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PROSZĘ PRZECZYTAĆ RESPONDENTOWI: Czas rozpoczęcia wywiadu     
godz.       min. 

 

Dotychczas zadawałem(-am) Panu/Pani pytania dotyczące pracy płatnej. Teraz chciałbym/chciałabym porozmawiać o różnych 
działaniach, aktywnościach i pracach podejmowanych nie dla pieniędzy, lecz za darmo dla różnych osób, grup, organizacji, 

instytucji, kościoła lub np. dla ochrony środowiska naturalnego. Istnieje wiele rodzajów takich prac, które ludzie wykonują 
w wolnym czasie, dobrowolnie i bez wynagrodzenia. 

 

Pyt. 1. 

Czy w ostatnich 4 tygodniach poświęcił(-a) Pan/Pani swój wolny czas (przynajmniej  

15 min.) na dobrowolną i bezpłatną pomoc dla osób z Pana/Pani rodziny, które nie 

mieszkają wspólnie z Panem/Panią (np. opieka nad dziećmi, chorymi, prace 

domowe, zakupy, naprawy, sprawy urzędowe, odrabianie lekcji)?  

TAK 

Proszę zaznaczyć 
odpowiedź przy 
każdym pytaniu. 
 
Jeśli udzielono  
odpowiedzi TAK 
→ przejdź do wy-
pełniania tabeli nr 1. 
 
Jeśli respondent 
odpowiedział na 
wszystkie pytania NIE 
→ przejdź do pyt. 5. 

 

 

NIE 

Pyt. 2. 
Czy w ostatnich 4 tygodniach poświęcał(-a) Pan/Pani swój wolny czas na bezpłatną 

pomoc dla znajomych, przyjaciół lub sąsiadów?  

TAK 

NIE 

Pyt. 3. 

Czy w ostatnich 4 tygodniach zdarzyło się Panu/Pani pomóc komuś, kogo Pan/Pani  

nie znał(-a) (np. radząc na forach internetowych, naprawiając samochód, udzielając 

pierwszej pomocy)? Chodzi o dobrowolne i bezpłatne prace wykonywane w wolnym 

czasie indywidualnie, a nie w ramach organizacji, instytucji itp. 

TAK 

NIE 

Pyt. 4. 

Czy w ostatnich 4 tygodniach dobrowolnie poświęcił(-a) Pan/Pani swój wolny czas na 
jakieś bezpłatne działania lub prace na rzecz środowiska naturalnego, miejscowości, 
jej mieszkańców, czy społeczeństwa w ogóle (np. zbieranie śmieci, opieka nad 
bezpańskimi zwierzętami, naprawa drogi, wałów, odśnieżanie)? Chodzi o prace 
wykonywane indywidualnie, a nie w ramach organizacji, instytucji itp. 

TAK 

NIE 

 

 

TABELA NR 1 

I II III IV 

Nr 
pytania 

Na czym polegała ta praca? Proszę wymienić wykonywane 
prace.  

Patrz słownik – Rodzaje prac. 

Ile czasu to zajęło 

w ciągu ostatnich 

4 tygodni? 

(przynajmniej 15 min.) 

A czy w tym czasie 

wykonał(-a) Pan/Pani jakieś 

inne bezpłatne prace? 

godz. min. 

    

 
TAK → przejdź do pytania 
w kolumnie II tej 
tabeli i wypełnij kolejny 
wiersz.  

 
NIE → przejdź odpowiednio 
do pyt. 2, 3, 4 (nad tabelą)  
lub 5 (na następnej stronie). 
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Pyt. 5. 
Czy w ostatnich 4 tygodniach dobrowolnie poświęcił(-a) Pan/Pani swój wolny czas (przynajmniej 15 min.) na działalność lub bezpłatną pracę w ramach następujących grup organizacji, 
instytucji, innych podmiotów: Symbol 

grupy 

A 
fundacje, stowarzyszenia lub inne organizacje pozarządowe (np. towarzystwo, klub sportowy, ochotnicza straż pożarna, koło łowieckie lub 

wędkarskie, rada rodziców, komitet, koło, grupa wsparcia, organizacja działkowców albo prowadzona przez takie organizacje szkoła, chór, klub itp.) 

TAK 

Proszę zaznaczyć odpowiedź 
przy każdej grupie 
organizacji/instytucji/podmiotów. 
 
Jeśli wystąpiła chociaż jedna 
odpowiedź TAK →  przejdź do 
wypełniania tabeli nr 2.   
 
Jeśli respondent odpowiedział 
przy wszystkich grupach 
organizacji/instytucji/podmiotów 
NIE → zakończ wywiad.  

 

 

NIE 

B 
kościoły, wspólnoty i organizacje religijne (np. parafia, rada parafialna, Caritas, kółko różańcowe, Akcja Katolicka, prawosławny ośrodek 

miłosierdzia albo prowadzona przez nie szkoła, hospicjum, poradnia, chór itp.) 

TAK 

NIE 

C 
związki zawodowe (w tym związki zawodowe rolników), rady pracowników, samorządy załogi lub pracownicze kasy zapomogowo-

pożyczkowe 

TAK 

NIE 

D 
związki pracodawców lub organizacji samorządu gospodarczego albo zawodowego (np. kółko rolnicze, koło gospodyń wiejskich, cech lub 

izba rzemieślnicza, izba lekarska, rada adwokacka, zrzeszenie handlu, usług lub transportu) 

TAK 

NIE 

E partie polityczne (UWAGA wypełniając tabelę nr 2 można pominąć kolumny II i III) 
TAK 

NIE 

F 

urzędy, jednostki pomocnicze, instytucje rządowe lub samorządowe lub ich placówki (np. ośrodek pomocy społecznej, dom kultury, 

publiczna szkoła lub przedszkole, szpital, biblioteka publiczna) albo inicjatywa będąca częścią działalności tej placówki (np. chór, zespół, klub, 

koło zainteresowań w domu kultury, grupa wsparcia w domu pomocy społecznej) 

TAK 

NIE 

G 

wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie (np. bank spółdzielczy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa (SKOK), spółdzielnia mleczarska, 

inna spółdzielnia rolnicza, spółdzielnia inwalidów, spółdzielnia spożywców, spółdzielnia pracy, spółdzielnia mieszkaniowa) lub inne (np. firmy 

prywatne) 

TAK 

NIE 

 

TABELA NR 2 

I II III IV V   VI 

Symbol 
grupy 
z pyt. 5 

Co to była za 
organizacja/insty-
tucja/podmiot? 
 

Czym się zajmowała?   

Należy wskazać czym głównie zajmowała się 
organizacja/instytucja/podmiot  – dla grup A-
E patrz słownik - Rodzaje działalności, dla 
grup F i G proszę wpisać sekcję PKD. 

Na czym polegała praca, którą Pan/Pani 
wykonał(-a)? Co dokładnie Pan/Pani 
robił(-a)? 

Proszę wymienić wykonywane prace.  

Patrz słownik – Rodzaje prac. 

Ile czasu to zajęło 
w ostatnich 
4 tygodniach? 
(przynajmniej 15 min) 

A czy w tej organizacji/instytucji/podmiocie 
wykonywał(-a) Pan/Pani jakieś inne 
bezpłatne prace? 

godz. min. 

   

   
 TAK → przejdź do pytania w kolumnie IV tej 

tabeli i wypełnij kolejny wiersz.  
NIE → przejdź do pytania poniżej.   

       

         VII 

  

   
 A czy wykonywał(-a) Pan/Pani jakieś 

bezpłatne prace w innej 
organizacji/instytucji/podmiocie z tej grupy? 

  

       

  

   
 

TAK → przejdź do pytania w kolumnie II tej 
tabeli i wypełnij kolejny wiersz.  
NIE → przejdź odpowiednio do pytania 
o kolejną grupę organizacji/instytucji/podmiotów (B-G) 
Jeżeli opisano prace dla wszystkich grup 
organizacji/instytucji/podmiotów proszę zakończyć 
wypełnianie tabeli. 
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TABELA NR 2 cd. 

I II III IV V VI 

Symbol 
grupy 
z pyt. 5 

Co to była za 
organizacja/insty-
tucja/podmiot? 
 

Czym się zajmowała?   

Należy wskazać czym głównie zajmowała się 
organizacja/instytucja/podmiot  – dla grup A-
E patrz słownik - Rodzaje działalności; dla 
grup F i G proszę wpisać sekcję PKD. 

Na czym polegała praca, którą Pan/Pani 
wykonał(-a)? Co dokładnie Pan/Pani 
robił(-a)? 

Proszę wymienić wykonywane prace.  

Patrz słownik – Rodzaje prac. 

Ile czasu to zajęło 
w ostatnich 
4 tygodniach? 
(przynajmniej 15 min) 

A czy w tej organizacji/instytucji/podmiocie 
wykonywał(-a) Pan/Pani jakieś inne 
bezpłatne prace? 

godz. min. 

   

   
 TAK → przejdź do pytania w kolumnie IV tej 

tabeli i wypełnij kolejny wiersz.  
NIE → przejdź do pytania poniżej.   

       

         VII 
  

   
 A czy wykonywał(-a) Pan/Pani jakieś 

bezpłatne prace w innej 
organizacji/instytucji/podmiocie z tej grupy? 

  

       

  

   
 

TAK → przejdź do pytania w kolumnie II tej 
tabeli i wypełnij kolejny wiersz.  
NIE → przejdź odpowiednio do pytania 
o kolejną grupę organizacji/instytucji/podmiocie (B-G) 
Jeżeli opisano prace dla wszystkich grup 
organizacji/instytucji/podmiotów proszę zakończyć 
wypełnianie tabeli. 

  

   
 

  

   
 

 
 

UDZIAŁ W BADANIU 

 Wywiad PNZ zrealizowany → KONIEC  

 Odmowa udziału w badaniu PNZ → przejdź do pyt. 0 

0. Proszę wskazać przyczynę odmowy udziału w badaniu PNZ: 

 jestem zmęczony/a 

 ankieta BAEL była zbyt długa 

 brak czasu 

 nie chcę rozmawiać na ten temat, pytania są zbyt drażliwe 

 bez podana przyczyny 

 inny powód, jaki? ……………………………………………………. 

WYWIAD PRZERWANY 
Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź w przypadku, gdy respondent przerwie 
wywiad: 

 zniecierpliwienie respondenta tematyką ankiety 

 zbyt długi czas trwania wywiadu  

 interwencja osób trzecich 

 konieczność wykonania obowiązków rodzinnych, zawodowych lub 

innych 

 bez podania przyczyny  

 

 

Numer 
ankietera 

 Czytelny podpis ankietera 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Data przeprowadzenia wywiadu 

 

Czas trwania wywiadu (w min.) 
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Słowniki pomocnicze  

Rodzaje prac  

101 
korepetycje, pomoc w lekcjach, zabawy edukacyjne, 
nauka języków obcych, zajęcia wyrównawcze, czy-
tanie bajek 

 

119 wyładowywanie i przenoszenie opału 

102 opieka nad dziećmi  120 naprawy samochodów, rowerów i innych pojazdów 

103 opieka nad osobami starszymi 
 

121 naprawy sprzętu RTV, AGD, elektroniki, komputerów, 
instalacji elektrycznych 

104 
opieka nad chorymi dziećmi i osobami dorosłymi, 
opieka pielęgniarska 

 

122 przenoszenie mebli, sprzętów itp. 

105 
opieka nad zwierzętami domowymi, pomoc dzikim 
zwierzętom 

 
123 składanie i montaż mebli 

106 rozmowy terapeutyczne, wsparcie psychiczne 

 

124 
kierowanie samochodami lub innymi pojazdami 
(przewożenie osób,  rzeczy), obsługa maszyn 
rolniczych i budowlanych 

107 przygotowywanie posiłków, pieczenie ciast 

 

125 

sporządzanie dokumentów finansowych, prowadzenie 
księgowości, organizowanie imprez (np. wesele, bal, 
impreza szkolna), spotkań, zebrań, kursów,  
rozliczanie PIT 

108 mycie okien, sprzątanie mieszkania 
 

126 pisanie i redagowanie pism, petycji, wniosków, 
załatwianie spraw w urzędzie 

109 pranie, prasowanie 
 

127 udzielanie porad prawnych, udzielanie informacji (np. 
na forach internetowych), propagowanie wiedzy 

110 
opłacanie rachunków, wykupywanie leków, robienie 
zakupów 

 
128 udzielanie porad naukowych,  technicznych,  

budowlanych, geodezyjnych itp. 

111 doradzanie w zakupach  129 tworzenie stron internetowych, programowanie 

112 
naprawy ubrań, inne usługi krawieckie, naprawy  
tapicerskie 

 
130 

prowadzenie stron internetowych, redagowanie 
ogłoszeń i umieszczanie ich na stronach www, 
prowadzenie forum internetowego 

113 usługi fryzjerskie, kosmetyczne  131 fotografowanie, filmowanie 

114 

pomoc w gospodarstwie rolnym, prace w polu,  
koszenie trawy, opieka nad zwierzętami 
gospodarskimi, przycinanie drzew, prace w ogrodzie 
i wokół domu 

 

132 

organizowanie wystaw, organizowanie i prowadzenie 
imprez sportowych, promocja i wspieranie 
wolontariatu, organizowanie i prowadzenie zajęć 
taneczno-muzycznych 

115 
prace budowlane, naprawa dachów, malowanie, 
tapetowanie, układanie glazury, prace hydrauliczne, 
wstawianie szyby, naprawy dróg lub wałów  

 

133 działalność artystyczna (przygotowywanie dekoracji, 
występy) 

116 pilnowanie posesji, gaszenie pożarów 
 

134 zbiórki pieniędzy, sprzedaż fantowa, roznoszenie 
broszur, ulotek 

117 
zamiatanie, sprzątanie klatki schodowej, zbieranie, 
sortowanie i wyrzucanie śmieci, odśnieżanie 

 
135 zbiórki ubrań, żywności itp. 

118 rąbanie i cięcie drewna 
 136 udzielanie pierwszej pomocy 

 137 inny rodzaj pracy (jaki?) 

Rodzaje działalności organizacji 

201 kultura i sztuka  

 

208 

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekono-
micznym (np. działania sąsiedzkie, samopomoc 
sąsiedzka, rozwój terenów wiejskich, przedsiębiorstw, 
infrastruktury, mieszkalnictwo) 

202 sport, turystyka, rekreacja, hobby 
 

209 prawo i jego ochrona, prawa człowieka (rzecznictwo, 
poradnictwo, edukacja obywatelska)  

203 
edukacja i wychowanie (np. prowadzenie przedszkoli, 
szkół, uczelni, harcerstwo, kształcenie ustawiczne), 
działalność naukowo-badawcza, badania naukowe 

 

210 

wsparcie dla instytucji, organizacji pozarządowych 
i inicjatyw obywatelskich (np. wsparcie finansowe, 
szkolenia, reprezentowanie interesów organizacji 
pozarządowych)  

204 ochrona zdrowia 
 

211 sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe (np. 
pomoc rozwojowa, programy wymiany doświadczeń) 

205 pomoc społeczna i humanitarna, ratownictwo (w tym 
ratownictwo pożarnicze) 

 
212 działalność międzynarodowa 

206 ochrona środowiska  213 religia 

207 
rynek pracy, aktywizacja zawodowa (np. pośrednictwo 
pracy, doradztwo zawodowe, szkolenia, tworzenie 
stałych i tymczasowych miejsc pracy) 

 

214 pozostała działalność (jaka?) 


