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CZĘŚĆ I  

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

Podstawa prawna badania 

Badanie „PRACA A OBOWIĄZKI RODZINNE” zostało ujęte w Programie badań 

statystycznych statystyki publicznej na 2010 rok, co stanowi podstawę prawną jego 

prowadzenia. Jest ono jednym z badań wymienionych w programie modułów do Badania 

Aktywności Ekonomicznej Ludności (Europejskiego Badania Siły Roboczej – LFS), które 

mają być przeprowadzone w krajach Unii Europejskiej w latach 2010 – 2012 

(Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 365/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.). Aktem 

prawnym wprowadzającym w/w badanie modułowe w krajach Unii Europejskiej jest 

Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 20/2009 z 13 stycznia 2009 roku. 

§ 2 

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 (lub cyklicznie) na próbie mieszkań 

wylosowanych do realizacji BAEL w określonym kwartale. 

§ 3 

Cel badania 

1.Badanie modułowe ma za zadanie rozszerzenie zakresu informacji zdobywanych w badaniu 

podstawowym.  

 

Głównym celem badania modułowego „Praca a obowiązki rodzinne” jest uzyskanie 

informacji na temat istniejących możliwości i sposobów łączenia pracy zawodowej 

z obowiązkami rodzinnymi.  

W szczególności wyniki badania posłużą do: 

• określenia, czy wykonywanie obowiązków rodzinnych pozwala na aktywność na rynku 

pracy zgodną z oczekiwaniami respondenta,  
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• określenia przyczyn ograniczonej aktywności respondenta na rynku pracy związanych ze 

sprawowaniem opieki nad dziećmi lub innymi osobami wymagającymi opieki, 

• określenia możliwości dostosowywania pracy zawodowej do nieprzewidzianych sytuacji 

rodzinnych,  

• określenia skłonności do rezygnowania z pracy zawodowej na rzecz opieki nad innymi, 

• uzyskania informacji na temat korzystania przez respondentów z urlopu wychowawczego 

oraz usług opiekuńczych (takich jak żłobki, przedszkola, świetlice, opłacane opiekunki) na 

najmłodsze dziecko.  

 

 

§ 4 

Forma i zakres badania 

1. Badanie „Praca a obowiązki rodzinne” stanowi jednorazowe badanie przeprowadzane 

równocześnie z Badaniem Aktywności Ekonomicznej Ludności i jest realizowane przy 

zastosowaniu metody reprezentacyjnej, na próbie gospodarstw domowych wylosowanych 

do BAEL w II kwartale 2010 r. Poprzednie badanie o tej tematyce przeprowadzone 

zostało w II kwartale 2005 roku jako badanie modułowe przy BAEL. 

2. Podmiotem badania są osoby w wieku 15-64 lata (tj. urodzone w latach 1946-1995), 

będące członkami gospodarstw domowych wylosowanych do badania, dla których 

wypełniono ankietę ZD.  

§ 5 

Organizacja badania 

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

 § 6 

Ogólne zasady metodyczne 

1. Badanie modułowe „Praca a obowiązki rodzinne” prowadzone jest przy pomocy dodat-

kowej ankiety BAEL o symbolu ZD-E.  

2. Na pytania zawarte w ankiecie powinna odpowiadać osoba, której ankieta dotyczy. 

W wyjątkowych przypadkach (np. czasowa nieobecność osoby, brak możliwości 

nawiązania z nią kontaktu) wywiadu może udzielić inny członek gospodarstwa domo-
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wego, pod warunkiem, że posiada odpowiednie informacje o respondencie dotyczące 

zakresu badania.  

§ 7 

Czynności ankietera w czasie prowadzenia wywiadu 

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

§ 8 

Ogólne zasady wypełniania formularzy 

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

2. Dla ułatwienia pracy ankietera oraz zastosowania właściwej ścieżki przejść między 

pytaniami, w ankiecie ZD-E wyodrębniono BLOK PYTAŃ przeznaczony TYLKO DLA 

ANKIETERA oraz BLOK PYTAŃ DLA RESPONDENTA. 

3. W BLOKU PYTA Ń DLA ANKIETERA  wymieniono wybrane pytania z ankiety ZD, 

które są pytaniami filtrującymi, pozwalającymi na podział ludności na pracujących 

i niepracujących (bezrobotnych i biernych zawodowo), zgodnie z definicjami 

stosowanymi w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności. Dla rozróżnienia pytania 

w tym bloku oznaczone są cyframi rzymskimi: 

− pytania I-III dotyczą osób pracujących i mają na celu określenie statusu na rynku 

pracy oraz wymiaru czasu pracy respondenta, 

− pytania IV-V dotyczą osób niepracujących, a ich celem jest ustalenie, czy respondent, 

który obecnie nie pracuje, wykonywał pracę zawodową w przeszłości (pytanie IV) 

i czy zakończył tę pracę przed rokiem 2001, czy w roku 2001 lub później (pytanie V). 

W przypadku pytań dotyczących ankiety ZD należy tylko sprawdzić odpowiedzi 

zapisane na ZD, bez zadawania pytań respondentowi. 

4. BLOK PYTA Ń DLA RESPONDENTA składa się z 13 pytań oznaczonych cyframi 

arabskimi oraz dodatkowego pytania 14 kończącego wywiad. Ankieter powinien 

uzyskać odpowiedzi na pytania z tego bloku w czasie wywiadu z respondentem. 

 



 5

§ 9 

Sposób postępowania w przypadku odmowy bądź braku możliwości 

przeprowadzenia wywiadu 

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

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

celów statystycznych.  

2. 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 08 należy wpisać jeden z poniższych symboli: 

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

udzielenia informacji związanych z tematyką badania modułowego, 

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. 

§ 10 

Obowiązek zachowania tajemnicy statystycznej 

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

SZCZEGÓŁOWE ZASADY  WYPEŁNIANIA  ANKIETY  ZD-E 

§ 1 

Zakres podmiotowy badania 

Ankietę ZD-E należy wypełnić tylko dla osób urodzonych w latach 1946-1995, będących 

członkami gospodarstw domowych wylosowanych do Badania Aktywności Ekonomicznej 

Ludności, dla których wypełniono ankietę ZD.  

Informacje o roku urodzenia respondenta znajdują się w Kartotece ZG – dział 1A część 2 

rubr. 3 oraz w ankiecie ZD – w dziale 1 (część adresowa), poz.07.  

 § 2 

Część adresowa ankiety 

Część adresową ankiety wypełnia ankieter na podstawie zapisów w Kartotece Gospodarstwa 

Domowego (ZG) bez zadawania pytań respondentowi. W odpowiednich pozycjach należy 

wpisać: 

1) w pozycji 01 - dwucyfrowy symbol województwa, 

2) w pozycji 02 – symbol oddziału terenowego US, 

3) w pozycji 03 – identyfikator mieszkania IDM, 

5) w pozycji 04 - numer gospodarstwa domowego nadany przez ankietera, 

6) w pozycji 05 - numer ankiety ZD, 

6) w pozycji 06 - numer kolejny, pod którym osoba odpowiadająca na ankietę została 

wpisana w Kartotece ZG 

7) w pozycji 07 – płeć respondenta, 

8) pozycję 08 – „przyczyna braku ankiety” należy wypełnić zarówno w przypadku braku 

możliwości przeprowadzenia wywiadu, jak również wówczas, gdy respondent udzieli 

odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie ZD-E. W przypadku braku możliwości 

przeprowadzenia wywiadu należy wpisać jeden z poniższych symboli: 

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

udzielenia informacji, 
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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 

potrzebnych do wypełnienia ankiety ZD-E., 

 

§ 3 

Blok pytań dla ankietera 

Jak opisano w części I §8 pkt 3, pytania w BLOKU PYTAŃ DLA ANKIETERA oznaczone są 

cyframi rzymskimi i odnoszą się do ankiety ZD Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. 

 

UWAGA! 

W tym bloku ankieter powinien sam zaznaczyć odpowiedzi na pytania (od I do V) na 

podstawie zapisów w ankiecie ZD, bez zadawania pytań  respondentowi. 

 

1. Pytania od I  do III  przeznaczone są dla osób pracujących. Wszystkie osoby uznane 

zgodnie z definicjami stosowanymi w BAEL za pracujące odpowiadają na pytanie 38 

ankiety ZD dotyczące rodzaju działalności instytucji (firmy) będącej głównym miejscem 

pracy respondenta. W związku z tym ankieter powinien najpierw sprawdzić, czy dla 

danej osoby wypełnione zostało pytanie 38 w ankiecie ZD: 

− jeśli tak, osobę taką należy uznać za osobę pracującą i wypełnić dla niej pytania I-III 

(z zachowaniem ścieżki przejścia) 

− jeśli nie, należy przejść do pytań IV-V, przeznaczonych dla osób niepracujących. 

2.  W pytaniu I  chodzi o ustalenie statusu zatrudnienia respondenta w głównym miejscu 

pracy. Z uwagi na zastosowane w ankiecie ZD ścieżki przejścia informacja na temat 

statusu zatrudnienia respondenta w głównym miejscu pracy wystąpić może w pytaniu 19 

lub 23. Ankieter powinien więc sprawdzić odpowiedź zaznaczoną w pytaniu 19 ankiety 

ZD i ją przepisać do pytania I ZD-E. Natomiast jeśli pytanie 19 ZD nie zostało 

wypełnione, należy sprawdzić, jaka jest odpowiedź w pytaniu 23 ZD i tę odpowiedź 

zaznaczyć w pytaniu I ZD-E. 

3. Pytania II  i III  dotyczą wymiaru czasu, w jakim pracuje respondent, a odpowiedź na nie 

powinna być ustalona na podstawie zapisów w pytaniu 43 ankiety ZD. Powtórzenie tych 

pytań wynika z konieczności wydzielenia grupy pracowników najemnych, dla których 

zadawane są dodatkowe pytania w części dla respondenta (pyt. 1-3). Natomiast ustalenie 



 8

wymiaru czasu pracy respondenta istotne jest do zastosowania właściwej ścieżki 

przejścia w dalszej części ankiety (po pytaniu 11). Pytanie II przeznaczone jest dla 

pracowników najemnych, a więc należy je wypełnić w przypadku wystąpienia 

odpowiedzi 2 w pytaniu I, natomiast pytanie III  przeznaczone jest dla osób pracujących 

na własny rachunek oraz pomagających członków rodzin, czyli należy je wypełnić 

w przypadku zaznaczenia odpowiedzi 1 lub 3 w pytaniu I. Po ustaleniu odpowiedzi na 

powyższe pytania ścieżka przejścia kieruje do BLOKU PYTAŃ DLA RESPONDENTA: 

− jeśli dla danej osoby wypełniono pytania I i II – należy przejść do pytania 1 

− jeśli dla danej osoby wypełniono pytania I i III – należy przejść do pytania 4. 

 

4. Pytania IV i V przeznaczone są dla osób niepracujących (bezrobotnych lub biernych 

zawodowo). W pytaniu IV  należy ustalić, czy respondent posiada przeszłość zawodową, 

czyli czy kiedykolwiek wykonywał pracę przynoszącą zarobek lub dochód, bądź 

nieodpłatnie pomagał w rodzinnej działalności gospodarczej. Odpowiedź na to pytanie 

należy zaznaczyć na podstawie pytania 59 ankiety ZD. Osoby, które nie mają przeszłości 

zawodowej (odpowiedź 2) przechodzą do pytania 7 w BLOKU PYTAŃ DLA 

RESPONDENTA. Natomiast dla osób posiadających przeszłość zawodową (odpowiedź 

1) należy wypełnić pytanie V. 

5. Pytanie V ma na celu ustalenie, kiedy respondent przestał pracować i należy je uzupełnić 

w oparciu o pytanie 60 ankiety ZD (przepisać rok i miesiąc zakończenia pracy). 

Pytanie V dotyczy wszystkich osób, które udzieliły odpowiedzi na pytanie 60 ankiety 

ZD (tzn. zarówno tych które odpowiadały na pytanie 59 jak i tych które trafiły tam 

bezpośrednio z części dla osób pracujących).   

Osoby, które zakończyły pracę przed rokiem 2001 przechodzą do pytania 7 w BLOKU 

PYTAŃ DLA RESPONDENTA, natomiast osoby, które zakończyły pracę w roku 2001 

lub później przechodzą do pytania 4 w BLOKU PYTAŃ DLA RESPONDENTA. 

 

UWAGA ! 

Jeśli respondent wykonywał w przeszłości pracę zawodową, a więc odpowiadał na 

pytanie 60 ankiety ZD, ale nie udało się ustalić dokładnego roku zakończenia pracy 

w ostatnim miejscu pracy (wpisany jest symbol 9999), to osobę taką należy 

skierować do pytania 7 w BLOKU PYTAŃ DLA RESPONDENTA. 
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§ 4 

Blok pytań dla respondenta 

Pytania oznaczone są cyframi arabskimi, a odpowiedzi na nie powinny być uzyskane 

w czasie wywiadu z respondentem (w wyjątkowych sytuacjach – z inną osobą 

z gospodarstwa domowego).  

1. Pytanie 1 skierowane jest do pracowników najemnych i ma na celu ustalenie 

elastyczności organizacji czasu pracy respondenta, co jest istotne z punktu widzenia 

łączenia obowiązków rodzinnych i pracy zawodowej. W pytaniu tym należy wziąć pod 

uwagę rzeczywistą sytuację respondenta dotyczącą możliwości organizowania 

własnego czasu pracy, a nie rozwiązania obowiązujące oficjalnie (wynikające np. z 

obowiązującego w danym miejscu pracy regulaminu lub formalnych ustaleń z 

pracodawcą). Przykładowo, w miejscu pracy oficjalnie obowiązują ustalone godziny 

pracy (np. 8.00-16.00), jednak respondent grzecznościowo uzgodnił ze swoim 

przełożonym, że może rozpoczynać i kończyć pracę w danym dniu w dowolnych 

godzinach, pod warunkiem przepracowania 8 godzin dziennie (np. w związku z sytuacją 

rodzinną) i wówczas ta druga sytuacja powinna być rozpatrzona przy zaznaczaniu 

odpowiedzi na pytanie 1.  

Przy ustalaniu odpowiedzi na pytanie 1 należy brać pod uwagę rozwiązania organizacyjne 

czasu pracy respondenta występujące na ogół, nie zaś w sytuacjach szczególnych (takich 

jak np. okres wzmożonej pracy). 

Osoby przebywające w trakcie badania na urlopie macierzyńskim (tacierzyńskim) 

powinny udzielić odpowiedzi w odniesieniu do miejsca pracy, w którym pracowały przed 

urodzeniem się dziecka (i do którego powinny wrócić w przyszłości). 

Odpowiedź 1 „stałe godziny rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy lub zmienne godziny 

ustalane przez pracodawcę”  powinna być zaznaczana we wszystkich sytuacjach, 

w których to pracodawca, a nie pracownik (nasz respondent) ustala organizację czasu 

pracy. Jeśli respondent pracuje w systemie pracy dopuszczającym możliwość zmiennych 

godzin rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy, ale o tej zmienności decyduje wyłącznie 

pracodawca (on ustala, w jakich godzinach praca ma się odbywać), wówczas taką sytuację 

należy zakodować jako odpowiedź 1. W szczególności sytuacja taka dotyczy pracy na 

zmiany – nawet jeśli respondent może zamienić zmianę, na którą chce pracować, to sam 

rozkład tych zmian, godziny ich rozpoczęcia i zakończenia ustalone są i narzucone przez 

pracodawcę i respondent musi się do tego dostosować 
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Odpowiedź 2 „elastyczny czas pracy (określona liczba godzin w miesiącu)”  dotyczy 

sytuacji, kiedy respondent ma określoną liczbę godzin do przepracowania w miesiącu 

wynikającą z wymiaru czasu, w jakim pracuje, ale może on dowolnie organizować sobie 

czas pracy w ciągu dnia (nie musi on codziennie pracować np. 8 godzin, ani rozpoczynać 

i kończyć pracy w określonym przez pracodawcę czasie). Jego czas pracy jest ruchomy 

i może on gromadzić godziny w ramach tzw. banku godzin i później je odbierać. 

Rozwiązania tego typu nie należy traktować jako pełnej autonomii respondenta co do 

organizowania swojego czasu pracy, ponieważ obowiązuje go określona liczba godzin do 

przepracowania w miesiącu.  

Uwaga! Takiego gromadzenia godzin nie należy mylić z godzinami nadliczbowymi, które 

nie są płatne, ale które można odebrać jako wolne godziny lub dni (sytuacja, w której 

respondent pracuje 8 godzin dziennie w godzinach 8.00-16.00 i w jakimś okresie czasu 

pracował w godzinach nadliczbowych, które teraz może odebrać w postaci wolnych 

godzin lub dni, powinna być zakodowana jako odpowiedź 1, a nie 2, ponieważ nie jest to 

ruchomy czas pracy). 

Odpowiedź 3 „ustalona dzienna liczba godzin pracy, lecz dopuszczalna pewna 

elastyczność w ciągu dnia” dotyczy sytuacji, w której respondent musi przepracować 

w ciągu dnia ustaloną liczbę godzin (np. 8), ale godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy 

nie jest ściśle określona, możliwe jest tutaj jej wahanie w ramach dopuszczonych przez 

pracodawcę granic. Przykładowo respondent musi rozpocząć pracę między godziną 8.00 

a 10.00 i zakończyć ją po przepracowaniu 8 godzin, czyli między 16.00 a 18.00  Przy tego 

typu rozwiązaniach stosowane są np. karty zegarowe, które rozliczają czas pracy 

pracownika. Innym przykładem może być sytuacja, kiedy wszyscy pracownicy muszą być 

obecni w pracy w czasie, w którym obsługiwani są klienci, natomiast poza tym czasem 

mają pewną swobodę co do godzin rozpoczęcia lub zakończenia dnia pracy. 

Odpowiedź 4 „indywidualne ustalanie własnego planu pracy” powinna być zaznaczana 

osobom, które mają swobodę w ustalaniu własnego rozkładu czasu pracy, nie podlegają 

formalnym ograniczeniom ze strony pracodawcy. Mogą to być np. osoby, które mają 

zadaniowy czas pracy (umowa o dzieło, umowa-zlecenie). 

Odpowiedź 5 „inne”  należy zaznaczać wówczas, gdy nie można respondentowi 

przypisać żadnej z powyższych odpowiedzi. 



 11

Osoby, którym w pytaniu 1 zaznaczono odpowiedzi o symbolu 1, 3 lub 5 powinny 

odpowiedzieć na pytanie 2, natomiast pozostałe osoby (odpowiedzi 2 lub 4) przechodzą 

do pytania 3. 

Celem pytań 2 i 3 jest określenie stopnia elastyczności i możliwości dostosowywania 

pracy zawodowej zarówno do nagłych/nieprzewidzianych sytuacji rodzinnych jak 

i zdarzeń wcześniej zaplanowanych mających jednak związek z rodziną respondenta. 

Informacje uzyskane na podstawie tych pytań w połączeniu z pytaniem 1 dadzą pełny 

obraz możliwości łączenia obowiązków rodzinnych i pracy zawodowej w różnych 

rozwiązaniach dotyczących organizacji czasu pracy.  

Powody rodzinne, o których mowa w pytania 2 i 3, mogą obejmować zarówno 

choroby/wypadki dzieci, małżonków lub krewnych, sytuacje, które wiążą się 

z koniecznością opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, dłuższego niż 

zwykle pozostania w domu (np. z powodu spóźnienia opiekunki dziecka, zamknięcia 

przedszkola/żłobka z powodu epidemii grypy itp.), inne nieprzewidziane zdarzenia, ale 

także zdarzenia wcześniej zaplanowane (np. planowana operacja członka rodziny, wizyta 

z dzieckiem u dentysty, odprowadzenie dziecka na dworzec przed wyjazdem na 

wycieczkę szkolną itp.). Powody rodzinne nie obejmują własnej choroby lub wypadku 

respondenta. 

2. W pytaniu 2 zmiana momentu rozpoczęcia/zakończenia dnia pracy dotyczy sytuacji, 

w których respondent z powodów rodzinnych przychodzi do pracy później lub wychodzi 

z pracy wcześniej (przynajmniej o godzinę). Późniejsze rozpoczęcie pracy nie musi (ale 

może) wiązać się z koniecznością przesunięcia momentu zakończenia pracy lub 

późniejszego odpracowania zaległych godzin. Podobnie wcześniejsze zakończenie pracy 

nie musi skutkować koniecznością późniejszego odpracowania zaległych godzin. 

W pytaniu tym należy brać pod uwagę rzeczywiste możliwości respondenta korzystania 

z takich rozwiązań, a nie wyłącznie sytuację formalnie obowiązującą w jego miejscu 

pracy. 

Pytanie to nie dotyczy osób, które w pytaniu 1 zadeklarowały elastyczny czas pracy lub 

możliwość indywidualnej organizacji czasu pracy (odpowiedzi 2 i 4), ponieważ zakłada 

się, że skoro osoby te mają możliwość takiej organizacji czasu pracy ogólnie, to tym 

bardziej mogą to wykorzystywać z powodów rodzinnych. Z drugiej zaś strony osoby, 

które w pytaniu 1 deklarowały pewną elastyczność w organizacji własnego czasu pracy 

w ciągu dnia (odpowiedź 3), proszone są o udzielenie odpowiedzi na pytanie 2 w celu 
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uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat dostępnych możliwości 

elastycznego podejścia do organizacji czasu pracy. Odpowiedzi na to pytanie udzielają 

także osoby deklarujące w pytaniu 1 brak możliwości organizowania czasu pracy (odp.1) 

oraz te, które udzieliły odpowiedzi 5 („inne” ).  

Odpowiedź 1 „tak, na ogół jest to możliwe”  oznacza, że respondent może, bez 

specjalnych problemów, zmienić moment rozpoczęcia/zakończenia dnia pracy 

w przypadku niemal wszystkich sytuacji rodzinnych, nawet najbardziej błahych (np. 

towarzyszenie przerażonemu mężowi w trakcie wizyty u stomatologa). 

Odpowiedź 2 „tak, jest to możliwe w wyjątkowych przypadkach” oznacza, że respondent 

może zmienić moment rozpoczęcia/zakończenia dnia pracy tylko w szczególnych 

i nagłych sytuacjach losowych (np. wypadek lub poważna choroba kogoś z bliskiej 

rodziny). 

Odpowiedź 3 „ nie”  oznacza, że ktoś nie ma możliwości zmiany momentu 

rozpoczęcia/zakończenia dnia pracy, bez względu na sytuację rodzinną. Może to dotyczyć 

osób, które ze względu na charakter wykonywanej pracy nie mają takiej możliwości, 

np. pracowników służb mundurowych, służby zdrowia (żołnierz na służbie, lekarz na 

dyżurze, podczas przeprowadzania operacji), osób, które z różnych powodów nie mogą 

opuścić swojego stanowiska pracy (np. pracownik przy taśmie produkcyjnej, dróżnik na 

przejeździe kolejowym). Brak takiej możliwości może także wynikać z określonych zasad 

obowiązujących w danej firmie lub np. stosunków personalnych panujących w miejscu 

pracy respondenta (niechęć szefa). 

3. Celem pytania 3 jest uzyskanie informacji na temat możliwości takiej organizacji pracy 

przez respondenta, aby ze względów rodzinnych mógł on wziąć dzień wolny od pracy bez 

konieczności wykorzystywania urlopu. W przypadku osób deklarujących elastyczny czas 

pracy takie dni wolne mogą być wynikiem wykorzystania godzin nagromadzonych 

w ramach tzw. banku godzin. Respondenci mogą mieć także możliwość takiej organizacji 

swojego czasu pracy, aby móc odpracować ten dzień wcześniej lub później, bądź 

w przypadku pracy zmianowej zamienić się z kimś na zmiany. W pytaniu tym należy brać 

pod uwagę rzeczywiste możliwości respondenta korzystania z takich rozwiązań, a nie 

wyłącznie sytuację formalnie obowiązującą w jego miejscu pracy. Nie jest istotne, czy 

wolne dni są płatne czy nie.  

Na to pytanie odpowiadają wszystkie osoby, które udzielały odpowiedzi na pytanie 1. 
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Odpowiedź 1 „tak, na ogół jest to możliwe”  oznacza, że respondent może, bez 

specjalnych problemów, wziąć dzień wolny od pracy bez konieczności wykorzystywania 

urlopu w przypadku niemal wszystkich sytuacji rodzinnych, nawet najbardziej błahych. 

Jeżeli np. respondent wykonuje zawód, który nie wymaga od niego pracy w ściśle 

określonych dniach (wykonywanie wolnego zawodu, nielimitowany czas pracy) wybiera 

odpowiedź 1. 

Odpowiedź 2 „tak, jest to możliwe w wyjątkowych przypadkach” oznacza, że respondent 

może wziąć dzień wolny od pracy bez konieczności wykorzystywania urlopu tylko 

w szczególnych i nagłych sytuacjach losowych (np. wypadek lub poważna choroba kogoś 

z bliskiej rodziny). 

Odpowiedź 3 „ nie”  oznacza, że ktoś nie ma możliwości wzięcia dnia wolnego od pracy 

bez konieczności wykorzystywania urlopu, bez względu na sytuację rodzinną. Może to 

w niektórych przypadkach dotyczyć np. osób pracujących w służbach mundurowych. 

6. Celem pytania 4 jest ustalenie, czy respondent ma dzieci w wieku do 14 lat (własne, 

współmałżonka lub partnera) mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym, nad 

którymi sprawuje on opiekę. Jest to bardzo ważne. Respondent, który ma dzieci w wieku 

do 14 lat, jednak nie mieszka z nimi w jednym gospodarstwie domowym (np. z powodu 

rozwodu, separacji, ale także pracy w innym mieście, kraju wiążącej się z długotrwałą 

nieobecnością w domu), nie sprawuje nad nimi opieki bądź nie utrzymuje z nimi 

kontaktu, udziela odpowiedzi 3. W przypadku rodzin zastępczych także należy zaznaczyć 

odpowiedź 3. 

Pytanie odnosi się zarówno do dzieci biologicznych jak i adoptowanych. 

Dla respondentów, którzy posiadają dziecko/dzieci w wieku do 14 lat, przeznaczone są 

dwie odpowiedzi (1 lub 2). Kryterium decydującym o wyborze właściwej z nich jest wiek 

najmłodszego dziecka (lub jedynego dziecka), który nie powinien przekroczyć 8 lat 

(warunek istotny z punktu widzenia dalszych pytań i zachowania odpowiedniej ścieżki 

przejścia). Jeśli respondent posiada więcej niż jedno dziecko w wieku do 14 lat, wówczas 

należy dopytać, czy przynajmniej jedno z tych dzieci ma 8 lat lub mniej. W przypadku 

odpowiedzi twierdzącej należy zaznaczyć odpowiedź 1 „tak, dzieci w wieku do 8 lat”. 

Odpowiedź 2 „tak, dzieci w wieku od 9 do 14 lat” należy zaznaczyć w przypadku, jeśli 

w gospodarstwie domowym nie ma dziecka, które miałoby 8 lat lub mniej. Należy 

pamiętać, że w pytaniu tym zaznaczyć można tylko jedną odpowiedź.  
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Przykład: respondent posiada dwoje dzieci - jedno ma 6 lat, drugie 10. Wówczas należy 

zaznaczyć odpowiedź 1 (ponieważ najmłodsze dziecko ma mniej niż 8 lat); respondent 

posiada dwoje dzieci – jedno ma 9, drugie 11 lat – wówczas należy zaznaczyć odpowiedź 

2 (ponieważ najmłodsze dziecko ma więcej niż 8 lat). 

Osobom, które mają zaznaczoną odpowiedź 1, należy zadać pytanie 5, w przypadku 

zaznaczenia odpowiedzi 2 – pytanie 10, natomiast przy odpowiedzi 3 – pytanie 8. 

5. Pytanie 5 skierowane jest do osób, które posiadają dzieci w wieku do 8 lat. W pytaniu 

tym należy ustalić, czy respondent zmniejszył wymiar czasu pracy (przez minimum jeden 

miesiąc) w celu opieki nad najmłodszym dzieckiem w gospodarstwie domowym. 

Okresem odniesienia jest czas następujący po wykorzystaniu przez respondenta 

urlopu macierzyńskiego (tacierzyńskiego) do momentu badania.  

Odpowiedź 1 „tak”  należy zaznaczyć w sytuacji, gdy zmniejszenie wymiaru czasu pracy 

trwało przez jeden miesiąc lub dłużej (może trwać nadal), było związane ze 

sprawowaniem opieki nad najmłodszym dzieckiem i nie wynikało z wykorzystania przez 

respondenta urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego itp. lub z możliwości, jakie daje 

elastyczny czas pracy, czy wykorzystywanie nadgodzin. Przykładem może być sytuacja, 

w której respondent korzysta z prawa do zmniejszenia wymiaru czasu pracy w ramach 

urlopu wychowawczego, jaki mu przysługuje. 

Odpowiedź 2 „nie”  należy zaznaczyć osobom, które nie wykorzystały takiego 

rozwiązania (np. wróciły do pracy w pełnym wymiarze czasu albo na razie nie wróciły do 

pracy w ogóle), przebywającym aktualnie (w trakcie przeprowadzania badania) na urlopie 

macierzyńskim/tacierzyńskim oraz osobom, które mniejszy wymiar czasu pracy 

w pewnym okresie zawdzięczają innym rozwiązaniom (wykorzystywanie urlopu 

wypoczynkowego itp., elastyczny czas pracy, bank nadgodzin) lub w przypadku, gdy 

zmniejszenie wymiaru czasu pracy trwało krócej niż miesiąc. 

Po uzyskaniu odpowiedzi na pytanie 5 respondentowi należy zadać pytanie 6. 

6. Pytanie 6, podobnie jak pytanie 5, skierowane jest do osób, które posiadają dzieci 

w wieku do 8 lat. W pytaniu tym należy ustalić, czy respondent zrezygnował z pracy 

w celu opieki nad najmłodszym dzieckiem. Należy wziąć pod uwagę, że przerwa 

w wykonywaniu pracy musiała trwać (lub trwa nadal) przynajmniej przez miesiąc. 

Okresem odniesienia jest czas następujący po wykorzystaniu przez respondenta urlopu 

macierzyńskiego (tacierzyńskiego) do momentu badania. Rezygnacja z pracy może być 



 15

wynikiem przejścia respondenta na urlop wychowawczy lub też oznaczać odejście z pracy 

(rozwiązanie umowy) czy zawieszenie działalności gospodarczej. Odejście z pracy musi 

nastąpić z inicjatywy respondenta, a nie być wynikiem zwolnienia z pracy dokonanego 

przez pracodawcę. Natomiast przebywanie na urlopie wypoczynkowym, 

macierzyńskim/tacierzyńskim, czy też zaprzestanie wykonywania pracy wynikające 

z wykorzystania banku godzin nagromadzonych w elastycznym systemie pracy nie może 

być zaliczane do odpowiedzi twierdzących. 

Uwaga! Jeśli respondent pracuje w więcej niż jednym miejscu pracy, przerwa, o której 

mowa w pytaniu, musi dotyczyć wszystkich miejsc pracy jednocześnie (jeśli respondent 

wziął np. urlop wychowawczy w głównym miejscu pracy, ale w tym czasie pracował 

w dodatkowym miejscu pracy, wówczas należy uznać, że taka przerwa nie wystąpiła 

i zaznaczyć odp.1 „nie” ) 

Odpowiedzi twierdzące na to pytanie zakodowane są pod symbolami 2 do 6. Wybór 

właściwej odpowiedzi uzależniony jest od ustalenia długości przerwy w pracy: 

− przerwa wyniosła powyżej miesiąca, ale nie więcej niż 3 miesiące – należy wybrać 

odpowiedź 2, 

− przerwa trwała powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy – odpowiedź 3, 

− przerwa trwała powyżej 6 miesięcy do 1 roku – odpowiedź 4, 

− przerwa trwała powyżej 1 roku – odpowiedź 5. 

W przypadku, gdy respondent miał kilka przerw w pracy – każda trwała minimum 1 

miesiąc - (np. korzystał z urlopu wychowawczego w kilku częściach, pomiędzy którymi 

wracał do pracy), to wówczas należy wziąć pod uwagę przerwę najdłuższą. Jeśli 

respondent uważa, że wzięcie pod uwagę tylko jednej przerwy nie daje pełnego obrazu 

jego sytuacji, to wówczas należy przyjąć łączny czas trwania wszystkich przerw. 

Przy ustalaniu długości przerwy należy brać pod uwagę wyłącznie okres związany 

ze sprawowaniem opieki nad najmłodszym dzieckiem, a więc w sytuacji, gdy np. 

respondent zrezygnował z pracy z powodu opieki nad dzieckiem na okres 10 miesięcy 

i następnie rozpoczął poszukiwanie pracy, które trwało 1 rok, to wówczas należy 

zaznaczyć odpowiedź 4, a nie 5 (respondent nie pracował w sumie przez rok i 10 

miesięcy, ale jedynie 10 miesięcy związane było z opieką na dziecko). 

Uwaga! Osobom, które przerwały pracę w związku z opieką nad najmłodszym 

dzieckiem i jeszcze nie powróciły do pracy po tej przerwie należy zaznaczyć 

odpowiedź 6 „tak, jeszcze nie powróciłem(-łam) do pracy” (nie ustalamy długości tej 

przerwy, ponieważ respondent może nie wiedzieć, jak długo będzie ona trwała).  
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Odpowiedź 1 „nie”  należy zaznaczyć w sytuacji, gdy: 

− respondent nie zrezygnował z pracy w celu sprawowania opieki nad najmłodszym 

dzieckiem, 

− przerwa, o której mowa w pytaniu, trwała krócej niż miesiąc, 

− respondent przebywa obecnie (w trakcie badania) na urlopie macierzyńskim/ 

tacierzyńskim lub korzystał wyłącznie z takiego urlopu (taka sytuacja nie jest brana 

pod uwagę, chociaż wiązała się ze sprawowaniem opieki nad najmłodszym dzieckiem, 

ponieważ okresem odniesienia jest czas po wykorzystaniu takiego urlopu do momentu 

badania), 

− respondent zaprzestał wykonywania pracy na okres powyżej miesiąca korzystając 

z urlopu wypoczynkowego lub rozwiązań przyjętych w ramach elastycznego czasu 

pracy. 

7. Pytanie 7 jest powtórzeniem pytania 4 i skierowane jest do osób niepracujących, które nie 

posiadają przeszłości zawodowej lub posiadają przeszłość zawodową, ale pracę 

zakończyły przed 2001 rokiem (na pytanie 4 odpowiadały natomiast osoby pracujące lub 

niepracujące, które zakończyły pracę w 2001 roku lub później). Przy wypełnianiu pytania 

7 należy korzystać z wyjaśnień do pytania 4, zawartych w § 4 pkt 4. 

8. Pytanie 8 skierowane jest do osób, które nie posiadają dzieci do lat 14 mieszkających w 

tym samym gospodarstwie domowym (odpowiedź 3 na pytanie 4 lub 7). Respondentów 

tych pytamy o to, czy regularnie opiekują się innymi dziećmi w wieku do 14 lat, osobami 

w wieku 15-59 lat wymagającymi opieki, osobami w wieku 60 lat i więcej wymagającymi 

opieki. 

Opieka nie może mieć charakteru zarobkowego, albo wynikać z pracy pełnionej jako 

wolontariusz i powinna odbywać się w sposób systematyczny/regularny. Osobą, która 

wymaga opieki może być zarówno osoba chora/niepełnosprawna, dziecko lub osoba 

starsza, które z racji swojego wieku mogą wymagać pomocy, ale także ktoś, kto np. 

przeżył jakąś bardzo trudną sytuację (np. śmierć kogoś bliskiego) i z tego powodu 

wymaga opieki/wsparcia. 

Sprawowanie opieki może być rozumiane bardzo szeroko: 

− w przypadku dzieci do 14 roku życia może to być np.: opieka osobista (ubieranie, 

mycie, karmienie, podawanie lekarstw), pomoc w odrabianiu lekcji, zajęciach 

domowych, wspólna zabawa, czytanie książek, spacery itp., 
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− w przypadku osób w wieku 15 lat i więcej wymagających opieki może to być 

np.: opieka osobista (np. ubieranie, mycie, karmienie, podawanie lekarstw), pomoc 

fizyczna (np. przy poruszaniu się), pomoc w kontaktach z urzędami (np. pomoc 

w wypełnianiu PIT-u, opłacanie rachunków na poczcie), pomoc w obowiązkach 

domowych (sprzątanie, zakupy, przygotowanie posiłku), dotrzymywanie towarzystwa 

itp. 

Jeśli respondent opiekuje się tylko cudzymi dziećmi w wieku do 14 lat w podpunkcie a) 

zaznacza odpowiedź „tak”  a w podpunktach b) i c) odpowiedź „nie” . W przypadku, gdy 

respondent oprócz opieki nad cudzymi dziećmi opiekuje się również osobami w wieku 60 

lat i więcej, w punktach a) i c) zaznacza odpowiedź „tak”  a w punkcie b) „nie”  itd. 

Respondent powinien odnieść się do każdego z podpunktów oznaczonych w pytaniu 

literami a), b) i c).  

Zgodnie z treścią uwagi zamieszczonej pod pytaniem 8 osoby, które przynajmniej 

w jednym z podpunktów a)-c) mają zaznaczoną odpowiedź „tak” , przechodzą do 

pytania 12, natomiast osoby, które na wszystkie podpunkty a)-c) udzieliły odpowiedzi 

„nie” , kończą wywiad – należy dla nich wypełnić pytanie 14. 

9. Na pytanie 9 odpowiedzi udzielają osoby, które posiadają dziecko do 8 lat mieszkające 

w tym samym gospodarstwie domowym i jednocześnie są osobami pracującymi lub 

niepracującymi, ale które miały pracę i zakończyły ją w 2001 roku lub później. Celem 

pytania 9 jest ustalenie, czy respondent skorzystał z urlopu wychowawczego (w wymiarze 

przynajmniej 1 miesiąca) na najmłodsze dziecko. Okresem referencyjnym jest czas od 

zakończenia urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego do momentu badania i pytamy 

o urlop wykorzystany przez respondenta w celu opieki nad najmłodszym dzieckiem 

(zgodnie z pytaniem 4 dziecko nie może mieć obecnie więcej niż 8 lat). W przypadku, 

gdy respondent pracuje w więcej niż jednym miejscu pracy, urlop może odnosić się 

tylko do jednego miejsca pracy (respondent mógł wziąć urlop wychowawczy w pracy 

głównej, natomiast nadal wykonuje pracę dodatkową). 

Według polskiego prawa urlop wychowawczy przysługuje pracownikom zatrudnionym co 

najmniej 6 miesięcy (wlicza się także poprzednie okresy zatrudnienia), w wymiarze: 

a) do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia przez nie 4 roku życia, 

b) do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli 

z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika (w takiej sytuacji nie 
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ma znaczenia czy pracownik korzystał z urlopu wychowawczego, o którym mowa 

w punkcie a)). 

Prawo do urlopu wychowawczego obejmuje zarówno urlop wychowawczy jako taki, jak 

i prawo do zmniejszenia wymiaru czasu pracy. W pytaniu 9 interesuje nas to, czy 

respondent korzystał z urlopu jako takiego, czyli czy zaprzestał wykonywania pracy 

na pewien okres (dłuższy niż 1 miesiąc). 

Odpowiedź 1 „nie, nie skorzystałem(-łam) z urlopu wychowawczego w wymiarze powyżej 

1 miesiąca”  należy zaznaczyć, jeśli respondent nie korzystał z urlopu wychowawczego 

lub gdy wymiar tego urlopu był krótszy niż miesiąc, albo w sytuacji, kiedy respondent 

skorzystał ze zmniejszenia wymiaru czasu pracy, a nie urlopu jako takiego.  

Odpowiedzi twierdzące na to pytanie zakodowane są pod symbolami 2 do 6. Wybór 

właściwej odpowiedzi uzależniony jest od ustalenia długości trwania urlopu 

wychowawczego: 

− powyżej miesiąca, ale nie więcej niż 3 miesiące – należy wybrać odpowiedź 2, 

− powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy – odpowiedź 3, 

− powyżej 6 miesięcy do 1 roku – odpowiedź 4, 

− powyżej 1 roku – odpowiedź 5. 

W przypadku, gdy respondent korzystał z urlopu wychowawczego w częściach (według 

polskiego prawa urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach), 

trwających dłużej niż miesiąc, wówczas należy wziąć pod uwagę okres urlopu trwający 

najdłużej. Jeśli respondent uważa, że wzięcie pod uwagę tylko jednej części urlopu nie 

daje pełnego obrazu jego sytuacji, to wówczas należy przyjąć łączny czas trwania całego 

urlopu. 

Uwaga! Osobom, które nadal przebywają na urlopie wychowawczym na najmłodsze 

dziecko należy zaznaczyć odpowiedź 6 „tak, obecnie jestem na urlopie 

wychowawczym”, bez ustalania czasu trwania urlopu. 

UWAGA  !   

W pytaniach 10-12 ankieter nie powinien odczytywać kafeterii odpowiedzi, tylko zadać 

pytanie, a następnie na podstawie uzyskanej informacji zakwalifikować odpowiedź do 

właściwej grupy. 
10.  Celem pytania 10 jest ustalenie, czy respondent korzystał z usług opiekuńczych dla 

najmłodszego dziecka, a jeśli tak, to ile godzin tygodniowo. Pytanie to skierowane jest 

do respondentów, którzy posiadają dzieci do lat 14 mieszkające w tym samym 
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gospodarstwie domowym. Pod pojęciem usług opiekuńczych należy rozumieć 

korzystanie z usług takich placówek jak żłobki, przedszkola, zerówki (zarówno publiczne 

jak i prywatne, także zorganizowane przez zakład pracy), świetlice szkolne, a także 

opłaconą opiekunkę. Wyłączone są natomiast szkoły oraz zajęcia pozaszkolne, takie jak 

np. zajęcia sportowe czy nauka języków obcych itp. oraz pomoc (bezpłatna krewnych 

i znajomych). 

Odpowiedzi twierdzące na to pytanie zakodowane są pod symbolami 1 do 5. Przy 

wyborze właściwej odpowiedzi należy ustalić ile godzin tygodniowo respondent korzysta 

z usług opiekuńczych na najmłodsze dziecko. W tym celu respondent powinien wziąć pod 

uwagę normalny tydzień pracy, bez uwzględniania okresu urlopów, wakacji lub innych 

szczególnych sytuacji – choroby respondenta, dziecka itp. Jeśli dziecko uczęszcza już do 

szkoły, nie należy wliczać czasu spędzonego w szkole, a jedynie np. czas spędzony 

w świetlicy szkolnej po zajęciach. 

Odpowiedź 6 „nie korzystałem(-łam) z usług opiekuńczych” należy zaznaczać w sytuacji, 

gdy respondent nie korzystał z usług opiekuńczych opisanych powyżej, ponieważ np. 

pracuje w domu i jednocześnie może opiekować się dzieckiem lub np. godziny, w których 

dziecko przebywa w szkole korespondują z godzinami pracy respondenta. Ta odpowiedź 

powinna być także zaznaczana tym respondentom, którzy korzystają z pomocy rodziny 

czy przyjaciół w opiece nad dzieckiem i pomoc ta jest bezpłatna, albo kiedy starsze 

rodzeństwo opiekuje się najmłodszym dzieckiem w gospodarstwie domowym lub gdy 

owo najmłodsze dziecko jest już na tyle duże i samodzielne, że nie wymaga opieki. 

11. Pytanie 11 jest powtórzeniem pytania 8, z tym, że skierowane jest do innej grupy osób, 

a mianowicie do respondentów, którzy posiadają dzieci w wieku do lat 14 mieszkające 

w tym samym gospodarstwie domowym (w pytaniu 4 lub 7 udzieliły odpowiedzi 1 lub 2). 

W pytaniu tym należy ustalić, czy respondent poza sprawowaniem opieki nad własnymi 

dziećmi do lat 14 (lub dziećmi współmałżonka), regularnie opiekuje się także innymi 

dziećmi w wieku do 14 lat lub innymi osobami w wieku 15 lat i więcej wymagającymi 

opieki. Przy wypełnianiu pytania 11 należy korzystać z wyjaśnień do pytania 8, 

zawartych w § 4 pkt 8.  
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Uwaga! O wyborze dalszej ścieżki przejścia dla danego respondenta decyduje uwaga 

zamieszczona pod pytaniem 11: po zaznaczeniu odpowiedzi na poszczególne podpunkty 

pytania 11 ankieter powinien sprawdzić odpowiedź na pytanie II lub III znajdujące się 

w BLOKU PYTAŃ DLA ANKIETERA. Pytanie 12 należy zadać osobom, które 

w pytaniu II lub III mają zaznaczoną odpowiedź 2 – czyli pracują w niepełnym 

wymiarze czasu. Natomiast osoby pracujące w pełnym wymiarze czasu kończą 

wywiad i należy dla nich wypełnić pytanie 14. 

12. Pytanie 12 skierowane jest do osób niepracujących bądź pracujących w niepełnym 

wymiarze czasu. Jego celem jest ustalenie czy cena lub dostępność usług opiekuńczych 

mają wpływ na to, że ktoś nie pracuje lub pracuje w niepełnym wymiarze. Pytanie składa 

się z trzech części (a, b, c) odnoszących się do różnych grup osób, których usługi 

opiekuńcze dotyczą:  

a) dzieci do 14 roku życia (chodzi o wszystkie osoby do 14 roku życia nad którymi 

respondent sprawuje opiekę - własne oraz inne niż własne), 

b) osób w wieku 15-59 lat wymagających opieki,  

c) osób w wieku 60 lat i więcej wymagających opieki. 

Respondent powinien odnieść się do każdego podpunktu pytania 12.  

W tym pytaniu ważne jest ścisłe powiązanie faktu niepodejmowania pracy lub pracy 

w niepełnym wymiarze z brakiem dostępności bądź ceną usług opiekuńczych 

(np. jeśli respondent rezygnuje z pracy w celu opieki nad starszą matką). Nie dotyczy ono 

sytuacji gdy respondent nie pracuje lub pracuje w niepełnym wymiarze z innych 

przyczyn (np. dlatego że po prostu nie może znaleźć pracy).  

Pod pojęciem usług opiekuńczych należy rozumieć korzystanie z usług takich placówek 

jak żłobki, przedszkola, zerówki (zarówno publiczne jak i prywatne, także zorganizowane 

przez zakład pracy), świetlice szkolne, ośrodki opieki nad osobami niepełnosprawnymi, 

instytucje zajmujące się opieką nad osobami starszymi, opłacani opiekunowie itp. 

Wyłączone są natomiast szkoły oraz zajęcia pozaszkolne, takie jak np. zajęcia sportowe 

czy nauka języków obcych itp. oraz bezpłatna pomoc krewnych i znajomych. 

Usługi opiekuńcze mogą być niedostępne dla respondenta z różnych powodów np. ze 

względu na cenę, odległość od miejsca zamieszkania, a także w przypadku braku miejsc 

w danej instytucji świadczącej usługi opiekuńcze (np. dziecko nie zostało przyjęte do 

przedszkola), jak również nieodpowiadające respondentowi godziny/okresy pracy takiej 

instytucji itp. 
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13. Pytanie 13 skierowane jest do osób, które nie mogą podjąć pracy lub zwiększyć wymiaru 

czasu pracy z powodu niedostępności usług opiekuńczych (osoby te udzieliły odpowiedzi 

twierdzącej na przynajmniej jeden z podpunktów a)-c) w pytaniu 12). Celem pytania 13 

jest ustalenie głównej przyczyny, związanej z opieką nad innymi, dla której respondent 

nie podejmuje pracy lub nie pracuje w większym wymiarze. 

Respondent powinien wybrać jedną (najważniejszą) przyczynę niepodejmowania pracy 

lub niepracowania w większym wymiarze (przyczyny zostały ponumerowane w pytaniu 

liczbami od 1 do 7) oraz odnieść się do każdego z podpunktów oznaczonych w pytaniu 

literami a), b) i c). Odpowiedź 7 „nie dotyczy” powinna być wybierana w przypadku, gdy 

respondent nie sprawuje opieki nad osobami należącymi do którejś z grup osób 

wyróżnionych w podpunktach a), b), c). 

Przykład: jeśli respondent opiekuje się jednocześnie dziećmi w wieku do 14 lat i osobami 

w wieku 60 lat i więcej i nie podejmuje pracy lub nie pracuje w większym wymiarze 

czasu z powodu zbyt wysokich cen usług opiekuńczych, to w podpunktach a) i c) wybiera 

odpowiedź o symbolu 4, natomiast w podpunkcie b) odpowiedź 7. 

Odpowiedź 1 „brak usług opiekuńczych” należy zaznaczyć w sytuacji, gdy usługi 

opiekuńcze niedostępne są dla respondenta ze względu na odległość od miejsca 

zamieszkania, a także w przypadku braku miejsc w danej instytucji świadczącej usługi 

opiekuńcze (np. dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola), jak również 

nieodpowiadające respondentowi godziny pracy takiej instytucji w ciągu dnia (pomiędzy 

godziną 7.00 a 19.00). 

W odpowiedzi 2 „brak usług opiekuńczych w nietypowych porach/okresach” 

sformułowanie nietypowe pory oznacza pory dnia przed godziną 7.00 i po godzinie 19.00 

(respondent nie może znaleźć instytucji ani opiekunki, która mogłaby zapewnić opiekę np. 

dziecku o wczesnej porze dnia lub późnym wieczorem); nietypowe okresy oznaczają 

natomiast okresy takie jak wakacje, ferie, weekendy, dni świąteczne itp., w trakcie 

których zakres i dostępność usług opiekuńczych mogą być ograniczone (w porównaniu do 

„normalnych” okresów).  
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Odpowiedź 5 „dostępne usługi opiekuńcze są niewystarczająco dobrej jakości”  – jakość 

oceniana jest tutaj z punktu widzenia respondenta i odnosić się może np. do oczekiwanego 

poziomu edukacji (np. w przedszkolu), odpowiedniego poziomu wykształcenia personelu 

i zaufania do niego, respondent może także nisko oceniać jakość danej placówki biorąc 

pod uwagę jej przepełnienie (np. zbyt duża liczba dzieci w grupie). Tę odpowiedź należy 

zaznaczać także w przypadku braku odpowiednich usług opiekuńczych np. dla dzieci 

wymagających specjalistycznej opieki. 

W związku z tym, że odpowiedzi 1-5 raczej wyczerpują możliwe przyczyny, o których 

mowa w pytaniu, należy unikać zakreślania odpowiedzi 6 „inny powód związany 

z brakiem odpowiednich usług opiekuńczych”.  

19. Pytanie 14 jest pytaniem kończącym wywiad i zadawane jest wszystkim osobom, które 

udzielały odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie ZD-E. W pytaniu tym należy 

zaznaczyć, od kogo ankieter uzyskał informacje w trakcie przeprowadzania wywiadu. 


