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symbol województwa

PRACA NIEZAROBKOWA
POZA GOSPODARSTWEM DOMOWYM

05

nr ankiety ZD

ankieta modułowa BAEL I kwartał 2022 r.

PROSZĘ PRZECZYTAĆ RESPONDENTOWI:

Czas rozpoczęcia wywiadu
godz.

min.

Teraz chciałbym/chciałabym porozmawiać o działaniach, aktywnościach i pracach wykonywanych za darmo,
w wolnym czasie. Chodzi mi o różnego rodzaju pomoc, np. robienie zakupów, opiekę nad kimś, odśnieżanie, naprawy
sprzętów.
1. Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni (od dnia ………..) poświęcił(-a) Pan/Pani
przynajmniej godzinę, na bezpłatną pomoc znajomym, przyjaciołom lub sąsiadom
(np. opiekując się dziećmi, chorymi, robiąc zakupy, naprawiając coś, pomagając w
odrabianiu lekcji, w sprawach urzędowych, obsłudze komputera)?
1.1.

Tak

→ 1.1.

Nie

→ 2.
1.3.

1.2.

Na czym polegała ta praca? Proszę wymienić wykonywane
prace.
Patrz Słownik pomocniczy – Rodzaje prac

Ile czasu to
Panu/Pani zajęło?
(przynajmniej 1 godzina)
godz.

min.

Czy w tym okresie robił(-a)
Pan/Pani coś jeszcze bezpłatnie na
rzecz znajomych, przyjaciół,
sąsiadów?

TAK → 1.1.
NIE → 2.

2. Czy w tym okresie (od dnia ………..) zdarzyło się Panu/Pani pomóc komuś,
kogo Pan/Pani nie znał(-a)? (np. doradzając w Internecie, naprawiając
samochód, udzielając pierwszej pomocy)
2.1.1.

2.1.2.

Tak

→ 2.1.1.

Nie

→ 3.

Tak → Wrócimy do tego później

→ 2.1.2.

Nie

→ 2.1.2.

Tak

→ 2.2.

Nie

→ 3.

Czy robił(-a) Pan/Pani to w ramach organizacji/instytucji (np. szpital)?

Czy robił(-a) Pan/Pani to indywidualnie (na własną rękę)?
2.2.

2.4.

2.3.

Na czym polegała ta praca? Proszę wymienić wykonywane
prace.
Patrz Słownik pomocniczy – Rodzaje prac

Ile czasu to
Panu/Pani zajęło?
(przynajmniej 1 godzina)
godz.

min.

Czy w tym okresie robił(-a)
Pan/Pani coś jeszcze bezpłatnie na
rzecz kogoś, kogo Pan/Pani nie
znał(-a)?

TAK → 2.2.
NIE →. 3.

1

Czy w tym okresie (od dnia ………..) działał(-a) Pan/Pani na rzecz
środowiska naturalnego, miejscowości, społeczeństwa (np. zbierając
śmieci, opiekując się bezpańskimi zwierzętami, naprawiając drogi, wały,
odśnieżając)?

3.

3.1.1.
3.1.2.

Czy robił(-a) Pan/Pani to w ramach organizacji/instytucji (np. gmina)?
Czy robił(-a) Pan/Pani to indywidualnie (na własną rękę)?
3.2.

Tak

→ 3.1.1.

Nie

→ 4.

Tak → Wrócimy do tego później

→ 3.1.2.

Nie

→ 3.1.2.

Tak

→ 3.2.

Nie

→ 4.
3.4.

3.3.

Na czym polegała ta praca? Proszę wymienić wykonywane
prace.
Patrz Słownik pomocniczy – Rodzaje prac

Ile czasu to
Panu/Pani zajęło?
(przynajmniej 1 godzina)
godz.

min.

Czy w tym okresie robił(-a)
Pan/Pani coś jeszcze indywidualnie
na rzecz
środowiska/miejscowości?
TAK → 3.2
NIE → 4.

A teraz skoncentrujemy się na pracach wykonywanych w organizacjach/instytucjach. Będę wymieniać grupy
organizacji/instytucji, proszę Pana/Panią o odpowiedzi TAK/NIE.

4.
4.1.

fundacji, stowarzyszenia, organizacji pozarządowej (np. towarzystwo, klub
sportowy, ochotnicza straż pożarna, koło gospodyń wiejskich, organizacja działkowców,
rada rodziców, komitet, grupa wsparcia albo prowadzona przez takie organizacje
szkoła, chór, klub itp.)

A

4.2.
B

C

Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni (od dnia ………..) poświęcił(-a) Pan/Pani przynajmniej godzinę na bezpłatną
działalność lub pracę w ramach:
Tak
→ 4.2.

Nie

Czy w tym okresie działał(a) Pan/Pani w ramach:
kościoła, wspólnoty, organizacji religijnej (np. parafia, rada parafialna, Caritas, kółko
różańcowe, prawosławny ośrodek miłosierdzia albo prowadzona przez nie szkoła,
hospicjum, chór itp.)
placówki publicznej, urzędu, instytucji samorządowej (np. ośrodek pomocy
społecznej, szpital, publiczna szkoła lub przedszkole, dom kultury, biblioteka publiczna
albo działający w nich chór, zespół, klub, koło itp.)

Tak

Tak

związku zawodowego

E

rady pracowników, samorządu załogi lub pracowniczej kasy zapomogowopożyczkowej

F

związku pracodawców lub organizacji samorządu gospodarczego albo
zawodowego (np. kółko rolnicze, cech lub izba rzemieślnicza, izba lekarska, rada
adwokacka itp.)

→ 4.2.D

Nie
Tak

D

→ 4.2.C

Nie

Nie
Tak
Nie
Tak

→ 4.2.E
→ 4.2.F

→ 4.2.G

Nie
Tak

G

wspólnoty mieszkaniowej

H

spółdzielni (np. bank spółdzielczy, SKOK, spółdzielnia rolnicza, inwalidów, spożywców,
pracy, mieszkaniowa)

I

partii politycznej

J

innego niewymienionego wcześniej podmiotu (np. firma prywatna)

Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie

→ 4.2.H

→ 4.2.I

→ 4.2.J

→

Jeżeli udzielono przynajmniej jednej odpowiedzi Tak w pytaniu 4, w wierszach A-J, to należy przejść do wypełniania
tabeli do pytania 5 na str. 3, a następnie powrócić do pytania 6.
Jeżeli w pytaniu 4 w wierszach A-J udzielono samych odpowiedzi Nie, proszę przejść do pytania 6.
Tak, wszystkie
6.

Czy wymienione przez Pana/Panią nieodpłatne prace związane były z
łagodzeniem skutków pandemii COVID-19?

Tak, część
Nie
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→ Informacja

o wywiadzie

5.
5.1.
Symbol
grupy
z pyt. 5

Co to była za
organizacja/instytucja/podmiot?

(A-J)

(dotyczy A,C,E,F,H,J)

5.2.

5.3.

Czym się zajmowała?

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

(dotyczy A,B,C,H,J)
(przypadku A, B – patrz słownik ICNPO, w
przypadku C,H,J – patrz słownik PKD)

Patrz Słownik pomocniczy – Rodzaje prac

5.4.
Ile czasu to
Panu/Pani
zajęło?
(przynajmniej 1
godzina)

godz.

min.

5.5.
A czy w tej
organizacji/instytucji/podmiocie
wykonywał(-a) Pan/Pani jakieś inne
bezpłatne prace?
TAK → proszę wypełnić kolejny wiersz
w kolumnie 5.3.
NIE → przejdź do pytania 5.6.
5.6.
A czy wykonywał(-a) Pan/Pani jakieś
bezpłatne prace w innej
organizacji/instytucji/podmiocie z tej
grupy?
(dotyczy A,B,C,E,F,H,J)

TAK → proszę wypełnić kolejny wiersz
w kolumnie 5.1.
NIE → przejdź odpowiednio do pytania
o kolejną grupę
organizacji/instytucji/podmiotów (B-G).
Jeżeli opisano prace dla wszystkich grup
organizacji/instytucji/podmiotów proszę
przejść do pytania 6.

UDZIAŁ W BADANIU
Wywiad PNZ zrealizowany → KONIEC

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

Odmowa udziału w badaniu PNZ → przejdź do pyt. 0

1.

zniecierpliwienie respondenta tematyką ankiety

0. Proszę wskazać przyczynę odmowy udziału w badaniu PNZ:

2.

zbyt długi czas trwania wywiadu

0.1

jestem zmęczony/a

3.

interwencja osób trzecich

0.2

brak czasu

4.

0.3

nie chcę rozmawiać na ten temat, pytania są zbyt drażliwe

5.

konieczność wykonania obowiązków rodzinnych, zawodowych lub innych
bez podania przyczyny

0.4

bez podania przyczyny

0.5

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

INFORMACJA O WYWIADZIE:
Numer
ankietera

Data przeprowadzenia
wywiadu

Czas trwania wywiadu (w min.)
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