002_NatChild
Czy {CH004_FirstNameOfChild} jest [biologicznym dzieckiem Pani i Pani aktualnego małżonka lub
partnera/biologicznym dzieckiem Pana i Pana aktualnej małżonki lub partnerki/Pana/i biologicznym
dzieckiem]?
1. Tak
5. Nie

IF CH002_NatChild = a5
IF MN005_ModeQues = a1
CH010_StepAdopFostChild
Czy {CH004_FirstNameOfChild} jest...
ANKIETER: Odczytaj
1. [Pani/Pana] własnym dzieckiem
2. Dzieckiem [Pani/Pana] współmałżonka/partnera
3. Dzieckiem adoptowanym
4. Dzieckiem przybranym
ELSE
CH011_OwnChildN
Czy {CH004_FirstNameOfChild} jest...
ANKIETER: Odczytaj
1. Dzieckiem [Pani/Pana] i [Pani/Pana] aktualnego partnera
2. [Pani/Pana] dzieckiem z poprzedniego związku
3. Dzieckiem [Pani/Pana] aktualnego partnera z poprzedniego związku
4. Dzieckiem adoptowanym
5. Dzieckiem przybranym

ENDIF
ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)
CH012_MaritalStatusChildN
Proszę spojrzeć na kartę 4. Jaki jest stan cywilny dziecka o imieniu {CH004_FirstNameOfChild}?
1. Żonaty/zamężna i mieszka razem ze współmałżonkiem
3. Żonaty/zamężna i nie mieszka razem ze współmałżonkiem
4. Nigdy nie zawarł/a związku małżeńskiego
5. Rozwiedziony/Rozwiedziona
6. Wdowiec/Wdowa

IF CH012_MaritalStatusChildN.ORD > 2
CH013_PartnerChildN
Czy {CH004_FirstNameOfChild} ma [partnerkę, która z nim/partnera, który z nią] mieszka?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
ENDIF
IF ((CH007_ChLWh <> a1) AND (CH007_ChLWh <> DONTKNOW)) AND (CH007_ChLWh <> REFUSAL)
CH015_YrChldMoveHh
W którym roku {CH004_FirstNameOfChild} [wyprowadził się/wyprowadziła się] z gospodarstwa domowego
rodziców?
ANKIETER: Liczy się ostatnia wyprowadzka. Wprowadź "2999", jeżeli dziecko nadal mieszka w domu (np.
z rozwiedzioną matką).
1900..2999
ENDIF
ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)
CH016_ChildOcc
Proszę spojrzeć na kartę 6. Jaki {CH004_FirstNameOfChild} ma status w zakresie zatrudnienia?
1. Zatrudnienie na pełny etat
2. Zatrudnienie na niepełny etat
3. Praca na własny rachunek lub praca dla własnej firmy rodzinnej
4. Bezrobotny/a
5. Na szkoleniu zawodowym/przeszkoleniu/w szkole
6. Urlop macierzyński lub wychowawczy
7. Na emeryturze lub wcześniejszej emeryturze
8. Trwale chory/a lub niepełnosprawny/a
9. Zajmuje się domem lub rodziną
97. Inny

IF (piPreloadChildIndex = '0') OR piPreloadChildIndex = EMPTY
CH017_EducChild
Proszę spojrzeć na kartę 2. Jaka jest najwyższa z tych szkół, której świadectwo ukończenia
[uzyskał/uzyskała] {CH004_FirstNameOfChild}?
6. Szkoła podstawowa
9. Gimnazjum
10. Zasadnicza szkoła zawodowa
11. Technikum
12. Liceum zawodowe
13. Liceum ogólnokształcące
95. Jak dotąd brak dyplomu/jeszcze w szkole
96. Żaden
97. Inny (również za granicą)

CH018_EdInstChild
Proszę spojrzeć na kartę 3.
Które z wymienionych dyplomów szkół wyższych lub poziomów wykształcenia zawodowego posiada
{CH004_FirstNameOfChild}?
ANKIETER: Zakoduj wszystkie odpowiedzi
1. Studium medyczne lub pielęgniarskie
3. Inna szkoła pomaturalna lub policealna
4. Politechnika
5. Uniwersytet
6. Akademia medyczna
7. Inna Akademia (ekonomiczna, rolnicza, itp.) zakończona stopniem inżyniera lub magistra
8. Wyższa szkoła pedagogiczna
9. Tytuł czeladnika w zawodzie
10. Tytuł mistrza w zawodzie
95. Nadal studiuje
96. Żaden
97. Inna (również za granicą)

CH019_NoChildren
Ile {CH004_FirstNameOfChild} ma dzieci (jeżeli jakiekolwiek)?
ANKIETER: Proszę policzyć wszystkie dzieci biologiczne, przybrane, adoptowane, w tym również dzieci
małżonka lub partnera.
0..25
IF CH019_NoChildren > 0
CH020_YrBrthYCh
W którym roku urodziło się [najmłodsze] dziecko, którego rodzicem jest {CH004_FirstNameOfChild}?
1875..2011
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDTABLE
IF MN101_Longitudinal = 1
IF numberofcheckedpreloadchildren > 0
CH507_IntroCheckChildren
Chcielibyśmy uaktualnić niektóre informacje dotyczące [Pana/Pani] [dziecka/dzieci].
1. Kontynuuj

CH524_LocationCheckChildren
Czy [Pana dziecko/którekolwiek z Pana dzieci/Pani dziecko/którekolwiek z Pani dzieci] przeprowadziło się od
czasu naszej rozmowy w: {FL_CH524_1}?
1. Tak
5. Nie

IF CH524_LocationCheckChildren = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH525_LocationWhom
Które dziecko zmieniło miejsce zamieszkania?
ANKIETER: Zaznacz wszystkie dzieci, do których to się odnosi.
^FLChild[1]
^FLChild[2]

^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH525_LocationWhom))
LOOP
CH526_LocationChanged
Proszę spojrzeć na kartę 5.
Gdzie mieszka {FL_CH526_1}?
1. W tym samym gospodarstwie domowym
2. W tym samym budynku
3. Mniej niż 1 km stąd
4. Między 1 a 5 km stąd
5. Między 5 a 25 km stąd
6. Między 25 a 100 km stąd
7. Między 100 a 500 km stąd
8. Ponad 500 km stąd
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH525_LocationWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH526_LocationChanged
Proszę spojrzeć na kartę 5.
Gdzie mieszka {FL_CH526_1}?
1. W tym samym gospodarstwie domowym
2. W tym samym budynku
3. Mniej niż 1 km stąd
4. Między 1 a 5 km stąd
5. Między 5 a 25 km stąd
6. Między 25 a 100 km stąd
7. Między 100 a 500 km stąd
8. Ponad 500 km stąd
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1
CH508_SchoolCheckChildren
Proszę spojrzeć na kartę 2.
Czy od czasu wywiadu w: {FL_CH508_1}, [Pana dziecko/którekolwiek z Pana dzieci/Pani dziecko/którekolwiek
z Pani dzieci] uzyskało jedno ze świadectw ukończenia szkoły wymienionych na tej karcie?
1. Tak
5. Nie

IF CH508_SchoolCheckChildren = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH509_SchoolWhom
Które dziecko?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH509_SchoolWhom))
LOOP
CH510_Leaving_certificate
Świadectwo ukończenia której z tych szkół uzyskało dziecko o imieniu {FL_CH510_1}?
6. Szkoła podstawowa
9. Gimnazjum
10. Zasadnicza szkoła zawodowa
11. Technikum
12. Liceum zawodowe
13. Liceum ogólnokształcące
97. Inna szkoła (również za granicą)
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH509_SchoolWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND

(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH510_Leaving_certificate
Świadectwo ukończenia której z tych szkół uzyskało dziecko o imieniu {FL_CH510_1}?
6. Szkoła podstawowa
9. Gimnazjum
10. Zasadnicza szkoła zawodowa
11. Technikum
12. Liceum zawodowe
13. Liceum ogólnokształcące
97. Inna szkoła (również za granicą)
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1
CH511_DegreeCheckChildren
Proszę spojrzeć na kartę 3.
Czy od czasu wywiadu w: {FL_CH511_1}, [Pana dziecko/którekolwiek z Pana dzieci/Pani dziecko/którekolwiek
z Pani dzieci] uzyskało dyplom szkoły wyższej lub poziom wykształcenia zawodowego wymienione na tej
karcie?
1. Tak
5. Nie

IF CH511_DegreeCheckChildren = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH512_DegreeWhom
Które dziecko?
ANKIETER: Zaznacz wszystkie dzieci, których to dotyczy.
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((1 IN CH512_DegreeWhom) OR
(CH001_NumberOfChildren = 1))

LOOP
CH513_DegreeObtained
Które z wymienionych dyplomów lub poziomów wykształcenia zawodowego uzyskało dziecko o imieniu
{FL_CH513_1}?
1. Studium medyczne lub pielęgniarskie
3. Inna szkoła pomaturalna lub policealna
4. Politechnika
5. Uniwersytet
6. Akademia medyczna
7. Inna Akademia (ekonomiczna, rolnicza, itp.) zakończona stopniem inżyniera lub magistra
8. Wyższa szkoła pedagogiczna
9. Tytuł czeladnika w zawodzie
10. Tytuł mistrza w zawodzie
97. Inna szkoła (również za granicą)
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH512_DegreeWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH513_DegreeObtained
Które z wymienionych dyplomów lub poziomów wykształcenia zawodowego uzyskało dziecko o imieniu
{FL_CH513_1}?
1. Studium medyczne lub pielęgniarskie
3. Inna szkoła pomaturalna lub policealna
4. Politechnika
5. Uniwersytet
6. Akademia medyczna
7. Inna Akademia (ekonomiczna, rolnicza, itp.) zakończona stopniem inżyniera lub magistra
8. Wyższa szkoła pedagogiczna
9. Tytuł czeladnika w zawodzie
10. Tytuł mistrza w zawodzie
97. Inna szkoła (również za granicą)
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1
CH514_MaritalStatusCheckChildren
Czy od czasu wywiadu w {FL_CH514_1}, [Pana dziecko/którekolwiek z Pana dzieci/Pani dziecko/którekolwiek
z Pani dzieci] zmieniło stan cywilny?
1. Tak
5. Nie

IF CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH515_MaritalStatusWhom
Które dziecko zmieniło swój stan cywilny?
ANKIETER: Zaznacz wszystkie dzieci, których to dotyczy.

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH515_MaritalStatusWhom))
LOOP
CH516_MaritalStatus
Proszę spojrzeć na kartę 4. Jaki jest obecnie {FL_CH516_2} ( [jego/jej]) stan cywilny?
1. Żonaty/zamężna i mieszka razem ze współmałżonkiem
3. Żonaty/zamężna i nie mieszka razem ze współmałżonkiem
4. Nigdy nie zawarł/a związku małżeńskiego
5. Rozwiedziony/Rozwiedziona
6. Wdowiec/Wdowa
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH515_MaritalStatusWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH516_MaritalStatus
Proszę spojrzeć na kartę 4. Jaki jest obecnie {FL_CH516_2} ( [jego/jej]) stan cywilny?
1. Żonaty/zamężna i mieszka razem ze współmałżonkiem
3. Żonaty/zamężna i nie mieszka razem ze współmałżonkiem
4. Nigdy nie zawarł/a związku małżeńskiego
5. Rozwiedziony/Rozwiedziona
6. Wdowiec/Wdowa
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
CH517_BecomeParent
Czy od czasu wywiadu w: {FL_CH517_1}, [Pana dziecko/którekolwiek z Pana dzieci/Pani dziecko/którekolwiek
z Pani dzieci] zostało rodzicem nowego dziecka?

ANKIETER: Proszę włączyć dzieci biologiczne, przybrane, adoptowane, pasierbów, w tym również dzieci
małżonka lub partnera.
1. Tak
5. Nie

IF CH517_BecomeParent = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH518_ParentWhom
Które dziecko zostało rodzicem nowego dziecka?
ANKIETER: Zaznacz wszystkie dzieci, których to dotyczy.
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH518_ParentWhom))
LOOP
CH519_NewK
Ile razem dzieci ma {FL_CH519_1}?
1..25
IF CH519_NewK > 0
CH520_YoungestBorn
W którym roku urodziło się [to dziecko/najmłodsze z tych dzieci]?
1. 2003 lub wcześniej
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH518_ParentWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH519_NewK
Ile razem dzieci ma {FL_CH519_1}?
1..25
IF CH519_NewK > 0
CH520_YoungestBorn
W którym roku urodziło się [to dziecko/najmłodsze z tych dzieci]?
1. 2003 lub wcześniej
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CH021_NoGrandChild
Myśląc o wnukach, ile [Pan/Pani] [i Pani/i Pana/i Pani/i Pana] [mąż macie/żona macie/partner macie/partnerka
macie/ma/ma] łącznie wnuków?
ANKIETER: Proszę uwzględnić wnuki małżonka lub partnera z wcześniejszych związków.
0..20
IF CH021_NoGrandChild > 0
CH022_GreatGrChild
Czy [Pan/Pani] [lub Pani/lub Pana/lub Pani/lub Pana] [mąż/żona/partner/partnerka] ma jakieś prawnuki?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
CH023_IntCheck
Do ankietera: Kto odpowiadał na pytania w tej sekcji?
1. Tylko respondent
2. Respondent i pełnomocnik
3. Tylko pełnomocnik
ENDIFENDLOOPENDIF
IF (PH IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
PH001_Intro
Teraz mam kilka pytań dotyczących [Pana/Pani] stanu zdrowia.

1. Kontynuuj

LOOP
PH003_HealthGen2
Czy [Pana/Pani] zdaniem, [Pana/Pani] stan zdrowia jest...
ANKIETER: Odczytaj
1. Doskonały
2. Bardzo dobry
3. Dobry
4. Zadowalający
5. Zły

PH004_LStIll
Niektórzy ludzie cierpią z powodu przewlekłych lub długotrwałych problemów zdrowotnych. Przez "długotrwałe"
rozumiemy, że dokuczają one [Panu/Pani] od dłuższego czasu lub będą [Panu/Pani] prawdopodobnie dokuczać
przez dłuższy czas. Czy ma [Pan/Pani] jakiekolwiek długotrwałe problemy zdrowotne, choroby,
niepełnosprawność czy osłabienie?
ANKIETER: W tym problemy ze zdrowiem psychicznym
1. Tak
5. Nie

PH005_LimAct
W okresie obejmującym przynajmniej ostatnie sześć miesięcy, w jakim stopniu [był Pan ograniczony/była Pani
ograniczona] z powodu problemu ze zdrowiem w czynnościach, które ludzie zwykle wykonują?
ANKIETER: Odczytaj
1. Poważnie ograniczony
2. Ograniczony, ale nie poważnie
3. Nie ograniczony

IF MN808_AgeRespondent <= 75
PH061_LimPaidWork
Czy ma [Pan/Pani] jakikolwiek problem zdrowotny lub niepełnosprawność, która ogranicza rodzaj lub ilość pracy
zarobkowej, jaką może [Pan/Pani] wykonywać?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
PH006_DocCond
Proszę spojrzeć na kartę 7.
[Czy lekarz kiedykolwiek stwierdził, że/Czy obecnie] ma [Pan/Pani] któreś ze schorzeń lub problemów
zdrowotnych z tej karty? {FL_PH006_5} Proszę podać mi numer lub numery tych schorzeń lub problemów.
ANKIETER: Zakoduj wszystkie pasujące odpowiedzi
1. Zawał serca, (atak serca, lub inna choroba serca włącznie z zastojową niewydolnością serca)
2. Wysokie ciśnienie krwi lub nadciśnienie
3. Wysoki poziom cholesterolu we krwi
4. Udar mózgu lub choroba naczyń mózgowych
5. Cukrzyca lub wysoki poziom cukru we krwi
6. Przewlekła choroba płuc, jak przewlekłe zapalenie płuc lub rozedma płuc
8. Zapalenie stawów, w tym zapalenie kości i stawów lub choroba reumatyczna
10. Rak lub nowotwór złośliwy, w tym białaczka oraz chłoniak (bez niewielkich raków skóry)
11. Wrzód żołądka lub dwunastnicy
12. Choroba Parkinsona
13. Zaćma (katarakta)
14. Złamanie kości biodrowej lub udowej
15. Inne złamania
16. Choroba Alzheimera, demencja, zespół organiczny, starczość lub jakiekolwiek inne poważne zaburzenia
pamięci

96. Żadne
97. Inne schorzenia lub stany, nie wymienione powyżej

IF 97 IN PH006_DocCond
PH007_OthCond
Jakie [miał Pan/miała Pani] inne problemy zdrowotne lub schorzenia?
ANKIETER: Dopytaj
STRING
ENDIF
LOOP cnt:= 1 TO 19
IF ((cnt < 18) AND (cnt IN PH006_DocCond)) OR ((cnt = 20) AND (97 IN PH006_DocCond))
LOOP
IF piIndexSub <> 18
IF piIndexSub = 10
PH008_OrgCan
Na raka jakiego organu lub części ciała [Pan choruje lub chorował/Pani choruje lub chorowała]?
ANKIETER: ZAKODUJ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI
1. Mózg
2. Jama ustna
3. Krtań
4. Inna część gardła
5. Tarczyca
6. Płuca
7. Pierś
8. Przełyk
9. Żołądek
10. Wątroba
11. Trzustka
12. Nerki
13. Prostata
14. Jądro
15. Jajnik
16. Szyjka macicy
17. Błona śluzowa macicy (endometrium)
18. Okrężnica lub odbyt
19. Pęcherz moczowy
20. Skóra
21. Chłoniak typu non-Hodgkin
22. Białaczka
97. Inny narząd
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
PH009_AgeCond
W jakim mniej więcej [był Pan/była Pani] wieku, kiedy po raz pierwszy [został Pan poinformowany/została
Pani poinformowana] przez lekarza, że ma [Pan/Pani] [zawał serca, (atak serca, lub inną chorobę serca
włącznie z zastojową niewydolnością serca)/wysokie ciśnienie krwi lub nadciśnienie/wysoki poziom
cholesterolu we krwi/udar mózgu lub chorobę naczyń mózgowych/cukrzycę lub wysoki poziom cukru we
krwi/przewlekłą chorobę płuc, jak przewlekłe zapalenie płuc lub rozedmę płuc/astmę/zapalenie stawów, w
tym zapalenie kości i stawów lub chorobę reumatyczną/osteoporozę/raka lub nowotwór złośliwy, w tym
białaczkę oraz chłoniak/wrzód żołądka lub dwunastnicy/chorobę Parkinsona/zaćmę (katarakta)/złamanie
kości biodrowej lub udowej/inne złamania/chorobę Alzheimera, demencję, zespół organiczny, starczość lub
jakiekolwiek inne poważne zaburzenia pamięci/łagodny guz/'' + piDefault]?
0..125
ENDIF
ENDIF

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
IF MN101_Longitudinal = 1
LOOP
PH072_HadCondition
^FL_PH072_6
Czy od czasu naszej ostatniej rozmowy w {FL_PH072_4} [miał Pan atak serca/miał Pan udar lub
zdiagnozowano u Pana chorobę naczyń mózgowych/zdiagnozowano u Pana raka/miał Pan złamanie kości
biodrowej/miała Pani atak serca/miała Pani udar lub zdiagnozowano u Pani chorobę naczyń
mózgowych/zdiagnozowano u Pani raka/miała Pani złamanie kości biodrowej]?
1. Tak
5. Nie

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3
PH080_OrgCan
Na raka jakiego organu lub części ciała [Pan choruje lub chorował/Pani choruje lub chorowała]?
ANKIETER: Zakoduj wszystkie odpowiedzi
1. Mózg
2. Jama ustna
3. Krtań
4. Inna część gardła
5. Tarczyca
6. Płuca
7. Pierś
8. Przełyk
9. Żołądek
10. Wątroba
11. Trzustka
12. Nerki
13. Prostata
14. Jądro
15. Jajnik
16. Szyjka macicy
17. Błona śluzowa macicy (endometrium)
18. Okrężnica lub odbyt
19. Pęcherz moczowy
20. Skóra
21. Chłoniak typu non-Hodgkin
22. Białaczka
97. Inny narząd
ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))
PH073_HadConditionCheck
Nasze zapiski wskazują, że kiedy rozmawialiśmy z [Panem/Panią] w {FL_PH073_5} roku, [powiedział
Pan/powiedziała Pani], że już wcześniej [miał Pan/miała Pani] [atak serca/udar (lub zdiagnozowaną chorobę
naczyń mózgowych)/zdiagnozowanego raka/złamanie kości biodrowej].
ANKIETER:
Zakoduj 1 poniżej, chyba że respondent spontanicznie zakwestionuje wcześniejsze zapiski.

1. Tak
5. Nie

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason
ANKIETER: Zakoduj powód, dla którego respondent nie zgadza się, że [miał atak serca/miał udar lub
zdiagnozowano chorobę naczyń mózgowych/zdiagnozowano u niego raka/miał złamaną kość biodrową].
Respondent mówi, że...
1. Nigdy nie miał tego schorzenia
3. Diagnoza nie została potwierdzona
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf
Czy oznacza to, że [miał Pan/miała Pani] [kolejny atak serca lub zawał mięśnia sercowego/kolejny udar lub
diagnozę kolejnej choroby naczyń mózgowych/diagnozę kolejnego nowotworu/kolejne złamanie kości
biodrowej] od czasu naszej rozmowy (w {FL_PH075_4})?
1. Tak, miał(a):^FL_PH075_5
2. Nie, nie miał(a):^FL_PH075_5 od ostatniej rozmowy
3. Nie jest pewien czy miał(a):^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH076_YearCondition
W którym roku [miał Pan/miała Pani] [ostatni atak serca/ostatni udar lub chorobę naczyń mózgowych/ostatni
nowotwór/ostatnie złamanie kości biodrowej]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
W którym to było miesiącu?
1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień
5. Maj
6. Czerwiec
7. Lipiec
8. Sierpień
9. Wrzesień
10. Październik
11. Listopad
12. Grudzień
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH071_HadConditionHowMany
Ile [ataków serca lub zawałów mięśnia sercowego/udarów mózgu lub chorób naczyń mózgowych/raków lub
nowotworów złośliwych/złamań kości biodrowej] [miał Pan/miała Pani] od czasu, kiedy rozmawialiśmy z

[Panem/Panią] w: {FL_PH071_4}?
1. 1
2. 2
3. 3 lub więcej
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
PH072_HadCondition
^FL_PH072_6
Czy od czasu naszej ostatniej rozmowy w {FL_PH072_4} [miał Pan atak serca/miał Pan udar lub
zdiagnozowano u Pana chorobę naczyń mózgowych/zdiagnozowano u Pana raka/miał Pan złamanie kości
biodrowej/miała Pani atak serca/miała Pani udar lub zdiagnozowano u Pani chorobę naczyń
mózgowych/zdiagnozowano u Pani raka/miała Pani złamanie kości biodrowej]?
1. Tak
5. Nie

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3
PH080_OrgCan
Na raka jakiego organu lub części ciała [Pan choruje lub chorował/Pani choruje lub chorowała]?
ANKIETER: Zakoduj wszystkie odpowiedzi
1. Mózg
2. Jama ustna
3. Krtań
4. Inna część gardła
5. Tarczyca
6. Płuca
7. Pierś
8. Przełyk
9. Żołądek
10. Wątroba
11. Trzustka
12. Nerki
13. Prostata
14. Jądro
15. Jajnik
16. Szyjka macicy
17. Błona śluzowa macicy (endometrium)
18. Okrężnica lub odbyt
19. Pęcherz moczowy
20. Skóra
21. Chłoniak typu non-Hodgkin
22. Białaczka
97. Inny narząd
ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))
PH073_HadConditionCheck
Nasze zapiski wskazują, że kiedy rozmawialiśmy z [Panem/Panią] w {FL_PH073_5} roku, [powiedział
Pan/powiedziała Pani], że już wcześniej [miał Pan/miała Pani] [atak serca/udar (lub zdiagnozowaną chorobę

naczyń mózgowych)/zdiagnozowanego raka/złamanie kości biodrowej].
ANKIETER:
Zakoduj 1 poniżej, chyba że respondent spontanicznie zakwestionuje wcześniejsze zapiski.
1. Tak
5. Nie

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason
ANKIETER: Zakoduj powód, dla którego respondent nie zgadza się, że [miał atak serca/miał udar lub
zdiagnozowano chorobę naczyń mózgowych/zdiagnozowano u niego raka/miał złamaną kość biodrową].
Respondent mówi, że...
1. Nigdy nie miał tego schorzenia
3. Diagnoza nie została potwierdzona
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf
Czy oznacza to, że [miał Pan/miała Pani] [kolejny atak serca lub zawał mięśnia sercowego/kolejny udar lub
diagnozę kolejnej choroby naczyń mózgowych/diagnozę kolejnego nowotworu/kolejne złamanie kości
biodrowej] od czasu naszej rozmowy (w {FL_PH075_4})?
1. Tak, miał(a):^FL_PH075_5
2. Nie, nie miał(a):^FL_PH075_5 od ostatniej rozmowy
3. Nie jest pewien czy miał(a):^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH076_YearCondition
W którym roku [miał Pan/miała Pani] [ostatni atak serca/ostatni udar lub chorobę naczyń mózgowych/ostatni
nowotwór/ostatnie złamanie kości biodrowej]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
W którym to było miesiącu?
1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień
5. Maj
6. Czerwiec
7. Lipiec
8. Sierpień
9. Wrzesień
10. Październik
11. Listopad
12. Grudzień
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

PH071_HadConditionHowMany
Ile [ataków serca lub zawałów mięśnia sercowego/udarów mózgu lub chorób naczyń mózgowych/raków lub
nowotworów złośliwych/złamań kości biodrowej] [miał Pan/miała Pani] od czasu, kiedy rozmawialiśmy z
[Panem/Panią] w: {FL_PH071_4}?
1. 1
2. 2
3. 3 lub więcej
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
PH072_HadCondition
^FL_PH072_6
Czy od czasu naszej ostatniej rozmowy w {FL_PH072_4} [miał Pan atak serca/miał Pan udar lub
zdiagnozowano u Pana chorobę naczyń mózgowych/zdiagnozowano u Pana raka/miał Pan złamanie kości
biodrowej/miała Pani atak serca/miała Pani udar lub zdiagnozowano u Pani chorobę naczyń
mózgowych/zdiagnozowano u Pani raka/miała Pani złamanie kości biodrowej]?
1. Tak
5. Nie

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3
PH080_OrgCan
Na raka jakiego organu lub części ciała [Pan choruje lub chorował/Pani choruje lub chorowała]?
ANKIETER: Zakoduj wszystkie odpowiedzi
1. Mózg
2. Jama ustna
3. Krtań
4. Inna część gardła
5. Tarczyca
6. Płuca
7. Pierś
8. Przełyk
9. Żołądek
10. Wątroba
11. Trzustka
12. Nerki
13. Prostata
14. Jądro
15. Jajnik
16. Szyjka macicy
17. Błona śluzowa macicy (endometrium)
18. Okrężnica lub odbyt
19. Pęcherz moczowy
20. Skóra
21. Chłoniak typu non-Hodgkin
22. Białaczka
97. Inny narząd
ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

PH073_HadConditionCheck
Nasze zapiski wskazują, że kiedy rozmawialiśmy z [Panem/Panią] w {FL_PH073_5} roku, [powiedział
Pan/powiedziała Pani], że już wcześniej [miał Pan/miała Pani] [atak serca/udar (lub zdiagnozowaną chorobę
naczyń mózgowych)/zdiagnozowanego raka/złamanie kości biodrowej].
ANKIETER:
Zakoduj 1 poniżej, chyba że respondent spontanicznie zakwestionuje wcześniejsze zapiski.
1. Tak
5. Nie

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason
ANKIETER: Zakoduj powód, dla którego respondent nie zgadza się, że [miał atak serca/miał udar lub
zdiagnozowano chorobę naczyń mózgowych/zdiagnozowano u niego raka/miał złamaną kość biodrową].
Respondent mówi, że...
1. Nigdy nie miał tego schorzenia
3. Diagnoza nie została potwierdzona
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf
Czy oznacza to, że [miał Pan/miała Pani] [kolejny atak serca lub zawał mięśnia sercowego/kolejny udar lub
diagnozę kolejnej choroby naczyń mózgowych/diagnozę kolejnego nowotworu/kolejne złamanie kości
biodrowej] od czasu naszej rozmowy (w {FL_PH075_4})?
1. Tak, miał(a):^FL_PH075_5
2. Nie, nie miał(a):^FL_PH075_5 od ostatniej rozmowy
3. Nie jest pewien czy miał(a):^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH076_YearCondition
W którym roku [miał Pan/miała Pani] [ostatni atak serca/ostatni udar lub chorobę naczyń mózgowych/ostatni
nowotwór/ostatnie złamanie kości biodrowej]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
W którym to było miesiącu?
1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień
5. Maj
6. Czerwiec
7. Lipiec
8. Sierpień
9. Wrzesień
10. Październik
11. Listopad
12. Grudzień

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH071_HadConditionHowMany
Ile [ataków serca lub zawałów mięśnia sercowego/udarów mózgu lub chorób naczyń mózgowych/raków lub
nowotworów złośliwych/złamań kości biodrowej] [miał Pan/miała Pani] od czasu, kiedy rozmawialiśmy z
[Panem/Panią] w: {FL_PH071_4}?
1. 1
2. 2
3. 3 lub więcej
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
PH072_HadCondition
^FL_PH072_6
Czy od czasu naszej ostatniej rozmowy w {FL_PH072_4} [miał Pan atak serca/miał Pan udar lub
zdiagnozowano u Pana chorobę naczyń mózgowych/zdiagnozowano u Pana raka/miał Pan złamanie kości
biodrowej/miała Pani atak serca/miała Pani udar lub zdiagnozowano u Pani chorobę naczyń
mózgowych/zdiagnozowano u Pani raka/miała Pani złamanie kości biodrowej]?
1. Tak
5. Nie

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3
PH080_OrgCan
Na raka jakiego organu lub części ciała [Pan choruje lub chorował/Pani choruje lub chorowała]?
ANKIETER: Zakoduj wszystkie odpowiedzi
1. Mózg
2. Jama ustna
3. Krtań
4. Inna część gardła
5. Tarczyca
6. Płuca
7. Pierś
8. Przełyk
9. Żołądek
10. Wątroba
11. Trzustka
12. Nerki
13. Prostata
14. Jądro
15. Jajnik
16. Szyjka macicy
17. Błona śluzowa macicy (endometrium)
18. Okrężnica lub odbyt
19. Pęcherz moczowy
20. Skóra
21. Chłoniak typu non-Hodgkin
22. Białaczka
97. Inny narząd
ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND

(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))
PH073_HadConditionCheck
Nasze zapiski wskazują, że kiedy rozmawialiśmy z [Panem/Panią] w {FL_PH073_5} roku, [powiedział
Pan/powiedziała Pani], że już wcześniej [miał Pan/miała Pani] [atak serca/udar (lub zdiagnozowaną chorobę
naczyń mózgowych)/zdiagnozowanego raka/złamanie kości biodrowej].
ANKIETER:
Zakoduj 1 poniżej, chyba że respondent spontanicznie zakwestionuje wcześniejsze zapiski.
1. Tak
5. Nie

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason
ANKIETER: Zakoduj powód, dla którego respondent nie zgadza się, że [miał atak serca/miał udar lub
zdiagnozowano chorobę naczyń mózgowych/zdiagnozowano u niego raka/miał złamaną kość biodrową].
Respondent mówi, że...
1. Nigdy nie miał tego schorzenia
3. Diagnoza nie została potwierdzona
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf
Czy oznacza to, że [miał Pan/miała Pani] [kolejny atak serca lub zawał mięśnia sercowego/kolejny udar lub
diagnozę kolejnej choroby naczyń mózgowych/diagnozę kolejnego nowotworu/kolejne złamanie kości
biodrowej] od czasu naszej rozmowy (w {FL_PH075_4})?
1. Tak, miał(a):^FL_PH075_5
2. Nie, nie miał(a):^FL_PH075_5 od ostatniej rozmowy
3. Nie jest pewien czy miał(a):^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH076_YearCondition
W którym roku [miał Pan/miała Pani] [ostatni atak serca/ostatni udar lub chorobę naczyń mózgowych/ostatni
nowotwór/ostatnie złamanie kości biodrowej]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
W którym to było miesiącu?
1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień
5. Maj
6. Czerwiec
7. Lipiec
8. Sierpień
9. Wrzesień
10. Październik

11. Listopad
12. Grudzień
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH071_HadConditionHowMany
Ile [ataków serca lub zawałów mięśnia sercowego/udarów mózgu lub chorób naczyń mózgowych/raków lub
nowotworów złośliwych/złamań kości biodrowej] [miał Pan/miała Pani] od czasu, kiedy rozmawialiśmy z
[Panem/Panią] w: {FL_PH071_4}?
1. 1
2. 2
3. 3 lub więcej
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
PH010_Symptoms
Proszę spojrzeć na kartę 8. Czy w okresie obejmującym ostatnie przynajmniej sześć miesięcy dokuczały
[Panu/Pani] którekolwiek z dolegliwości zdrowotnych wymienionych na tej karcie? Proszę podać mi numer lub
numery tych dolegliwości.
ANKIETER: Zakoduj wszystkie odpowiedzi
1. Ból w plecach, kolanach, biodrach lub innych stawach
2. Problemy z sercem lub angina piersiowa, ból w piersiach podczas wysiłku
3. Duszność, trudności w oddychaniu
4. Przewlekły kaszel
5. Opuchnięte nogi
6. Problemy ze snem
7. Upadki
8. Strach przed upadkiem
9. Nudności, omdlenia lub ciemność w oczach
10. Problemy żołądkowe lub jelitowe, w tym zaparcia, gazy, biegunki
11. Nietrzymanie stolca lub moczu
12. Zmęczenie
96. Żadne
97. Inne symptomy, nie wymienione powyżej

PH011_CurrentDrugs
Następne pytanie dotyczy leków, które [Pan/Pani] przyjmuje. Proszę spojrzeć na kartę 9. Czy obecnie przyjmuje
[Pan/Pani] przynajmniej raz w tygodniu lekarstwa na problemy zdrowotne wymienione na tej karcie?
ANKIETER: Zakoduj wszystkie odpowiedzi
1. Leki na wysoki poziom cholesterolu we krwi
2. Leki na nadciśnienie
3. Leki na chorobę wieńcową lub naczyniowo-mózgową
4. Leki na inne choroby serca
5. Leki na astmę
6. Leki na cukrzycę
7. Leki na bóle lub zapalenia stawów
8. Leki na inne bóle (np. bóle głowy, pleców itp.)
9. Leki na problemy ze snem
10. Leki na niepokój lub depresję
11. Leki na osteoporozę, hormonalne
12. Leki na osteoporozę, inne niż hormonalne
13. Leki na pieczenie w żołądku
14. Leki na przewlekłe zapalenie oskrzeli
96. Żadne
97. Inne leki, nie wymienione powyżej

PH012_Weight
Ile [Pan/Pani] waży w przybliżeniu?

ANKIETER: Waga w kilogramach
0.00..250.00
IF (Preload.PH012_Weight">PRELOAD_PH012_Weight - PH012_Weight) > 5
PH065_CheckLossWeight
Czy [stracił Pan/straciła Pani] na wadze od czasu wywiadu w: {FL_PH065_3}?
1. Tak
5. Nie, nie stracił na wadze od ostatniego wywiadu

IF PH065_CheckLossWeight = a1
PH066_ReasonLostWeight
Czy [stracił Pan/straciła Pani] na wadze z powodu choroby, czy [stosował Pan/stosowała Pani] szczególną
dietę w ciągu ostatnich dwóch lat?
1. Z powodu choroby
2. Stosował szczególną dietę
3. Z powodu choroby i stosowania szczególnej diety
97. Inne powody utraty wagi
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
PH013_HowTall
Ile ma [Pan/Pani] wzrostu?
ANKIETER: Wzrost w centymetrach
0.00..230.00
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
PH041_UseGlasses
Czy zazwyczaj nosi [Pan/Pani] okulary lub szkła kontaktowe?
1. Tak
5. Nie

PH043_EyeSightDist
Jak dobry jest [Pana/Pani] wzrok kiedy patrzy [Pan/Pani] na rzeczy znajdujące się daleko, np. przy rozpoznaniu
znajomego po drugiej stronie ulicy, [przy normalnym użyciu okularów lub szkieł kontaktowych]? Czy może
[Pan/Pani] powiedzieć, że jest...
ANKIETER: Odczytaj...
1. Doskonały
2. Bardzo dobry
3. Dobry
4. Zadowalający
5. Słaby

PH044_EyeSightPap
Jak dobry jest [Pana/Pani] wzrok kiedy patrzy [Pan/Pani] na rzeczy znajdujące się blisko, np. przy czytaniu
zwykłej czcionki gazetowej, [przy normalnym użyciu okularów lub szkieł kontaktowych]? Czy może [Pan/Pani]
powiedzieć, że jest...
ANKIETER: Odczytaj...
1. Doskonały
2. Bardzo dobry
3. Dobry
4. Zadowalający
5. Słaby

PH045_UseHearingAid

Czy zwykle nosi [Pan/Pani] aparat słuchowy?
1. Tak
5. Nie

PH046_Hearing
Czy [Pana/Pani] słuch [przy normalnym użyciu aparatu słuchowego] jest...
ANKIETER: Odczytaj
1. Doskonały
2. Bardzo dobry
3. Dobry
4. Zadowalający
5. Słaby

PH048_HeADLa
Proszę spojrzeć na kartę 10. Chcielibyśmy zrozumieć, jakie trudności w funkcjonowaniu ludzie mogą mieć z
powodu problemów ze zdrowiem lub sprawnością fizyczną. Proszę mi powiedzieć, czy ma [Pan/Pani] trudności w
wykonywaniu którejkolwiek z codziennych czynności wymienionych na karcie 11. Proszę pominąć trudności, co
do których spodziewa się [Pan/Pani], że będą trwać krócej niż trzy miesiące. (Czy z powodu problemów
zdrowotnych ma [Pan/Pani] trudności w wykonywaniu którejkolwiek z czynności wymienionych na tej karcie?)
ANKIETER: Dopytaj: Czy jeszcze jakieś inne trudności?
Zakoduj wszystkie odpowiedzi
1. Przejście 100 metrów
2. Siedzenie przez około 2 godziny
3. Wstanie z krzesła po siedzeniu przez dłuższy czas
4. Wejście na kilka pięter po schodach bez odpoczynku
5. Wejście na jedno piętro po schodach bez odpoczynku
6. Pochylanie się, klękanie lub kucanie
7. Sięganie lub wyciąganie rąk ponad poziom ramienia
8. Ciągnięcie lub popychanie dużych przedmiotów, takich jak fotel
9. Podnoszenie lub noszenie ciężarów ponad 5 kg, jak np. ciężka torba z zakupami
10. Podniesienie małej monety ze stołu
96. Żadne z wymienionych

PH049_HeADLb
Proszę spojrzeć na kartę 11. Wymieniono na niej kilka innych codziennych czynności. Proszę mi powiedzieć, czy
ma [Pan/Pani] jakiekolwiek trudności w ich wykonywaniu z powodu problemów ze sprawnością fizyczną,
umysłową, z powodu problemów emocjonalnych lub problemu z pamięcią. Ponownie proszę pominąć trudności,
co do których spodziewa się [Pan/Pani], że będą trwać krócej niż trzy miesiące. (Czy z powodu problemów ze
zdrowiem lub z pamięcią ma [Pan/Pani] trudności z wykonywaniem którejkolwiek z czynności wymienionych na
karcie 12?).
ANKIETER: Dopytaj: Czy jeszcze jakieś inne trudności?
Zakoduj wszystkie odpowiedzi
1. Ubieranie się, w tym zakładanie butów i skarpetek
2. Przejście przez pokój
3. Kąpiel lub prysznic
4. Jedzenie, np. krojenie potraw
5. Kładzenie się lub wstawanie z łóżka
6. Korzystanie z toalety, w tym siadanie lub wstawanie
7. Korzystanie z mapy w celu zorientowania się w obcym miejscu
8. Przygotowanie gorącego posiłku
9. Robienie zakupów
10. Wykonywanie telefonów
11. Zażywanie leków
12. Praca przy domu lub w ogrodzie
13. Zarządzanie pieniędzmi, np. opłacanie rachunków i śledzenie wydatków
96. Żadne z wymienionych
ENDLOOP
PH054_IntCheck
DO ANKIETERA: KTO ODPOWIADAŁ NA PYTANIA W TEJ SEKCJI?

1. Tylko respondent
2. Respondent i pełnomocnik
3. Tylko pełnomocnik
ENDLOOP
ENDIF
IF (BR IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN024_NursingHome = a1
IF MN101_Longitudinal = 0
BR001_EverSmokedDaily
Kolejne pytania dotyczą palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. Czy kiedykolwiek [palił Pan/paliła
Pani] papierosy, cygara, cygaretki lub fajkę codziennie przez okres co najmniej jednego roku?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
IF (BR001_EverSmokedDaily = a1) OR (MN101_Longitudinal = 1)
BR002_StillSmoking
[Kolejne pytania dotyczą palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.] Czy pali [Pan/Pani] obecnie?
1. Tak
5. Nie

IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (Preload.BR002_StillSmoking">PRELOAD_BR002_StillSmoking = a1)) AND
(BR002_StillSmoking = a5)
BR022_StoppedSmoking
Czy [rzucił Pan/rzuciła Pani] palenie od czasu wywiadu w: {FL_BR022_1}?
1. Tak, rzuciłe(a)m palenie od czasu ostatniej ankiety
2. Nie, nie paliłe(a)m w okresie ostatniego wywiadu
3. Nie, dziś nadal palę

IF BR022_StoppedSmoking = a1
BR031_YearStopped
W którym roku po raz ostatni {FL_BR031_1} palić?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

BR032_MonthStopped
W którym to było miesiącu?
1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień
5. Maj
6. Czerwiec
7. Lipiec
8. Sierpień
9. Wrzesień
10. Październik
11. Listopad

12. Grudzień
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
BR003_HowManyYearsSmoked
Przez ile lat łącznie [Pan/Pani] [pali/palił/a]?
ANKIETER: Nie uwzględniaj okresów przerw w paleniu.
Zakoduj 1, jeżeli respondent palił przez mniej niż jeden rok.
1..150
ENDIF
ENDIF
BR010_AlcBevLastThreeMonth
Teraz zadam [Panu/Pani] kilka pytań dotyczących napojów alkoholowych, które [Pan/Pani] spożywa, jeżeli je
[Pan/Pani] spożywa. Proszę spojrzeć na kartę 12. Jak często w ciągu ostatnich trzech miesięcy [spożywał
Pan/spożywała Pani] jakiekolwiek napoje alkoholowe, takie jak piwo, wino, mocne alkohole lub drinki?
1. Prawie codziennie
2. Pięć lub sześć dni w tygodniu
3. Trzy lub cztery razy w tygodniu
4. Raz lub dwa razy w tygodniu
5. Raz lub dwa razy w miesiącu
6. Rzadziej niż raz w miesiącu
7. Ani razu w ciągu ostatnich 3 miesięcy

IF BR010_AlcBevLastThreeMonth < a7
BR019_DrinksInADay
W ciągu ostatnich trzech miesięcy, w dni, kiedy [spożywał Pan/spożywała Pani] alkohol, ile mniej więcej
jednostek alkoholu [Pan wypijał/Pani wypijała]?
ANKIETER: Jako zasadę można przyjąć, że jedna jednostka to:
1 butelka/puszka piwa=330 ml, 1 kieliszek wina stołowego=120 ml, 1 kieliszek mocnego wina=80 ml, 1 kieliszek
napojów spirytusowych=40 ml.
1..70
BR023_SixOrMoreDrinks
Proszę spojrzeć na kartę 12.
Jak często w ciągu ostatnich trzech miesięcy [wypijał Pan/wypijała Pani] sześć lub więcej drinków jednego dnia?
1. Codziennie lub prawie codziennie
2. Pięć lub sześć razy w tygodniu
3. Trzy lub cztery razy w tygodniu
4. Raz lub dwa razy w tygodniu
5. Raz lub dwa razy w miesiącu
6. Rzadziej niż raz w miesiącu
7. Ani razu w ciągu ostatnich 3 miesięcy

BR024_ProbDrink
Czy nadużywanie alkoholu stanowiło problem w jakimkolwiek okresie w [Pana/Pani] życiu?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
IF ((BR010_AlcBevLastThreeMonth = a7) OR (BR010_AlcBevLastThreeMonth = DONTKNOW)) OR
(BR010_AlcBevLastThreeMonth = REFUSAL)
BR021_EverDrunkAlcBev
Czy kiedykolwiek [spożywał Pan/spożywała Pani] napoje alkoholowe?
1. Tak
5. Nie

ENDIF
ENDIF
BR015_PartInVigSprtsAct
Chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś o rodzajach i ilości aktywności fizycznej, którą [Pan/Pani] wykonuje w swoim
codziennym życiu. Jak często angażuje się [Pan/Pani] w @Bintensywną aktywność fizyczną@B, taką jak sport,
ciężkie prace domowe, czy praca wymagająca wysiłku fizycznego?
ANKIETER: Odczytaj
1. Częściej niż raz w tygodniu
2. Raz w tygodniu
3. Raz do trzech razy w miesiącu
4. Bardzo rzadko lub nigdy

BR016_ModSprtsAct
Jak często angażuje się [Pan/Pani] w aktywność wymagającą @Bumiarkowanego@B wysiłku, taką jak prace w
ogrodzie, mycie samochodu lub spacer?
ANKIETER: Odczytaj
1. Częściej niż raz w tygodniu
2. Raz w tygodniu
3. Raz do trzech razy w miesiącu
4. Bardzo rzadko lub nigdy

BR025a_MealsDay
Czy zwykle jada [Pan/Pani] śniadanie, obiad i kolację?
1. Tak
5. Nie

BR025_MealsDay
Ile pełnych posiłków dziennie zwykle [Pan/Pani] spożywa?
ANKIETER: Pełny posiłek jest definiowany jako spożycie więcej niż dwóch pokarmów lub dań, kiedy siadamy do
jedzenia. Na przykład zjedzenie ziemniaków, warzyw i mięsa jest uznane za pełny posiłek, podobnie jak
zjedzenie jajka, chleba i owocu jest uznawane za pełny posiłek.
1..10
BR026_DairyProd
Proszę spojrzęć na kartę 13.
Jak często w przeciętnym @btygodniu@b jada [Pan/Pani] porcję produktów mlecznych, jak na przykład szklankę
mleka, ser w kanapce, filiżankę jogurtu czy puszkę suplementów wysokobiałkowych?
1. Codziennie
2. 3-6 razy w tygodniu
3. 2 razy w tygodniu
4. Raz w tygodniu
5. Rzadziej niż raz w tygodniu

BR027_LegumesEggs
(Proszę spojrzęć na kartę 13.)
Jak często w przeciętnym tygodniu jada [Pan/Pani] porcję roślin strączkowych lub jajka?
1. Codziennie
2. 3-6 razy w tygodniu
3. 2 razy w tygodniu
4. Raz w tygodniu
5. Rzadziej niż raz w tygodniu

BR028_MeatWeek
(Proszę spojrzęć na kartę 13.)
Jak często w przeciętnym tygodniu spożywa [Pan/Pani] mięso, ryby lub kurczaka?
1. Codziennie
2. 3-6 razy w tygodniu

3. 2 razy w tygodniu
4. Raz w tygodniu
5. Rzadziej niż raz w tygodniu

BR029_FruitsVegWeek
(Proszę spojrzęć na kartę 13.)
Jak często w przeciętnym tygodniu spożywa [Pan/Pani] porcję owoców lub warzyw?
1. Codziennie
2. 3-6 razy w tygodniu
3. 2 razy w tygodniu
4. Raz w tygodniu
5. Rzadziej niż raz w tygodniu

BR030_FluidsDay
Nie korzystając już z karty 13,
ile szklanek lub filiżanek herbaty, kawy, wody, mleka, soków owocowych lub napojów bezalkoholowych zwykle
wypija [Pan/Pani] łącznie w przeciętnym dniu?
ANKIETER: Odczytaj. Szklanka/filiżanka to około 200-240ml.
1. 1-2 szklanki
2. 3-5 szklanek
3. 6 szklanek lub więcej

BR017_IntCheck
KTO ODPOWIADAŁ NA PYTANIA W TEJ SEKCJI?
1. Tylko respondent
2. Respondent i pełnomocnik
3. Tylko pełnomocnik
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (CF IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
CF019_CFInstruct
ANKIETER: To jest sekcja zawierając test poznawczy: przy wypełnianiu tej sekcji upewnij się, że nie są przy tym
obecne osoby trzecie.
Początek @bsekcji bez pełnomocnika@b. Udział pełnomocnika nie jest dozwolony. Jeżeli respondent nie jest w
stanie samodzielnie odpowiedzieć na żadne z tych pytań, przy każdym pytaniu naciśnij @bCTRL-K@b.
1. Kontynuuj

IF MN101_Longitudinal = 0
CF001_SRRead
Teraz chciał(a)bym zadać kilka pytań dotyczących umiejętności czytania i pisania. Jak ocenia [Pan/Pani] swoją
umiejętność czytania potrzebną w codziennym życiu? Czy uważa [Pan/Pani], że jest ona...
ANKIETER: Odczytaj
1. Doskonała
2. Bardzo dobra
3. Dobra
4. Zadowalająca
5. Słaba

CF002_SRWrite
Jak ocenia [Pan/Pani] swoją umiejętność pisania potrzebną w codziennym życiu? Czy uważa [Pan/Pani], że jest
ona....
ANKIETER: Odczytaj

1. Doskonała
2. Bardzo dobra
3. Dobra
4. Zadowalająca
5. Słaba
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
CF003_DateDay
Część tego badania dotyczy pamięci ludzi i ich zdolności kojarzenia różnych rzeczy. Najpierw chciał(a)bym
zapytać o dzisiejszą datę? Który dziś mamy dzień miesiąca?
ANKIETER: Zakoduj, czy dzień miesiąca ( [STR (CURRENTDATE.DAY)]) został podany prawidłowo
1. Dzień miesiąca podany prawidłowo
2. Dzień miesiąca podany nieprawidłowo/Respondent nie zna daty

CF004_DateMonth
Jaki mamy miesiąc?
ANKIETER: Zakoduj, czy miesiąc ( [FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]/FLDefault[14]
/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]/FLDefault[21]]) jest podany
prawidłowo
1. Miesiąc podany prawidłowo
2. Miesiąc podany nieprawidłowo/Respondent nie wie, jaki jest miesiąc

CF005_DateYear
Który mamy rok?
ANKIETER: Zakoduj, czy rok ( [STR (Year)]) jest podany prawidłowo
1. Rok podany prawidłowo
2. Rok podany nieprawidłowo/Respondent nie wie, jaki jest rok

CF006_DayWeek
Czy może mi [Pan/Pani] powiedzieć, jaki jest dziś dzień tygodnia?
ANKIETER: Prawidłowa odpowiedź: ( [FLDefault[22]/FLDefault[23]/FLDefault[24]/FLDefault[25]/FLDefault[26]
/FLDefault[27]/FLDefault[28]])
1. Dzień tygodnia podany prawidłowo
2. Dzień tygodnia podany nieprawidłowo/Respondent nie wie, jaki jest dzień tygodnia
ENDIF
CF103_Memory
Jak [oceniłby Pan/oceniłaby Pani] swoją aktualną pamięć? Czy [powiedziałby Pan/powiedziałaby Pani], że jest
doskonała, bardzo dobra, dobra, przeciętna czy słaba?
1. Doskonała
2. Bardzo dobra
3. Dobra
4. Zadowalająca
5. Słaba

CF007_Learn1Intro
Teraz odczytam [Panu/Pani] listę słów z ekranu mojego komputera. Celowo przygotowaliśmy długą listę, aby
trudno było komukolwiek przypomnieć sobie wszystkie słowa. Większość ludzi zapamiętuje tylko kilka. Proszę
słuchać uważnie, ponieważ zestawu słów nie mogę powtórzyć. Kiedy skończę, poproszę [Pana/Panią] o
wypowiedzenie na głos wszystkich słów, które [zdołał Pan/zdołała Pani] zapamiętać, w dowolnej kolejności. Czy
jest to jasne?
ANKIETER: Przygotuj książeczkę
1. Kontynuuj

CF009_VerbFluIntro
Chciał(a)bym teraz prosić o wymienienie nazw tak wielu różnych zwierząt, jak to możliwe. Ma [Pan na to jedną

minutę. Gotowy/Pani na to jedną minutę. Gotowa]? Start.
ANKIETER: Daj respondentowi dokładnie jedną minutę. Jeżeli respondent skończy przed upływem tego czasu,
zachęć go/ją, aby spróbował/a znaleźć więcej słów. Jeżeli milczy przez 15 sekund, powtórz zasadnicze polecenie
("Proszę wymienić nazwy wszystkich zwierząt, które przyjdą Panu/Pani do głowy").
Nie przedłużaj czasu na odpowiedź w przypadku, gdy konieczne jest powtórzenie polecenia.
1. Kontynuuj

IF MN101_Longitudinal = 0
CF011_IntroNum
Teraz chciał(a)bym zadać [Panu/Pani] kilka pytań oceniających to, jak ludzie wykorzystują liczby w codziennym
życiu.
ANKIETER: Jeżeli potrzeba, zachęć respondenta, aby spróbował odpowiedzieć na każde z pytań dotyczących
liczb
1. Kontynuuj

CF012_NumDis
Jeżeli szansa zachorowania na jakąś chorobę wynosi 10 procent, to zachorowania ilu ludzi z 1000 (jednego
tysiąca) możemy się spodziewać?
ANKIETER: Nie odczytuj odpowiedzi
1. 100
2. 10
3. 90
4. 900
97. Inna odpowiedź

IF CF012_NumDis <> a1
CF013_NumHalfPrice
Na wyprzedaży sklep sprzedaje wszystkie towary za połowę ceny. Przed wyprzedażą kanapa kosztowała 300
[FLDefault[9]]. Ile będzie kosztować na wyprzedaży?
ANKIETER: Nie odczytuj odpowiedzi
1. 150^FLCurr
2. 600^FLCurr
97. Inna odpowiedź
ENDIF
IF CF012_NumDis = a1
CF014_NumCar
Sprzedawca samochodów używanych sprzedaje samochód za 6000 [FLDefault[9]]. To dwie trzecie tego, ile
kosztował, gdy był nowy. Ile kosztował nowy samochód?
ANKIETER: Nie odczytuj odpowiedzi
1. 9000 ^FLCurr
2. 4000 ^FLCurr
3. 8000 ^FLCurr
4. 12000 ^FLCurr
5. 18000 ^FLCurr
97. Inna odpowiedź

IF CF014_NumCar = a1
CF015_Savings
Powiedzmy, że ma [Pan/Pani] 2000 [FLDefault[9]] na rachunku oszczędnościowym. Rachunek jest
oprocentowany na 10 procent rocznie. Jaką kwotę będzie [Pan miał/Pani miała] na rachunku po upływie dwóch
lat?
ANKIETER: Nie odczytuj odpowiedzi
1. 2420 ^FLCurr
2. 2020 ^FLCurr

3. 2040 ^FLCurr
4. 2100 ^FLCurr
5. 2200 ^FLCurr
6. 2400 ^FLCurr
97. Inna odpowiedź
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CF108_Serial
Spróbujmy teraz odejmowania liczb. Sto minus 7 równa się ile?
ANKIETER: Jeżeli respondent zamiast odejmować, dodaje 7, możesz powtórzyć pytanie.
0..9999999
IF (CF108_Serial < 99999998) AND NOT ((CF108_Serial = REFUSAL) OR (CF108_Serial = DONTKNOW))
CF109_Serial
I od tego odjąć 7.
ANKIETER: To jest drugie odejmowanie
0..9999999
IF (CF109_Serial < 99999998) AND NOT ((CF109_Serial = REFUSAL) OR (CF109_Serial = DONTKNOW))
CF110_Serial
I od tego odjąć 7.
ANKIETER: To jest trzecie odejmowanie
0..9999999
IF (CF110_Serial < 99999998) AND NOT ((CF110_Serial = REFUSAL) OR (CF110_Serial = DONTKNOW))
CF111_Serial
I od tego odjąć 7.
ANKIETER: To jest czwarte odejmowanie
0..9999999
IF (CF111_Serial < 99999998) AND NOT ((CF111_Serial = REFUSAL) OR (CF111_Serial = DONTKNOW))
CF112_Serial
I od tego odjąć 7.
ANKIETER: To jest piąte odejmowanie
0..9999999
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF CF007_Learn1Intro = RESPONSE
IF MN025_RandomCF102 = 1
CF113_Learn4
Jakiś czas temu odczytałe(a)m [Panu/Pani] listę słów, a [Pan powtórzył/Pani powtórzyła] te słowa, które [był
Pan/była Pani] w stanie zapamiętać. Proszę podać mi te słowa, które jest [Pan/Pani] w stanie przypomnieć sobie
teraz.
ANKIETER: Zapisza słowa na karcie wywiadu. Daj respondentowi do minuty na przypomnienie sobie słów.
Zaznacz słowa, które respondent przypomni sobie poprawnie.
1. Hotel
2. Rzeka
3. Drzewo
4. Skóra
5. Złoto
6. Rynek
7. Papier
8. Dziecko

9. Król
10. Książka
96. Żadne z powyższych
ELSE
IF MN025_RandomCF102 = 2
CF114_Learn4
Jakiś czas temu odczytałe(a)m [Panu/Pani] listę słów, a [Pan powtórzył/Pani powtórzyła] te słowa, które [był
Pan/była Pani] w stanie zapamiętać. Proszę podać mi te słowa, które jest [Pan/Pani] w stanie przypomnieć
sobie teraz.
ANKIETER: Zapisza słowa na karcie wywiadu. Daj respondentowi do minuty na przypomnienie sobie słów.
Zaznacz słowa, które respondent przypomni sobie poprawnie.
1. Niebo
2. Ocean
3. Flaga
4. Dolar
5. Żona
6. Maszyna
7. Dom
8. Ziemia
9. Uczelnia
10. Masło
96. Żadne z powyższych
ELSE
IF MN025_RandomCF102 = 3
CF115_Learn4
Jakiś czas temu odczytałe(a)m [Panu/Pani] listę słów, a [Pan powtórzył/Pani powtórzyła] te słowa, które [był
Pan/była Pani] w stanie zapamiętać. Proszę podać mi te słowa, które jest [Pan/Pani] w stanie przypomnieć
sobie teraz.
ANKIETER: Zapisza słowa na karcie wywiadu. Daj respondentowi do minuty na przypomnienie sobie słów.
Zaznacz słowa, które respondent przypomni sobie poprawnie.
1. Kobieta
2. Skała
3. Krew
4. Narożnik
5. Buty
6. List
7. Dziewczyna
8. Dom
9. Dolina
10. Silnik
96. Żadne z powyższych
ELSE
CF116_Learn4
Jakiś czas temu odczytałe(a)m [Panu/Pani] listę słów, a [Pan powtórzył/Pani powtórzyła] te słowa, które [był
Pan/była Pani] w stanie zapamiętać. Proszę podać mi te słowa, które jest [Pan/Pani] w stanie przypomnieć
sobie teraz.
ANKIETER: Zapisza słowa na karcie wywiadu. Daj respondentowi do minuty na przypomnienie sobie słów.
Zaznacz słowa, które respondent przypomni sobie poprawnie.
1. Woda
2. Kościół
3. Lekarz
4. Pałac
5. Ogień
6. Ogród
7. Morze
8. Wieś

9. Niemowlę
10. Stół
96. Żadne z powyższych
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CF017_Factors
ANKIETER: Czy występowały jakieś czynniki, które mogły negatywnie wpłynąć na wykonanie tych testów przez
respondenta?
1. Tak
5. Nie

IF CF017_Factors = a1
CF217_Impaired
ANKIETER: Co zakłóciło przebieg testu?
STRING
ENDIF
CF018_IntCheck
DO ANKIETERA: KTO BYŁ OBECNY PODCZAS TEGO ROZDZIAŁU?
ANKIETER: Zakoduj wszystkie odpowiedzi
1. Tylko respondent
2. Partner był obecny
3. Dziecko/dzieci były obecne
4. Inni
ENDLOOP
ENDIF
IF (MH IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
MH001_Intro
Wcześniej rozmawialiśmy o [Pana/Pani] zdrowiu fizycznym. Inną miarą stanu zdrowia jest [Pana/Pani] zdrowie
emocjonalne lub samopoczucie - to znaczy to, co [Pan/Pani] odczuwa w związku z tym, co dzieje się wokół
[Pana/Pani].
1. Kontynuuj

MH002_Depression
Czy w ciągu ostatniego miesiąca [był Pan smutny lub przygnębiony/była Pani smutna lub przygnębiona]?
ANKIETER: Jeżeli uczestnik prosi o wyjaśnienie, powiedz "przez smutny lub przygnębiony rozumiemy
nieszczęśliwy lub złym nastroju".
1. Tak
5. Nie

MH003_Hopes
Jakie są [Pana/Pani] nadzieje na przyszłość?
ANKIETER: Zanotuj tylko to, czy podane zostały nadzieje, czy też nie.
1. Respondent wspomniał o nadziejach
2. Respondent nie wspomniał o nadziejach

MH004_WishDeath
Czy w ciągu ostatniego miesiąca [czuł Pan, że wolałby Pan/czuła Pani, że wolałaby Pani] nie żyć?
1. Respondent wspomniał o nastrojach samobójczych lub chęci śmierci

2. Respondent nie wspomniał o takich odczuciach

MH005_Guilt
Czy zdaża się [Panu/Pani] obwiniać się o jakieś zdarzenia albo odczuwać poczucie winy o cokolwiek?
1. Wyraźne nadmierne poczucie winy lub obwiniania się
2. Brak takich odczuć
3. Wspomina o poczuciu winy, ale nie jest jasne, czy stanowi to oczywiste lub nadmierne poczucie winy lub
obwiniania się

IF MH005_Guilt = a3
MH006_BlameForWhat
Wobec tego, o co się [Pan/Pani] obwinia?
ANKIETER: Uwaga: Zakoduj 1 tylko w przypadku wyolbrzymionego poczucia winy, które jest w oczywisty sposób
nieproporcjonalne do okoliczności. Przewinienie będzie często bardzo niewielkie, jeżeli w ogóle istnieje.
Uzasadnione lub odpowiednie poczucie winy powinno zostać zakodowane jako 2.
1. Podane przykłady stanowią w oczywisty sposób nadmierne poczucie winy lub obwiniania się.
2. Podane przykłady nie stanowią w oczywisty sposób nadmiernego poczucia winy lub obwiniania się, lub nie jest
jasne, czy stanowią nadmierne poczucie winy lub obwiniania się.
ENDIF
MH007_Sleep
Czy [miał Pan/miała Pani] ostatnio kłopoty ze snem?
1. Kłopoty ze snem lub niedawna zmiana trybu snu
2. Brak kłopotów ze snem

MH008_Interest
Jakie jest [Pana/Pani] zainteresowanie otaczającą rzeczywistością w ciągu ostatniego miesiąca?
1. Wzmianka o spadku zainteresowania
2. Brak wzmianki o spadku zainteresowania
3. Odpowiedź nieokreślona lub niemożliwa do zakodowania

IF MH008_Interest = a3
MH009_KeepUpInt
Zatem, czy utrzymuje [Pan/Pani] swoje zainteresowanie na tym samym poziomie?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
MH010_Irritability
Czy w ostatnim czasie [był Pan skłonny/była Pani skłonna] do irytacji, rozdrażnienia?
1. Tak
5. Nie

MH011_Appetite
Jaki był [Pana/Pani] apetyt w ostatnim czasie?
1. Spadek łaknienia pokarmu
2. Brak spadku łaknienia
3. Odpowiedź nieokreślona lub niemożliwa do zakodowania

IF MH011_Appetite = a3
MH012_EatMoreLess
Zatem czy ostatnio jada [Pan/Pani] więcej czy mniej niż zwykle?
1. Mniej

2. Więcej
3. Ani mniej, ani więcej
ENDIF
MH013_Fatigue
Czy w ciągu ostatniego miesiąca [miał Pan/miała Pani] za mało energii, aby robić rzeczy, które [chciał Pan/chciała
Pani] robić?
1. Tak
5. Nie

MH014_ConcEnter
Jaka jest [Pana/Pani] koncentracja? Na przykład, czy może się [Pan/Pani] skupić na filmie lub programie
telewizyjnym albo radiowym?
1. Trudność w koncentracji na filmie lub programach
2. Brak wzmianki o trudnościach

MH015_ConcRead
Czy może się [Pan/Pani] skoncentrować na tym, co [Pan/Pani] czyta?
1. Trudność w koncentracji na lekturze
2. Brak wzmianki o trudnościach

MH016_Enjoyment
Jaka czynność sprawiła [Panu/Pani] ostatnio przyjemność?
1. Brak wzmianki o jakiejkolwiek cieszącej czynności
2. Wspomina JAKĄKOLWIEK przyjemność z czynności

MH017_Tear
Czy w ciągu ostatniego miesiąca [płakał Pan/płakała Pani]?
1. Tak
5. Nie

MH023_HDA1
Odczytam teraz kilka stwierdzeń dotyczących tego, jak ludzie się czasem czują.
Po każdym stwierdzeniu proszę określić, jak często [czuł się Pan/czuła się Pani] w taki sposób W CIĄGU
OSTATNIEGO TYGODNIA: nigdy, prawie nigdy, przez jakiś czas, przez większość czasu.
Tutaj również najlepszą odpowiedzią jest zwykle ta, która przychodzi na myśl jako pierwsza, więc proszę nie
zastanawiać się zbyt długo nad każdym stwierdzeniem.
[Obawiałem się/Obawiałam się], że wydarzy się najgorsze.
ANKIETER: Odczytaj tylko jeśli potrzeba.
1. Nigdy
2. Prawie nigdy
3. Przez jakiś czas
4. Przez większość czasu

MH024_HDA2
[Byłem podenerwowany/Byłam podenerwowana].
ANKIETER: Odczytaj tylko jeśli potrzeba.
1. Nigdy
2. Prawie nigdy
3. Przez jakiś czas
4. Przez większość czasu

MH025_HDA3
[Czułem/Czułam], że trzęsą mi się ręce.
ANKIETER: Odczytaj tylko jeśli potrzeba.

1. Nigdy
2. Prawie nigdy
3. Przez jakiś czas
4. Przez większość czasu

MH026_HDA4
[Odczuwałem/Odczuwałam] strach przed śmiercią.
ANKIETER: Odczytaj tylko jeśli potrzeba.
1. Nigdy
2. Prawie nigdy
3. Przez jakiś czas
4. Przez większość czasu

MH027_HDA5
[Czułem się/Czułam się] słabo.
ANKIETER: Odczytaj tylko jeśli potrzeba.
1. Nigdy
2. Prawie nigdy
3. Przez jakiś czas
4. Przez większość czasu

MH032_EndNonProxy
ANKIETER: Koniec sekcji bez pełnomocnika.
Kto odpowiadał na pytania w tej sekcji?
1. Respondent
2. Sekcja bez odpowiedzi (wywiad z pełnomocnikiem)

MH018_DepressionEver
Czy [od czasu ostatniej rozmowy w ] {FL_MH018_4} był okres lub okresy w [Pana/Pani] życiu, kiedy [cierpiał
Pan/cierpiała Pani] na objawy depresji trwające dłużej niż dwa tygodnie?
1. Tak
5. Nie

IF MH018_DepressionEver = a1
IF MN101_Longitudinal = 1
MH030_YearDepression
W którym roku po raz ostatni [cierpiał Pan/cierpiała Pani] na objawy depresji (które trwały przez co najmniej dwa
tygodnie)?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

MH031_MonthDepression
W którym miesiącu [zaczął Pan/zaczęła Pani] odczuwać te objawy?
1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień
5. Maj
6. Czerwiec
7. Lipiec

8. Sierpień
9. Wrzesień
10. Październik
11. Listopad
12. Grudzień
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
MH019_AgeFirstTime
Ile [miał Pan/miała Pani] lat, kiedy te objawy wystąpiły po raz pierwszy?
0..120
ENDIF
MH020_EverTreated
Czy [był Pan kiedykolwiek leczony/była Pani kiedykolwiek leczona] na depresję przez lekarza rodzinnego lub
psychiatrę?
1. Tak
5. Nie

MH021_EverAddHos
Czy [był Pan kiedykolwiek przyjęty/była Pani kiedykolwiek przyjęta] do szpitala psychiatrycznego lub na oddział
psychiatryczny?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
MH022_AffEmDis
Czy lekarz kiedykolwiek powiedział [Panu/Pani], że cierpi [Pan/Pani] na inne zaburzenia afektywne lub
emocjonalne, w tym lęki, problemy nerwowe lub psychiatryczne?
1. Tak
5. Nie
ENDLOOP
ENDIF
IF (HC IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
HC002_STtoMDoctor
Teraz mamy kilka pytań dotyczących korzystania przez [Pana/Panią ] z opieki zdrowotnej. Proszę pomyśleć o
swojej opiece w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. @BW ciągu ostatnich dwunastu miesięcy@B, ile mniej więcej
razy [był Pan u lekarza lub rozmawiał Pan/była Pani u lekarza lub rozmawiała Pani] z lekarzem o swoim zdrowiu?
Proszę pominąć wizyty u dentysty i pobyty w szpitalu, ale uwzględnić wizyty na izbie przyjęć lub wizyty w szpitalu
na badania lub zabiegi ambulatoryjne.
ANKIETER: Jeżeli więcej niż 98, wprowadź 98
0..98
IF HC002_STtoMDoctor > 0
HC003_CGPract
Ile z tych kontaktów było z lekarzem rodzinnym lub z lekarzem w [Pana/Pani] ośrodku zdrowia lub przychodni?
ANKIETER: Jeżeli więcej niż 98, wprowadź 98
0..98
ENDIF
IF ((HC002_STtoMDoctor > 0) AND (HC003_CGPract < HC002_STtoMDoctor)) OR (HC002_STtoMDoctor =
DONTKNOW)
HC004_CSpecialist
Proszę spojrzeć na kartę 14. Czy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy [konsultował się Pan/konsultowała się
Pani] z którymkolwiek ze specjalistów wymienionych na karcie 14?
1. Tak

5. Nie

IF HC004_CSpecialist = a1
HC005_LastCSp
Wciąż patrząc na kartę 14, proszę powiedzieć, który z tych specjalistów był ostatnim, z którym się [Pan
konsultował/Pani konsultowała] @bw ciągu ostatnich 12 miesięcy@b?
ANKIETER: Zakoduj wszystkie odpowiedzi. Jeżeli respondent wspomni o dentyście, powiedz, że tego będą
dotyczyć dalsze pytania.
1. Specjalista chorób serca, płuc, gastroenterologicznych, cukrzycy lub chorób endokrynologicznych
2. Dermatolog
3. Neurolog
4. Okulista
5. Laryngolog
6. Reumatolog lub fizjoterapeuta
7. Ortopeda
8. Chirurg
9. Psychiatra
10. Ginekolog
11. Urolog
12. Onkolog
13. Geriatra
96. Inny
ENDIF
ENDIF
HC012_PTinHos
Czy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy [spędził Pan/spędziła Pani] noc w szpitalu jako pacjent? Proszę
uwzględnić pobyty na oddziale ogólnym, chirurgicznym, psychiatrycznym lub jakimkolwiek innym oddziale
specjalistycznym.
1. Tak
5. Nie

IF HC012_PTinHos = a1
HC013_TiminHos
Ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się [Panu zostać przyjętym/Pani zostać przyjętą] do szpitala i
spędzić w nim przynajmniej jedną noc?
ANKIETER: Policz tylko oddzielne pobyty. Zakoduj 10 dla 10 lub więcej pobytów
1..10
HC014_TotNightsinPT
Ile nocy w sumie [spędził Pan/spędziła Pani] w szpitalach w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy?
1..365
ENDIF
IF MN024_NursingHome = a1
HC029_NursHome
Czy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy [przebywał Pan/przebywała Pani] @Bna noc w domu opieki@B?
ANKIETER: Wyjaśnij: Dom opieki zapewnia swym rezydentom wszystkie z następujących rodzajów opieki:
podawanie lekarstw, 24-godzinna opieka osobista i nadzór (niekoniecznie pielęgniarka), pokój i posiłki.
Na stałe oznacza bez przerwy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jeżeli respondent wprowadził się na stałe do domu
opieki mniej niż 12 miesięcy temu, zakoduj 1 (tak, czasowo).
1. Tak, czasowo
3. Tak, na stałe
5. Nie

IF HC029_NursHome = a1
HC030_TimNursHome

Ile razy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy [spędził Pan/spędziła Pani] co najmniej jedną noc w domu opieki?
ANKIETER: Policz tylko oddzielne okazje
1..365
HC031_WksNursHome
Ile tygodni w sumie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy [spędził Pan/spędziła Pani] w domu opieki?
ANKIETER: Jeśli odpowiedź w miesiącach, policz 4 tygodnie za każdy pełny miesiąc; potraktuj niepełny tydzień
jako 1.
1..52
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (EP IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN024_NursingHome = a1
EP001_Intro
Dziekuję bardzo za odpowiedzi w tej trudnej części wywiadu. Teraz chciał(a)bym przejść do kolejnego
zagadnienia. Będę zadawać pytania dotyczące [Pana/Pani] obecnej sytuacji w zakresie zatrudnienia.
1. Kontynuuj

EP005_CurrentJobSit
Proszę spojrzeć na kartę 18. Ogólnie rzecz biorąc, która z wymienionych kategorii najlepiej opisuje [Pana/Pani]
@bobecną@b sytuację w zakresie zatrudnienia?
ANKIETER: Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
Tylko jeśli respondent ma wątpliwości, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1. Na emeryturze (sam przestał pracować, włączając wczesne emerytury i emerytury łączone z pracą).
2. Zatrudniony lub pracujący na własny rachunek (płatna praca, włączając nieodpłatną pracę dla firmy rodzinnej
oraz tych, którzy są nadal zatrudnieni, choć nie otrzymują obecnie wynagrodzenia).
3. Bezrobotny (zwolniony z pracy, włączając krótkookresowe bezrobocie).
4. Trwale chory/niepełnosprawny (włączając częściowo niepełnosprawnych i o umiarkowanym stopniu
inwalidztwa).
5. Zajmuje się domem (włączając prowadzenie domu i zajmowanie się rodziną, opieką nad wnukami).
"Na emeryturze" odnosi się tylko do bycia na emeryturze po zakończeniu swojej własnej pracy. Osoby, które
otrzymują emerytury po zmarłym współmałżonku i same nie przeszły na emeryturę, nie powinny być kodowane
jako "na emeryturze". Jeśli takie osoby nie pasują do żadnej z kategorii 2-5, zakoduj "inny".
1. Na emeryturze
2. Zatrudniony lub pracujący na własny rachunek (w tym również pracujący dla firmy rodzinnej)
3. Bezrobotny
4. Trwale chory lub niepełnosprawny
5. Zajmuje się domem
97. Inny (Rentier, Utrzymujący się z dochodów z tytułu własności, Student, Pracujący charytatywnie)

IF EP005_CurrentJobSit = a1
EP329_RetYear
W którym roku [przeszedł Pan/przeszła Pani] na emeryturę?
1900..2011
IF EP329_RetYear > 2008
EP328_RetMonth
Czy pamięta [Pan/Pani], w którym to było miesiącu?
1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień
5. Maj
6. Czerwiec

7. Lipiec
8. Sierpień
9. Wrzesień
10. Październik
11. Listopad
12. Grudzień
ENDIF
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR (((MN101_Longitudinal = 1) AND
(EP005_CurrentJobSit = a1)) AND (EP336_RetAfterW2 = a1))
EP064_ResForRet
Proszę spojrzeć na kartę 19.
Z jakich powodów [przeszedł Pan/przeszła Pani] na emeryturę?
ANKIETER: Zakoduj wszystkie odpowiedzi
1. Uzyskałem uprawnienia do państwowej emerytury
2. Uzyskałem uprawnienia do prywatnej emerytury zakładowej
3. Uzyskałem uprawnienia do prywatnej emerytury
4. Zaoferowano mi możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę ze specjalnymi zachętami/premiami
5. Zostałem zwolniony (na przykład przejście na świadczenia przedemerytalne)
6. Z powodu złego stanu mojego zdrowia
7. Z powodu złego stanu zdrowia krewnego lub znajomego
8. Aby przejść na emeryturę w tym samym czasie, co małżonek lub partner
9. Aby spędzać więcej czasu z rodziną
10. Aby cieszyć się życiem
ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3
EP337_LookingForJob
Czy obecnie poszukuje [Pan/Pani] pracy?
1. Tak
5. Nie

EP067_HowUnempl
Czy może nam [Pan powiedzieć, w jaki sposób został Pan bezrobotnym/Pani powiedzieć, w jaki sposób została
Pani bezrobotną]? Czy było to...
ANKIETER: Odczytaj
1. Ponieważ [Pana/i] miejsce pracy zostało zamknięte
2. Ponieważ [Pan/i zrezygnował/a] z pracy
3. Ponieważ [został/a Pan/i zwolniony/a]
4. Za wzajemnym porozumieniem miedzy [Panem/Panią a Pana/Pani] pracodawcą
5. Ponieważ zakończyła się [Pana/Pani] praca tymczasowa
6. Ponieważ [zmienił/a Pan/i] miejsce zamieszkania
97. Z innego powodu
ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit <> a2
EP002_PaidWork
[Jesteśmy zainteresowani Pana doświadczeniami zawodowymi od czasu naszej ostatniej rozmowy./Jesteśmy
zainteresowani Pani doświadczeniami zawodowymi od czasu naszej ostatniej rozmowy.] Czy [wykonywał
Pan/wykonywała Pani] jakąkolwiek płatną pracę [od czasu naszej ostatniej ankiety w/w ciągu ostatnich czterech
tygodni] {FL_EP002_3}, jako pracownik najemny bądź pracujący na własny rachunek, nawet jeśli było to tylko
przez kilka godzin?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
IF (((EP005_CurrentJobSit.ORD = 4) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD = 5)) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD =

97)) AND (EP002_PaidWork = a5)
EP006_EverWorked
Czy kiedykolwiek [wykonywał Pan/wykonywała Pani] jakąkolwiek płatną pracę?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a4) AND ((EP002_PaidWork = a1) OR (EP006_EverWorked = a1))
EP068_CauseDis
[Powiedział Pan, że jest Pan trwale chory lub niepełnosprawny/Powiedziała Pani, że jest Pani trwale chora lub
niepełnosprawna]. Czy zostało to spowodowane przez czynności wykonywane przez [Pana/Panią] w pracy?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1
IF (EP005_CurrentJobSit = a2) OR (EP002_PaidWork = a1)
EP125_ContWork
Chciał(a)bym dowiedzieć się o wszelkich [Pana płatnych pracach, które mógł Pan wykonywać/Pani płatnych
pracach, które mogła Pani wykonywać] od {FL_EP125_2} do dnia dzisiejszego. Czy w tym czasie [pracował
Pan/pracowała Pani] bez przerwy?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
IF EP125_ContWork = a1
EP141_ChangeInJob
Proszę spojrzeć na kartę 20. Mimo tego, iż [pracował Pan/pracowała Pani] bez przerwy od {FL_EP141_2}, czy
nastąpiły w tym czasie jakiekolwiek ze zmian wymienione na tej karcie?
ANKIETER: Zakoduj wszystkie odpowiedzi
1. Zmiany rodzaju zatrudnienia (na przykład z zatrudnienia na etat na pracę na własny rachunek)
2. Zmiany pracodawcy
3. Awansu
4. Zmiana lokalizacji miejsca pracy
5. Zmiana długości trwania umowy (z długookresowej na krótkookresową lub odwrotnie)
96. Żadne z powyższych
ENDIF
IF EP125_ContWork = a5
EP331_Intro
W jakich okresach [Pan pracował/Pani pracowała]? Proszę podać mi wszystkie daty rozpoczęcia i zakończenia
pracy jeśli [podejmował Pan/podejmowała Pani] więcej niż jedną pracę.
1. Kontynuuj

LOOP
EP127_PeriodFromMonth
Od którego @bmiesiąca@b i roku [Pan pracował/Pani pracowała/był Pan bezrobotnym/była Pani
bezrobotną]?
@bMIESIĄC@b:
ROK:
1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień

5. Maj
6. Czerwiec
7. Lipiec
8. Sierpień
9. Wrzesień
10. Październik
11. Listopad
12. Grudzień

EP128_PeriodFromYear
Od którego miesiąca i @broku@b {FL_EP128_3}?
MIESIĄC ^EP127_PeriodFromMonth
@bROK@b
1. 2003 lub wcześniej
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
Do którego @bmiesiąca@b i roku [Pan pracował/Pani pracowała/był Pan bezrobotnym/była Pani
bezrobotną]?
@bMIESIĄC@b:
YEAR:
ANKIETER: Jeśli okres trwa nadal, wpisz "13: Dzień dzisiejszy"
1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień
5. Maj
6. Czerwiec
7. Lipiec
8. Sierpień
9. Wrzesień
10. Październik
11. Listopad
12. Grudzień
13. Dzień dzisiejszy

IF EP129_PeriodToMonth <> a13
EP130_PeriodToYear
Do którego miesiąca i @broku@b {FL_EP130_3}?
MIESIĄC: ^EP129_PeriodToMonth
@bROK@b:
ANKIETER: Do roku:
1. 2004 lub wcześniej
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010

8. 2011
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp
Czy były inne okresy od {FL_EP133_1}, kiedy [wykonywał Pan płatną pracę/wykonywała Pani płatną pracę/był
Pan bezrobotnym/była Pani bezrobotną]?
1. Tak
5. Nie
ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20
IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1
LOOP
EP127_PeriodFromMonth
Od którego @bmiesiąca@b i roku [Pan pracował/Pani pracowała/był Pan bezrobotnym/była Pani
bezrobotną]?
@bMIESIĄC@b:
ROK:
1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień
5. Maj
6. Czerwiec
7. Lipiec
8. Sierpień
9. Wrzesień
10. Październik
11. Listopad
12. Grudzień

EP128_PeriodFromYear
Od którego miesiąca i @broku@b {FL_EP128_3}?
MIESIĄC ^EP127_PeriodFromMonth
@bROK@b
1. 2003 lub wcześniej
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
Do którego @bmiesiąca@b i roku [Pan pracował/Pani pracowała/był Pan bezrobotnym/była Pani
bezrobotną]?
@bMIESIĄC@b:
YEAR:
ANKIETER: Jeśli okres trwa nadal, wpisz "13: Dzień dzisiejszy"
1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień

5. Maj
6. Czerwiec
7. Lipiec
8. Sierpień
9. Wrzesień
10. Październik
11. Listopad
12. Grudzień
13. Dzień dzisiejszy

IF EP129_PeriodToMonth <> a13
EP130_PeriodToYear
Do którego miesiąca i @broku@b {FL_EP130_3}?
MIESIĄC: ^EP129_PeriodToMonth
@bROK@b:
ANKIETER: Do roku:
1. 2004 lub wcześniej
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp
Czy były inne okresy od {FL_EP133_1}, kiedy [wykonywał Pan płatną pracę/wykonywała Pani płatną
pracę/był Pan bezrobotnym/była Pani bezrobotną]?
1. Tak
5. Nie
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP006_EverWorked = a1)) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) OR
((((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) AND (EP002_PaidWork = a1)) AND
(EP335_Today = a5))
EP069_ResStopWork
[Powiedział Pan/Powiedziała Pani], że obecnie zajmuje się domem, ale że [wykonywał Pan/wykonywała Pani]
płatną pracę w przeszłości. Dlaczego [przestał Pan/przestała Pani] pracować?
ANKIETER: Odczytaj odpowiedzi
1. Z powodu problemów zdrowotnych
2. Było to zbyt męczące
3. Wynajęcie kogoś do zajmowania się domem lub rodziną było zbyt drogie
4. Ponieważ chciał/a Pan/ zająć się dziećmi lub wnukami
5. Ponieważ został/a Pan/i zwolniony/a lub Pana/i miejsce pracy zostało zamknięte
6. Ponieważ dochody rodziny były wystarczające
97. Inny powód
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1
IF ((EP005_CurrentJobSit <> a3) AND ((EP125_ContWork = a5) OR ((EP005_CurrentJobSit <> a2) AND
(EP002_PaidWork = a5)))) AND (MN808_AgeRespondent <= 75)

EP325_UnEmpl
Teraz chciał(a)bym dowiedzieć się o okresach od naszego ostatniego wywiadu do dnia dzisiejszego, w których
[nie wykonywał Pan/nie wykonywała Pani] żadnej płatnej pracy. Czy były okresy od {FL_EP325_3} kiedy [był
Pan bezrobotnym i @Bszukał pracy@B/była Pani bezrobotną i @Bszukała pracy@B]?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3
EP332_Intro
Teraz chciał(a)bym dowiedzieć się o okresach od czasu wywiadu w: {FL_ep332_2} do dnia dzisiejszego, w
których [był Pan bezrobotnym i szukał pracy/była Pani bezrobotną i szukała pracy].
1. Kontynuuj
ENDIF
IF (EP325_UnEmpl = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a3)
EP333_Intro
W jakich okresach [był Pan bezrobotnym i szukał pracy/była Pani bezrobotną i szukała pracy]? Proszę podać
mi wszystkie daty rozpoczęcia i zakończenia okresów bezrobocia jeśli [był Pan bezrobotnym/była Pani
bezrobotną] więcej niż raz.
1. Kontynuuj

LOOP
EP127_PeriodFromMonth
Od którego @bmiesiąca@b i roku [Pan pracował/Pani pracowała/był Pan bezrobotnym/była Pani
bezrobotną]?
@bMIESIĄC@b:
ROK:
1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień
5. Maj
6. Czerwiec
7. Lipiec
8. Sierpień
9. Wrzesień
10. Październik
11. Listopad
12. Grudzień

EP128_PeriodFromYear
Od którego miesiąca i @broku@b {FL_EP128_3}?
MIESIĄC ^EP127_PeriodFromMonth
@bROK@b
1. 2003 lub wcześniej
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth

Do którego @bmiesiąca@b i roku [Pan pracował/Pani pracowała/był Pan bezrobotnym/była Pani
bezrobotną]?
@bMIESIĄC@b:
YEAR:
ANKIETER: Jeśli okres trwa nadal, wpisz "13: Dzień dzisiejszy"
1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień
5. Maj
6. Czerwiec
7. Lipiec
8. Sierpień
9. Wrzesień
10. Październik
11. Listopad
12. Grudzień
13. Dzień dzisiejszy

IF EP129_PeriodToMonth <> a13
EP130_PeriodToYear
Do którego miesiąca i @broku@b {FL_EP130_3}?
MIESIĄC: ^EP129_PeriodToMonth
@bROK@b:
ANKIETER: Do roku:
1. 2004 lub wcześniej
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp
Czy były inne okresy od {FL_EP133_1}, kiedy [wykonywał Pan płatną pracę/wykonywała Pani płatną pracę/był
Pan bezrobotnym/była Pani bezrobotną]?
1. Tak
5. Nie
ENDLOOP
LOOP cnt:= 22 TO 40
IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1
LOOP
EP127_PeriodFromMonth
Od którego @bmiesiąca@b i roku [Pan pracował/Pani pracowała/był Pan bezrobotnym/była Pani
bezrobotną]?
@bMIESIĄC@b:
ROK:
1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień

5. Maj
6. Czerwiec
7. Lipiec
8. Sierpień
9. Wrzesień
10. Październik
11. Listopad
12. Grudzień

EP128_PeriodFromYear
Od którego miesiąca i @broku@b {FL_EP128_3}?
MIESIĄC ^EP127_PeriodFromMonth
@bROK@b
1. 2003 lub wcześniej
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
Do którego @bmiesiąca@b i roku [Pan pracował/Pani pracowała/był Pan bezrobotnym/była Pani
bezrobotną]?
@bMIESIĄC@b:
YEAR:
ANKIETER: Jeśli okres trwa nadal, wpisz "13: Dzień dzisiejszy"
1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień
5. Maj
6. Czerwiec
7. Lipiec
8. Sierpień
9. Wrzesień
10. Październik
11. Listopad
12. Grudzień
13. Dzień dzisiejszy

IF EP129_PeriodToMonth <> a13
EP130_PeriodToYear
Do którego miesiąca i @broku@b {FL_EP130_3}?
MIESIĄC: ^EP129_PeriodToMonth
@bROK@b:
ANKIETER: Do roku:
1. 2004 lub wcześniej
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010

8. 2011
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp
Czy były inne okresy od {FL_EP133_1}, kiedy [wykonywał Pan płatną pracę/wykonywała Pani płatną
pracę/był Pan bezrobotnym/była Pani bezrobotną]?
1. Tak
5. Nie
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
EP110_RecPubBen
Chcielibyśmy również dowiedzieć się o okresach od czasu naszej ostatniej ankiety do dnia dzisiejszego, w
czasie których [otrzymywał Pan/otrzymywała Pani] świadczenia publiczne, takie jak świadczenia
przedemerytalne lub zasiłek dla bezrobotnych. Proszę spojrzeć na kartę 21.
Czy od {FL_EP110_2} [otrzymał Pan/otrzymała Pani] którekolwiek z wymienionych na karcie świadczeń?
ANKIETER: Zakoduj wszystkie odpowiedzi
1. emerytura
2. świadczenie przedemerytalne
3. zasiłek dla bezrobotnych
4. zasiłek chorobowy
5. renta z tytułu niezdolności do pracy lub renta socjalna
6. pomoc społeczna
96. żadne z powyższych

LOOP cnt2:= 1 TO 6
IF cnt2 IN EP110_RecPubBen
LOOP
EP334_Intro
W jakich okresach [otrzymywał Pan/otrzymywała Pani] [emeryturę państwową/świadczenie
przedemerytalne/zasiłek dla bezrobotnych/zasiłek chorobowy/rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę
socjalną/pomoc społeczną]? Proszę podać mi wszystkie daty rozpoczęcia i zakończenia okresów, kiedy
[otrzymywał Pan/otrzymywała Pani] [emeryturę państwową/świadczenie przedemerytalne/zasiłek dla
bezrobotnych/zasiłek chorobowy/rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę socjalną/pomoc społeczną],
jeśli [otrzymywał Pan/otrzymywała Pani] to świadczenie więcej niż raz.
1. Kontynuuj

LOOP
EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
Od którego @bmiesiąca@b i roku [otrzymywał Pan/otrzymywała Pani] [emeryturę/świadczenie
przedemerytalne/zasiłek dla bezrobotnych/zasiłek chorobowy/rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę
socjalną/pomoc społeczną]?
1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień
5. Maj
6. Czerwiec
7. Lipiec
8. Sierpień
9. Wrzesień
10. Październik
11. Listopad
12. Grudzień

EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear
Od którego miesiąca i @broku@b [otrzymywał Pan/otrzymywała Pani] [emeryturę/świadczenie
przedemerytalne/zasiłek dla bezrobotnych/zasiłek chorobowy/rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę
socjalną/pomoc społeczną]?
MIESIĄC: ^EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
@bROK@b:
1. 2005 lub wcześniej
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
Do którego @bmiesiąca@b i roku [otrzymywał Pan/otrzymywała Pani] [emeryturę/świadczenie
przedemerytalne/zasiłek dla bezrobotnych/zasiłek chorobowy/rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę
socjalną/pomoc społeczną]?
ANKIETER: Jeżeli okres wypłacania świadczenia wciąż trwa, wpisz: 13. Dzień dzisiejszy
1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień
5. Maj
6. Czerwiec
7. Lipiec
8. Sierpień
9. Wrzesień
10. Październik
11. Listopad
12. Grudzień
13. Dzień dzisiejszy

IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13
EP114_ReceivePaymentPeriodToYear
Do którego miesiąca i @broku@b [otrzymywał Pan/otrzymywała Pani] [emeryturę/świadczenie
przedemerytalne/zasiłek dla bezrobotnych/zasiłek chorobowy/rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę
socjalną/pomoc społeczną]?
MIESIĄC: {EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth}
@bROK@b:
1. 2005 lub wcześniej
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP116_ReceivePaymentOtherEp
Czy od {FL_EP116_3} były inne okresy, kiedy [otrzymywał Pan/otrzymywała Pani] [emeryturę/świadczenie
przedemerytalne/zasiłek dla bezrobotnych/zasiłek chorobowy/rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę
socjalną/pomoc społeczną]?
1. Tak
5. Nie
ENDIF

ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20
IF EPPayments[cnt - 1].EP116_ReceivePaymentOtherEp = a1
LOOP
EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
Od którego @bmiesiąca@b i roku [otrzymywał Pan/otrzymywała Pani] [emeryturę/świadczenie
przedemerytalne/zasiłek dla bezrobotnych/zasiłek chorobowy/rentę z tytułu niezdolności do pracy lub
rentę socjalną/pomoc społeczną]?
1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień
5. Maj
6. Czerwiec
7. Lipiec
8. Sierpień
9. Wrzesień
10. Październik
11. Listopad
12. Grudzień

EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear
Od którego miesiąca i @broku@b [otrzymywał Pan/otrzymywała Pani] [emeryturę/świadczenie
przedemerytalne/zasiłek dla bezrobotnych/zasiłek chorobowy/rentę z tytułu niezdolności do pracy lub
rentę socjalną/pomoc społeczną]?
MIESIĄC: ^EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
@bROK@b:
1. 2005 lub wcześniej
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
Do którego @bmiesiąca@b i roku [otrzymywał Pan/otrzymywała Pani] [emeryturę/świadczenie
przedemerytalne/zasiłek dla bezrobotnych/zasiłek chorobowy/rentę z tytułu niezdolności do pracy lub
rentę socjalną/pomoc społeczną]?
ANKIETER: Jeżeli okres wypłacania świadczenia wciąż trwa, wpisz: 13. Dzień dzisiejszy
1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień
5. Maj
6. Czerwiec
7. Lipiec
8. Sierpień
9. Wrzesień
10. Październik
11. Listopad
12. Grudzień
13. Dzień dzisiejszy

IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13
EP114_ReceivePaymentPeriodToYear

Do którego miesiąca i @broku@b [otrzymywał Pan/otrzymywała Pani] [emeryturę/świadczenie
przedemerytalne/zasiłek dla bezrobotnych/zasiłek chorobowy/rentę z tytułu niezdolności do pracy lub
rentę socjalną/pomoc społeczną]?
MIESIĄC: {EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth}
@bROK@b:
1. 2005 lub wcześniej
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP116_ReceivePaymentOtherEp
Czy od {FL_EP116_3} były inne okresy, kiedy [otrzymywał Pan/otrzymywała Pani]
[emeryturę/świadczenie przedemerytalne/zasiłek dla bezrobotnych/zasiłek chorobowy/rentę z tytułu
niezdolności do pracy lub rentę socjalną/pomoc społeczną]?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
EP326_ReceivedSeverancePayment
Czy w czasie od naszej ostatniej ankiety w {FL_EP326_3} [otrzymał Pan /otrzymała Pani ] odprawę za
zwolnienie z pracy?
1. Tak
5. Nie

IF EP326_ReceivedSeverancePayment = a1
EP122_ReceiveSeveranceMonth
Kiedy [otrzymał Pan/otrzymała Pani] odprawę? Proszę podać @bmiesiąc@b i rok.
1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień
5. Maj
6. Czerwiec
7. Lipiec
8. Sierpień
9. Wrzesień
10. Październik
11. Listopad
12. Grudzień

EP123_ReceiveSeveranceYear
(Kiedy [otrzymał Pan/otrzymała Pani] odprawę?) Proszę podać miesiąc i @brok@b.
1. 2005 lub wcześniej
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

ENDIF
ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR
((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))
EP008_Intro1
Kolejne pytania dotyczą [Pana/Pani] obecnej głównej pracy.
ANKIETER: Włączając pracę sezonową. Główna praca to praca, w której respondent przepracowuje najwięcej
godzin. Jeżeli spędza tyle samo godzin, wybierz tę, w której respondent zarabia więcej pieniędzy.
1. Kontynuuj

EP009_EmployeeOrSelf
Czy w tej pracy jest [Pan pracownikiem najemnym czy pracującym na własny rachunek/Pani pracownikiem
najemnym czy pracującą na własny rachunek]?
1. Pracownik najemny
3. Pracujący na własny rachunek

IF ((MN101_Longitudinal = 0) OR NOT (a96 IN EP141_ChangeInJob)) OR (EP125_ContWork = a5)
EP010_CurJobYear
W którym roku [rozpoczął Pan/rozpoczęła Pani] tę pracę?
1900..2011
EP016_NTofJob
Proszę spojrzeć na kartę 15. Która kategoria najlepiej opisuje tę pracę?
1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy
2. Specjaliści
3. Technicy i inny średni personel
4. Pracownicy biurowi
5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy
6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy
8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń
9. Pracownicy przy pracach prostych
10. Siły zbrojne

EP018_WhichIndustry
Proszę spojrzeć na kartę 16. W jakiego rodzaju przedsiębiorstwie, branży przemysłu lub usług [Pan/Pani]
pracuje?
1. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybactwo
2. Górnictwo
3. Przetwórstwo przemysłowe
4. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę
5. Budownictwo
6. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodów, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i
domowego
7. Hotele i restauracje
8. Transport, gospodarka magazynowa i łączność
9. Pośrednictwo finansowe
10. Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
11. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenie społeczne
12. Edukacja
13. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
14. Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała

IF EP009_EmployeeOrSelf = a1
EP019_Public
Czy instytucja (firma), która zatrudnia [Pana/Panią] w tej pracy jest własnością publiczną?

1. Tak
5. Nie
ENDIF
IF EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 3
EP024_NrOfEmployees
Ilu pracowników (jeżeli w ogóle) ma [Pan/Pani] w tej pracy?
ANKIETER: Nie wliczając respondenta.
0. Żadnego
1. od 1 do 5
2. od 6 do 15
3. od 16 do 24
4. od 25 do 199
5. od 200 do 499
6. 500 lub więcej
ENDIF
IF (EP009_EmployeeOrSelf = a1) OR (EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 2)
EP011_TermJob
Czy w tej pracy ma [Pan/Pani] umowę na czas określony czy na czas nieokreślony?
ANKIETER: Przez umowę na czas określony rozumiemy umowę na okres krótszy niż 3 lata.
1. Na czas określony
2. Na czas nieokreślony

EP012_TotContractHours
Jaki jest [Pana/Pani] podstawowy albo zapisany w umowie tygodniowy godzinowy czas pracy w tej pracy,
wyłączając przerwy na posiłki oraz wszelkie płatne lub niepłatne nadgodziny?
0.0..168.0
ENDIF
ENDIF
EP013_TotWorkedHours
[Niezależnie od podstawowego zapisanego w umowie godzinowego czasu pracy] [, ile/Ile] godzin tygodniowo
pracuje [Pan/Pani] zwykle w tej pracy, wyłączając przerwy na posiłki [, ale wliczając wszelkie płatne lub niepłatne
nadgodziny]?
0.0..168.0
EP014_NumberMPerYear
Przez ile miesięcy w roku zwykle [Pan/Pani] pracuje w tej pracy (wliczając płatne urlopy)?
1..12
EP301_DaysFromWork
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy [opuścił Pan/opuściła Pani] jakiekolwiek dni pracy ze względu na stan
[Pana/Pani] zdrowia?
1. Tak
5. Nie

IF EP301_DaysFromWork = a1
EP302_HowManyDays
Ile mniej więcej dni [Pan opuścił/Pani opuściła]?
1..365
ENDIF
EP025_Intro
Proszę spojrzeć na kartę 22. Przeczytam teraz szereg stwierdzeń, których ludzie mogą używać do opisania
swojej pracy. Chcemy się dowiedzieć, w jakim stopniu te odczucia dotyczą [Pana/Pani] w odniesieniu do
[Pana/Pani] obecnej pracy. Proszę powiedzieć, czy [Pan/Pani] zdecydowanie się zgadza, zgadza się, nie
zgadza się, lub zdecydowanie się nie zgadza z każdym z tych stwierdzeń.
1. Kontynuuj

EP026_SatJob
Biorąc wszystko pod uwagę, jestem [zadowolony/zadowolona] ze swojej pracy. Czy może [Pan/Pani]
powiedzieć, że [Pan/Pani] zdecydowanie się zgadza, zgadza się, nie zgadza się lub zdecydowanie się nie
zgadza?
ANKIETER: Pokaż kartę 22
1. Zdecydowanie się zgadzam
2. Zgadzam się
3. Nie zgadzam się
4. Zdecydowanie się nie zgadzam

EP027_JobPhDem
Moja praca wymaga dużego wysiłku fizycznego. Czy może [Pan/Pani] powiedzieć, że [Pan/Pani] zdecydowanie
się zgadza, zgadza się, nie zgadza się lub zdecydowanie się nie zgadza?
ANKIETER: Pokaż kartę 22
1. Zdecydowanie się zgadzam
2. Zgadzam się
3. Nie zgadzam się
4. Zdecydowanie się nie zgadzam

EP028_TimePress
Jestem pod ciągłą presją czasową z powodu dużego obciążenia pracą. (Czy może [Pan/Pani] powiedzieć, że
[Pan/Pani] zdecydowanie się zgadza, zgadza się, nie zgadza się lub zdecydowanie się nie zgadza?)
ANKIETER: Pokaż kartę 22
1. Zdecydowanie się zgadzam
2. Zgadzam się
3. Nie zgadzam się
4. Zdecydowanie się nie zgadzam

EP029_LitFreeWork
Mam bardzo niewiele swobody w decydowaniu o tym, w jaki sposób wykonuję moją pracę. (Czy może
[Pan/Pani] powiedzieć, że [Pan/Pani] zdecydowanie się zgadza, zgadza się, nie zgadza się lub zdecydowanie
się nie zgadza?)
ANKIETER: Pokaż kartę 22
1. Zdecydowanie się zgadzam
2. Zgadzam się
3. Nie zgadzam się
4. Zdecydowanie się nie zgadzam

EP030_NewSkill
Mam możliwości zdobywania nowych umiejętności. (Czy może [Pan/Pani] powiedzieć, że [Pan/Pani]
zdecydowanie się zgadza, zgadza się, nie zgadza się lub zdecydowanie się nie zgadza?)
ANKIETER: Pokaż kartę 22
1. Zdecydowanie się zgadzam
2. Zgadzam się
3. Nie zgadzam się
4. Zdecydowanie się nie zgadzam

EP031_SuppDiffSit
Otrzymuję odpowiednie wsparcie w trudnych sytuacjach. (Czy może [Pan/Pani] powiedzieć, że [Pan/Pani]
zdecydowanie się zgadza, zgadza się, nie zgadza się lub zdecydowanie się nie zgadza?)
ANKIETER: Pokaż kartę 22
1. Zdecydowanie się zgadzam
2. Zgadzam się
3. Nie zgadzam się
4. Zdecydowanie się nie zgadzam

EP032_RecognWork
Spotykam się w mojej pracy z uznaniem, na które zasługuję. (Czy może [Pan/Pani] powiedzieć, że [Pan/Pani]
zdecydowanie się zgadza, zgadza się, nie zgadza się lub zdecydowanie się nie zgadza)?
ANKIETER: Pokaż kartę 22
1. Zdecydowanie się zgadzam
2. Zgadzam się
3. Nie zgadzam się
4. Zdecydowanie się nie zgadzam

EP033_SalAdequate
Biorąc pod uwagę cały wysiłek, który wkładam w moją pracę i wszystkie moje osiągnięcia, [wysokość mojego
wynagrodzenia/wysokość moich zarobków/wysokość mojego wynagrodzenia] jest odpowiednia. (Czy może
[Pan/Pani] powiedzieć, że [Pan/Pani] zdecydowanie się zgadza, zgadza się, nie zgadza się lub zdecydowanie
się nie zgadza?)
ANKIETER: Pokaż kartę 22. W razie wątpliwości wyjaśnij: Mamy na myśli zarobki odpowiednie do wykonywanej
pracy.
1. Zdecydowanie się zgadzam
2. Zgadzam się
3. Nie zgadzam się
4. Zdecydowanie się nie zgadzam

IF EP005_CurrentJobSit = a2
EP034_JobPromPoor
Moje [szanse na awans w pracy/możliwości rozwoju zawodowego/szanse na awans w pracy] są niewielkie.
(Czy może [Pan/Pani] powiedzieć, że [Pan/Pani] zdecydowanie się zgadza, zgadza się, nie zgadza się lub
zdecydowanie się nie zgadza?)
ANKIETER: Pokaż kartę 22
1. Zdecydowanie się zgadzam
2. Zgadzam się
3. Nie zgadzam się
4. Zdecydowanie się nie zgadzam

EP035_JobSecPoor
Pewność zatrudnienia w mojej pracy jest niewielka. (Czy może [Pan/Pani] powiedzieć, że [Pan/Pani]
zdecydowanie się zgadza, zgadza się, nie zgadza się lub zdecydowanie się nie zgadza)?
ANKIETER: Pokaż kartę 22
1. Zdecydowanie się zgadzam
2. Zgadzam się
3. Nie zgadzam się
4. Zdecydowanie się nie zgadzam

EP036_LookForRetirement
Teraz nie będziemy korzystać już z karty 22. Myśląc o swojej obecnej pracy, czy [chciałby Pan/chciałaby Pani]
odejść z tej pracy na emeryturę tak szybko, jak to możliwe?
1. Tak
5. Nie

EP037_AfraidHRet
Czy obawia się [Pan/Pani] , że [Pana/Pani] stan zdrowia może ograniczyć [Pana/Pani] zdolność do pracy w tym
miejscu pracy przed ustawowym terminem przejścia na emeryturę?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a2
EP007_MoreThanOneJob
Do tej pory rozmawialiśmy o [Pana/Pani] głównej pracy. Czy ma [Pan/Pani] aktualnie drugą pracę poza pracą

główną?
1. Tak
5. Nie

IF EP007_MoreThanOneJob = a1
EP321_TotWorkedHrsSecJob
[Niezależnie od podstawowego zapisanego w umowie godzinowego czasu pracy] [, ile/Ile] godzin tygodniowo
pracuje [Pan/Pani] zwykle w tej pracy, wyłączając przerwy na posiłki [, ale wliczając wszelkie płatne lub
niepłatne nadgodziny]?
0.0..168.0
EP322_NumMPerYearSecJob
Ile miesięcy w roku pracuje [Pan/Pani] zwykle w tej pracy (włączając płatne urlopy)?
1..12
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((EP006_EverWorked = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR
(EP005_CurrentJobSit = a3))
EP048_IntroPastJob
Teraz chciał(a)bym porozmawiać o [Pana/Pani] ostatniej pracy [przed przejściem na emeryturę/zanim został/a
Pan/i bezrobotnym/ą].
1. Kontynuuj

EP050_YrLastJobEnd
W którym roku zakończyła się [Pana/Pani] ostatnia praca?
1900..2011
EP049_YrsInLastJob
Przez ile lat [pracował Pan/pracowała Pani] w swojej ostatniej pracy?
0..99
EP051_EmployeeORSelf
Czy w tej pracy [był Pan pracownikiem najemnym, czy pracującym na własny rachunek/była Pani pracownikiem
najemnym, czy pracującą na własny rachunek]?
1. Pracownik najemny
3. Pracujący na własny rachunek

EP052_NTofJob
Proszę spojrzeć na kartę 15. Która kategoria najlepiej opisuje tę pracę?
ANKIETER: Zakoduj odpowiedzi od 1 do 10
1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy
2. Specjaliści
3. Technicy i inny średni personel
4. Pracownicy biurowi
5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy
6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy
8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń
9. Pracownicy przy pracach prostych
10. Siły zbrojne

EP054_WhichIndustry
Proszę spojrzeć na kartę 16. W jakiego rodzaju przedsiębiorstwie, branży przemysłu lub usług [Pan
pracował/Pani pracowała]?
ANKIETER: Zakoduj odpowiedzi od 1 do 14.
1. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybactwo
2. Górnictwo

3. Przetwórstwo przemysłowe
4. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę
5. Budownictwo
6. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodów, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i
domowego
7. Hotele i restauracje
8. Transport, gospodarka magazynowa i łączność
9. Pośrednictwo finansowe
10. Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
11. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenie społeczne
12. Edukacja
13. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
14. Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała

IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 1
EP055_Public
Czy instytucja (firma), która zatrudniała [Pana/Panią] w tej pracy była własnością publiczną?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 3
EP061_NrOfEmployees
Ilu pracowników (jeżeli jakichkolwiek) [Pan miał/Pani miała]?
ANKIETER: Odczytaj odpowiedzi
0. Żadnego
1. od 1 do 5
2. od 6 do 15
3. od 16 do 24
4. od 25 do 199
5. od 200 do 499
6. 500 lub więcej
ENDIF
ENDIF
ENDIF
EP203_IntroEarnings
Teraz chcielibyśmy dowiedzieć się więcej o [Pana/Pani] zarobkach i dochodach w ciągu ostatniego roku, tj. w [STR
(Year - 1)] roku.
1. Kontynuuj

EP204_AnyEarnEmpl
Czy [miał Pan/miała Pani] w ogóle jakieś dochody z zatrudnienia w roku [STR (Year - 1)]?
1. Tak
5. Nie

IF EP204_AnyEarnEmpl = a1
EP205_EarningsEmplAT
Jakie w przybliżeniu były [Pana/Pani] łączne roczne dochody z zatrudnienia w [STR (Year - 1)] r. po odliczeniu
wszelkich podatków i składek?
Proszę włączyć jakiekolwiek dodatkowe, specjalne lub jednorazowe wypłaty, takie jak bonusy, trzynastki, dodatki
świąteczne lub wakacyjne.
ANKIETER: Kwota w [FLDefault[9]]
REAL[10]
ENDIF
EP206_AnyIncSelfEmpl

Czy [miał Pan/miała Pani] jakiekolwiek dochody z pracy na własny rachunek lub pracy w firmie rodzinnej w roku
[STR (Year - 1)]?
1. Tak
5. Nie

IF EP206_AnyIncSelfEmpl = a1
EP207_EarningsSelfAT
Jakie były [Pana/Pani] przybliżone roczne dochody z pracy na własny rachunek w roku [STR (Year - 1)] po
odliczeniu wszelkich podatków i składek, i po zapłaceniu za wszystkie materiały, wyposażenie lub towary
wykorzystywane w [Pana/Pani] pracy?
ANKIETER: Kwota w [FLDefault[9]]
INTEGER
ENDIF
EP303_Intro
Teraz zadamy [Panu/Pani] zestaw pytań dotyczących dochodów z różnych rodzajów świadczeń państwowych.
Nawet jeśli pytaliśmy już [Pana/Panią] o niektóre z tych rzeczy, jest dla nas bardzo ważne by dokładnie poznać
wszystkie szczegóły. Najpierw będziemy pytać o kwoty, następnie zapytamy o czas wypłat, a następnie o to, przez
jak długo je [Pan otrzymywał/Pani otrzymywała].
1. Kontynuuj

EP071_IncomeSources
Proszę spojrzeć na kartę 23. Czy [otrzymywał Pan/otrzymywała Pani] dochody z któregokolwiek z tych źródeł w
roku [STR (Year - 1)]?
ANKIETER: Zakoduj wszystkie odpowiedzi
1. Emerytura państwowa
2. Dodatkowa lub druga emerytura państwowa
3. Zasiłek lub świadczenie przedemerytalne
4. Renta z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna, zasiłek chorobowy
5. Dodatkowa renta z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna, zasiłek chorobowy
6. Zasiłek dla bezrobotnych
7. Renta rodzinna lub emerytura po swoim małżonku lub partnerze
8. Dodatkowa renta rodzinna lub emerytura po swoim małżonku lub partnerze
9. Emerytura wojenna
10. Państwowe ubezpieczenie od długotrwałej opieki
96. Żadne z powyższych

LOOP cnt:= 1 TO 10
IF cnt IN EP071_IncomeSources
LOOP
EP078_AvPaymPens
Ile mniej więcej, po opodatkowaniu, wynosiła przeciętna wypłata [Pana/Pani] [emerytury/zasiłku lub
świadczenia przedemerytalnego/renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej lub zasiłku
chorobowego/zasiłku dla bezrobotnych/renty rodzinnej po swoim małżonku lub partnerze] w roku [STR (Year 1)]?
ANKIETER: Kwota w {FLCURR}.
Chodzi o przeciętną, regularną kwotę, wyłączając jakiekolwiek premie, trzynastki itp.
REAL[10]
EP074_PeriodBenefit
Jaki okres obejmowała ta wypłata?
1. Tydzień
2. Dwa tygodnie
3. Miesiąc kalendarzowy/4 tygodnie
4. Trzy miesiące/13 tygodni
5. Sześć miesięcy/26 tygodni
6. Pełny rok/12 miesięcy/52 tygodnie

97. Inny (proszę określić)

IF EP074_PeriodBenefit = a97
EP075_OthPeriodBenefits
ANKIETER: Zanotuj inny okres
STRING
ENDIF
EP208_MonthsRecIncSource
Przez ile miesięcy łącznie [otrzymywał Pan/otrzymywała Pani] [emeryturę /zasiłek lub świadczenie
przedemerytalne/rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę socjalną lub zasiłek chorobowy/zasiłek dla
bezrobotnych/rentę rodzinną po swoim małżonku lub partnerze] w [STR (Year - 1)] roku?
ANKIETER: Nie ile było wypłat, tylko jaki okres obejmowały. Na przykład: Jeśli emerytura była otrzymywana
przez cały rok, odpowiedź brzmi: 12 (miesięcy). Jeśli respondent zaczął otrzymywać emeryturę w listopadzie,
odpowiedź brzmi: 2 (miesiące).
1..12
IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))
EP213_YearRecIncSource
W którym roku [otrzymał Pan/otrzymała Pani] po raz pierwszy [tę emeryturę /ten zasiłek lub świadczenie
przedemerytalne/tę rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę socjalną lub zasiłek chorobowy/ten zasiłek dla
bezrobotnych/tę rentę rodzinną po swoim małżonku lub partnerze]?
1900..2010
ENDIF
EP081_LumpSumPenState
Czy [otrzymywał Pan/otrzymywała Pani] jakiekolwiek dodatkowe lub jednorazowe wypłaty z [Pana/Pani]
[emerytury/zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego/renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej lub
zasiłku chorobowego/zasiłku dla bezrobotnych/renty rodzinnej po swoim małżonku lub partnerze] w roku [STR
(Year - 1)]?
ANKIETER: Proszę upewnij się, że respondent odpowiadając na to pytanie włączył wszystkie otrzymane
dodatkowe/specjalne/jednorazowe wypłaty (włączając dodatki świąteczne i wakacyjne).
1. Tak
5. Nie

IF EP081_LumpSumPenState = a1
EP082_TotAmountLS
Jaką w przybliżeniu łączną kwotę po opodatkowaniu [otrzymał Pan/otrzymała Pani] w ubiegłym roku w formie
dodatkowych lub jednorazowych wypłat z [Pana/Pani] [emerytury/zasiłku lub świadczenia
przedemerytalnego/renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej lub zasiłku chorobowego/zasiłku dla
bezrobotnych/renty rodzinnej po swoim małżonku lub partnerze]?
ANKIETER: Kwota w {FLCURR}. Proszę wliczyć wszystkie dodatkowe lub jednorazowe wypłaty.
REAL[10]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
EP324_OccPensInc
PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE, WCIŚNIJ [Ctrl+R]
1. ----------2. ----------3. ----------4. ----------5. ----------6. ----------96. -----------

LOOP cnt:= 11 TO 16
IF (cnt - 10) IN EP324_OccPensInc
LOOP
EP078_AvPaymPens
Ile mniej więcej, po opodatkowaniu, wynosiła przeciętna wypłata [Pana/Pani] [emerytury/zasiłku lub
świadczenia przedemerytalnego/renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej lub zasiłku
chorobowego/zasiłku dla bezrobotnych/renty rodzinnej po swoim małżonku lub partnerze] w roku [STR (Year 1)]?
ANKIETER: Kwota w {FLCURR}.
Chodzi o przeciętną, regularną kwotę, wyłączając jakiekolwiek premie, trzynastki itp.
REAL[10]
EP074_PeriodBenefit
Jaki okres obejmowała ta wypłata?
1. Tydzień
2. Dwa tygodnie
3. Miesiąc kalendarzowy/4 tygodnie
4. Trzy miesiące/13 tygodni
5. Sześć miesięcy/26 tygodni
6. Pełny rok/12 miesięcy/52 tygodnie
97. Inny (proszę określić)

IF EP074_PeriodBenefit = a97
EP075_OthPeriodBenefits
ANKIETER: Zanotuj inny okres
STRING
ENDIF
EP208_MonthsRecIncSource
Przez ile miesięcy łącznie [otrzymywał Pan/otrzymywała Pani] [emeryturę /zasiłek lub świadczenie
przedemerytalne/rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę socjalną lub zasiłek chorobowy/zasiłek dla
bezrobotnych/rentę rodzinną po swoim małżonku lub partnerze] w [STR (Year - 1)] roku?
ANKIETER: Nie ile było wypłat, tylko jaki okres obejmowały. Na przykład: Jeśli emerytura była otrzymywana
przez cały rok, odpowiedź brzmi: 12 (miesięcy). Jeśli respondent zaczął otrzymywać emeryturę w listopadzie,
odpowiedź brzmi: 2 (miesiące).
1..12
IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))
EP213_YearRecIncSource
W którym roku [otrzymał Pan/otrzymała Pani] po raz pierwszy [tę emeryturę /ten zasiłek lub świadczenie
przedemerytalne/tę rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę socjalną lub zasiłek chorobowy/ten zasiłek dla
bezrobotnych/tę rentę rodzinną po swoim małżonku lub partnerze]?
1900..2010
ENDIF
EP081_LumpSumPenState
Czy [otrzymywał Pan/otrzymywała Pani] jakiekolwiek dodatkowe lub jednorazowe wypłaty z [Pana/Pani]
[emerytury/zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego/renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej lub
zasiłku chorobowego/zasiłku dla bezrobotnych/renty rodzinnej po swoim małżonku lub partnerze] w roku [STR
(Year - 1)]?
ANKIETER: Proszę upewnij się, że respondent odpowiadając na to pytanie włączył wszystkie otrzymane
dodatkowe/specjalne/jednorazowe wypłaty (włączając dodatki świąteczne i wakacyjne).
1. Tak
5. Nie

IF EP081_LumpSumPenState = a1
EP082_TotAmountLS
Jaką w przybliżeniu łączną kwotę po opodatkowaniu [otrzymał Pan/otrzymała Pani] w ubiegłym roku w formie
dodatkowych lub jednorazowych wypłat z [Pana/Pani] [emerytury/zasiłku lub świadczenia
przedemerytalnego/renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej lub zasiłku chorobowego/zasiłku dla
bezrobotnych/renty rodzinnej po swoim małżonku lub partnerze]?
ANKIETER: Kwota w {FLCURR}. Proszę wliczyć wszystkie dodatkowe lub jednorazowe wypłaty.
REAL[10]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
EP089_AnyRegPay
Proszę spojrzeć na kartę 25. Czy w ciągu [STR (Year - 1)] roku [otrzymywał Pan/otrzymywała Pani] którekolwiek z
następujących wypłat lub świadczeń?
ANKIETER: Zakoduj wszystkie odpowiedzi
1. Regularne wypłaty z ubezpieczenia na życie
2. Regularne wypłaty z renty/emerytury zagranicznej
3. Alimenty
4. Regularne wypłaty z instytucji charytatywnych
5. Świadczenia na opiekę długoterminową z prywatnej firmy ubezpieczeniowej
96. Żadne z powyższych

LOOP cnt:= 1 TO 5
IF cnt IN EP089_AnyRegPay
LOOP
EP094_TotalAmountBenLP
Ile mniej więcej wynosiła przeciętna wypłata z [Pana/Pani] [ubezpieczenia na życie/renty/emerytury
zagranicznej/alimentów /regularnych świadczeń z instytucji charytatywnych/świadczeń z ubezpieczenia od
opieki długoterminowej] po odliczeniu wszelkich podatków i składek w roku [STR (Year - 1)]?
ANKIETER: Kwota w {FLCURR}
REAL[10]
EP090_PeriodPaym
Jakiego okresu dotyczyła ta wypłata?
1. Tydzień
2. Dwa tygodnie
3. Miesiąc kalendarzowy/4 tygodnie
4. Trzy miesiące/13 tygodni
5. Sześć miesięcy/26 tygodni
6. Pełny rok/12 miesięcy/52 tygodnie
97. Inny (proszę określić)

IF EP090_PeriodPaym = a97
EP091_OthPeriodPaym
ANKIETER: Proszę określić inny okres
STRING
ENDIF
EP096_MonthsRegPaym
Przez ile miesięcy łącznie w roku [STR (Year - 1)] [otrzymywał Pan/otrzymywała Pani] [wypłaty z ubezpieczenia
na życie/wypłaty z renty/emerytury zagranicznej/alimenty /wypłaty z instytucji charytatywnych]?
1..12
EP092_AddPayments

Jeżeli chodzi o [ubezpieczenie na życie/emeryturę/rentę zagraniczą/alimenty /środki z instytucji
charytatywnych], czy [otrzymywał Pan/otrzymywała Pani] dodatkowe lub jednorazowe wypłaty z tego źródła w
[STR (Year - 1)]?
1. Tak
5. Nie

IF EP092_AddPayments = a1
EP209_AddPaymAT
Jaką mniej więcej kwotę [otrzymał Pan/otrzymała Pani] w postaci dodatkowych wypłat po odliczeniu podatków
i składek?
ANKIETER: Kwota w {FLCURR}
REAL[10]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
IF (MN024_NursingHome = a1) AND (MN808_AgeRespondent < 76)
EP097_PensClaim
Teraz będziemy rozmawiać o uprawnieniach do przyszłych świadczeń emerytalnych. Proszę spojrzeć na kartę
26. Czy jest lub będzie [Pan uprawniony/Pani uprawniona] do otrzymywania co najmniej jednego świadczenia
wymienionego na tej karcie, którego [Pan/Pani] obecnie nie otrzymuje?
1. Tak
5. Nie

IF EP097_PensClaim = a1
EP098_TypeOfPension
Do jakiego rodzaju świadczeń będzie [Pan uprawniony/Pani uprawniona]?
ANKIETER: Zakoduj wszystkie odpowiedzi.
Respondent nie może obecnie otrzymywać tych świadczeń.
1. Emerytura państwowa
2. Świadczenie przedemerytalne
3. Państwowa renta z tytułu niezdolności do pracy
4. Emerytura prywatna (zakładowa)
5. Wczesna emerytura prywatna (zakładowa)

LOOP cnt:= 1 TO 5
IF cnt IN EP098_TypeOfPension
LOOP
EP101_NameFund
Jaka jest nazwa instytucji (planu emerytalnego), która będzie wypłacać [emeryturę państwową/zasiłek
przedemerytalny/państwową rentę z tytułu niezdolności do pracy ]?
STRING
EP102_CompVolun
Czy opłacanie składek na [tę emeryturę/to świadczenie przedemerytalne/tę rentę z tytułu niezdolności do
pracy] jest obowiązkowe czy dobrowolne?
1. Obowiązkowe
2. Dobrowolne

EP103_YrsContrToPlan
Przez ile lat [odprowadzał Pan/odprowadzała Pani] składki na [emeryturę państwową/świadczenie
przedemerytalne/państwową rentę z tytułu niezdolności do pracy]?
0..120

EP106_ExpRetAge
W jakim wieku spodziewa się [Pan/Pani] zacząć otrzymywać to świadczenie po raz pierwszy?
30..75
IF EP005_CurrentJobSit = a2
EP109_PWExpPensStatAge
Proszę pomyślec o czasie w którym zacznie [Pan/Pani] otrzymywać to świadczenie. Mniej więcej jaki
odsetek [Pana/Pani] ostatnich zarobków będzie stanowić [ta emerytura państwowa/to świadczenie
przedemerytalne/ta państwowa renta z tytułu niezdolności do pracy]?
ANKIETER: W porównaniu do ostatnich dochodów przed rozpoczęciem pobierania świadczenia
0..150
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
EP210_IntCheck
DO ANKIETERA: KTO ODPOWIADAŁ NA PYTANIA W TEJ SEKCJI?
1. Tylko respondent
2. Respondent i pełnomocnik
3. Tylko pełnomocnik
ENDLOOP
ENDIF
IF (GS IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
GS001_Willingness
Teraz chcielibyśmy ocenić siłę [Pana/Pani] ręki w ćwiczeniu siły uścisku. Poproszę [Pana/Panią] o ściśnięcie tego
uchwytu na kilka sekund tak mocno, jak tylko [Pan/Pani] może, a następnie puszczenie. Dokonamy dwóch
oddzielnych pomiarów z [Pana/Pani] prawej i lewej dłoni. Czy zgadza się [Pan/Pani] na przeprowadzenie pomiaru
siły uścisku [Pana/Pani] dłoni?
ANKIETER: Zademonstruj pomiar siły uścisku
1. Respondent zgadza się na pomiar
2. Respondent nie zgadza się na pomiar
3. Respondent nie jest w stanie dokonać pomiaru

IF GS001_Willingness <> a1
GS010_WhyNotCompl
ANKIETER: Dlaczego respondent nie ukończył testu siły uścisku dłoni? Zakoduj wszystkie odpowiedzi
1. Respondent uznał, że nie byłoby to bezpieczne
2. Ankieter uznał, że nie byłoby to bezpieczne
3. Respondent odmówił bez podania powodu
4. Respondent próbował, ale nie był w stanie ukończyć testu
5. Respondent nie zrozumiał instrukcji
6. Respondent miał w ciągu ostatnich 6 miesięcy operację, uraz, opuchliznę, itp. na obu rękach
97. Inne (proszę określić)

IF a97 IN GS010_WhyNotCompl
GS011_OthReason
ANKIETER: Proszę określić inny powód
STRING
ENDIF
ENDIF

GS002_RespStatus
ANKIETER: Zanotuj stan respondenta
1. Respondent może używać obu rąk
2. Respondent nie może używać prawej ręki
3. Respondent nie może używać lewej ręki

IF GS001_Willingness <> a1
GS003_StopTest
DO ANKIETERA: PRZERWIJ TEST
ANKIETER: Nie dokonujemy pomiaru siły uścisku dłoni
1. Kontynuuj
ENDIF
IF GS001_Willingness = a1
IF GS002_RespStatus = a1
GS004_DominantHand
Która ręka jest [Pana/Pani] reką dominującą?
1. Prawa ręka
2. Lewa ręka
ENDIF
GS005_IntroTest
ANKIETER: Ustaw respondenta w poprawnej pozycji. Dopasuj dynamometr do rozmiaru dłoni obracając dźwignię
i ustaw strzałkę na zero. Wyjaśnij procedurę jeszcze raz. Pozwól respondentowi wypróbować jedną ręką. Użyj
karty punktacji w celu zarejestrowania wyników i wprowadź wyniki do komputera po zakończeniu testu.
1. Kontynuuj

IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a2)
GS006_FirstLHand
LEWA RĘKA, PIERWSZY POMIAR.
ANKIETER: Wprowadź wyniki zaokrąglone do najbliższej wartości całkowitej.
0..100
GS007_SecondLHand
LEWA RĘKA, DRUGI POMIAR.
ANKIETER: Wprowadź wyniki zaokrąglone do najbliższej wartości całkowitej.
0..100
ENDIF
IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a3)
GS008_FirstRHand
PRAWA RĘKA, PIERWSZY POMIAR.
ANKIETER: Wprowadź wyniki zaokrąglone do najbliższej wartości całkowitej.
0..100
GS009_SecondRHand
PRAWA RĘKA, DRUGI POMIAR.
ANKIETER: Wprowadź wyniki zaokrąglone do najbliższej wartości całkowitej.
0..100
ENDIF
GS012_Effort
ANKIETER: Ile wysiłku respondent włożył w ten pomiar?

1. Respondent włożył wszystkie siły
2. Respondent nie mógł włożyć wszystkich sił z powodu choroby, bólu, lub innych objawów albo niedogodności
3. Respondent nie wydawał się wkładać wszystkich sił bez oczywistego powodu

GS013_Position
ANKIETER: Jaka była pozycja respondenta podczas tego testu?
1. Stojąca
2. Siedząca
3. Leżąca

GS014_RestArm
ANKIETER: Czy respondent opierał ręce na podparciu podczas wykonywania tego testu?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (PF IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
PF001_Intro
Następny test, o wykonanie którego chciał(a)bym [Pana/Panią] poprosić, mierzy to, jak mocno potrafi [Pan/Pani]
wydmuchać powietrze z płuc. Bardzo ważne jest to, by [dmuchał Pan /dmuchała Pani ] tak mocno, jak tylko
[Pan/Pani] potrafi. Poproszę [Pana/Panią] o wykonanie tego testu dwukrotnie. Jak będzie [Pan gotowy, poproszę
Pana/Pani gotowa, poproszę Panią] o powstanie, wzięcie jak najgłębszego oddechu, otwarcie ust i zaciśnięcie
mocno warg wokół ustnika, a następnie o dmuchnięcie w ustnik tak mocno i szybko jak tylko [Pan/Pani] potrafi.
Czyli w ten sposób
ANKIETER: Zademonstruj test.
1. Kontynuuj

PF002_Safe
Czy uważa [Pan/Pani], że bezpieczne będzie wykonanie przez [Pana/Panią] tego testu?
1. Tak
5. Nie

IF PF002_Safe = a1
PF003_ValFirstMeas
ANKIETER: Wprowadź wartość pierwszego pomiaru.
(Wprowadź 30, jeśli mniej niż 60;
wprowadź 890, jeśli wynik poza skalą;
wprowadź 993, jeśli respondent próbował, ale nie udało mu się;
wprowadź 999, jeśli respondent zdecydował się nie brać udziału w teście).
30..999
PF004_ValSecMeas
ANKIETER: Wprowadź wartość drugiego pomiaru.
(Wprowadź 30, jeśli mniej niż 60;
wprowadź 890, jeśli wynik poza skalą;
wprowadź 993, jeśli respondent próbował, ale nie udało mu się;
wprowadź 999, jeśli respondent zdecydował się nie brać udziału w teście).
30..999
IF (PF003_ValFirstMeas < 999) AND (PF004_ValSecMeas < 999)

PF005_EffortR
ANKIETER: Ile wysiłku respondent włożył w przypadku tego pomiaru?
1. Respondent włożył cały wysiłek
2. Respondent nie mógł włożyć całego wysiłku z powodu choroby, bólu, lub innych symptomów i utrudnień
3. Respondnt zdawał się nie wkładać całego wysiłku, bez oczywistego powodu

PF006_PositionR
ANKIETER: Jaka była pozycja respondenta przy wykonywaniu tego testu?
1. Stojąca
2. Siedząca
3. Leżąca
ENDIF
ENDIF
IF (PF002_Safe = a5) OR ((PF003_ValFirstMeas > 890) OR (PF004_ValSecMeas > 890))
PF007_WhyNotCompl
ANKIETER: Dlaczego respondent nie wykonał testu siły wydmuchu? (Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi)
1. Respondent czuł, że nie będzie to bezpieczne
2. Ankieter czuł, że nie będzie to bezpieczne
3. Respondent odmówił lub niechętny do wykonania testu
4. Respondent próbował ale nie był w stanie wykonać testu
5. Respondent nie zrozumiał instrukcji
97. Inne (podaj szczegóły)

IF a97 IN PF007_WhyNotCompl
PF008_OthReason
ANKIETER: Zapisz inny powód
STRING
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (MN028_Bio = 1) AND ((BI IN Test) OR (ALL IN Test))
LOOP
BI001_Number
ANKIETER: Wprowadź "0" i wciśnij Enter.
STRING[6]
BI002_Number_Check
ANKIETER: Wprowadź "0" i wciśnij Enter.
STRING[6]
BI003_Completed
ANKIETER: Wprowadź "0" i wciśnij Enter.

ENDLOOP
ENDIF
IF (SP IN Test) OR (ALL IN Test)

LOOP
SP001_Intro
Interesuje nas to, jak ludzie wspierają się wzajemnie. Następny zestaw pytań dotyczy pomocy, której być może
udziela [Pan/Pani] ludziom, których [Pan/Pani] zna, lub którą być może otrzymuje [Pan/Pani] od znajomych.
1. Kontynuuj

IF MN006_NumFamR = 1
SP002_HelpFrom
Proszę spojrzeć na kartę 27.
Biorąc pod uwagę ostatnich dwanaście miesięcy, czy którykolwiek z członków rodziny spoza gospodarstwa
domowego, jakikolwiek znajomy lub sąsiad udzielał [Panu/Pani] [lub/lub/lub/lub] [Pani/Pana/Pani/Pana]
[mężowi/żonie/partnerowi/partnerce] opieki osobistej lub praktycznej pomocy domowej?
1. Tak
5. Nie

IF SP002_HelpFrom = a1
LOOP
SP003_FromWhoHelp
Jaki [inny] członek rodziny spoza gospodarstwa domowego, znajomy lub sąsiad udzielał [Panu/Pani] [lub/lub
/lub/lub] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mężowi/żonie/partnerowi/partnerce] [najczęściej] pomocy w ciągu ostatnich
dwunastu miesięcy?
ANKIETER: Jeśli wymieniona osoba należy do listy osób bliskich (była wymieniona w module SN) a
jednocześnie odpowiada jej inna pozycja (np. dziecko, sąsiad, itp.) zakoduj odpowiedź podaną z listy osób
bliskich (tzn. zaznacz numer przy jej imieniu).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]

34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF SP003_FromWhoHelp = a17
SP023_NameOthChild
ANKIETER: Wprowadź imię dziecka
STRING
ENDIF
SP005_HowOftenHelpRec
Ogólnie jak często w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy [otrzymywał Pan/otrzymywała Pani] [lub/lub/lub/lub]
[Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż/żona/partner/partnerka] taką pomoc od tej osoby? Czy było to...
ANKIETER: Odczytaj
1. Prawie codziennie
2. Prawie w każdym tygodniu
3. Prawie w każdym miesiącu
4. Rzadziej

IF piIndex <> 3
SP007_OtherHelper
(Proszę spojrzeć na kartę 27.)
Czy jest jakiś inny członek rodziny spoza gospodarstwa domowego, znajomy lub sąsiad, który udzielał
[Panu/Pani] [lub/lub/lub/lub] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mężowi/żonie/partnerowi/partnerce] pomocy osobistej lub
praktycznej pomocy domowej?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt1:= 2 TO 3
IF HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1
LOOP
SP003_FromWhoHelp
Jaki [inny] członek rodziny spoza gospodarstwa domowego, znajomy lub sąsiad udzielał [Panu/Pani] [lub/lub
/lub/lub] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mężowi/żonie/partnerowi/partnerce] [najczęściej] pomocy w ciągu ostatnich
dwunastu miesięcy?
ANKIETER: Jeśli wymieniona osoba należy do listy osób bliskich (była wymieniona w module SN) a
jednocześnie odpowiada jej inna pozycja (np. dziecko, sąsiad, itp.) zakoduj odpowiedź podaną z listy osób
bliskich (tzn. zaznacz numer przy jej imieniu).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]

18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF SP003_FromWhoHelp = a17
SP023_NameOthChild
ANKIETER: Wprowadź imię dziecka
STRING
ENDIF
SP005_HowOftenHelpRec
Ogólnie jak często w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy [otrzymywał Pan/otrzymywała Pani] [lub/lub/lub/lub]
[Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż/żona/partner/partnerka] taką pomoc od tej osoby? Czy było to...
ANKIETER: Odczytaj
1. Prawie codziennie
2. Prawie w każdym tygodniu
3. Prawie w każdym miesiącu
4. Rzadziej

IF piIndex <> 3
SP007_OtherHelper
(Proszę spojrzeć na kartę 27.)
Czy jest jakiś inny członek rodziny spoza gospodarstwa domowego, znajomy lub sąsiad, który udzielał
[Panu/Pani] [lub/lub/lub/lub] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mężowi/żonie/partnerowi/partnerce] pomocy osobistej
lub praktycznej pomocy domowej?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
SP008_GiveHelp
(Proszę spojrzeć na kartę 27.)
Teraz chciał(a)bym zapytać o pomoc, której [Pan @budzielał@b/Pani @budzielała@b] innym.
Czy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy osobiście [udzielał Pan/udzielała Pani] pomocy osobistej lub
praktycznej pomocy domowej członkowi rodziny mieszkającemu poza [Pana/Pani] gospodarstwem domowym,
znajomemu lub sąsiadowi?
1. Tak
5. Nie

IF SP008_GiveHelp = a1
LOOP
SP009_ToWhomGiveHelp
Jakiemu [innemu] członkowi rodziny spoza gospodarstwa domowego, znajomemu lub sąsiadowi [udzielał
Pan/udzielała Pani] [najczęściej] opieki osobistej lub praktycznej pomocy domowej w ciągu ostatnich dwunastu
miesięcy?
ANKIETER: Jeśli wymieniona osoba należy do listy osób bliskich (była wymieniona w module SN) a
jednocześnie odpowiada jej inna pozycja (np. dziecko, sąsiad, itp.) zakoduj odpowiedź podaną z listy osób
bliskich (tzn. zaznacz numer przy jej imieniu).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF SP009_ToWhomGiveHelp = a17
SP024_NameOthChild
ANKIETER: Wprowadź imię dziecka
STRING
ENDIF
SP011_HowOftGiveHelp
Ogólnie jak często w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy [udzielał Pan/udzielała Pani] tej osobie opieki osobistej
lub praktycznej pomocy domowej? Czy było to...
ANKIETER: Odczytaj
1. Prawie codziennie
2. Prawie w każdym tygodniu
3. Prawie w każdym miesiącu
4. Rzadziej

IF piIndex <> 3
SP013_GiveHelpToOth
(Proszę spojrzeć na kartę 27.)
Czy jest jakiś inny członek rodziny spoza gospodarstwa domowego, znajomy lub sąsiad, któremu w ciągu
ostatnich dwunastu miesięcy [udzielał Pan/udzielała Pani] opieki osobistej lub praktycznej pomocy domowej?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3
IF HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1
LOOP
SP009_ToWhomGiveHelp
Jakiemu [innemu] członkowi rodziny spoza gospodarstwa domowego, znajomemu lub sąsiadowi [udzielał
Pan/udzielała Pani] [najczęściej] opieki osobistej lub praktycznej pomocy domowej w ciągu ostatnich
dwunastu miesięcy?
ANKIETER: Jeśli wymieniona osoba należy do listy osób bliskich (była wymieniona w module SN) a
jednocześnie odpowiada jej inna pozycja (np. dziecko, sąsiad, itp.) zakoduj odpowiedź podaną z listy osób
bliskich (tzn. zaznacz numer przy jej imieniu).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF SP009_ToWhomGiveHelp = a17

SP024_NameOthChild
ANKIETER: Wprowadź imię dziecka
STRING
ENDIF
SP011_HowOftGiveHelp
Ogólnie jak często w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy [udzielał Pan/udzielała Pani] tej osobie opieki
osobistej lub praktycznej pomocy domowej? Czy było to...
ANKIETER: Odczytaj
1. Prawie codziennie
2. Prawie w każdym tygodniu
3. Prawie w każdym miesiącu
4. Rzadziej

IF piIndex <> 3
SP013_GiveHelpToOth
(Proszę spojrzeć na kartę 27.)
Czy jest jakiś inny członek rodziny spoza gospodarstwa domowego, znajomy lub sąsiad, któremu w ciągu
ostatnich dwunastu miesięcy [udzielał Pan/udzielała Pani] opieki osobistej lub praktycznej pomocy
domowej?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0
SP014_LkAftGrCh
Czy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy regularnie lub okazjonalnie [zajmował się Pan/zajmowała się Pani]
[swoim wnukiem/wnuczką w czasie nieobecności jego/jej/swoimi wnukami w czasie nieobecności ich] rodziców?
1. Tak
5. Nie

IF SP014_LkAftGrCh = a1
SP015_ParentLkAftGrChild
Od którego z [Pana/Pani] dzieci [pochodzi/pochodzą] [wnuk, którym/wnuki, którymi] [Pan się zajmował/Pani się
zajmowała]?
ANKIETER: Zakoduj wszystkie odpowiedzi
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]

^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

LOOP cnt3:= 1 TO 20
IF cnt3 IN SP015_ParentLkAftGrChild
LOOP
SP016_HowOftGrCh
Jak często przeciętnie [zajmował się Pan/zajmowała się Pani] dziećmi, których rodzicem jest
{FLChildName[i]} w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy? Czy było to...
ANKIETER: Odczytaj
1. Prawie codziennie
2. Prawie w każdym tygodniu
3. Prawie w każdym miesiącu
4. Rzadziej
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF MN013_HHSize > 1
SP018_GiveHelpInHH
Pomówmy teraz o pomocy w obrębie [Pana/Pani] gospodarstwa domowego. Czy jest ktoś, kto mieszka w tym
gospodarstwie domowym, komu [Pan regularnie pomagał/Pani regularnie pomagała] w ciągu ostatnich dwunastu
miesięcy w zakresie opieki osobistej, takiej jak mycie, wstawanie z łóżka czy ubieranie?
ANKIETER: Przez "regularnie" rozumiemy codziennie lub prawie codziennie przez co najmniej trzy miesiące. Nie
chcemy rejestrować pomocy podczas krótkotrwałych chorób członków rodziny.
1. Tak
5. Nie

IF SP018_GiveHelpInHH = a1
SP019_ToWhomGiveHelpInHH
Kim jest ta osoba?
ANKIETER: Zakoduj wszystkie odpowiedzi
Jeśli wymieniona osoba należy do listy osób bliskich (była wymieniona w module SN) a jednocześnie odpowiada
jej inna pozycja (np. dziecko, sąsiad, itp.) zakoduj odpowiedź podaną z listy osób bliskich (tzn. zaznacz numer
przy jej imieniu).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]

18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF a17 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH
SP025_NameOthChild
ANKIETER: Wprowadź imię dziecka
STRING
ENDIF
ENDIF
IF NOT (96 IN Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa)
SP020_RecHelpPersCareInHH
A czy jest ktoś, kto mieszka w tym gospodarstwie domowym, kto regularnie pomagał [Panu/Pani] w ciągu
ostatnich dwunastu miesięcy w zakresie opieki osobistej, takiej jak mycie, wstawanie z łóżka czy ubieranie?
ANKIETER: Przez "regularnie" rozumiemy codziennie lub prawie codziennie przez co najmniej trzy miesiące.
Nie chcemy rejestrować pomocy podczas krótkotrwałych chorób.
1. Tak
5. Nie

IF SP020_RecHelpPersCareInHH = a1
SP021_FromWhomHelpInHH
Kim jest ta osoba?
ANKIETER: Zakoduj wszystkie odpowiedzi
Jeśli wymieniona osoba należy do listy osób bliskich (była wymieniona w module SN) a jednocześnie
odpowiada jej inna pozycja (np. dziecko, sąsiad, itp.) zakoduj odpowiedź podaną z listy osób bliskich (tzn.
zaznacz numer przy jej imieniu).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]

18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF a17 IN SP021_FromWhomHelpInHH
SP026_NameOthChild
ANKIETER: Wprowadź imię dziecka
STRING
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
SP022_IntCheck
DO ANKIETERA: KTO ODPOWIADAŁ NA PYTANIA W TEJ SEKCJI?
1. Tylko respondent
2. Respondent i pełnomocnik
3. Tylko pełnomocnik
ENDLOOP
ENDIF
IF (FT IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN007_NumFinR = 1
FT001_Intro
Niektórzy ludzie udzielają pomocy finansowej lub materialnej albo wsparcia innym osobom, np. rodzicom,
dzieciom, wnukom, innym krewnym, albo znajomym czy sąsiadom, a niektórzy tego nie robią.
1. Kontynuuj

FT002_GiveFiGift250
Proszę teraz pomyśleć o ostatnich dwunastu miesiącach. Nie licząc jakichkolwiek wydatków związanych ze
wspólnym mieszkaniem lub jedzeniem, czy [Pani lub /Pan lub /Pani lub /Pan lub /udzielał Pan/udzielała Pani]
[Pani /Pana /Pani /Pana ] [mąż udzielaliście/żona udzielaliście/partner udzielaliście/partnerka udzielaliście]
jakiejkolwiek finansowej lub materialnej pomocy lub wsparcia o wartości {fl250} {FLcurr} lub więcej jakiejkolwiek
osobie w tym gospodarstwie domowym lub poza nim?
ANKIETER: Przez pomoc finansową rozumiemy dawanie pieniędzy lub pokrywanie określonych rodzajów
kosztów, jak koszty medyczne lub ubezpieczenia, nauki, spłaty domu. Proszę nie uwzględniać pożyczek lub
darów na cele charytatywne.
1. Tak
5. Nie

IF FT002_GiveFiGift250 = a1
LOOP
FT003_ToWhomFiGift250
Komu [jeszcze] [Pani lub /Pan lub /Pani lub /Pan lub /udzielał Pan/udzielała Pani] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż
udzielaliście/żona udzielaliście/partner udzielaliście/partnerka udzielaliście] takiej finansowej pomocy lub
wsparcia [w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy]?
ANKIETER: Instrument pozwala na przejście przez pętlę "dawania" maksymalnie trzy razy
Jeśli wymieniona osoba należy do listy osób bliskich (była wymieniona w module SN) a jednocześnie
odpowiada jej inna pozycja (np. dziecko, sąsiad, itp.) zakoduj odpowiedź podaną z listy osób bliskich (tzn.
zaznacz numer przy jej imieniu).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a17
FT022_NameOthChild
ANKIETER: Wprowadź imię dziecka
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3
FT007_OthPFiGift250
Wciąż biorąc pod uwagę ostatnie dwanaście miesięcy: Czy jest ktoś jeszcze w tym gospodarstwie domowym
albo poza nim, komu [udzielał Pan/udzielała Pani] [lub/lub/lub/lub] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż/żona/partner
/partnerka] jakiejkolwiek finansowej lub materialnej pomocy lub wsparcia o wartości {fl250} {FLcurr} lub
większej?
1. Tak

5. Nie
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt1:= 2 TO 3
IF FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1
LOOP
FT003_ToWhomFiGift250
Komu [jeszcze] [Pani lub /Pan lub /Pani lub /Pan lub /udzielał Pan/udzielała Pani] [Pani/Pana/Pani/Pana]
[mąż udzielaliście/żona udzielaliście/partner udzielaliście/partnerka udzielaliście] takiej finansowej pomocy
lub wsparcia [w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy]?
ANKIETER: Instrument pozwala na przejście przez pętlę "dawania" maksymalnie trzy razy
Jeśli wymieniona osoba należy do listy osób bliskich (była wymieniona w module SN) a jednocześnie
odpowiada jej inna pozycja (np. dziecko, sąsiad, itp.) zakoduj odpowiedź podaną z listy osób bliskich (tzn.
zaznacz numer przy jej imieniu).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a17
FT022_NameOthChild
ANKIETER: Wprowadź imię dziecka
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3

FT007_OthPFiGift250
Wciąż biorąc pod uwagę ostatnie dwanaście miesięcy: Czy jest ktoś jeszcze w tym gospodarstwie
domowym albo poza nim, komu [udzielał Pan/udzielała Pani] [lub/lub/lub/lub] [Pani/Pana/Pani/Pana]
[mąż/żona/partner/partnerka] jakiejkolwiek finansowej lub materialnej pomocy lub wsparcia o wartości
{fl250} {FLcurr} lub większej?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT008_Intro2
Pytaliśmy [Pana/Panią] o pomoc finansową lub materialną, której być może [udzielał Pan/udzielała Pani] innym
osobom. Teraz chcielibyśmy się dowiedzieć o pomocy finansowej lub materialnej, którą być może [Pan
otrzymywał/Pani otrzymywała].
1. Kontynuuj

FT009_RecFiGift250
Proszę teraz pomyśleć o ostatnich dwunastu miesiącach. Nie licząc jakichkolwiek opłat za wspólne mieszkanie
lub jedzenie, czy [otrzymywał Pan/otrzymywała Pani] [lub/lub/lub/lub] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż/żona/partner
/partnerka] jakąkolwiek pomoc finansową lub materialną o wartości {fl250} {FLcurr} lub więcej od jakiejkolwiek
osoby z tego gospodarstwa domowego lub spoza niego?
ANKIETER: Przez pomoc finansową rozumiemy dawanie pieniędzy lub pokrywanie określonych rodzajów
kosztów, takich jak koszty opieki medycznej lub ubezpieczenia, nauki, spłaty domu. Proszę nie uwzględniać
pożyczek i spadków.
1. Tak
5. Nie

IF FT009_RecFiGift250 = a1
LOOP
FT010_FromWhoFiGift250
Kto [jeszcze] udzielał [Panu/Pani] [lub/lub/lub/lub] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mężowi/żonie/partnerowi/partnerce]
pomocy lub wsparcia [ w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy]? [Proszę wskazać osobę, która pomagała lub
dawała najwięcej.]
ANKIETER: Instrument pozwala na przejście przez pętlę "otrzymania" maksymalnie trzy razy
Jeśli wymieniona osoba należy do listy osób bliskich (była wymieniona w module SN) a jednocześnie
odpowiada jej inna pozycja (np. dziecko, sąsiad, itp.) zakoduj odpowiedź podaną z listy osób bliskich (tzn.
zaznacz numer przy jej imieniu).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]

20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a17
FT023_NameOthChild
ANKIETER: Wprowadź imię dziecka
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3
FT014_FromOthPFiGift250
(Wciąż biorąc pod uwagę ostatnie dwanaście miesięcy.) Czy jest ktoś jeszcze w tym gospodarstwie domowym
albo poza nim, kto udzielał [Panu/Pani] [lub/lub/lub/lub] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mężowi/żonie/partnerowi
/partnerce] jakiejkolwiek finansowej lub materialnej pomoc lub wsparcia o wartości {fl250} {FLcurr} lub
większej?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3
IF FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1
LOOP
FT010_FromWhoFiGift250
Kto [jeszcze] udzielał [Panu/Pani] [lub/lub/lub/lub] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mężowi/żonie/partnerowi
/partnerce] pomocy lub wsparcia [ w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy]? [Proszę wskazać osobę, która
pomagała lub dawała najwięcej.]
ANKIETER: Instrument pozwala na przejście przez pętlę "otrzymania" maksymalnie trzy razy
Jeśli wymieniona osoba należy do listy osób bliskich (była wymieniona w module SN) a jednocześnie
odpowiada jej inna pozycja (np. dziecko, sąsiad, itp.) zakoduj odpowiedź podaną z listy osób bliskich (tzn.
zaznacz numer przy jej imieniu).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]

14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a17
FT023_NameOthChild
ANKIETER: Wprowadź imię dziecka
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3
FT014_FromOthPFiGift250
(Wciąż biorąc pod uwagę ostatnie dwanaście miesięcy.) Czy jest ktoś jeszcze w tym gospodarstwie
domowym albo poza nim, kto udzielał [Panu/Pani] [lub/lub/lub/lub] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mężowi/żonie
/partnerowi/partnerce] jakiejkolwiek finansowej lub materialnej pomoc lub wsparcia o wartości {fl250}
{FLcurr} lub większej?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT015_EverRecInh5000
[Wyłączając jakiekolwiek duże darowizny lub prezenty, o których mogliśmy już rozmawiać/W czasie od naszego
wywiadu w/(peFL_FT015_5 + ' ') + peFL_FT015_6], czy [Pani lub /Pan lub /Pani lub /Pan lub /kiedykolwiek
odziedziczył Pan/kiedykolwiek odziedziczyła Pani] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż kiedykolwiek otrzymaliście
prezent, darowiznę lub odziedziczyliście/żona kiedykolwiek otrzymaliście prezent, darowiznę lub
odziedziczyliście/partner kiedykolwiek otrzymaliście prezent, darowiznę lub odziedziczyliście/partnerka
kiedykolwiek otrzymaliście prezent, darowiznę lub odziedziczyliście] spadek w postaci pieniędzy, dóbr lub
nieruchomości o wartości większej niż [FLDefault[33]] {FLcurr}?
ANKIETER: Nie uwzględniając jakichkolwiek omawianych już darowizn
1. Tak
5. Nie

IF FT015_EverRecInh5000 = a1
LOOP

FT016_YearRecInh5000
[Proszę pomyśleć o największym otrzymanym prezencie, darowiźnie lub spadku.] W którym roku [Pan/Pani]
[lub/lub/lub/lub] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż otrzymaliście/żona otrzymaliście/partner otrzymaliście/partnerka
otrzymaliście/otrzymał/otrzymała] ten prezent, darowiznę lub spadek?
1890..2011
FT017_FromWhomRecInh5000
Od kogo [otrzymał Pan/otrzymała Pani] [lub/lub/lub/lub] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż/żona/partner/partnerka]
ten prezent, darowiznę lub spadek?
ANKIETER: Jeśli wymieniona osoba należy do listy osób bliskich (była wymieniona w module SN) a
jednocześnie odpowiada jej inna pozycja (np. dziecko, sąsiad, itp.) zakoduj odpowiedź podaną z listy osób
bliskich (tzn. zaznacz numer przy jej imieniu).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a17
FT024_NameOthChild
ANKIETER: Wprowadź imię dziecka
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 5
FT020_MoreRecInh5000
Czy [od czasu wywiadu w:] {FL_FT020_6} [Pan/Pani] [lub/lub/lub/lub] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż
otrzymaliście/żona otrzymaliście/partner otrzymaliście/partnerka otrzymaliście/otrzymał/otrzymała] jakikolwiek
inny prezent, darowiznę lub spadek o wartości większej niż {fl5000} [FLDefault[9]]?
1. Tak
5. Nie

ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt3:= 2 TO 5
IF FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1
LOOP
FT016_YearRecInh5000
[Proszę pomyśleć o największym otrzymanym prezencie, darowiźnie lub spadku.] W którym roku [Pan/Pani]
[lub/lub/lub/lub] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż otrzymaliście/żona otrzymaliście/partner otrzymaliście/partnerka
otrzymaliście/otrzymał/otrzymała] ten prezent, darowiznę lub spadek?
1890..2011
FT017_FromWhomRecInh5000
Od kogo [otrzymał Pan/otrzymała Pani] [lub/lub/lub/lub] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż/żona/partner/partnerka]
ten prezent, darowiznę lub spadek?
ANKIETER: Jeśli wymieniona osoba należy do listy osób bliskich (była wymieniona w module SN) a
jednocześnie odpowiada jej inna pozycja (np. dziecko, sąsiad, itp.) zakoduj odpowiedź podaną z listy osób
bliskich (tzn. zaznacz numer przy jej imieniu).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a17
FT024_NameOthChild
ANKIETER: Wprowadź imię dziecka
STRING

ENDIF
IF piIndex <> 5
FT020_MoreRecInh5000
Czy [od czasu wywiadu w:] {FL_FT020_6} [Pan/Pani] [lub/lub/lub/lub] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż
otrzymaliście/żona otrzymaliście/partner otrzymaliście/partnerka otrzymaliście/otrzymał/otrzymała]
jakikolwiek inny prezent, darowiznę lub spadek o wartości większej niż {fl5000} [FLDefault[9]]?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE
Czy [Pani lub /Pan lub /Pani lub /Pan lub /kiedykolwiek @bpodarował@b Pan/kiedykolwiek @bpodarowała@b
Pani] [Pani /Pana /Pani /Pana ] [mąż kiedykolwiek @bpodarowaliście@b/żona kiedykolwiek
@bpodarowaliście@b/partner kiedykolwiek @bpodarowaliście@b/partnerka kiedykolwiek @bpodarowaliście@b]
prezent w postaci towarów lub majątku o wartości większej niż [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]?
ANKIETER: Proszę nie uwzględniać prezentów, które zostały wymienione wcześniej.
1. Tak
5. Nie

IF FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1
LOOP
FT026_YearGivInh5000
[Proszę pomyśleć o największym podarowanym prezencie.] W którym roku [Pani lub /Pan lub /Pani lub /Pan
lub /Pan go podarował/Pani go podarowała] [Pani /Pana /Pani /Pana ] [mąż go podarowaliście/żona go
podarowaliście/partner go podarowaliście /partnerka go podarowaliście]?
1890..2011
FT027_ToWhomGivInh5000
Komu [Pani lub /Pan lub /Pani lub /Pan lub /podarował Pan/podarowała Pani] [Pani /Pana /Pani /Pana ] [mąż
podarowaliście/żona podarowaliście/partner podarowaliście/partnerka podarowaliście] ten prezent?
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]

26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a17
FT028_NameOthChild
ANKIETER: Zarejestruj imię dziecka.
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 5
FT031_MoreGivInh5000
Czy [Pani lub/Pan lub/Pani lub/Pan lub/podarował Pan/podarowała Pani] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż
podarowaliście/żona podarowaliście/partner podarowaliście/partnerka podarowaliście] jakiekolwiek inne
prezenty warte więcej niż [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt4:= 2 TO 5
IF FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1
LOOP
FT026_YearGivInh5000
[Proszę pomyśleć o największym podarowanym prezencie.] W którym roku [Pani lub /Pan lub /Pani lub /Pan
lub /Pan go podarował/Pani go podarowała] [Pani /Pana /Pani /Pana ] [mąż go podarowaliście/żona go
podarowaliście/partner go podarowaliście /partnerka go podarowaliście]?
1890..2011
FT027_ToWhomGivInh5000
Komu [Pani lub /Pan lub /Pani lub /Pan lub /podarował Pan/podarowała Pani] [Pani /Pana /Pani /Pana ] [mąż
podarowaliście/żona podarowaliście/partner podarowaliście/partnerka podarowaliście] ten prezent?
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]

20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a17
FT028_NameOthChild
ANKIETER: Zarejestruj imię dziecka.
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 5
FT031_MoreGivInh5000
Czy [Pani lub/Pan lub/Pani lub/Pan lub/podarował Pan/podarowała Pani] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż
podarowaliście/żona podarowaliście/partner podarowaliście/partnerka podarowaliście] jakiekolwiek inne
prezenty warte więcej niż [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT021_IntCheck
DO ANKIETERA: KTO ODPOWIADAŁ NA PYTANIA W TEJ SEKCJI?
1. Tylko respondent
2. Respondent i pełnomocnik
3. Tylko pełnomocnik
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (HO IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN008_NumHHR = 1
IF MN024_NursingHome = a2
HO061_YrsAcc
Od ilu lat mieszka [Pan/Pani] w swoim obecnym miejscu zamieszkania?
ANKIETER: Proszę zaokrąglić do pełnych lat.
1..120
HO062_PayNursHome
Czy musi [Pan/Pani] płacić "z własnej kieszeni" za mieszkanie w domu opieki?

1. Tak
5. Nie

IF HO062_PayNursHome = a1
HO063_Period
Jaki okres obejmowała ostatnia płatność [Pana/Pani] czynszu? Czy było to...
ANKIETER: Odczytaj.
1. Tydzień
2. Miesiąc
3. Trzy miesiące
4. Sześć miesięcy
5. Rok
97. Inny okres

IF HO063_Period = a97
HO064_OthPer
Jaki inny okres ma [Pan/Pani] na myśli?
STRING
ENDIF
HO065_LastPayment
Ile wynosiła [Pana/Pani] ostatnia płatność?
ANKIETER: Kwota w [FLDefault[9]]
0.99..999999999999999.99
HO066_PayCoverNursHome
Co pokrywała ta płatność?
ANKIETER: Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi.
Odczytaj
1. Zakwaterowanie (pokój)
2. Posiłki
3. Opieka pielęgniarska
4. Rehabilitacja i inne usługi zdrowotne
ENDIF
ELSE
IF MN024_NursingHome = a1
HO001_Place
ANKIETER: Czy rozmowa odbywa się w domu lub mieszkaniu respondenta?
1. Tak
5. Nie

IF MN101_Longitudinal = 1
HO044_ChangeResidence
Teraz mam kilka pytań dotyczących [Pana/Pani] miejsca zamieszkania. Czy w czasie od {FL_HO044_3} r.
[przeprowadził się Pan/przeprowadziła się Pani] do innego domu lub mieszkania?
1. Tak
5. Nie

IF HO044_ChangeResidence = a1
HO045_ReasonMove
Proszę spojrzeć na kartę 29. Jaki był główny powód [Pana/Pani] przeprowadzki?
1. Powody rodzinne

2. Powody zawodowe
3. Chęć posiadania mniejszego/większego/innego domu lub mieszkania
4. Chęć zmiany rejonu zamieszkania
97. Inny powód
ENDIF
ENDIF
HO002_OwnerTenant
Proszę spojrzeć na kartę 30. Zajmuje [Pan/Pani] swoje mieszkanie jako....
ANKIETER: Odczytaj
1. Właściciel
2. Członek spółdzielni
3. Najemca
4. Podnajemca
5. Bez opłat czynszowych

IF ((HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)) OR (HO002_OwnerTenant = a5)
HO067_PaymSimDwel
Ile według [Pana/Pani] wynosiłby miesięczny czynsz, gdyby dziś [wynajął Pan/wynajęła Pani] podobne
mieszkanie, nieumeblowane, na wolnym rynku?
ANKIETER: Proszę nie uwzględniać opłat takich jak prąd i ogrzewanie.
Kwota w [FLDefault[9]].
INTEGER
ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant <> a1) AND (HO002_OwnerTenant <> a5)
HO003_Period
[Wracając do obecnej wysokości Pana czynszu i biorąc pod uwagę ostatnią płatność/Biorąc pod uwagę
ostatnią płatność Pana czynszu/Wracając do obecnej wysokości Pani czynszu i biorąc pod uwagę ostatnią
płatność/Biorąc pod uwagę ostatnią płatność Pani czynszu], jaki obejmowała ona okres? Czy był to...
ANKIETER: Odczytaj
1. Tydzień
2. Miesiąc
3. Trzy miesiące
4. Sześć miesięcy
5. Rok
97. Inny okres

IF HO003_Period = a97
HO004_OthPer
Jaki okres ma [Pan/Pani] na myśli?
STRING
ENDIF
HO005_LastPayment
Ile wynosił [Pana/Pani] ostatni czynsz?
ANKIETER: Kwota w {flcurr}
INTEGER
IF (HO002_OwnerTenant = a3) OR (HO002_OwnerTenant = a4)
HO068_RentMarkPrice
Biorąc pod uwagę kwotę, jaką [Pan/Pani] płaci za wynajem, czy uważa [Pan/Pani], że [Pana/Pani] miejsce
zamieszkania jest wynajęte po cenie rynkowej czy po cenie niższej od rynkowej?
ANKIETER: To pytanie powinno powiedzieć nam czy respondent mieszka w mieszkaniu socjalnym, lub w
innej formie mieszkania, w którym czynsz jest regulowany lub dotowany. Tego rodzaju wsparcie ma różne
formy w różnych krajach i jedyną możliwością zidentyfikowania go i ocenienia jego wartości jest pytanie o
czynsz.
1. Po cenie rynkowej

2. Po cenie niższej od ceny rynkowej

IF HO068_RentMarkPrice = a2
HO069_PaymSimDwel
Ile według [Pana/Pani] [zapłaciłby Pan/zapłaciłaby Pani] dzisiaj za wynajęcie podobnego mieszkania,
nieumeblowanego, na wolnym rynku na taki sam okres (miesiąc/tydzień)?
ANKIETER: Proszę nie uwzględniać opłat i usług takich jak prąd i ogrzewanie.
Kwota w [FLDefault[9]]
INTEGER
ENDIF
ENDIF
HO007_LastPayIncl
Czy [Pana/Pani] ostatni czynsz obejmował wszystkie opłaty i usługi, takie jak opłaty za wodę, wywóz śmieci,
sprzątanie wspólnej przestrzeni, elektryczność, gaz lub ogrzewanie?
1. Tak
5. Nie

IF HO007_LastPayIncl = a5
HO008_ExtRentIncl
Ile mniej więcej [zapłacił Pan/zapłaciła Pani] za opłaty i usługi, które nie były wliczone w czynsz w
{fl_ho008_1}?
ANKIETER: Kwota w {FLCURR}
INTEGER
ENDIF
HO010_BehRent
Czy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy [zalegał Pan/zalegała Pani] kiedykolwiek z płatnościami za czynsz
przez więcej niż dwa miesiące?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant.ORD = 2)
HO070_PercHouseOwn
Jaka procentowa część lub jaki udział w tym mieszkaniu/domu jest [własnością Pani lub /własnością Pana lub
/własnością Pani lub /własnością Pana lub /Pana własnością/Pani własnością] [Pani /Pana /Pani /Pana ]
[męża/żony/partnera/partnerki]?
ANKIETER: Wprowadź procentowy udział.
0 dozwolone tylko w przypadku, gdy żaden z partnerów nie posiada jakiejkolwiek części/udziału!
0..100
IF HO070_PercHouseOwn > 0
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)
HO011_AcqProp
W jaki sposób [wszedł Pan/weszła Pani] w posiadanie tej nieruchomości? Czy [Pan/Pani] ...
ANKIETER: Odczytaj
1. Zakupił/a lub wybudował/a ją wyłącznie z własnych środków
2. Zakupił/a lub wybudował/a ją z pomocą rodziny
3. Otrzymał/a ją w spadku
4. Otrzymał/a ją jako darowiznę
5. Pozyskał/a ją w inny sposób

HO012_YearHouse
W którym roku to było?

1900..2011
ENDIF
HO013_MortLoanProp
Czy ma [Pan/Pani] kredyt hipoteczny lub inne kredyty i pożyczki zabezpieczone na tej nieruchomości?
1. Tak
5. Nie

IF HO013_MortLoanProp = a1
HO014_YrsLMortLoan
Ile lat pozostało do spłacenia kredytu hipotecznego lub innych kredytów zabezpieczonych na tej
nieruchomości?
ANKIETER: Jeśli mniej niż rok, wpisz 1, jeśli więcej niż 50 lub bez stałego limitu, wpisz 51.
1..51
HO015_AmToPayMortLoan
Jaką kwotę kredytu hipotecznego lub innych kredytów zabezpieczonych na tej nieruchomości musi
[Pan/Pani] [lub/lub/lub/lub] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż/żona/partner/partnerka] jeszcze spłacić, nie licząc
odsetek?
ANKIETER: Łączna kwota w [FLDefault[9]]
INTEGER
HO017_RepayMortgLoans
Czy regularnie spłaca [Pan/Pani] swój kredyt hipoteczny lub inne kredyty zabezpieczone na tej
nieruchomości?
1. Tak
5. Nie

IF HO017_RepayMortgLoans = a1
HO020_RegRepayMortLoan
W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy ile mniej więcej wyniosły łącznie spłaty wszystkich kredytów
(hipotecznych i innych), którymi obciążona jest ta nieruchomość?
ANKIETER: Kwota w [FLDefault[9]]
INTEGER
HO022_BehRepayMortLoan
Czy kiedykolwiek w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy [zalegał Pan/zalegała Pani] przez więcej niż dwa
miesiące z tymi spłatami?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF HO002_OwnerTenant <> a5
HO023_SuBLAcc
Czy [wynajmuje/podwynajmuje] [Pan/Pani] części tego domu lub mieszkania?
1. Tak
5. Nie

IF HO023_SuBLAcc = a1
HO074_IncSuBLAcc
Jakiej wysokości dochód po opodatkowaniu [Pani lub Pani mąż otrzymaliście/Pan lub Pana żona
otrzymaliście/Pani lub Pani partner otrzymaliście/Pan lub Pana partnerka otrzymaliście/otrzymał
Pan/otrzymała Pani] w związku z wynajmem tego miejsca zamieszkania w [STR (Year - 1)] roku?
ANKIETER: Wartość w [FLDefault[9]]

INTEGER
ENDIF
ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant.ORD = 2)
HO024_ValueH
Ile według [Pana otrzymałby Pan/Pani otrzymałaby Pani], gdyby dziś [sprzedał Pan/sprzedała Pani] tę
nieruchomość?
ANKIETER: KWOTA W [FLDefault[9]]
INTEGER
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)
HO032_NoRoomSqm
Ile pokoi ma [Pan/Pani] do osobistego użytku członków [Pana/Pani] gospodarstwa domowego, wliczając
sypialnie, ale nie licząc kuchni, łazienek i korytarzy [oraz pokoi, które są wynajmowane lub
podwynajmowane]?
ANKIETER: Nie uwzględniaj garderób, piwnicy, strychu itp.
1..25
HO033_SpecFeat
Czy w [Pana/Pani] domu lub mieszkaniu są specjalne udogodnienia, pomagające osobom które nie są w pełni
sprawne fizycznie lub mają problemy zdrowotne?
ANKIETER: Np. poszerzone drzwi, rampy, automatyczne drzwi, windy na wózek inwalidzki, urządzenia
alarmowe (przyciski alarmowe), modyfikacje kuchni lub łazienek.
1. Tak
5. Nie

HO034_YrsAcc
Od ilu lat mieszka [Pan/Pani] w aktualnym mieszkaniu?
ANKIETER: Zaokrąglij w górę do pełnych lat
0..120
IF MN002_Person[2].RespId <> EMPTY
HO060_PartnerYrsAcc
Od ilu lat [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż/żona/partner/partnerka] mieszka w [Pana/Pani] aktualnym miejscu
zamieszkania?
ANKIETER: Zaokrąglij do pełnych lat
0..120
ENDIF
IF HO001_Place = a5
HO036_TypeAcc
W jakiego rodzaju budynku [Pan/Pani] mieszka? Czy jest to...
ANKIETER: Odczytaj
1. Gospodarstwo rolne
2. Wolnostojący dom jedno- lub dwurodzinny
3. Jedno- lub dwurodzinny dom w szeregowcu lub bliźniaku
4. Budynek z 3-8 mieszkaniami
5. Budynek z 9 lub więcej mieszkaniami, ale o nie więcej niż 8 kondygnacjach
6. Wieżowiec o 9 lub więcej kondygnacjach
7. Kompleks mieszkaniowy z usługami dla osób starszych
8. Specjalny dom dla osób starszych (24-godzinna opieka)

IF (HO036_TypeAcc = a4) OR (HO036_TypeAcc.ORD = 5)
HO042_NumberFloorsBldg
Wliczając parter, ile kondygnacji ma budynek, w którym [Pan/Pani] mieszka?
1..99
ENDIF
IF HO036_TypeAcc > a3

HO043_StepstoEntrance
Ile stopni trzeba pokonać (w górę lub w dół), aby dostać się do głównego wejścia do [Pana/Pani]
mieszkania?
ANKIETER: Proszę nie uwzględniać stopni, które można ominąć, ponieważ w bloku jest winda.
1. Maksymalnie 5
2. Od 6 do 15
3. Od 16 do 25
4. Więcej niż 25
ENDIF
ENDIF
HO054_Elevator
Czy w budynku, w którym [Pan/Pani] mieszka jest winda?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
HO026_OwnSecHome
Czy [Pani lub/Pan lub/Pani lub/Pan lub/Pan/Pani] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż posiadacie/żona
posiadacie/partner posiadacie/partnerka posiadacie/posiada/posiada] inne domy, domy letniskowe, inne
nieruchomości, ziemię lub lasy?
ANKIETER: Proszę nie uwzględniać: domów typu "własność wakacyjna" i własnej firmy.
1. Tak
5. Nie

IF HO026_OwnSecHome = a1
HO027_ValueRE
Ile według [Pana/Pani] byłaby warta ta nieruchomość lub te nieruchomości, gdyby dziś je [Pan sprzedał/Pani
sprzedała]?
ANKIETER: Jeżeli posiada nieruchomość za granicą, podaj wartość w {flcurr}
INTEGER
HO029_RecIncRe
Czy [Pani lub/Pan lub/Pani lub/Pan lub/Pan/Pani] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż otrzymaliście/żona
otrzymaliście/partner otrzymaliście/partnerka otrzymaliście/otrzymał/otrzymała] jakikolwiek dochód lub czynsz
z tych nieruchomości w roku [STR (Year - 1)]?
1. Tak
5. Nie

IF HO029_RecIncRe = a1
HO030_AmIncRe
Jaki dochód lub czynsz, po opodatkowaniu, przynosiły [Pani lub/Panu lub/Pani lub/Panu lub/Panu/Pani]
[Pani/Pana/Pani/Pana] [mężowi/żonie/partnerowi/partnerce] te nieruchomości w ciągu roku [STR (Year - 1)]?
ANKIETER: Kwota w {FLCURR}
INTEGER
ENDIF
ENDIF
HO041_IntCheck
KTO ODPOWIADAŁ NA PYTANIA W TEJ SEKCJI?
1. Tylko respondent
2. Respondent i pełnomocnik
3. Tylko pełnomocnik
ENDIF
ENDIF
ENDIF

ENDLOOP
ENDIF
IF (HH IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN008_NumHHR = 1
IF MN024_NursingHome = a1
HH001_OtherContribution
Chociaż być może pytaliśmy już [Pana/Panią] [lub innych członków [Pani/Pana] gospodarstwa domowego] o
niektóre z tych szczegółów, ważne jest dla nas, aby dobrze zrozumieć sytuację [Pana/Pani] gospodarstwa
domowego. Czy w ostatnim roku, to jest w roku [STR (Year - 1)], był jakiś członek gospodarstwa domowego,
który dokładał się do dochodu [Pana/Pani] gospodarstwa domowego, a który nie bierze udziału w tym badaniu?
ANKIETER: Jeżeli potrzeba, przeczytaj listę kwalifikujących się respondentów: uczestnikami tego badania są:
{MN015_Eligibles}
1. Tak
5. Nie

IF HH001_OtherContribution = a1
HH002_TotIncOth
Czy może nam [Pan/Pani] podać przybliżoną kwotę dochodów uzyskanych w roku [STR (Year - 1)] przez
innych członków gospodarstwa domowego po opodatkowaniu i odliczeniu wszelkich składek?
ANKIETER: Zakoduj zero, jeżeli brak takich dochodów.
Kwota w [FLDefault[9]]
INTEGER
ENDIF
HH010_OtherIncome
Niektóre gospodarstwa domowe otrzymują świadczenia takie jak dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne, pomoc
społeczna itp. Czy [Pana/Pani] gospodarstwo domowe lub ktokolwiek w [Pana/Pani] gospodarstwie domowym
otrzymywał takie świadczenia w roku [STR (Year - 1)]?
1. Tak
5. Nie

IF HH010_OtherIncome = a1
HH011_TotAddHHinc
Proszę podać przybliżoną łączną kwotę dochodu z tych świadczeń, które otrzymało [Pana/Pani] gospodarstwo
domowe w roku [STR (Year - 1)], po wszelkich odliczeniach na podatki i składki.
ANKIETER: Kwota w [FLDefault[9]]
0.99..999999999999999.99
ENDIF
HH014_IntCheck
DO ANKIETERA: KTO ODPOWIADAŁ NA PYTANIA W TEJ SEKCJI?
1. Tylko respondent
2. Respondent i pełnomocnik
3. Tylko pełnomocnik
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (CO IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a1
CO001_Intro1
Chcielibyśmy teraz zadać szereg pytań dotyczących wydatków zwykle ponoszonych przez [Pana/Pani]
gospodarstwo domowe, oraz tego, jak [Pana/Pani] gospodarstwo domowe radzi sobie finansowo.
1. Kontynuuj

CO002_ExpFoodAtHome
Biorąc pod uwagę ostatnich dwanaście miesięcy:
ile mniej więcej wydawano w [Pana/Pani] gospodarstwie domowym w przeciętnym miesiącu na jedzenie
spożywane w domu?
ANKIETER: Kwota w {FLCURR}
REAL[10]
CO003_ExpFoodOutsHme
Nadal biorąc pod uwagę ostatnich dwanaście miesięcy:
ile mniej więcej wydawało [Pana/Pani] gospodarstwo domowe w przeciętnym miesiącu na jedzenie spożywane
poza domem?
ANKIETER: Kwota w {FLCURR}
REAL[10]
CO010_HomeProducedFood
Czy [spożywa Pan/spożywa Pani] [i inni członkowie gospodarstwa domowego] warzywa, owoce lub mięso, które
zostały własnoręcznie wyhodowane, wyprodukowane, upolowane lub zebrane?
1. Tak
5. Nie

IF CO010_HomeProducedFood = a1
CO011_ValHomeProducedFood
Biorąc pod uwagę ostatnich dwanaście miesięcy, jaka była wartość żywności wyprodukowanej w domu, którą
[Pana gospodarstwo domowe spożywało/Pani gospodarstwo domowe spożywało] w przeciętnym miesiącu w
zeszłym roku? Innymi słowy: ile [zapłaciłby Pan/zapłaciłaby Pani] za tę żywność, gdyby trzeba było ją kupić?
REAL[10]
ENDIF
HH017_TotAvHHincMonth
Ile wynosił łączny dochód po opodatkowaniu uzyskany przez [Pana/Pani] całe gospodarstwo domowe w
przeciętnym miesiącu w [STR (Year - 1)] roku?
ANKIETER: Suma dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego
0.99..999999999999999.99
CO007_AbleMakeEndsMeet
Biorąc pod uwagę łączne miesięczne dochody [Pana/Pani] gospodarstwa domowego, czy może [Pan/Pani]
powiedzieć, że [Pana/Pani] gospodarstwo domowe jest w stanie związać koniec z końcem...
ANKIETER: Odczytaj
1. Z wielkim trudem
2. Z pewnym trudem
3. Dość łatwo
4. Z łatwością

CO009_IntCheck
DO ANKIETERA: KTO ODPOWIADAŁ NA PYTANIA W TEJ SEKCJI?
1. Tylko respondent
2. Respondent i pełnomocnik
3. Tylko pełnomocnik
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

IF (AS IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN007_NumFinR = 1
AS001_Intro1
Kolejne pytania dotyczą szeregu różnych rodzajów oszczędności lub inwestycji, które [Pani lub/Pan lub/Pani
lub/Pan lub/Pan/Pani] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż możecie/żona możecie/partner możecie/partnerka
możecie/może/może] mieć.
1. Kontynuuj

AS060_HasBankAcc
Czy [Pani lub/Pan lub/Pani lub/Pan lub/posiada Pan obecnie/posiada Pani obecnie] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż
obecnie posiadacie/żona obecnie posiadacie/partner obecnie posiadacie/partnerka obecnie posiadacie] w ogóle
jakiekolwiek konto bankowe, rachunek bankowy lub rachunek oszędnościowy?
1. Tak
5. Nie

IF (AS060_HasBankAcc = a5) AND (MN101_Longitudinal = 0)
AS061_ReaNoBankAcc
Proszę spojrzeć na kartę 31. Patrząc na tę listę, proszę mi powiedzieć, jaki jest główny powód, dla którego [Pani
lub/Pan lub/Pani lub/Pan lub/Pan/Pani] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż/żona/partner/partnerka] obecnie nie posiada
rachunków bankowych, oszędnościowo-rozliczeniowych, lub oszczędnościowych?
1. Nie lubię kontaktów z bankami
2. Opłaty za obsługę konta są zbyt wysokie
3. Żaden bank nie ma dogodnych godzin pracy lub lokalizacji
4. Nie chcę/nie potrzebuję rachunku bankowego
5. Nie mam wystarczającej ilości pieniędzy
6. Oszczędnościami zajmują się dzieci lub inni krewni (mieszkający w tym gospodarstwie domowym lub nie)
95. Tak naprawdę mam/mamy rachunek bankowy
97. Inny powód
ENDIF
IF (AS060_HasBankAcc = a1) OR (AS061_ReaNoBankAcc = a95)
AS003_AmBankAcc
Jaką mniej więcej kwotę [Pani i/Pan i/Pani i/Pan i/Pan/Pani] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż posiadacie/żona
posiadacie/partner posiadacie/partnerka posiadacie/posiada/posiada] obecnie na rachunkach bankowych,
oszędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych lub pocztowych?
ANKIETER: Kwota w {FLCURR}; zapisz łączną kwotę dla obojga współmałżonków lub partnerów
REAL[10]
ENDIF
AS062_HasBonds
Czy [Pani lub/Pan lub/Pani lub/Pan lub/Pan/Pani] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż/żona/partner/partnerka] posiada
obecnie jakiekolwiek pieniądze ulokowane w obligacjach rządowych lub korporacyjnych?
ANKIETER: Obligacje są instrumentem dłużnym emitowanym przez rząd lub korporację w celu wygenerowania
kapitału przez zadłużenie.
1. Tak
5. Nie

IF AS062_HasBonds = a1
AS007_AmBonds
Jaką mniej więcej kwotę [Pani i/Pan i/Pani i/Pan i/Pan/Pani] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż obecnie
posiadacie/żona obecnie posiadacie/partner obecnie posiadacie/partnerka obecnie posiadacie/obecnie
posiada/obecnie posiada] w obligacjach rządowych lub korporacyjnych?
ANKIETER: Wprowadź kwotę w [FLDefault[9]]; zapisz łączną kwotę dla obojga współmałżonków lub partnerów
REAL[10]

ENDIF
AS063_HasStocks
Czy [Pani lub/Pan lub/Pani lub/Pan lub/Pan/Pani] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż/żona/partner/partnerka] obecnie
posiada jakiekolwiek pieniądze ulokowane w akcjach lub udziałach (notowanych lub nie notowanych na giełdzie)?
ANKIETER: Akcje to forma inwestycji, która umożliwia posiadanie części korporacji i daje prawo do otrzymywania
z tego tytułu dywidendy.
1. Tak
5. Nie

IF AS063_HasStocks = a1
AS011_AmStocks
Jaką mniej więcej kwotę w akcjach lub udziałach (notowanych lub nienotowanych na giełdzie) [Pani i/Pan i/Pani
i/Pan i/Pan/Pani] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż obecnie posiadacie/żona obecnie posiadacie/partner obecnie
posiadacie/partnerka obecnie posiadacie/obecnie posiada/obecnie posiada]?
ANKIETER: Kwota w [FLDefault[9]]; zapisz łączną kwotę dla obojga współmałżonków lub partnerów
REAL[10]
ENDIF
AS064_HasMutFunds
Czy [Pani lub/Pan lub/Pani lub/Pan lub/Pan/Pani] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż/żona/partner/partnerka] obecnie
posiada jakiekolwiek pieniądze ulokowane w funduszach inwestycyjnych lub na zarządzanych rachunkach
inwestycyjnych?
ANKIETER: Fundusze inwestycyjne to forma inwestycji organizowana przez instytucje finansowe, które zbierają
pieniądze od wielu inwestorów i powierzają je zarządzającym, w celu ich zainwestowania w akcje, obligacje i inne
instrumenty finansowe.
1. Tak
5. Nie

IF AS064_HasMutFunds = a1
AS017_AmMutFunds
Jaką mniej więcej kwotę [Pani i/Pan i/Pani i/Pan i/Pan/Pani] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż obecnie
posiadacie/żona obecnie posiadacie/partner obecnie posiadacie/partnerka obecnie posiadacie/obecnie
posiada/obecnie posiada] w funduszach inwestycyjnych lub na zarządzanych rachunkach inwestycyjnych?
ANKIETER: Kwota w [FLDefault[9]]; zapisz łączną kwotę dla obojga współmałżonków lub partnerów
REAL[10]
AS019_MuFuStockBo
Czy na te fundusze inwestycyjne i zarządzane rachunki inwestycyjne składają się głównie akcje czy obligacje?
1. Głównie akcje
2. W połowie akcje, w połowie obligacje
3. Głównie obligacje

AS070_IntIncome
Ogólnie jaką wartość odsetek lub dywidendy [otrzymał/otrzemała] [Pan/Pani] [i Pani mąż otrzymaliście/i Pana
żona otrzymaliście/i Pani partner otrzymaliście/i Pana partnerka otrzymaliście] z oszczędności na kontach
bankowych, obligacji, akcji lub funduszy inwestycyjnych w [STR (Year - 1)] roku? Proszę podać wartość po
odliczeniu podatków.
REAL[10]
ENDIF
AS065_HasIndRetAcc
Czy [Pani lub/Pan lub/Pani lub/Pan lub/Pan/Pani] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż/żona/partner/partnerka] obecnie
posiada jakiekolwiek pieniądze ulokowane na indywidualnych kontach emerytalnych?
ANKIETER: Indywidualne konto emerytalne to konto, które pozwala danej osobie odkładać pewną sumę
pieniędzy co roku, aby móc ją wypłacić po przejściu na emeryturę.
1. Tak
5. Nie

IF AS065_HasIndRetAcc = a1
IF MN005_ModeQues <> a1
AS020_IndRetAcc
Kto z Państwa posiada indywidualne konta emerytalne? [Pani, Pani/Pan, Pana/Pani, Pani/Pan, Pana/Pan/Pani]
[mąż/żona/partner/partnerka] [czy/czy/czy/czy] [obydwoje/obydwoje/obydwoje/obydwoje]?
1. Tylko respondent
2. Tylko^FL_AS020_5
3. Obydwoje
ENDIF
IF (MN005_ModeQues = a1) OR ((AS020_IndRetAcc = a1) OR (AS020_IndRetAcc = a3))
AS021_AmIndRet
Jaką mniej więcej kwotę obecnie posiada [Pan/Pani] na indywidualnych kontach emerytalnych?
ANKIETER: Wprowadź kwotę w [FLDefault[9]]; zapisz tylko kwotę dla respondenta
REAL[10]
AS023_IndRetStockBo
Czy środki na tych indywidualnych kontach emerytalnych są lokowane głównie w akcje czy w obligacje?
1. Głównie w akcje
2. W połowie w akcje, w połowie w obligacje
3. Głównie w obligacje
ENDIF
IF (AS020_IndRetAcc = a2) OR (AS020_IndRetAcc = a3)
AS024_PAmIndRet
Jaką kwotę [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż/żona/partner/partnerka] obecnie posiada na indywidualnych kontach
emerytalnych?
ANKIETER: Kwota w ^FLCurr
Zapisz tylko kwotę dla współmałżonka lub partnera
REAL[10]
AS026_PIndRetStockBo
Czy środki na tych indywidualnych kontach emerytalnych są lokowane głównie w akcje czy w obligacje?
1. Głównie w akcje
2. W połowie w akcje, w połowie w obligacje
3. Głównie w obligacje
ENDIF
ENDIF
AS066_HasContSav
Czy [Pan/Pani] [lub/lub/lub/lub] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż/żona/partner/partnerka] posiada obecnie jakiekolwiek
pieniądze ulokowane na książeczkach lub w kasach mieszkaniowych?
ANKIETER: Kasa mieszkaniowa: konto w instytucji finansowej, na którym gromadzone są pieniądze z
przeznaczeniem na zakup domu lub mieszkania.
1. Tak
5. Nie

IF AS066_HasContSav = a1
AS027_AmContSav
Jaką mniej więcej kwotę [Pani i/Pan i/Pani i/Pan i/Pan/Pani] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż obecnie
posiadacie/żona obecnie posiadacie/partner obecnie posiadacie/partnerka obecnie posiadacie/obecnie
posiada/obecnie posiada] na książeczkach lub w kasach mieszkaniowych?
ANKIETER: Kwota w {FLCURR}; zapisz łączną kwotę dla obojga współmałżonków lub partnerów
REAL[10]

ENDIF
AS067_HasLifeIns
Czy [Pani lub/Pan lub/Pani lub/Pan lub/Pan/Pani] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż/żona/partner/partnerka] obecnie
posiada jakiekolwiek polisy ubezpieczeniowe na życie?
1. Tak
5. Nie

IF AS067_HasLifeIns = a1
AS029_LifeInsPol
Czy te polisy ubezpieczeniowe na życie to: polisy terminowe, polisy na całe życie, czy obydwa te rodzaje?
ANKIETER: Polisy terminowe zapewniają ubezpieczenie w określonym okresie czasu i wypłacają określoną
kwotę, jeśli ubezpieczony umrze w tym określonym okresie. Z drugiej strony polisa na całe życie posiada część
oszczędnościową, która zwiększa wartość z czasem i może być wypłacona w wielu ratach lub za jednym razem.
1. Polisy terminowe
2. Polisy na całe życie
3. Oba rodzaje
97. Inne

IF (AS029_LifeInsPol = a2) OR (AS029_LifeInsPol = a3)
AS030_ValLifePol
Jaka jest wartość nominalna polis na całe życie posiadanych przez [Panią i/Pana i/Panią i/Pana i/Pana/Panią]
[Pani/Pana/Pani/Pana] [męża/żonę/partnera/partnerkę]?
ANKIETER: Kwota w [FLDefault[9]]; zapisz łączną kwotę dla obojga współmałżonków lub partnerów
REAL[10]
ENDIF
ENDIF
AS041_OwnFirm
Czy [Pani lub/Pan lub/Pani lub/Pan lub/Pan/Pani] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż obecnie posiada/żona obecnie
posiada/partner obecnie posiada/partnerka obecnie posiada/obecnie posiada/obecnie posiada] firmę, spółkę lub
przedsiębiorstwo?
1. Tak
5. Nie

IF AS041_OwnFirm = a1
AS042_AmSellFirm
Gdyby [sprzedał Pan tę firmę, spółkę lub przedsiębiorstwo, i spłacił/sprzedała Pani tę firmę, spółkę lub
przedsiębiorstwo, i spłaciła] wszelkie zobowiązania finansowe z nią związane, ile mniej więcej pieniędzy by
pozostało?
ANKIETER: Kwota w {FLCURR}; zapisz łączną kwotę dla obojga współmałżonków lub partnerów
REAL[10]
AS044_ShareFirm
Jaki odsetek udziałów w tej firmie, spółce lub przedsiębiorstwie jest własnością [Pani lub/Pana lub/Pani lub/Pana
lub/Pana/Pani] [Pani/Pana/Pani/Pana] [męża/żony/partnera/partnerki]?
ANKIETER: Wprowadź odsetek
1..100
ENDIF
AS049_NumCars
Ile samochodów [Pani lub/Pan lub/Pani lub/Pan lub/Pan/Pani] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż posiadacie/żona
posiadacie/partner posiadacie/partnerka posiadacie/posiada/posiada]? Proszę nie uwzględniać samochodów
służbowych.
0..10
IF AS049_NumCars > 0

AS051_AmSellingCars
Gdyby [sprzedał Pan/sprzedała Pani] [ten samochód/te samochody], jaką kwotę mniej więcej [by Pan/by Pani]
za [niego/nie] [dostał/dostała]?
ANKIETER: Kwota w [FLDefault[9]]; zapisz łączną kwotę dla obojga współmałżonków lub partnerów
REAL[10]
ENDIF
AS054_OweMonAny
Następne pytanie odnosi się do pieniędzy, które może być [Pan komuś winien/Pani komuś winna], wyłączając
(jakiekolwiek) hipoteki. Patrząc na kartę 32, które z tych rodzajów zobowiązań [Pani lub/Pan lub/Pani lub/Pan
lub/Pan/Pani] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż/żona/partner/partnerka] obecnie posiada, jeżeli w ogóle?
ANKIETER: Zakoduj wszystkie odpowiedzi
1. Kredyty, pożyczki zabezpieczone na samochodach i innych pojazdach (furgonetkach, motocyklach, łodziach
itp.)
2. Zaległe zobowiązania z tytułu rachunków na kartach kredytowych/kartach sklepowych
3. Kredyty i pożyczki (z banków, stowarzyszeń budowlanych lub innych instytucji finansowych)
4. Długi u krewnych i znajomych
5. Kredyty studenckie
6. Zaległe rachunki (za telefon, elektryczność, ogrzewanie, czynsz)
96. Żadne z powyższych
97. Inne

IF NOT (96 IN AS054_OweMonAny)
AS055_AmOweMon
Wyłączając hipoteki lub zobowiązania zaciągnięte na ziemi, nieruchomościach lub firmach, ile łącznie [Pani
i/Pan i/Pani i/Pan i] [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż jesteście winni/żona jesteście winni/partner jesteście
winni/partnerka jesteście winni/jest Pan winien/jest Pani winna]?
ANKIETER: Kwota w [FLDefault[9]]; zapisz łączną kwotę dla obojga współmałżonków lub partnerów
INTEGER
ENDIF
AS057_IntCheck
DO ANKIETERA: KTO ODPOWIADAŁ NA PYTANIA W TEJ SEKCJI?
1. Tylko respondent
2. Respondent i pełnomocnik
3. Tylko pełnomocnik
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (AC IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
AC011_Intro
Interesuje nas również to, co ludzie ogólnie myślą o swoim życiu.
ANKIETER: Początek @Bsekcji bez pełnomocnika@B. Udział pełnomocnika nie jest dozwolony. Jeżeli respondent
nie jest w stanie samodzielnie odpowiedzieć na żadne z tych pytań, przy każdym pytaniu naciśnij CTRL-K.
1. Kontynuuj

AC012_HowSat
Na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza zupełnie niezadowolony, a 10 oznacza w pełni zadowolony, na ile
[zadowolony jest Pan/zadowolona jest Pani] ze swojego życia?
0..10
AC013_Intro
Proszę zpojrzeć na kartę 33. Przeczytam teraz listę stwierdzeń, których ludzie używają by opisać swoje życie i to
jak się czują. Chcielibyśmy dowiedzieć się jak często, jeśli w ogóle, [towarzyszyły Panu/towarzyszyły Pani]
następujące odczucia i myśli w czasie ostatnich czterech tygodni: często, czasami, rzadko, lub nigdy.

1. Kontynuuj

AC014_AgePrev
Jak często [Pana zdaniem Pana/Pani zdaniem Pani] wiek powoduje, że nie może [Pan robić rzeczy, które chciałby
Pan/Pani robić rzeczy, które chciałaby Pani] robić? Często, czasami, rzadko, czy nigdy?
1. Często
2. Czasami
3. Rzadko
4. Nigdy

AC015_OutofContr
Jak często czuje [Pan/Pani], że to, co się z [Panem dzieje, jest poza Pana/Panią dzieje, jest poza Pani] kontrolą?
(Często, czasami, rzadko, czy nigdy)
1. Często
2. Czasami
3. Rzadko
4. Nigdy

AC016_LeftOut
Jak często czuje się [Pan odstawiony/Pani odstawiona] na boczny tor? (Często, czasami, rzadko, czy nigdy?)
1. Często
2. Czasami
3. Rzadko
4. Nigdy

AC017_DoWant
Jak często [Pana/Pani] zdaniem, może [Pan/Pani] robić rzeczy, które chce [Pan/Pani] robić? (Często, czasami,
rzadko, czy nigdy?)
1. Często
2. Czasami
3. Rzadko
4. Nigdy

AC018_FamRespPrev
Jak często [Pana zdaniem/Pani zdaniem] obowiązki rodzinne powodują, że nie może [Pan/Pani] robić tego, co by
[Pan chciał/Pani chciała]? (Często, czasami, rzadko, czy nigdy?)
1. Często
2. Czasami
3. Rzadko
4. Nigdy

AC019_ShortMon
Jak często [Pana zdaniem/Pani zdaniem] niedobór pieniędzy uniemożliwia [Panu/Pani] robienie rzeczy, które [chce
Pan/chce Pani] robić? (Często, czasami, rzadko, czy nigdy?)
1. Często
2. Czasami
3. Rzadko
4. Nigdy

AC020_EachDay
Jak często cieszy się [Pan/Pani] na nowy dzień? (Często, czasami, rzadko, czy nigdy?)
1. Często
2. Czasami
3. Rzadko
4. Nigdy

AC021_LifeMean
Jak często czuje [Pan, że Pana życie/Pani, że Pani życie] ma sens? (Często, czasami, rzadko, czy nigdy?)
1. Często
2. Czasami
3. Rzadko
4. Nigdy

AC022_BackHapp
Jak często, ogólnie rzecz biorąc, patrzy [Pan/Pani] na swoje dotychczasowe życie z poczuciem szczęścia?
(Często, czasami, rzadko, czy nigdy?)
1. Często
2. Czasami
3. Rzadko
4. Nigdy

AC023_FullEnerg
Jak często czuje się [Pan obecnie pełen/Pani obecnie pełna] energii? (Często, czasami, rzadko, czy nigdy?)
1. Często
2. Czasami
3. Rzadko
4. Nigdy

AC024_FullOpport
Jak często czuje [Pan/Pani], że życie jest pełne możliwości? (Często, czasami, rzadko, czy nigdy?)
1. Często
2. Czasami
3. Rzadko
4. Nigdy

AC025_FutuGood
Jak często czuje [Pan/Pani], że przyszłość wygląda dla [Pana/Pani] dobrze? (Często, czasami, rzadko, czy nigdy?)
1. Często
2. Czasami
3. Rzadko
4. Nigdy

IF MN024_NursingHome = a1
AC001_Intro
Teraz mam kilka pytań dotyczących aktywności, którą może [Pan/Pani] podejmować.
1. Kontynuuj

AC035_ActPastTwelveMonths
Proszę spojrzeć na kartę 34. Czy, a jeśli tak to których, z aktywności wymienionych na tej karcie [podejmował się
Pan/podejmowała się Pani] w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy?
ANKIETER: Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi.
1. Uczestnictwo w działalności charytatywnej lub wolontariacie
4. Uczestnictwo w kursie edukacyjnym lub szkoleniu
5. Uczęszczanie do klubu sportowego, towarzyskiego lub innego rodzaju
6. Uczestnictwo w działalności organizacji religijnej (kościół, synagoga, meczet, itp.)
7. Uczestnictwo w organizacji politycznej lub związanej ze społecznością
8. Czytanie książek, czasopism lub gazet
9. Granie w gry słowne lub liczbowe jak krzyżówki lub Sudoku
10. Granie w karty lub gry takie jak szachy
96. Żadne z powyższych

IF a96 IN AC035_ActPastTwelveMonths
AC038_HowSatisfiedNoAct
[Wspomniał Pan, że nie angażuje się Pan/Wspomniała Pani, że nie angażuje się Pani] w jakąkolwiek z
aktywności z karty 34. W jakim stopniu jest [Wspomniał Pan, że nie angażuje się Pan/Pani z tego zadowolona]?
Proszę podać odpowiedź w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza zupełne niezadowolenie, a 10 oznacza pełne
zadowolenie.
0..10
ELSE
LOOP cnt1:= 1 TO 10
IF cnt1 IN AC035_ActPastTwelveMonths
LOOP
AC036_HowOftAct
Jak często w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy [wykonywał/wykonywała/opiekował się/opiekowała
się/pomagał/pomagała/uczestniczył/uczestniczyła/chodził/chodziła/uczestniczył/uczestniczyła/uczestniczył
/uczestniczyła/czytał/czytała/grał/grała/grał/grała] [Pan/Pani] [działalność charytatywną lub
wolontariat/chorym lub niepełnosprawnym dorosłym/znajomym lub sąsiadom/w kursie edukacyjnym lub
szkoleniu/do klubu sportowego, towarzyskiego lub innego rodzaju/w działalności organizacji religijnej
(kościoła, synagogi, meczetu, itp)./w działalności organizacji politycznej lub społecznej/książki, czasopisma
lub gazety/w gry słowne lub liczbowe, takie jak krzyżówki lub Sudoku/w karty lub gry takie jak szachy]?
ANKIETER: Odczytaj.
1. Prawie codziennie
2. Prawie w każdym tygodniu
3. Prawie w każdym miesiącu
4. Rzadziej
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
AC037_HowSatisfied
W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza całkowity brak satysfakcji, a 10 oznacza pełną satysfakcję, jak bardzo jest
[Pan zadowolony/Pani zadowolona] z zajęć, o których [Pan zadowolony/Pani wspominała]?
0..10
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (EX IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN101_Longitudinal = 0
EX001_Introtxt
Teraz mam kilka pytań dotyczących tego, jak bardzo prawdopodobne według [Pana/Pani] są różne zdarzenia.
Kiedy zadam pytanie, chciał(a)bym, aby [podał mi Pan/podała mi Pani] liczbę od 0 do 100.
Spróbujmy razem na przykładzie i zacznijmy od pogody. Patrząc na kartę 35, jak [Pan/Pani] sądzi, jakie są
szanse, że jutro będzie słonecznie? Np. "90" będzie oznaczać, że jest 90 procent szans na słoneczną pogodę.
Może [Pan/Pani] podać dowolną liczbę od 0 do 100.
0..100
EX002_ChanceRecInher
Proszę spojrzeć na kartę 35. Biorąc pod uwagę najbliższe dziesięć lat, jakie są szanse, że [Pan/Pani]
@Botrzyma@B jakikolwiek spadek, wliczając nieruchomości i inne przedmioty wartościowe?
0..100
IF EX002_ChanceRecInher > 0
EX003_ChanceM50k

Proszę spojrzeć na kartę 35. Jakie są szanse, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat otrzyma [Pan/Pani] spadek
o wartości większej niż 35000 {FLcurr}?
0..100
ENDIF
IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2
EX007_GovRedPens
(Proszę spojrzeć na kartę 35.) Jakie są szanse, że przed [Pana/Pani] przejściem na emeryturę rząd zredukuje
wysokość emertury, do której jest [Pan uprawniony/Pani uprawniona]?
0..100
IF MN808_AgeRespondent < 61
EX025_ChWrkA65
(Proszę spojrzeć na kartę 35.) Biorąc pod uwagę [Pana/Pani] pracę w ogóle, a nie tylko [Pana/Pani] aktualną
pracę, jakie są szanse, że będzie [Pan/Pani] pracować na pełny etat po przekroczeniu 63 roku życia?
0..100
ENDIF
EX008_GovRaisAge
(Proszę spojrzeć na kartę 35.) Jakie są szanse, że przed [Pana/Pani] przejściem na emeryturę rząd podniesie
[Pana/Pani] wiek emerytalny?
0..100
ENDIF
IF MN808_AgeRespondent < 101
EX009_LivTenYrs
(Proszę spojrzeć na kartę 35.) Jakie są szanse, że dożyje [Pan/Pani] wieku {flageten} lat lub więcej?
0..100
ENDIF
EX026_Trust
Chciał(a)bym teraz zadać pytanie dotyczące tego, jak [Pan/Pani] postrzega innych ludzi. Ogólnie mówiąc, czy
może [Pan/Pani] powiedzieć, że większości ludzi można ufać, czy że nigdy za wiele ostrożności w kontaktach z
ludźmi? Nie patrząc już na kartę 35, proszę mi powiedzieć w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza, że ostrożności
nigdy za wiele, a 10 oznacza, że przeważnie ludziom można ufać.
0..10
EX029_FreqPrayer
Teraz chciał(a)bym zadać pytanie dotyczące modlenia się. Myśląc o obecnym okresie czasu, jak często się
[Pan/Pani] modli?
ANKIETER: Odczytaj
1. Częściej niż raz dziennie
2. Raz dziennie
3. Kilka razy w tygodniu
4. Raz w tygodniu
5. Rzadziej niż raz w tygodniu
6. Nigdy

EX110_RiskAv
Proszę spojrzeć na kartę 36. Kiedy ludzie inwestują swoje oszczędności, mogą wybrać pomiędzy sposobami
lokowania pieniędzy, które dają niską stopę zwrotu z niewielkim ryzykiem utraty pieniędzy, jak na przykład lokaty
bankowe czy obligacje, a takimi, które dają wysoką stopę zwrotu, ale niosą również wyższe ryzyko utraty
pieniędzy, jak na przykład akcje i udziały. Które ze stwierdzeń na tej karcie jest najbliższe stopnia ryzyka
finansowego, które jest [Pan gotów/Pani gotowa] podjąć przy oszczędzaniu lub inwestowaniu pieniędzy?
ANKIETER: Odczytaj odpowiedzi, jeżeli potrzeba. W przypadku więcej niż jednej odpowiedzi użyj pierwszej
pasującej kategorii.
1. Podejmuję znaczące ryzyko finansowe w oczekiwaniu na znaczące zyski
2. Podejmuję ponadprzeciętne ryzyko finansowe w oczekiwaniu na ponadprzeciętne zyski
3. Podejmuję przeciętne ryzyko finansowe w oczekiwaniu na przeciętne zyski
4. Nie chcę podejmować żadnego ryzyka finansowego

EX028_LeftRight
W dyskusjach politycznych ludzie czasem mówią o lewicy i prawicy. Gdzie [umieściłby Pan/umieściłaby Pani]
siebie na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza lewicę, a 10 prawicę.
0..10
EX109_UseWWW
Czy regularnie [używa Pan/używa Pani] internetu do wysyłania i odbierania e-maili lub do jakichkolwiek innych
celów, np. do robienia zakupów, wyszukiwania informacji lub dokonywania rezerwacji?
1. Tak
5. Nie

EX023_Outro
ANKIETER: Koniec @Bsekcji bez udziału pełnomocnika@B. Kto odpowiadał na pytania w tej sekcji?
1. Respondent
2. Sekcja bez odpowiedzi (wywiad z pełnomocnikiem)

IF MN005_ModeQues = a2
EX100_PartInterv
ANKIETER: CZY WSPÓŁMAŁŻONEK/PARTNER RESPONDENTA JEST OSIĄGALNY I CHĘTNY DO
PRZEPROWADZENIA WYWIADU W TEJ SESJI LUB JESTEŚ W STANIE PRZEPROWADZIĆ WYWIAD Z
PEŁNOMOCNIKIEM WSPÓŁMAŁŻONEKA/PARTNERA W TEJ SESJI?
1. Tak, współmałżonek/partner jest osiągalny i chętny do przeprowadzenia wywiadu (z pełnomocnikiem) w tej
sesji.
5. Nie, współmałżonek/partner nie jest osiągalny lub niechętny do przeprowadzenia wywiadu (z
pełnomocnikiem) w tej sesji.

IF EX100_PartInterv = a5
EX101_IntroPartInfo
Zanim skończymy, chciał(a)bym poprosić [Pana/Panią] o podanie mi kilku informacji o [Pani/Pana] [mężu, z
którym/żonie, z którą/partnerze, z którym/partnerce, z którą] dzisiaj nie będę prowadził(a) wywiadu?
1. Kontynuuj

EX102_PartYrsEduc
Łącznie przez ile lat [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż uczył się/żona uczyła się/partner uczył się/partnerka uczyła
się] w szkole lub szkołach dziennych?
ANKIETER: Edukacja w szkole dziennej:
* obejmuje: praktyki zawodowe, zajęcia nadzorowane, egzaminy;
* nie obejmuje: pracy na pełen etat, nauczania domowego, nauczania na odległość, specjalistycznych szkoleń
zawodowych w pracy, zajęć wieczorowych, prywatnych szkoleń zawodowych w niepełnym zakresie,
elastycznych lub zaocznych studiów wyższe, itp.
0..21
EX103_PartJobSit
Proszę spojrzeć na kartę 37.
Ogólnie rzecz biorąc, jak [opisałby Pan/opisałaby Pani] obecną sytuację [Pani/Pana] [męża /żony/partnera
/partnerki] w zakresie zatrudnienia?
ANKIETER: Odczytaj
1. Na emeryturze
2. Zatrudniony lub pracujący na własny rachunek (w tym również pracujący dla firmy rodzinnej)
3. Bezrobotny i poszukuje pracy
4. Trwale chory lub niepełnosprawny
5. Zajmuje się domem
97. Inna

IF (EX103_PartJobSit <> a1) AND (EX103_PartJobSit <> a2)

EX104_PartEvWork
Czy [Pani/Pana/Pani/Pana] [mąż kiedykolwiek wykonywał /żona kiedykolwiek wykonywała /partner
kiedykolwiek wykonywał /mpartnerka kiedykolwiek wykonywała ] jakąkolwiek płatną pracę?
1. Tak
5. Nie
ENDIF
IF ((EX103_PartJobSit = a1) OR (EX103_PartJobSit = a2)) OR (EX104_PartEvWork = a1)
EX105_PartEmp
Czy w [jego/jej] [ostatniej/obecnej/ostatniej] pracy, [Pani/Pana/Pani] [mąż/żona/partner] [był/była/jest/jest
/był/była] pracownikiem najemnym czy pracującym(ą) na własny rachunek?
1. Pracownik najemny
3. Pracujący na własny rachunek
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
EX024_Outro2
Dziękuję bardzo. To jest ostatnie pytanie. Chcielibyśmy jeszcze raz bardzo podziękować za uczestnictwo w
naszym projekcie badawczym. Wiemy, że był to długi i trudny kwestionariusz, ale [Pana/Pani] pomoc była
naprawdę ważna. Swoim uczestnictwem [pomógł Pan/pomogła Pani] naszym naukowcom zrozumieć, jaki wpływ
europejskie populacje, w których coraz większą grupę stanowią osoby w wieku powyżej piećdziesięciu lat,
wywierają na naszą przyszłość.
1. Kontynuuj

EX106_HandOutA
ANKIETER: Wręcz respondentowi kwestionariusz uzupełniający. Wpisz imię i numer ID respondenta: @B
{RespondentID}@B.
Przepisz do komputera numer seryjny kwestionariusza uzupełniającego.
STRING
ENDLOOP
ENDIF
IF (MN029_Linkage = 1) AND ((LI IN Test) OR (ALL IN Test))
LOOP
LI001_Number
ANKIETER: Wpisz "0" i wciśnij Enter
STRING[6]
LI002_Number_Check
@\IWER: IWER: REPEAT BARCODE NUMBER.
STRING[6]
LI003_Consent
ANKIETER: Wpisz "0" i wciśnij Enter

ENDLOOP
ENDIF
IF (IV IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP

IV001_Intro
TA SEKCJA DOTYCZY TWOICH OBSERWACJI PODCZAS ROZMOWY I POWINNA BYĆ WYPEŁNIONA PO
ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO INDYWIDUALNEGO WYWIADU.
1. Kontynuuj

IF ((((((((((Sec_DN1.DN038_IntCheck = a3) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck = a3)) OR (Sec_BR.BR017_IntCheck =
a3)) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a3)) OR (Sec_CH.CH023_IntCheck = a3)) OR (Sec_SP.SP022_IntCheck =
a3)) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a3)) OR (Sec_HO.HO041_IntCheck = a3)) OR (Sec_HH.HH014_IntCheck =
a3)) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a3)) OR (Sec_AS.AS057_IntCheck = a3)
IV020_RelProxy
Pełnomocnik odpowiedział na niektóre lub wszystkie pytania, które mieliśmy do respondenta o imieniu
{FLRespondentName}. Jaki jest stopień pokrewieństwa pełnomocnika i respondenta o imieniu
{FLRespondentName}? Czy pełnomocnik to:
1. Małżonek/partner
2. Dziecko/Synowa/Zięć
3. Rodzic/Teść
4. Rodzeństwo
5. Wnuk
6. Inny krewny
7. Personel domu opieki
8. Pomoc domowa
9. Przyjaciel/znajomy
10. Inny
ENDIF
IV002_PersPresent
Czy podczas (części) rozmowy z respondentem o imieniu {FLRespondentName} były obecne osoby trzecie, poza
pełnomocnikiem?
ANKIETER: Zakoduj wszystkie odpowiedzi
1. Nikt
2. Małżonek lub partner
3. Rodzic lub rodzice
4. Dziecko lub dzieci
5. Inni krewni
6. Inne osoby

IF NOT ((a1 IN IV002_PersPresent) AND (IV002_PersPresent.CARDINAL = 1))
IV003_PersIntervened
Czy te osoby wtrącały się do rozmowy?
1. Tak, często
2. Tak, czasem
3. Nie
ENDIF
IV004_WillingAnswer
Jak oceniasz chęć respondenta o imieniu {FLRespondentName} do udzielania odpowiedzi?
1. Bardzo dobra
2. Dobra
3. Zadowalająca
4. Słaba
5. Dobra na początku, pogarszająca się podczas rozmowy
6. Zła na początku, polepszająca się podczas rozmowy

IF IV004_WillingAnswer = a5
IV005_WillingnessWorse
Dlaczego chęć respondenta do udzielania odpowiedzi pogarszała się podczas rozmowy?

ANKIETER: Zakoduj wszystkie odpowiedzi
1. Respondent tracił zainteresowanie
2. Respondent tracił koncentrację lub robił się zmęczony
3. Inne, proszę określić

IF a3 IN IV005_WillingnessWorse
IV006_OthReason
Jaki był inny powód?
STRING
ENDIF
ENDIF
IV007_AskClarification
Czy respondent o imieniu {FLRespondentName} pytał o wyjaśnienie któregoś z pytań?
1. Nigdy
2. Prawie nigdy
3. Od czasu do czasu
4. Często
5. Bardzo często
6. Zawsze

IV008_RespUnderstoodQst
Czy ogólnie miałeś wrażenie, że respondent o imieniu {FLRespondentName} rozumiał pytania?
1. Nigdy
2. Prawie nigdy
3. Od czasu do czasu
4. Często
5. Bardzo często
6. Zawsze

IV018_HelpShowcards
Czy respondent potrzebował pomocy w odczytaniu kart pokazywanych podczas rozmowy?
1. Tak, z powodu problemów ze wzrokiem
2. Tak, z powodu problemów z umiejętnością czytania
3. Nie

IF MN008_NumHHR = 1
IF Sec_HO.HO001_Place = a1
IV009_AreaLocationBldg
W jakiego rodzaju okolicy mieści się budynek?
1. Duże miasto
2. Przedmieścia lub peryferie dużego miasta
3. Miasto
4. Miasteczko
5. Obszar wiejski lub wieś

IV010_TypeBuilding
W jakiego rodzaju budynku znajduje się to gospodarstwo domowe?
1. Gospodarstwo rolne
2. Wolnostojący dom jedno- lub dwurodzinny
3. Jedno- lub dwurodzinny dom w szeregowcu lub bliźniaku
4. Budynek z 3-8 mieszkaniami
5. Budynek z 9 lub więcej mieszkaniami, ale o nie więcej niż 8 kondygnacjach
6. Wieżowiec o 9 lub więcej kondygnacjach
7. Kompleks mieszkaniowy z usługami dla osób starszych
8. Specjalny dom dla osób starszych (24-godzinna opieka)

IF (IV010_TypeBuilding = a4) OR (IV010_TypeBuilding.ORD = 5)
IV011_NumberFloorsBldg
Ile kondygnacji ma ten budynek, wliczając parter?
1..99
ENDIF
IF IV010_TypeBuilding > a3
IV012_StepstoEntrance
Ile stopni trzeba pokonać (w górę lub w dół), aby dostać się do głównego wejścia do [Pani/Pana] mieszkania?
ANKIETER: Proszę nie uwzględniać stopni, które można ominąć, ponieważ w bloku jest winda.
1. Maksymalnie 5
2. Od 6 do 15
3. Od 16 do 25
4. Więcej niż 25
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IV019_InterviewerID
Twój nr ID ankietera:
STRING
IV017_Outro
Dziękujemy bardzo za wypełnienie tej sekcji.
1. Kontynuuj
ENDLOOP
ENDIF

