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CZĘŚĆ PIERWSZA 

PRZEPISY OGÓLNE 

I 

Podstawa prawna badania 

Moduł „SYTUACJA NA RYNKU PRACY MIGRANTÓW I ICH POTOMKÓW” 

stanowi uzupełniającą część Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Podstawę 

prawną obu badań stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. w 

sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 210, 

poz. 1512). 

Badanie modułowe „Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków” jest jednym 

z badań wymienionych w programie modułów do Badania Aktywności Ekonomicznej 

Ludności, które mają być przeprowadzone w krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2009 

(rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 384/2005 z dnia 7 marca 2005 r.). Aktem prawnym 

wprowadzającym ww. badanie modułowe w krajach Unii Europejskiej jest rozporządzenie 

Komisji Europejskiej nr 102/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz. U. Unii Europejskiej L 28), 

które określa szczegółową listę zmiennych podlegających gromadzeniu w 2008 r. 

Zgodnie z artykułem 2 rozporządzenia, dla niektórych krajów – w tym dla Polski –

część zmiennych ma charakter nieobowiązkowy. W związku z tym, w polskiej wersji badania 

nie zostały uwzględnione wszystkie pytania wyspecyfikowane we wspomnianym 

rozporządzeniu. W zamian za to uwzględnione zostały pytania, dzięki którym możliwe będzie 

uzyskanie informacji podyktowanych potrzebami krajowymi.  

II 

Informacje ogólne o badaniu 

Badanie modułowe jest to dodatkowe badanie realizowane jednocześnie z badaniem 

podstawowym. W przypadku modułów BAEL są to badania poświęcone określonej tematyce 

związanej z rynkiem pracy, przeprowadzane jednorazowo na próbie mieszkań wylosowanych 

do realizacji BAEL w określonym kwartale. 

 

Termin wywiadu – jednorazowo w II kwartale 2008 r. 
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III 

Cel badania 

Głównym celem tego modułu jest dostarczenie informacji, pozwalających na 

pogłębienie wiedzy o imigrantach przebywających w Polsce. Oprócz podstawowych 

informacji o liczbie i cechach demograficzno-społecznych imigrantów gromadzonych na 

ankiecie ZG, poprzez badanie modułowe pozyskane zostaną dodatkowe dane m.in. o 

przyczynie przyjazdu do Polski, kraju poprzedniego zamieszkania, liczbie lat i charakterze 

przebywania w Polsce.  

Jednym z celów badania jest również uzyskanie informacji dotyczących nabycia 

obywatelstwa polskiego przez cudzoziemców. Imigranci ocenią także swoją znajomość języka 

polskiego. Znajomość ta jest istotnym czynnikiem sprzyjającym integracji imigrantów ze 

społeczeństwem polskim. 

Wyniki badania posłużą również do wyodrębnienia drugiej generacji imigrantów 

(potomków imigrantów) i zgromadzenia informacji dotyczących jej liczebności, 

charakterystyki demograficzno-społecznej i sytuacji na rynku pracy. 

Ponadto zgromadzone zostaną informacje dotyczące powrotów Polaków z zagranicy. 

W szczególności ustalona zostanie liczba osób, które przebywały za granicą powyżej 

3 miesięcy, przyczyna i rok ich powrotu do Polski, kraj przebywania i długość przebywania za 

granicą. Informacje te pozwolą m.in. oszacować jak wielu Polaków, którzy wyjechali za 

granicę po 2004 r. powraca do kraju. Szczególnie ważna jest informacja o osobach, które 

przebywały za granicą co najmniej rok. Należy podkreślić, że osoba, która przebywa za 

granicą przez co najmniej rok, staje się rezydentem innego kraju, a powracając do kraju jest 

również – w świetle obowiązujących definicji – imigrantem. Informacje o celu wyjazdu za 

granicę (zarobkowy lub inny) oraz fakcie wykonywania pracy w swoim zawodzie są również 

bardzo cenne dla poznania pełniejszego obrazu współczesnych migracji.  

Powyższe dane pozwolą na oszacowanie wielkości strumieni imigracyjnych do Polski, 

oraz wielkości zasobów imigracyjnych w Polsce i ich charakterystykę. Dane o powrotach 

Polaków z zagranicy posłużą m.in. do szacunków skali emigracji na pobyt czasowy.  

IV 

Forma i zakres badania 

Moduł „Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków” stanowi jednorazowe 

badanie w ramach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności i  jest realizowany przy 

zastosowaniu metody reprezentacyjnej, na próbie gospodarstw domowych w wylosowanych 

mieszkaniach do BAEL w II kwartale 2008 r.  
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Podmiotem badania są osoby w wieku 15 lat i więcej, będące członkami gospodarstw 

domowych w wylosowanych do badania mieszkaniach, dla których wypełniono ankietę ZD.  

V 

Organizacja badania 

Stosuje się § 4 „Objaśnień do Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności”.  

Nadzór merytoryczny nad badaniem modułowym „Sytuacja na rynku pracy migrantów i 

ich potomków” sprawuje Departament Badań Demograficznych.  

VI 

Ogólne zasady metodyczne 

Badanie modułowe prowadzone jest przy pomocy dodatkowej ankiety BAEL o symbolu 

ZD-H „SYTUACJA NA RYNKU PRACY MIGRANTÓW I ICH POTOMKÓW”. 

Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie powinna udzielać osoba, której ankieta 

dotyczy. W niektórych jednak przypadkach (np. czasowa nieobecność osoby, brak możliwości 

nawiązania z nią kontaktu) wywiadu może udzielić inny członek gospodarstwa domowego, 

pod warunkiem, że posiada informacje dotyczące zakresu badania.  

VII 

Czynności ankietera w czasie prowadzenia wywiadu 

Stosuje się § 7 „Objaśnień do Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności”. 

VIII 

Ogólne zasady wypełniania formularzy 

Stosuje się § 8 „Objaśnień do Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności”. 

UWAGA: 

Odpowiadając na pytania zamieszczone w ankiecie modułowej ZD-H należy zaznaczyć jedną 

właściwą odpowiedź oraz w niektórych pytaniach wpisać dodatkowe informacje.  

 

 

 

 

 



 4

IX 

Sposób postępowania w przypadku odmowy bądź braku możliwości 
przeprowadzenia wywiadu 

W przypadku, gdy respondent odmówi wypełnienia ankiety, ankieter powinien wyjaśnić 

cel badania oraz zapewnić, że uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do celów 

statystycznych.  

Jeżeli respondent podtrzymuje swoją odmowę lub w innym przypadku braku 

możliwości przeprowadzenia wywiadu, należy wypełnić tylko część adresową ankiety 

modułowej. W tym celu w pozycji 09 ankiety ZD-H należy wpisać jeden z poniższych 

symboli: 

1 – jest ankieta ZD, ale brak ankiety modułowej, ponieważ respondent odmówił udzielenia 

odpowiedzi na pytania ankiety, 

2 – jest ankieta ZD, ale brak ankiety modułowej, ponieważ osoba, której ankieta dotyczy jest 

nieobecna, a nikt inny nie chce lub nie potrafi udzielić informacji w zastępstwie tej osoby. 

3 – jest ankieta ZD, ale brak ankiety modułowej, ponieważ osoba, której ankieta dotyczy jest 

cudzoziemcem, z którym trudno jest się porozumieć (na pytania ankiety ZD w zastępstwie 

tej osoby odpowiedzi udzieliła inna osoba, która nie chciała lub nie mogła odpowiedzieć na 

pytania ankiety modułowej). 

X 

Obowiązek zachowania tajemnicy statystycznej 

Stosuje się § 10 „Objaśnień do Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności”. 
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CZĘŚĆ DRUGA 

SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  WYPEŁNIANIA  ANKIETY 

XI 

Zakres podmiotowy badania 

Ankieta ZD-H dotyczy osób, dla których wypełniono ankietę ZD, zatem po 

przeprowadzeniu wywiadu podstawowego, tj. realizacji ankiety ZD, należy przystąpić do 

wypełnienia ankiety modułowej ZD-H.  

Badanie modułowe ma za zadanie rozszerzenie zakresu informacji o imigrantach, 

gromadzonych w badaniu podstawowym. Jednocześnie ma pozwolić na wyodrębnienie 

spośród respondentów drugiej generacji imigrantów (potomków imigrantów) – stąd pytania o 

kraj urodzenia rodziców zadawane wszystkim respondentom. 

XII 

Część adresowa ankiety 

Część adresową ankiety wypełnia ankieter na podstawie zapisów w Kartotece 

Gospodarstwa Domowego oraz ankiety ZD – bez zadawania pytań respondentowi. 

W odpowiednich pozycjach należy wpisać: 

♦ w pozycji 01 – siedmiocyfrowy symbol gminy, 

♦ w pozycji 02 – symbol oddziału terenowego US – jak w pozycji 01 ankiety ZD lub na 

ankiecie ZG, 

♦  w pozycji 03 – identyfikator mieszkania IDM – jak w pozycji 02 ankiety ZD lub na 

ankiecie ZG, 

♦ w pozycji 04 – numer gospodarstwa domowego w mieszkaniu – jak w pozycji 03 ankiety 

ZD, 

♦  w pozycji 05 – numer ankiety ZD wypełnionej dla danej osoby, 

♦  w pozycji 06 – kolejny numer, pod którym osoba odpowiadająca na ankietę ZD została 

wpisana w Kartotece ZG, (dział 1, część A, pkt. 1, rubryka 1) oraz w pozycji 04 ankiety 

ZD, 

♦ w pozycji 07 – płeć respondenta, (symbol z Kartoteki ZG, dział 1, część A, pkt. 1, 

rubryka 8 lub pozycji 06 ankiety ZD), 

♦ w pozycji 08 - rok urodzenia respondenta (z Kartoteki ZG, dział 1, część A, pkt. 2, 

rubryka 3 lub pozycji 07 ankiety ZD), 

♦ pozycję 09 – „przyczyna braku ankiety” – należy wypełnić zarówno w przypadku braku 

możliwości przeprowadzenia wywiadu, jak również wówczas, gdy respondent udzielił 
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odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie ZD-H. W przypadku braku możliwości 

przeprowadzenia wywiadu należy wpisać jeden z symboli opisanych w punkcie IX, 

natomiast w sytuacji, gdy wywiad się odbędzie, należy wpisać symbol „0”,  

XIII 

Pytania zadawane respondentom 

  Numery kolejnych pytań zadawanych poszczególnym respondentom są uzależnione od 

odpowiedzi na poprzednie pytania – kolejność zadawania pytań wskazują strzałki 

umieszczone przy symbolach poszczególnych odpowiedzi. 

 

Pytanie 1 

Zaznaczenie odpowiedzi dla każdej osoby jest konieczne, ponieważ jest to pytanie 

filtruj ące. Odpowiedź na pytanie 1 zawarta jest w Dziale 1 ankiety ZG (pkt. A1, rubr. 9). 

Ankieter może sam wpisać odpowiedź na to pytanie i poprosić respondenta o potwierdzenie 

poprawności zaznaczenia odpowiedzi.  

Należy bezwzględnie zapewnić zgodność odpowiedzi na to pytanie z zapisami 

dotyczącymi obywatelstwa zawartymi w ankiecie ZG. 

 

Pytanie 2 

Na pytanie odpowiadają osoby mające obywatelstwo polskie. 

W przypadku odpowiedzi „2” należy wpisać rok nabycia obywatelstwa polskiego i 

nazwę kraju poprzedniego obywatelstwa. 

Jeżeli osoba uzyskała obywatelstwo poprzez repatriację – odpowiedź „3” – należy 

wpisać rok repatriacji i nazwę kraju poprzedniego obywatelstwa. 

Zgodnie z ustawą o repatriacji: 
„Repatriantem jest osoba polskiego pochodzenia, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie wizy w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe.” 
„Osoba przybywająca do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy w celu repatriacji nabywa 

obywatelstwo polskie z mocy prawa z dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.” 

 Osoby, które w jakimś okresie swojego życia nie miały obywatelstwa polskiego nie 
mogą mieć zaznaczonej odpowiedzi „1”.  

 

Pytanie 3 

Jest to pytanie dla osób, które mają obywatelstwo polskie. Jeżeli osoba ma oprócz 

obywatelstwa polskiego jeszcze obywatelstwo innego kraju, należy zaznaczyć odpowiedź „1” 

i wpisać nazwę kraju drugiego obywatelstwa. Jeżeli osoba nie ma drugiego obywatelstwa, 

należy zaznaczyć odpowiedź „2”. 

 

Pytania 4-7 należy zadać wszystkim osobom. 
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 Pytanie 4 dotyczy kraju urodzenia ojca, a pytanie 6 – kraju urodzenia matki. Celem tych 

pytań jest wyodrębnienie drugiego pokolenia imigrantów. Należy podać kraj urodzenia 

zgodnie z jego obecnymi granicami. Dla kraju urodzenia innego niż Polska przewidziana jest 

odpowiedź „2” lub „3”. W przypadku zaznaczenia jednej z tych odpowiedzi należy wpisać 

nazwę kraju (zgodnie z jego obecnymi granicami).  

Zaznaczenie odpowiedzi „2” oznacza, że osoba urodziła się w miejscowości, która leży 

obecnie na terenie innego kraju, ale w momencie urodzenia osoby należała do Polski. 

Zaznaczenie odpowiedzi „3” oznacza, że osoba urodziła się za granicą. 

 Pytania 5 i 7 dotyczą obywatelstwa rodziców respondenta. Chodzi o ustalenie, czy 

ojciec i matka mają (mieli) obywatelstwo polskie – odpowiedzi należy udzielić bez względu 

na to czy rodzice żyją, czy nie. Rodzice badanej osoby mogli mieć dwa lub więcej 

obywatelstw – jeżeli wśród nich było obywatelstwo polski należy zaznaczyć odpowiedź „1”. 

 

 Pytanie 8 

Jest pytaniem filtrującym. Należy go zadać każdej osobie. Odpowiedź „1” wyodrębnia 

imigrantów i ich potomków. Wskazówki, kogo należy uznać za imigranta zostały zapisane na 

formularzu w wyjaśnieniach do pytania. Przez osobę korzystającą z ochrony 

międzynarodowej lub krajowej należy rozumieć osobę, która ubiega się o status uchodźcy lub 

azyl lub osobę, której ochrona została już udzielona (osoba otrzymała status uchodźcy lub 

zgodę na pobyt tolerowany).  

Zaznaczając odpowiedź „1” należy zwrócić uwagę na kraj urodzenia osoby zapisany w 

ankiecie ZG. Dla imigrantów kraj urodzenia powinien być inny niż Polska. Dla dzieci 

imigrantów jako kraj urodzenia w ankiecie ZG powinna być wpisana Polska.  

 

Pytanie 9 

 Zadawane jest imigrantom i dzieciom imigrantów. Pytanie ma na celu ustalenie 

charakteru zamieszkania w Polsce. Należy zaznaczyć odpowiedź podaną przez respondenta, 

nie należy pytać, czy osoba ma odpowiednie dokumenty potwierdzającego prawo stałego czy 

czasowego pobytu.  

 

Pytanie 10 

Celem pytania jest ustalenie czy imigrant przebywający czasowo zamierza w Polsce 

mieszkać stale, czy pobyt traktuje jedynie jako czasowy. 

 

Pytanie 11 

 Jest przeznaczone dla osób, które na podstawie odpowiedzi na pytanie 8 nie zostały 

zakwalifikowane jako imigranci. Pytanie ma na celu wyodrębnienie osób, które kiedykolwiek 

w życiu przebywała za granicą przez okres trwający ponad 3 miesięcy – jest zatem pytaniem 

filtruj ącym. 
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 Dla osób, dla których zaznaczono odpowiedź „2”, pytanie 11 jest ostatnim pytaniem 

zadawanym w badaniu. Ankieter powinien tylko zaznaczyć właściwą odpowiedź w pytaniu 20 

– dotyczącą osoby udzielającej odpowiedzi na pytania ankiety. 

 

Pytanie 12 

 Przeznaczone jest dla osób, które przebywały za granicą powyżej 3 miesięcy. W 

przypadku kilku pobytów za granicą należy podać długość ostatniego pobytu. Jeżeli pobyt był 

krótszy niż rok (odpowiedź „1”) należy podać nazwę kraju przebywania i rok powrotu do 

Polski. Jeżeli pobyt trwał rok lub dłużej, należy zaznaczyć odpowiedź „2” i podać liczbę lat 

przebywania za granicą oraz nazwę kraju przebywania i rok powrotu do Polski.  

Wpisując liczbę lat przebywania za granicą należy kierować się zasadą:  

2 lata 5 miesięcy (i mniej) = 2 lata,  2 lata 6 miesięcy (i więcej) = 3 lata. 

 

Pytanie 13 

 Przeznaczone jest dla osób, które przebywały za granicą. Celem pytania jest ustalenie, 

czy osoba wyjeżdżała za granicę z zamiarem wykonywania pracy zarobkowej (chodzi o 

ostatni wyjazd). 

 

Pytanie 14 

 Przeznaczone jest dla osób, które wyjechały za granicę w celach zarobkowych. Chodzi 

o ustalenie, czy osoby te pracowały w swoim zawodzie. Należy wziąć pod uwagę ostatni 

zawód wykonywany przed wyjazdem lub zawód wyuczony w przypadku absolwentów, którzy 

nie podjęli pracy przed wyjazdem. 

Odpowiedź „3” należy zaznaczyć, jeżeli osoba wyjechała w celach zarobkowych, ale 

np. nie udało jej się znaleźć pracy i w efekcie nie pracowała.  

Odpowiedź „4” należy zaznaczyć osobom, które przed wyjazdem nie miały wyuczonego 

zawodu ani nie pracowały w żadnym zawodzie np. wyjechały za granicę po ukończeniu 

liceum ogólnokształcącego. 

 

Pytanie 15 

Przeznaczone jest dla osób, które przebywały za granicą. Należy zaznaczyć jedną, 

główną przyczynę powrotu do Polski. 

Jeżeli żadna z przyczyn 1-12 nie odpowiada przyczynie podanej przez respondenta, 

należy zaznaczyć odpowiedź „13” – inne. 

 

Pytanie 16 

Przeznaczone jest dla osób, które na podstawie odpowiedzi na pytanie 8 zostali 

zakwalifikowani do imigrantów. 

 Odpowiedź „1” należy zaznaczyć osobie, która przed przyjazdem miała zapewnioną 

pracę w Polsce, a „2” – jeżeli zamierzała poszukiwać pracy po przyjeździe do Polski. 
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 Odpowiedź „5” (towarzyszenie rodzinie) może być zaznaczona np. żonie czy dziecku 

przybyłym razem z osobą, która przyjechała w celu np. wykonywania lub poszukiwania pracy.  

 Odpowiedź „6” (połączenie rodziny) należy zaznaczyć osobie, która przyjechała do 

członka swojej rodziny, przybyłego do Polski wcześniej. 

Odpowiedź „7” (tworzenie rodziny) należy zaznaczyć osobie, która przyjechała do 

Polski w celu zawarcia związku małżeńskiego. 

Odpowiedź „8” należy zaznaczyć osobie, która przybyła do Polski w celu uzyskania w 

Polsce ochrony – statusu uchodźcy lub azylu. 

 Dzieciom imigrantów urodzonym w Polsce należy zaznaczyć odpowiedź „10”. 

 

Pytanie 17 

Jest kolejnym pytaniem zadawanych imigrantom. Należy wpisać nazwę kraju 

zamieszkania imigranta przed przyjazdem do Polski.  

 

Pytanie 18 

Należy określić długość pobytu imigranta w Polsce. W przypadku kilku pobytów 

należy podać łączny okres zamieszkania/przebywania w Polsce. Osoba mogła np. 

przebywać w Polsce w dzieciństwie, następnie wyjechać i wrócić po kilku latach – w takim 

przypadku należy podaż sumę obu okresów. Łączny okres powinien być równy lub dłuższy 

od okresu wynikającego z zapisów w Dziale 1, pkt. A2, rubr. 6 ankiety ZG (w ankiecie ZG 

podaje się długość obecnego pobytu). Należy bezwzględnie zwrócić uwagę na logiczność 

zapisów na formularzu ZD-H i ZG. Nie może zdarzyć się sytuacja, że na formularzu  ZD-H 

zaznaczono odpowiedź „1” (krócej niż rok) w na ZG wpisano np. 15 lat.  

Jeżeli okres łącznego pobytu w Polsce wynosi rok lub dłużej (odpowiedź „2”) należy 

podać liczbę lat pobytu w Polsce, kierując się zasadą wskazaną w pytaniu 12. 

 

 Pytanie 19 

Celem pytania jest określenie stopnia znajomości języka polskiego przez imigranta. Jest 

to samoocena – imigrant sam określa, czy swobodnie porozumiewa się w języku polskim, czy 

ma pewne trudności.  

 

Pytanie 20 

W pytaniu należy zaznaczyć czy wywiadu udzielał bezpośrednio respondent, czy inna 

osoba dorosła w jego zastępstwie. Odpowiedź powinna być zaznaczona po przeprowadzeniu 

każdego wywiadu. 

 

 Uwaga:  

 Jeżeli w pytaniach 2, 3, 4, 6, 12, i 17 wpisana została nazwa kraju, przed rejestracją 

formularza należy wpisać kod kraju. 


