
Załącznik 7   
 

FORMULARZ  nr 1. RAPORTU ANKIETERA Z BADANIA PILOTA ŻOWEGO 
„Przej ście z pracy na emerytur ę” 

 

Imię i nazwisko ankietera     Ankieter nr 1  

Numer ankietera     xxx 

Województwo łódzkie  
 
 

POUFNOŚĆ DANYCH 
 
Czy respondenci wyrażali obawy dotyczące poufności swoich danych? 
Tak  1 
Nie 2 

(a) Jeżeli tak, to jakie? 
Swoje obawy wyra żały osoby pracuj ące w instytucjach pa ństwowych, na własny 
rachunek lub „na czarno”, zwi ązane one były mi ędzy innymi ewentualnymi 
kłopotami w Urz ędzie Skarbowym lub innych instytucjach kontroluj ących.   
Na pyt. 14 respondenci najch ętniej odpowiadali że nie maj ą konkretnych planów z 
obawy, aby informacje te nie dotarły do pracodawcy.  

 
CZAS TRWANIA WYWIADU 
 
Ile czasu trwał najkrótszy wywiad?   _______20________min. 
Ile czasu trwał najdłuższy wywiad?   _______40________min. 
Czy sądzi Pan/i, że wywiad trwał... 
       zbyt krótko 1 
       zbyt długo 2 
       w sam raz 3 
 

(a) Jeżeli zbyt krótko, dlaczego Pan/i tak uważa? 
..................................................................................................................................................................................... 
Jeżeli za długo, proszę wskazać te działy formularza, które wydają się szczególnie długie lub te 
przejścia między działami, które należałoby skrócić. 

• ...................................................................................................... 
 

Czy były jakieś konkretne grupy badanych, dla których wywiad był szczególnie długi? 
Tak 1 
Nie 2 

(a) Jeżeli tak, to które? 
• Wywiad przedłu żał si ę w grupie osób które chciały przej ść na emerytur ę ale nie 

mogły z ró żnych przyczyn.  
 
 
KOLEJNOŚĆ PYTAŃ 
 
Czy zdaniem Pana/i kolejność działów/tematów w ankiecie indywidualnej ZD-F jest odpowiednia? 
Tak 1 
Nie 2 

(a) Jeżeli nie, jak Pan/i sądzi, co można ulepszyć? 
 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 
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INSTRUKCJA DLA ANKIETERÓW 
 
Czy instrukcja dla ankieterów zawierała wszystkie potrzebne Panu/Pani wyjaśnienia? 
Tak 1 
Nie 2 

(a) Jeżeli nie, co jeszcze powinno być zawarte w instrukcji? 
 

Proponuj ę dokładniejsze wyja śnienie do pyt. 19 / mo że z podaniem przykładów / 
 
SŁOWNICTWO 
 
Prosimy o uwagi i komentarze nt. słownictwa, sformułowań czy pytań - które z nich były niezrozumiałe 
lub źle odbierane, które powinny zostać poprawione lub wymagają dodatkowych wyjaśnień oraz na 
temat układu graficznego formularza - co wymaga zmiany, udogodnienia, itp. 
 
W pytaniu 3,4,6,9, jest zwrot w zwi ązku z przechodzeniem na emerytur ę. Respondenci uznali 
ten zwrot za niezrozumiały, który mo żna ró żnie interpretowa ć. Proponuj ę napisa ć po przej ściu 
na emerytur ę lub przed przej ściem na emerytur ę, zamiast w zwi ązku z przechodzeniem  na 
emerytur ę.  
Sugeruj ę aby pyt.19 potraktowa ć bardziej indywidualnie i doda ć słowo za najlepszy dla siebie. 
 
 
Jakie zwykle było, Pana/i zdaniem, nastawienie resp ondentów do badania? 
 
Życzliwe 1 
Obojętne 2 
Niech ętne 3 
 
Kilku respondentów wyra żało obawy czy ta ankieta nie przysłu ży si ę do likwidacji 
wcześniejszej emerytury. 
 
UWAGI ANKIETERA 
Prosimy o Pana/Pani uwagi i komentarze nt. tego pilotażu. 
 
Przy pytaniu 14 pojawiły si ę komentarze „Po co pyta ć o zaprzestanie aktywno ści zawodowej 
jeśli rz ąd podnosi wiek od którego mo żna odej ść na emerytur ę?” Wiele osób w wieku powy żej 
50 roku życia przestałoby pracowa ć, jednak pomimo długiego sta żu pracy i słabego ju ż stanu 
zdrowia / zwłaszcza u kobiet/ nie mog ą odejść na emerytur ę ze względu na wiek.  
 
 
Dodatkowe informacje dot. ankietera 
 
Wiek ...........42..................... 
 
Płeć 
Mężczyzna  1 
Kobieta  2 
 
Poziom wykształcenia 
Wyższe  1 
Średnie              2 
Poniżej średniego 3 
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FORMULARZ  nr 2. RAPORTU ANKIETERA Z BADANIA PILOTA ŻOWEGO 
„Przej ście z pracy na emerytur ę” 

 
Imię i nazwisko ankietera     Ankieter nr 2 

Numer ankietera  xxx 

Województwo łódzkie 
 

 
POUFNOŚĆ DANYCH 
 
Czy respondenci wyrażali obawy dotyczące poufności swoich danych? 
Tak  1 
Nie 2 
 

(b) Jeżeli tak, to jakie? 
• W niektórych przypadkach respondenci obawiali si ę że dane, których udzielili 

będą przekazywane pracodawcom. 
 

CZAS TRWANIA WYWIADU 
 
Ile czasu trwał najkrótszy wywiad?   _________15______min. 
Ile czasu trwał najdłuższy wywiad?   _________30______min. 
Czy sądzi Pan/i, że wywiad trwał... 
       zbyt krótko 1 
       zbyt długo 2 
       w sam raz  3 
 

(b) Jeżeli zbyt krótko, dlaczego Pan/i tak uważa? 
..................................................................................................................................................................................... 
Jeżeli za długo, proszę wskazać te działy formularza, które wydają się szczególnie długie lub te 
przejścia między działami, które należałoby skrócić. 

• ...................................................................................................... 
 

Czy były jakieś konkretne grupy badanych, dla których wywiad był szczególnie długi? 
Tak 1 
Nie 2 

(b) Jeżeli tak, to które? 
• .Niektóre  grupy  osób ch ętni opowiadały histori ę swojej pracy zawodowej. 

Ankieter aby nie zniech ęcić respondenta musiał wysłucha ć opowiada ń a potem 
zadawać pytania. Czas trwania wywiadu w tym przypadku si ę wydłu żał 

 
 
KOLEJNOŚĆ PYTAŃ 
 
 
Czy zdaniem Pana/i kolejność działów/tematów w ankiecie indywidualnej ZD-F jest odpowiednia? 
Tak 1 
Nie 2 

(b) Jeżeli nie, jak Pan/i sądzi, co można ulepszyć? 
 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 
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INSTRUKCJA DLA ANKIETERÓW 
 
Czy instrukcja dla ankieterów zawierała wszystkie potrzebne Panu/Pani wyjaśnienia? 
Tak  1 
Nie 2 

(b) Jeżeli nie, co jeszcze powinno być zawarte w instrukcji? 
 

 W pyt.10-12 sugeruj ę aby odczytywa ć całą kafeteri ę odpowiedzi na pytania. Bardzo cz ęsto 
respondenci s ą skr ępowani, niepewni, w momencie gdy im si ę przeczyta wszystkie odpowiedzi 
jest wi ększe prawdopodobie ństwo uzyskania rzetelnych informacji 
 
 
SŁOWNICTWO 
 
Prosimy o uwagi i komentarze nt. słownictwa, sformułowań czy pytań - które z nich były niezrozumiałe 
lub źle odbierane, które powinny zostać poprawione lub wymagają dodatkowych wyjaśnień oraz na 
temat układu graficznego formularza - co wymaga zmiany, udogodnienia, itp. 
 
Pyt.3 - proponujemy zamieni ć sformułowanie przechodzenie na emerytur ę na przej ście na 
emerytur ę; 
Pyt.4 – proponujemy zamieni ć sformułowanie przechodzenie na emerytur ę na przewidywane 
przejście; 
Pyt.6 - proponujemy zamieni ć sformułowanie przechodzenie na emerytur ę na planowane 
przejście; 
Pyt.9 – zmiana analogiczna jak w pytaniu 3. 
 
 
Jakie zwykle było, Pana/i zdaniem, nastawienie resp ondentów do badania? 
 
Życzliwe  1 
Obojętne 2 
Niechętne 3 
 
 
UWAGI ANKIETERA 
Prosimy o Pana/Pani uwagi i komentarze nt. tego pilotażu. 
 
Bardzo cz ęsto respondenci byli życzliwie nastawieni do tego pilota żu. 
Zdarzają się przypadki, że respondent przed planowanym przej ściem na emerytur ę zwiększa 
swój wymiar czasu pracy. W zwi ązku z tym proponuj ę do pyt.3 doda ć nast ępujące pyt. 3a: 
Czy w związku z przejściem na emeryturę zamierza Pani/Pan zwiększyć swój wymiar czasu pracy? W 
większości przypadków respondenci analogicznie jak w pyt.3 udzielą odpowiedzi o symbolu 2 „nie” . Jednak 
zdarzają się przypadki, że osoba szykująca się na emeryturę zwiększa swój wymiar czasu pracy.  

Analogicznie utworzyć pyt.4a i pyt.6a. 

 
Dodatkowe informacje dot. ankietera 
 
Wiek ..........30...................... 
 
Płeć 
Mężczyzna  1 
Kobieta  2 
 
Poziom wykształcenia 
Wyższe              1 
ŚREDNIE  2 
Poniżej średniego 3 
 
  


