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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nr. Ankietera: I__I__I__I__I__I ............       Nr. Respondenta: I__I__I__I__| 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
godzina rozpoczęcia wywiadu: |____|____| : |____|____| 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kwestionariusz Główny 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WARUNKI BYTOWE I PRACA ZAROBKOWA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
R1. Czy obecnie pobiera Pan(i) świadczenia emerytalne?  
[Ankieter: jedna odpowiedź] 

1□ Tak   przejdź do R2 
2□ Nie   przejdź do R3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
R2. Czy obecnie, pobierając świadczenia emerytalne, pracuje Pan(i) zarobkowo?  
[Ankieter: jedna odpowiedź] 

1□ Tak   przejdź do R4 
2□ Nie   przejdź do R5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
R3. Czy obecnie pracuje Pan(i) zarobkowo?  
[Ankieter: jedna odpowiedź] 

1□ Tak   przejdź do R4 
2□ Nie   przejdź do R6 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
R4. W jakim wymiarze pracuje Pan(i) zarobkowo?  
[Ankieter: jedna odpowiedź] 

1□ w pełnym wymiarze godzin   przejdź do R6 
2□ w niepełnym wymiarze godzin   przejdź do R6 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
R5.[KARTA R5] Czy chciał(a)by Pan(i) jeszcze pracowad zarobkowo?  
[Ankieter: zaznacz wszystkie wskazane] 

1□ tak, chciał(a)bym pracowad, ale nie ma dla mnie pracy  
2□ tak, chciała(a)bym pracowad, ale zdrowie mi nie pozwala  
3□ tak, chciał(a)bym pracowad, ale prowadzę gospodarstwo domowe dzieciom, wnukom 
4□ tak, chciał(a)bym pracowad, ale mam inne obowiązki - opieka nad wnukami lub innymi osobami 
5□ tak, chciał(a)bym pracowad, ale mam inne obowiązki 
6□ nie, chcę pracowad, bo mam teraz czas na inne zajęcia, które lubię 
7□ nie, nie muszę pracowad, bo jestem na utrzymaniu męża/żony 
8□ nie, nie chcę już pracowad, bo dośd się już w życiu napracowałe(a)m 

9□ inne powody, jakie… 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRACA ZAROBKOWA I INNE ŹRÓDŁA UTRZYMANIA EMERYTÓW  

R6. [KARTA R6] Z czego utrzymuje się Pan(i) obecnie. Proszę wskazad wszystkie źródła? Czy jest to:  
[Ankieter: zaznacz wszystkie wskazane] 

1□ Pensja 
2□ Emerytura 
2□ emerytura rolnicza 
3□ pomoc rodziny (dzieci, krewnych) 
4□ praca dorywcza 
5□ renta inwalidzka 
6□ renta z tytułu niezdolności do pracy 
7□ renta rodzinna 
8□ korzystanie z oszczędności 
9□ stała praca 

10□ jestem na utrzymaniu męża/żony 
11□ gospodarstwo rolne 
12□ dodatkowe ubezpieczenie - polisa , tzw. trzeci filar 
13□ renta rodzinna 
14□ praca na własny rachunek 
15□ dochody z inwestycji, lokat 
16□ dochody z wynajmu lokalu, domu 
17□ zasiłek z pomocy społecznej 
18□ zasiłek pielęgnacyjny 
19□ coś innego 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW ORAZ ŁĄCZENIE ŚWIADCZEO Z WYNAGRODZENIEM ZA PRACĘ  

R7. [KARTA R7] Czy, Pana(i) zdaniem w Białymstoku:  
[Ankieter: jedna odpowiedź] 

1□ emeryci nie powinni dodatkowo pracowad, ponieważ w ten sposób odbierają miejsca pracy młodym i powiększa 
się bezrobocie  

2□ emeryci, którzy chcą pracowad dodatkowo, powinni mied do tego prawo, ponieważ ograniczenie zatrudnienia 
emerytów nie zmniejszy bezrobocia  

3□ Trudno powiedzied  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BEZPIECZEOSTWO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B1. [KARTA B1] Na ile czuje się Pan/i bezpiecznie w Białymstoku? Odpowiadając, proszę posłużyd się skalą, gdzie 1 oznacza 
nie czuję się bezpiecznie, a 10 oznacza czuję się całkowicie bezpiecznie.  
[Ankieter: jedna odpowiedź] 

Nie czuję się bezpiecznie 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10□ Czuję się całkowicie bezpiecznie 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 

B2. [KARTA B1] A na ile czuje się Pan/i . bezpiecznie na osiedlu na którym Pan/i mieszka? W skali od 1 do 10  
[Ankieter: jedna odpowiedź] 

Nie czuję się bezpiecznie 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10□ Czuję się całkowicie bezpiecznie 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMY AKTYWNOŚCI OGÓLNIE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
P1.[KARTA P1] Czy wydaje się Panu(i), że obecnie ma Pan(i) za dużo czy też za mało wolnego czasu?  
[Ankieter: jedna odpowiedź] 

1□ mam za mało wolnego czasu  
2□ mam tyle wolnego czasu, ile mi potrzeba  
3□ mam za dużo wolnego czasu, z którym nie wiem, co począd 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P2.[KARTA P2] Ile czasu wolnego dla siebie ma Pan/i. w ciągu: 
[Ankieter: jedna odpowiedź w wierszu] 

LP 
Wydarzenie Poniżej 1 

godziny 1-2 godziny 2-4 godziny 4-6 godzin Powyżej 6 
godzin 

1 Przeciętnego dnia tygodnia 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

2 Przeciętnego dnia weekendu 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P3. [KARTA P3] Czy osoby w Pana(i) wieku mają w Białymstoku wystarczająco dużo możliwości spędzania wolnego 
czasu?  
[Ankieter: jedna odpowiedź] 

5□ 4□ 3□ 2□ 
zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P3a. Czego Pan(i) zdaniem brakuje w takiej ofercie? 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P4. Przeczytam teraz różne formy aktywności.  Proszę pomyśled o ostatnich 12 miesiącach i powiedzied, które z 
nich Pan(i) wykonywał(a). Cz... 
*Ankieter: odczytaj po kolei czynności i zaznacz wszystkie wskazane w kolumnie P4] 
P4a. [KARTA P4a] Jak często:  
[Ankieter: odczytaj po kolei czynności zaznaczone w kolumnie P4, jedna odpowiedź w wierszu] 

LP Czynności P4 
ODP 

 P4a. Jak często 

codziennie 

2-3 

razy 

w tyg 

raz w 

tyg 

2-3 razy 

w mies. 

raz w 

mies 

raz na 

2-3 

mies 

raz na 

6 mies 

raz w 

rok 

1 
pomaga Pan(i) dzieciom, członkom rodziny 
w ich działalności zarobkowej - w 
prowadzeniu gospodarstwa rolnego, firmy  

|__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 

2 opiekuje się Pan(i) wnukami/prawnukami  |__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 

3 pomaga Pan(i) dzieciom/rodzinie w 
prowadzeniu domu  

|__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 

4 

opiekuje się Pan(i) współmałżonkiem, 
rodzicami lub inną osobą/osobami 
starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi w 
rodzinie  

|__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 

5 
pracuje Pan(i) społecznie, na rzecz innych 
ludzi, społeczności lokalnej, sąsiadów, 
parafii  

|__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 

6 pracuje Pan(i) społecznie, jako 
wolontariusz w ramach organizacji |__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 

7 pracuje Pan(i) w grupach 
wsparcia/samopomocowych |__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 

8 chodzi Pan(i) do kościoła/ cerkwi, 
uczestniczy w mszach, nabożeostwach  |__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 

9 
uczestniczy Pan(i) w działalności jakiejś 
nieformalnej grupy, wspólnoty religijnej 
np. kółko różaocowe 

|__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 

10 spotyka się Pan(i) ze znajomymi, 
przyjaciółmi w domu  |__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 

11 spotyka się Pan(i) ze znajomymi, 
przyjaciółmi poza domem  |__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 

12 poświęca się Pan(i) swojemu hobby, 
rozwija swoje zainteresowania  |__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 

13 ogląda Pan(i) telewizję  |__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 
14 słucha Pan(i) radia, muzyki  |__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 
15 czyta Pan(i) książki, czasopisma, gazety  |__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 
16 korzysta Pan(i) z komputera, internetu  |__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 
17 chodzi Pan(i) do kina  |__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 
18 chodzi Pan(i) do teatru, opery, na koncerty  |__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 

19 chodzi Pan(i) do muzeów, galerii, na 
wystawy  |__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 

20 uprawia Pan(i) działkę, ogród  |__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 

21 

udzielanie się jako członek zespołu 
amatorskiego, kółka zainteresowao, kółka 
artystycznego (np. chór, orkiestra, zespół 
muzyczny, kółko teatralne itp.) 

|__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 

22 chodzi Pan(i) na spacery, piesze wycieczki  |__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 

23 uprawia Pan(i) sport: gimnastykę, chodzi 
na basen, jeździ na rowerze  |__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 

24 odwiedza Pan(i) rodzinę, krewnych poza 
Białymstokiem  

|__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 

25 podróżuje Pan po kraju, zwiedza różne 
miejsca  |__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 

26 podróżuje Pan(i) po Europie i po świecie  |__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 

27 
uczestniczy Pan(i) w różnych ciekawych 
zajęciach, kursach, takich jak: warsztaty z 
informatyki, dwiczenia pamięci 

|__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 

28 uczestniczy Pan(i) w zajęciach w ramach 
uniwersytetu trzeciego wieku |__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 

29 uczestniczy Pan(i) w zajęciach w ramach 
klubu/koła seniora |__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 

30 
poświęca Pan(i) czas na uzupełnianie 
wiedzy, podnoszenie kwalifikacji, naukę 
języków obcych  

|__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 

31 
inaczej jak 
 
……………….……………….……………….……………… 

|__| 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

STAN ZDROWIA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S1. [KARTA S1] Jak ocenia Pan/i … 
[Ankieter: jedna odpowiedź w wierszu] 

  Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie Źle Bardzo Źle 
1 swój stan zdrowia 5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 
2 swoją sprawnośd fizyczną 5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S2. [KARTA S2] Czy w trakcie ostatnich 12 miesięcy Pana/i stan zdrowia przeszkadzał Panu(i): 
[Ankieter: jedna odpowiedź w wierszu] 

  Często Zdarzało się Nigdy 
1 w aktywnym spędzaniu czasu wolnego 1□ 2□ 3□ 
2 w wykonywaniu codziennych zajęd  1□ 2□ 3□ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S3.[KARTA S3]  Jak często wychodzi Pan/i z domu? 
[Ankieter: jedna odpowiedź] 

1□ Codziennie 
2□ 2-3 razy w tygodniu 
3□ Raz w tygodniu 
4□ 2-3 razy w miesiącu 
5□ Raz w miesiącu 
6□ Rzadziej 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S4. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że w Pana(i) gospodarstwie domowym zabrakło pieniędzy na 
takie wydatki jak:  
[Ankieter: jedna odpowiedź w wierszu] 

  Tak Nie Nie 
dotyczy 

1 Zakup leków 1□ 2□ 9□ 
2 Zakup materiałów opatrunkowych i pielęgnacyjnych (np. pieluch) 1□ 2□ 9□ 
3 Zakup żywności pozwalającej odżywiad się zgodnie z zaleceniami lekarza 1□ 2□ 9□ 
4 Opłacenie wizyty lekarskiej 1□ 2□ 9□ 
5 Opłacenie badao medycznych 1□ 2□ 9□ 
6 Opłacenie pielęgniarki, opiekunki 1□ 2□ 9□ 
7 Skorzystanie z sanatorium lub rehabilitacji 1□ 2□ 9□ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AKTYWNOŚD SPOŁECZNA I OBYWATELSKA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
STOSUNEK DO DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO  
A1. [KARTA A1] Przeczytam Panu(i) dwie opinie dotyczące życia społecznego w Białymstoku. Chciał(a)bym, aby 
wybrał(a) Pan(i) tę opinię, która jest bliższa Pana(i) poglądom. 
[Ankieter: jedna odpowiedź] 

1□ Obecnie trzeba bardziej koncentrowad się na walce o swoje sprawy, nie zważając na innych 
2□ Obecnie trzeba byd bardziej wrażliwym i gotowym do pomocy innym ludziom 
3□ Trudno powiedzied 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A2. [KARTA A2] Czy Pan(i) zdaniem  
[Ankieter: jedna odpowiedź w wierszu] 

Nr  Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Ani tak ani 
nie 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

2 
(poczucie sprawstwa) 
ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na to, co robią w 
mieście/dzielnicy władze lokalne? 

5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

3 

(przekonanie o sile wspólnoty lokalnej) 
ludzie tacy jak Pan(i) działając wspólnie z innymi, 
mogą przyczyniad się do rozwiązywania problemów 
swojego miasta/dzielnicy 

5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A3. [KARTA A3]  Ogólnie rzecz biorąc, czy uważa Pan(i), że można ufad większości ludzi, czy też sądzi Pan(i), że w 
postępowaniu z ludźmi ostrożności nigdy za wiele? 
[Ankieter: jedna odpowiedź] 

1□ większości ludzi można ufad  
2□ ostrożności nigdy za wiele  
3□ trudno powiedzied  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A4. [KARTA A4] Które ze stwierdzeo najlepiej opisuje Pan(i) nastawienie do osiedla na którym Pan(i) mieszka 
[Ankieter: jedna odpowiedź] 

1□ Czuję się bardzo związany(a),nie wyobrażam sobie mieszkad gdzie indziej 
2□ Czuję się związany(a), ale dopuszczam możliwośd przeprowadzki 
3□ Jest mi obojętne, czy mieszkam tu, czy gdzie indziej 
4□ Przeprowadził(a)bym się, gdyby to tylko było możliwe 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A5. [KARTA A4] Które ze stwierdzeo najlepiej opisuje Pan(i) nastawienie do Białegostoku 
[Ankieter: jedna odpowiedź] 

1□ Czuję się bardzo związany(a),nie wyobrażam sobie mieszkad gdzie indziej 
2□ Czuję się związany(a), ale dopuszczam możliwośd przeprowadzki 
3□ Jest mi obojętne, czy mieszkam tu, czy gdzie indziej 
4□ Przeprowadził(a)bym się, gdyby to tylko było możliwe 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZNAJOMI I RELACJE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Z1. Jak opisał(a)by Pan(i) swoje relacje z najbliższymi sąsiadami? 
[Ankieter: jedna odpowiedź w wierszu] 

Nr  Tak Nie 
1 bywamy u siebie 1□ 2□ 
2 świadczymy sobie nawzajem drobne przysługi 1□ 2□ 
3 mówimy sobie „dzieo dobry”, i nic więcej 1□ 2□ 
4 unikam kontaktów z sąsiadami 1□ 2□ 
5 jestem w konflikcie z sąsiadami 1□ 2□ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Z2. Czy zna Pan(i) osobiście kogoś spoza rodziny, kogo darzy Pan(i) zaufaniem i kto hipotetycznie mógłby Panu(i) 
pomóc w następujących kwestiach 
[Ankieter: jedna odpowiedź w wierszu] 

Nr NIEFORMALNE ŹRÓDŁA POMOCY Tak Nie 
1 opieka w trakcie choroby 1□ 2□ 
2 pomoc w razie problemów osobistych 1□ 2□ 
3 pomoc w transporcie np. na wizytę do lekarza 1□ 2□ 
4 pożyczenie pieniędzy 1□ 2□ 
5 opieka nad zwierzęciem (kotem/ psem) 1□ 2□ 
6 znalezienie pracy 1□ 2□ 
7 drobna naprawa 1□ 2□ 
8 opieka nad osobą chorą, niepełnosprawną 1□ 2□ 
9 udzielenie informacji, jak załatwid jakąś urzędową sprawę 1□ 2□ 

10 przygotowanie jakiegoś wydarzenia (imprezy, festynu) 
organizowanego na rzecz mieszkaoców 

1□ 2□ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Z3. Proszę powiedzied:  
[Ankieter: wpisz liczby w wierszu] 

1 Ile osób zalicza Pan/i do grona swoich przyjaciół?  
 

2 Z iloma najbliższymi sąsiadami utrzymuje Pan/i kontakt  
 

3 
Na pomoc ilu osób może Pan/i liczyd w nagłych wypadkach, 
zdarzeniach losowych? 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZAINTERESOWANIE WYDARZENIAMI KRAJOWYMI I LOKALNYMI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K1. Czy Pan(i): 
[Ankieter: jedna odpowiedź w wierszu] 

LP  Tak Nie 
1 czyta jakąś codzienną gazetę ogólnopolską 1□ 2□ 
2 czyta serwisy internetowe 1□ 2□ 

3 
ogląda w telewizji lub słucha w radiu wiadomości na temat wydarzeo w kraju i 
na świecie 

1□ 2□ 

4 
rozmawia w swojej rodzinie na temat bieżących wydarzeo politycznych 
krajowych i międzynarodowych 1□ 2□ 

5 
rozmawia ze znajomymi na temat bieżących wydarzeo politycznych krajowych i 
międzynarodowych 1□ 2□ 

6 wypowiada się na tematy polityczne na forach internetowych 1□ 2□ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
K2. Czy Pan(i): 
[Ankieter: jedna odpowiedź w wierszu] 

LP  Tak Nie 
1 czyta jakąś gazetę lokalną i (lub) lokalny dodatek do gazety ogólnopolskiej 1□ 2□ 
2 czyta lokalne serwisy internetowe 1□ 2□ 
3 ogląda w telewizji lub słucha w radiu wiadomości z Pana(i) miasta/ dzielnicy 1□ 2□ 

4 
rozmawia w swojej rodzinie na temat działao władz samorządowych w Pana(i) 
mieście/dzielnicy 1□ 2□ 

5 
rozmawia ze znajomymi na temat działao władz samorządowych w Pana(i) 
mieście/ dzielnicy 1□ 2□ 

6 
wypowiada się na forum internetowym na temat działania władz 
miejskich/dzielnicowych 1□ 2□ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZAINTERESOWANIE DZIAŁANIAMI WŁADZ I ICH OCENA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zainteresowanie działaniami władz lokalnych 

W1. Czy, ogólnie rzecz biorąc, interesuje się Pan(i) tym, co robią władze lokalne…?  
[Ankieter: jedna odpowiedź w wierszu] 

LP  Tak Nie 
1 … w mieście 1□ 2□ 
2 … w Pana(i) dzielnicy 1□ 2□ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
W2. [KARTA W2] Jak ocenia Pan(i) działania na rzecz Białegostoku: 
[Ankieter: jedna odpowiedź w wierszu] 

Nr  
Bardzo dobrze Raczej dobrze 

Ani dobrze ani 
źle 

Raczej źle 
Zdecydowanie 

źle 
1 prezydenta miasta 5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 
2 rady miasta 5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
W3. [KARTA W2] Jak ocenia Pan(i) działania na rzecz osiedla na którym Pan(i) mieszka: 
[Ankieter: jedna odpowiedź w wierszu] 

Nr  
Bardzo dobrze Raczej dobrze 

Ani dobrze ani 
źle 

Raczej źle 
Zdecydowanie 

źle 
1 prezydenta miasta 5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 
2 rady miasta 5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

3 
zarządu spółdzielni, zarządu 
wspólnoty mieszkaniowej 
 

5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
W4. [KARTA W4] Jak duże zaufanie ma Pan(i) do lokalnych władz w Pana(i) mieście?  
[Ankieter: jedna odpowiedź ] 

4□ pełne zaufanie  
3□ duże zaufanie 
2□ małe zaufanie  
1□ w ogóle nie mam zaufania 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
W5. [KARTA W5] Czy Pan(i) zdaniem ogólnie władze w Białymstoku w wystarczającym stopniu 
[Ankieter: jedna odpowiedź w wierszu]  

Nr  Zdecydowanie 
tak 

Raczej tak Ani tak ani nie Raczej nie 
Zdecydowanie 

nie 
1 informują mieszkaoców o swoich decyzjach 5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

2 
 informują mieszkaoców o swoich decyzjach, 
ale także je wyjaśniają i uzasadniają 

5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

3 
konsultują z mieszkaocami podejmowane 
decyzje 

5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

4 
przyjmują opinie i sugestie zgłaszane przez 
mieszkaoców 

5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

5 
podejmują decyzje samodzielnie i nie 
informują o nich mieszkaoców 

5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 



 

 

9 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AKTYWNOŚD SPOŁECZNA PODEJMOWANA INDYWIDUALNIE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I1. Czy w Pana(i) otoczeniu, są osoby, które dobrowolnie i nieodpłatnie pracują na rzecz swojego środowiska, 
kościoła/cerkwi, osiedla, wsi lub miasta albo też pracują społecznie na rzecz potrzebujących?  
Czy takie osoby są *…+ 
[Ankieter: jedna odpowiedź w wierszu] 

Nr  Tak Nie Nie dotyczy 
1 wśród Pana(i) najbliższych znajomych, przyjaciół  1□ 2□ 3□ 
2 w Pana(i) rodzinie  1□ 2□ 3□ 
3 wśród członków Pana(i) wspólnoty parafialnej  1□ 2□ 3□ 
4 wśród Pana(i) sąsiadów  1□ 2□ 3□ 
5 wśród Pana(i) kolegów/ koleżanek z pracy  1□ 2□ 3□ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I2_1. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy poświęcił(a) Pan(i) swój wolny czas na dobrowolną i nieodpłatną pomoc 
na rzecz… [Ankieter: jedna odpowiedź w wierszu] 
I2_2. [KARTA I2_2]  Ile w ciągu ostatnich 12 miesięcy było takich dni, kiedy pracował(a) Pan(i) społecznie na 
rzecz… [ odczytaj tylko te, gdzie odp. 1 TAK w kolumnie I2_1]?  

  
I2_1 I2_2 

Nie Tak Od 1 do 7 
dni 

Od 8 do 14 
dni 

Od 15 do 
30 dni 

31 dni i 
więcej 

Trudno 
powiedzied 

1 członków Pana(i) rodziny, którzy nie 
zamieszkują wspólnie z Panem(ią)? 2□ 1□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

2 swoich przyjaciół, znajomych 2□ 1□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 
3 swoich sąsiadów 2□ 1□  1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 
4 jakiejś osoby lub osób nieznajomych 2□ 1□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 
5 mieszkaoców w Białymstoku 2□ 1□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 
6 środowiska naturalnego  2□ 1□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I3. [KARTA I3] Jakiego typu aktywności, nieodpłatne prace na rzecz społeczności, środowiska naturalnego, Pana(i) 
miejscowości podejmował(a) Pan(i) w trakcie ostatnich 12 miesięcy?  
[Ankieter: zaznacz wszystkie wskazane] 

1□ Udzielanie pomocy sąsiedzkiej 
2□ Udzielanie wsparcia osobom biednym, niepełnosprawnym, starszym 
3□ Działania na rzecz parafii przy sprzątaniu, dekorowaniu, remontach 

4□ Drobne prace budowlane i remontowe np. remont klatki schodowej, domu kultury, świetlicy, szkoły lub innych tego 
typu budynków 

5□ 
Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego (porządkowanie terenów zielonych w okolicy miejsca 
zamieszkania, zbieranie śmieci, odśnieżanie) 

6□ Upowszechnianie lokalnej historii i tradycji 

7□ Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego mieszkaoców gminy lub miasta (dla Białegostoku: dzielnicy), na 
przykład organizowanie festynów, pikników 

8□ 
Aktywności mobilizujące do działania innych (namawianie do sortowania śmieci, zbieranie podpisów pod petycją 
lub pieniędzy na dany cel) 

9□ Pomoc w dzieciom/ wnukom w przedszkolu lub szkole 
10□ Zaangażowanie w życie lokalnej wspólnoty 

11□ 
Inne działania podejmowane na rzecz swojej miejscowości i (lub) jej mieszkaoców, jakie….. [ANKIETER: wpisz] 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I4. [KARTA I4] Czy w trakcie ostatnich 3 lat należał(a)Pan(i), ale już nie należy do organizacji, stowarzyszeo, fundacji, 
partii politycznych, komitetów, rad, grup religijnych, związków lub kół zainteresowao? 
[Ankieter: jedna odpowiedź+ 

1□ Nie   przejdź do I8 
2□ Należałe(a)m, ale nie poświęcał(a)m czasu na działalnośd   przejdź do I5 
3□ Należałe(a)m i poświęcał(a)m czas na działalnośd   przejdź do I5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I5. [KARTA I5] Do ilu organizacji, stowarzyszeo, fundacji, partii politycznych, komitetów, rad, grup religijnych, związków 
lub kół zainteresowao Pan(i) należał(a)?  
[Ankieter: Zaznacz jedną odpowiedź] 

  
1□ Jednej 
2□ Dwóch 
3□ Trzech 
4□ Czterech i więcej 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I7. [KARTA I7]Dlaczego obecnie nie należy już Pan(i) do tej organizacji, stowarzyszenia, fundacji, partii politycznej, 
komitetu, rady, grupy religijnej, związku lub koła zainteresowao 
[Ankieter: Zaznacz wszystkie wskazane] 

1□ Nie mam czasu  
2□ Nie mam na to siły ani zdrowia  
3□ Muszę zatroszczyd się przede wszystkim o siebie i rodzinę  
4□ Nie interesuję się tym więcej 
5□ Jestem na to za stary(a)  
6□ Podmiot zakooczył działalnośd/ rozwiązał się 
7□ Nie zaangażowałe(a)m się więcej z innych powodów 

8□ Inne powody, jakie [Ankieter: wpisz] 
 

9□ Trudno powiedzied 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I8. [KARTA I8] Czy obecnie jest Pan(i )członkiem jakichś organizacji, stowarzyszeo, fundacji, partii, komitetów, rad, grup 
religijnych, związków lub kół zainteresowao? 
[Ankieter: jedna odpowiedź+ 

1□ Nie   przejdź do I12 
2□ Tak, ale nie poświęcam czasu na działalnośd   przejdź do I9 
3□ Tak i poświęcam czas na działalnośd   przejdź do I9 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I9. [KARTA I9] Jaka jest to organizacja? (proszę zaznaczyd wszystkie, w których Pan(i) uczestniczy) 

  Czynnie Biernie 
1 klub sportowy 1□ 2□ 
2 organizacja biznesowa, zawodowa, rolnicza 1□ 2□ 
3 partia polityczna 1□ 2□ 

4 organizacja pomagająca potrzebującym, działająca w obronie słabszych, broniąca praw 
człowieka itp. 1□ 2□ 

5 związek zawodowy 1□ 2□ 
6 związek, koło zainteresowao (np. wędkarskie, filatelistyczne, motoryzacyjne) 1□ 2□ 
7 komitet mieszkaoców 1□ 2□ 
8 komitet rodzicielski 1□ 2□ 
9 organizacja działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego, praw zwierząt itp. 1□ 2□ 

10 organizacja konsumentów 1□ 2□ 

12 organizacja towarzyska, klubowa - dla młodzieży, osób starszych/emerytów, kobiet, 
osób, które łączy wspólne doświadczenie 

1□ 2□ 

13 organizacja religijna, kościelna 1□ 2□ 
14 organizacja upowszechniająca wiedzę (np. klub przyjaciół książki) 1□ 2□ 
15 organizacja całościowo aktywizująca osoby starsze (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku) 1□ 2□ 
16 wybierane władze samorządowe (np. rada gminy, sejmik wojewódzki itp.) 1□ 2□ 
17 ośrodek wsparcia, grupa samopomocowa 1□ 2□ 
18 organizacje/ związki działkowców 1□ 2□ 
19 inne, niewymienione wyżej 1□ 2□ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I10_1. Proszę wymienid z nazwy jakie to były organizacje, stowarzyszenia, fundacje, partie polityczne, komitety, rady, grup 
religijne, związki lub koła zainteresowao * ANKIETER: Jeśli te same co w I6_1 przepisz tylko odpowiednie numery, jeśli nowe 
wpisz nazwy] 
I10_2. Czy pełni Pan(i) jakieś funkcje w takich organizacjach? *Jeśli tak, wpisz funkcję przy odpowiedniej organizacji+ 

Nazwa organizacji Pełniona funkcja 

1 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. 

1 

-------------------------------------------------------------- 

2. 

-------------------------------------------------------------- 

3. 

-------------------------------------------------------------- 

4. 

-------------------------------------------------------------- 

5. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POWODY ZAANGAŻOWANIA W PRACĘ SPOŁECZNĄ I OBYWATELSKA 
I11. [KARTA I11]Które z wymienionych powodów były dla Pana(i) ważne, gdy zdecydował(a) się Pan(i) 
zaangażowad w dobrowolną pracę w celach społecznych?  
[Ankieter: Zaznacz wszystkie wskazane] 

1□ Dla własnej satysfakcji i zabicia nudy/ wolnego czasu 
2□ Aby spotkad innych ludzi 
3□ Aby zarobid pieniądze 
4□ Aby wykorzystad swoje umiejętności 
5□ Aby utrzymad formę 
6□ Aby czud się potrzebnym  
7□ Przekonanie, że innym po prostu trzeba pomagad  
8□ Przekonanie, że jeśli ja pomogę innym, to i mnie ktoś kiedyś pomoże  
9□ Przekonania religijne  
10□ Możliwośd zdobycia wiedzy i umiejętności, których nie można byłoby zdobyd w inny sposób  
11□ Możliwośd zdobycia doświadczenia przydatnego w pracy lub w poszukiwaniu pracy  
12□ Moi znajomi i bliscy też to robią 
13□ Chęd poznania swoich sąsiadów lub członków własnej społeczności lokalnej  
15□ W moim środowisku praca społeczna jest popularna, modna  
16□ To, co zrobię, przyda się też mnie albo mojej rodzinie 
17□ Pomaga mi to poradzid sobie z własnymi problemami 
18□ Nie potrafię odmawiad 
19□ Inne powody, jakie [Ankieter: wpisz] 

 
20□ Trudno powiedzied 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRZYCZYNY NIEANGAŻOWANIA SIĘ W PRACĘ SPOŁECZNĄ  
I12. [KARTA I12] Które z wymienionych powodów przyczyniły się do tego, że nie zaangażował(a) się Pan(i) w 
dobrowolną, nieodpłatną pracę w celach społecznych? 
[Ankieter: Zaznacz wszystkie wskazane] 

1□ Nie mam czasu  
2□ Nie mam na to siły ani zdrowia  
3□ Muszę zatroszczyd się przede wszystkim o siebie i rodzinę  
4□ Nikt mnie o to nie prosił  
5□ Nie interesuję się tym  
6□ Jestem na to za stary(a)  
7□ Nie napotkałe(a)m żadnej interesującej grupy/organizacji/osoby, której chciał(a)bym pomóc  
8□ Nie mam kompetencji, doświadczenia, żeby pomagad innym  
9□ Nie wiem, gdzie szukad informacji o możliwości zaangażowania się w pracę społeczną  
10□ Nie sądzę, żebym w ten sposób komuś pomógł (pomogła)  
11□ W przeszłości miałem(am) złe doświadczenia z takim rodzajem działalności 
12□ Znam osoby, które były zaangażowane w pracę społeczną i miały złe doświadczenia  
13□ Uważam, że praca społeczna to strata czasu  
14□ Nie zaangażowałe(a)m się z innych powodów  
15□ Nie chcę podejmowad stałych zobowiązao 
16□ nie mam zaufania do działao organizacji 
17□ Nie lubię działad w grupie 
18□ Nie miałbym z tego wystarczających korzyści 

19□ 
Inne powody, jakie [Ankieter: wpisz] 
 
 

20□ Trudno powiedzied 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I13. Czy Pan/i: 
*Ankieter: odczytad stwierdzenia i zaznaczyd przy każdym z nich jedną odpowiedź Respondenta „tak” lub „nie”+  

LP  
Tak Nie 

Nie 
pamiętam 

1 Przekazał(a) w deklaracji PIT za rok 2013 1% podatku na organizację pożytku publicznego 1□ 2□ 9□ 

2 Brał(a) udział w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 1□ 2□ 9□ 

3 Brał(a) udział w ostatnich wyborach do Sejmu i Senatu w 2011 1□ 2□ 9□ 

4 Brał(a) udział w ostatnich wyborach samorządowych w 2010 1□ 2□ 9□ 

5 Brał(a) udział w ostatnich wyborach prezydenckich w 2010 1□ 2□ 9□ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I14. Czy Pan(i) w trakcie ostatnich 12 miesięcy: 
*Ankieter: odczytad stwierdzenia i zaznaczyd przy każdym z nich jedną odpowiedź Respondenta „tak” lub „nie”+  

LP  Tak Nie Nie 
pamiętam 

1 przekazał(a) rzeczy, np. ubrania, książki, żywnośd na cele dobroczynne 1□ 2□ 9□ 

2 przekazał(a) pieniądze na organizacje kościelne lub charytatywne 1□ 2□ 9□ 

3 brał(a) udział w debacie/ spotkaniach publicznych (niezwiązanych z pracą zawodową) 1□ 2□ 9□ 

4 napisał(a) lub podpisała petycję 1□ 2□ 9□ 

5 zbierał(a) głosy pod petycją 1□ 2□ 9□ 

6 głosował(a) na projekt w ramach budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) 1□ 2□ 9□ 

7 zgłaszał(a) projekt w ramach budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) 1□ 2□ 9□ 

8 brał(a) udział w konsultacjach społecznych 1□ 2□ 9□ 

9 poszukiwał(a) informacji na temat decyzji podjętych przez władze lokalne 1□ 2□ 9□ 

10 poszukiwał(a) wyjaśnieo decyzji podjętych przez władze lokalne 1□ 2□ 9□ 

11 
brał(a) udział w pracach grupy złożonej tylko z mieszkaoców w celu rozwiązania lokalnego 
problemu 

1□ 2□ 9□ 

12 brał(a) udział w posiedzeniu rady miejskiej 1□ 2□ 9□ 

13 brała(a) udział w proteście, manifestacji 1□ 2□ 9□ 

14 brał(a) udział w obchodach rocznicowych 1□ 2□ 9□ 

15 brał(a) udział w zebraniach na poziomie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych 1□ 2□ 9□ 

16 korzystał(a) z oferty lokalnego domu kultury, ośrodka kultury, świetlicy, klubu osiedlowego 1□ 2□ 9□ 

17 brał(a) udział w zorganizowanym pokazie np. garnków, pościeli, sprzętu AGD 1□ 2□ 9□ 

18 brał(a) udział w pielgrzymce 1□ 2□ 9□ 

19 spotkał(a) się Pan(i) z przedstawicielami władz lokalnych (prezydentem, radnym) 1□ 2□ 9□ 

20 korzystał(a) z dostępu do informacji publicznej 1□ 2□ 9□ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I17. [KARTA I17] Czy widzi Pan(i) potrzebę powstania w Białymstoku Miejskiej Rady Seniorów, która opiniowałaby 
i inicjowałaby działania władz miasta, które dotyczą osób starszych? 
*Ankieter: Zaznacz jedną odpowiedź+ 

5□ 4□ 3□ 2□ 
zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

STYL ŻYCIA I SATYSFAKCJA ŻYCIOWA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OGÓLNE ZADOWOLENIE Z ŻYCIA  

ST1. [KARTA ST1] Czy ogólnie rzecz biorąc, jest Pan/Pani zadowolony(a) ze swego życia? 
*Ankieter: Jedna odpowiedź+ 

1□ Zadowolony(a)  
2□ Średnio zadowolony(a)  
3□ Niezadowolony(a)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ST2. [KARTA ST2] Co sądzi Pan(i) o możliwościach dokonywania zmian we własnym życiu?  
*Ankieter: Jedna odpowiedź+ 

1□ chciałbym jeszcze wiele rzeczy zmienid i wierzę, że przynajmniej w części mi się to uda 
2□ chciałbym coś jeszcze zmienid w swoim życiu, ale będzie to bardzo trudne 
3□ nic się w moim życiu już nie da zmienid 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ST3. [KARTA ST3] Jakie Pana/i zdaniem są najważniejsze problemy społeczne osób starszych w Białymstoku? 
[Ankieter: zaznacz wszystkie wskazane] 

1□ bariery architektoniczne na ulicach, niedostosowanie infrastruktury do osób starszych 
2□ niedobór mieszkao dostosowanych do seniorów 
3□ słaba dostępnośd informacji o istniejących formach pomocy dla osób starszych 
4□ ubóstwo 
5□ bieda 
6□ niepełnosprawnośd 
7□ brak opieki ze strony rodziny 
8□ choroby 
9□ przemoc wobec osób starszych 

10□ przestępczośd wobec osób starszych 
11□ samotnośd 
12□ utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych 
13□ utrudniony dostęp do usług opiekuoczych 
14□ brak akceptacji w środowisku lokalnym 
15□ nierównośd szans ze względu na wiek 
16□ nierównośd szans ze względu na wykształcenie 
17□ żebractwo 
18□ inne jakie…. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KORZYSTANIE I ZNAJOMOŚD INSTYTUCJI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KIZ1. Dla każdej z wymienionych usług/ instytucji publicznych w Białymstoku, proszę powiedzied,  

KIZ1_1 [KARTA KIZ1_1] czy korzystał(a) z niej/ nich Pan/i w ciągu ostatnich 12 miesięcy,  

KIZ1_2 [KARTA KIZ1_2] czy ma Pan(i)do nich łatwy dostęp ze swego miejsca zamieszkania 

 

Wyszczególnienie 
korzystanie 

KIZ1_1 

Dostępnośd 

Bardzo łatwy łatwy trudny Bardzo trudny 

Urząd Marszałkowski 
|_1_| tak  

|_2_| nie  
4□ 3□ 2□ 1□ 

Urząd miasta  
|_1_| tak  

|_2_| nie  
4□ 3□ 2□ 1□ 

Publiczna służba zdrowia 
|_1_| tak  

|_2_| nie  
4□ 3□ 2□ 1□ 

Komercyjna  opieka 
medyczna 

|_1_| tak  

|_2_| nie  
4□ 3□ 2□ 1□ 

Publiczna pomoc społeczna 
|_1_| tak  

|_2_| nie  
4□ 3□ 2□ 1□ 

Miejska oferta sportowo-
rekreacyjna 

|_1_| tak 

|_2_| nie  
4□ 3□ 2□ 1□ 

Komercyjna oferta sportowo-
rekreacyjna 

|_1_| tak  

|_2_| nie  
4□ 3□ 2□ 1□ 

Komunikacja miejska 
|_1_| tak  

|_2_| nie  
4□ 3□ 2□ 1□ 

Obiekty sakralne 
|_1_| tak  

|_2_| nie  
4□ 3□ 2□ 1□ 

Sklep z odzieżą, dostosowaną 
do Pana(i) potrzeb 

|_1_| tak  

|_2_| nie  
4□ 3□ 2□ 1□ 

Sklep z obuwiem, 
dostosowanym do Pana(i) 
potrzeb 

|_1_| tak  

|_2_| nie  
4□ 3□ 2□ 1□ 

Sklep spożywczy 
|_1_| tak  

|_2_| nie  
4□ 3□ 2□ 1□ 

Apteka 
|_1_| tak  

|_2_| nie  
4□ 3□ 2□ 1□ 

Poczta lub inne miejsce, 
gdzie można opłacid rachunki 

|_1_| tak  

|_2_| nie  
4□ 3□ 2□ 1□ 

Oddział banku 
|_1_| tak  

|_2_| nie  
4□ 3□ 2□ 1□ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KIZ2.[KARTA KIZ2] Czy w trakcie ostatnich 12 miesięcy: 
*Ankieter: Jedna odpowiedź w wierszu] 

  Często Zdarzyło się nigdy Nie pamiętam 
1 Załatwiał(a) Pan(i) jakąś sprawę urzędową 3□ 2□ 1□ 9□ 

2 Nie mógł(a) Pan(i) sprawnie, szybko i bez 
trudności załatwid jakiejś sprawy urzędowej 3□ 2□ 1□ 9□ 

3 
Musiał(a) Pan(i) szukad znajomości lub 
innych sposobów, aby załatwid jakąś sprawę 
urzędową 

3□ 2□ 1□ 9□ 

4 
Czuł(a) się Pan(i) całkowicie bezsilny/a i 
upokorzon(a) przy załatwianiu jakiejś sprawy 
urzędowej 

3□ 2□ 1□ 9□ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KIZ_3. [KARTA KIZ3] Poniżej znajdują się opinie innych starszych osób korzystających z urzędów. Proszę powiedzied na ile 
zgadza się Pan/i z ich opinią: 
*Ankieter: Jedna odpowiedź w wierszu] 

Nr  Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Ani tak ani 
nie 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

1 
Nie umiem odnaleźd się w tych nowoczesnych 
urzędach 

5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

2 
Czuję się zestresowany(a) kiedy muszę coś załatwid 
w urzędzie 

5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

3 
Nie radzę sobie z elektroniczną rejestracją w 
urzędzie (pobieranie numerka) 5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

4 Druki formularzy mają często zbyt małą czcionkę 5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

5 
Zawsze mogę liczyd w urzędzie na pomoc i 
życzliwośd urzędnika 

5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

6 
Seniorzy w urzędach powinni byd obsługiwani w 
pierwszej kolejności 5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KIZ_3a. Czy wie Pan(i): 

7 
jakie przysługują  ulgi z tytułu bycia emerytem w 
Polsce 

5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

8 jakie przywileje mają emeryci w Białymstoku 5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KIZ_4. [KARTA KIZ4] Jakich usług i produktów przeznaczonych specjalnie dla osób starszych brakuje, Pana(i) 
zdaniem, w Białymstoku?  
[Ankieter: Zaznacz wszystkie wskazane] 

LP Usługi i produkty ODP 

1 Usług opiekuoczych i pielęgniarskich dla osób starszych |__| 
2 Usług opieki hospicyjnej prowadzonej w domu chorego (paliatywna) |__| 
3 Usług opieki hospicyjnej |__| 
4 Poradni geriatrycznych (chorób osób starszych) |__| 
5 Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego |__| 
6 Zniżek, karnetów dla seniorów do kin, teatrów, muzeów  |__| 
7 Programów radiowych i telewizyjnych  |__| 
8 Zajęd w środowisku lokalnym, na osiedlu dla seniorów  |__| 
9 Miejsc przyjaznych seniorom np. kawiarnie, teatry |__| 

10 Centrum seniorów |__| 
11 Centrum osób niepełnosprawnych |__| 
12 Infolinii dla seniorów |__| 
13 Katalogu instytucji i organizacji ze specjalną ofertą skierowaną do seniorów |__| 
14 Informatora miejskiego dla seniorów |__| 
15 Usług turystycznych dostosowanych do seniorów  |__| 
16 Wydawnictw dla seniorów: książek, czasopism  |__| 
17 Zajęd sportowych i rekreacyjnych dla seniorów  |__| 
18 Sprzętu gospodarstwa domowego przystosowanego dla potrzeb osób starszych  |__| 
19 Oferty edukacyjnej dla seniorów  |__| 
20 Odzieży i obuwia  |__| 
21 Telefonów komórkowych  |__| 
22 Kosmetyków  |__| 
23 Portali internetowych  |__| 
24 Komputerów, tzw. senior PC  |__| 
25 Domów spokojnej starości (24-godzinnej opieki) |__| 

26 Domów dziennego pobytu |__| 

27 Domów kultury – z ofertą skierowaną do osób starszych |__| 

28 Klubów seniora |__| 

29 Rodzinnych domów seniora, tzn. w tego typu domach osoba starsza dzieli dom/mieszkanie z 
jakąś rodziną w zamian za towarzystwo i opiekę |__| 

30 Domów wzajemnej pomocy, tzn. osoby starsze mieszkają razem i nawzajem sobie pomagają |__| 

25 Innych usług i artykułów dla osób starszych. Jakich… 
 |__| 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WIZERUNEK LUDZI STARSZYCH 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KRES MŁODOŚCI, WIEK DOJRZAŁY I PRÓG STAROŚCI  

W1. Kiedy, Pana(i) zdaniem, mniej więcej w jakim wieku:  
   
1 kooczy się młodośd i zaczyna wiek dojrzały?  wpisz wiek 
2 kooczy się wiek dojrzały i zaczyna starośd?  wpisz wiek 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
W2. [KARTA W2] Przeczytam teraz opinie innych osób o ludziach starszych. Proszę powiedzied na ile zgadza się 
Pan(i) bądź nie zgadza z każdą z nich. 
 

Nr  
Zdecydowanie 

się zgadzam 
Raczej się 
zgadzam 

Ani się 
zgadzam ani 
nie zgadzam 

Raczej się nie 
zgadzam 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 

1 
Ludzie starsi są raczej obciążeniem dla 
społeczeostwa 

5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

2 są uzależnieni od pomocy innych ludzi 5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

3 
mają czas dla wnuków, podczas gdy rodzice 
intensywnie pracują 

5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

4 
podejmują decyzje samodzielnie i nie 
informują o nich mieszkaoców 

5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

5 
mają istotne doświadczenie i wiedzę, której 
brakuje ludziom młodszym 

5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

6 
leczenie ich pochłania więcej pieniędzy 
dlatego, że częściej i ciężej chorują 

5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

7 
są dobrymi sąsiadami, zwracają uwagę na 
to, co się dzieje w ich najbliższym otoczeniu 

5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

8 są uzależnieni od pomocy innych ludzi 5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

9 
pomagają finansowo swoim dzieciom, 
wnukom 

5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

10 
mają różne przywileje (np. zniżki na 
przejazdy komunikacji miejskiej) za które 
płacą inni podatnicy 

5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

11 
maja czas na zajęcie się działalnością 
społeczną np. w radzie swojego osiedla, w 
organizacji charytatywnej itd.  

5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 

12 
nie pracują w ogóle lub nie pracują 
wydajnie, nie przyczyniają się do rozwoju 
gospodarczego kraju 

5□ 4□ 3□ 2□ 1□ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POSIADANE SPRZĘTY I KOMPETENCJE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A1. Proszę powiedzied, które z wymienionych urządzeo lub usług Pani/i [A1a] posiada w domu i czy [A1b] osobiście korzysta 
z nich Pan/i w oraz [A1c] jak często [KARTA A1C]? 
*Ankieter: Zaznacz jedną odpowiedź w A1a., A1b. A1c] 
[Ankieter: A1c tylko gdy w A1b zaznaczona odp. 1 „tak”] 

 A1a. 
Posiada w 

domu 

A1b. 
Korzysta 
osobiście 

A1c.  
Jak często 

 

Tak Nie Tak Nie 

C
o
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en
n

ie
 

2-
3 

ra
zy

 w
 

ty
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n

iu
 

R
az
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 t
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3 

ra
zy
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R
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 m
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R
za

d
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az
 

w
 m

ie
si

ąc
u

 

 

1 
Połączenie z 
Internetem 1□ 2□ 1□ 2□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 9□ zadaj do A2 i A3 

2 komputer  1□ 2□ 1□ 2□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 9□  
3 Telefon komórkowy  1□ 2□ 1□ 2□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 9□ Zadaj A4 
4 Samochód osobowy 1□ 2□ 1□ 2□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 9□  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A2. Orientacyjnie, ile godzin tygodniowo poświęca Pan/i na korzystanie z Internetu? 

*Ankieter: Zapisz liczbę godzin+ 

 

|____|____|     

99. trudno powiedzied    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A3. Czy potrafi Pan/i za pośrednictwem internetu 
[Ankieter: Zaznacz jedną odpowiedź w wierszu] 

 A3. 
Tak Nie 

1 Korzystad z poczty elektronicznej (e-mail) 1□ 2□ 
2 Korzystad z administracji cyfrowej (urzędów itp.) 1□ 2□ 
3 Korzystad z serwisów społecznościowych 1□ 2□ 
4 Korzystad z telefonii internetowej (np. Skype GG) 1□ 2□ 
5 Korzystad z bankowości internetowej 1□ 2□ 
6 Dokonywad zakupów przez internet 1□ 2□ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A4. Czy potrafi Pan/i za pomocą telefonu komórkowego 
*Ankieter: Zaznacz jedną odpowiedź w wierszu+ 

 A4 
Tak Nie 

1 Odbierad SMS-y 1□ 2□ 
2 Wysyład SMS-y 1□ 2□ 
3 Robid zdjęcia 1□ 2□ 
3 Łączyd się z internetem 1□ 2□ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

METRYCZKA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

M1 Płed respondenta 1 - mężczyzna 
2 - kobieta 

M2 

M2 Proszę podad swój rok urodzenia 

 ............................................ 
M3 

M3 Jaki jest Pana(i) stan cywilny? 1.   kawaler/ panna 
2.   żonaty/ zamężna/ konkubinat 
3.   rozwiedziony(a)/ w separacji 
4.   wdowiec/ wdowa 

M4 

M4 Jakie jest Pana(i) wykształcenie, tzn. jaka 
szkołę ukooczył(a) Pan(i) jako ostatnią? 

1.   niepełne podstawowe 
2.   podstawowe 
3.   gimnazjum 
4.   zasadnicze zawodowe 

5.   średnie (liceum , technikum) 
6.   pomaturalne/ policealne 
7.   licencjat 
8.   wyższe 

M5 

M5 Czy obecnie pracuje Pan(i) zawodowo? 

wręcz kartę M5 

jedna odpowiedź 

1.   tak – jestem pracownikiem najemnym, zatrudnionym w firmie, 
przedsiębiorstwie na umowę o pracę lub kontrakcie 

M9 

2.   tak – prowadzę działalnośd gospodarczą na własny rachunek, jestem 
właścicielem/współwłaścicielem firmy lub pomagającym 
współmałżonkiem 

M7 

3.   tak – prowadzę własne gospodarstwo rolne/ właściciel lub 
współwłaściciel gospodarstwa rolnego/ pomagający współmałżonek 
w gospodarstwie rolnym 

M11 

  4.   nie – jestem bezrobotnym, aktualnie bez stałej pracy 
5.   nie – jestem emerytem 
6.   nie – jestem rencistą 
7.   nie – zajmuje się prowadzeniem gospodarstwa domowego, 

wychowywaniem dzieci/ gospodyni domowa 

M6 

M6 Czy w przeszłości był(a) Pan(i)...? 

wręcz kartę M6 

jedna odpowiedź 

1.   pracownikiem najemnym, zatrudnionym w firmie, przedsiębiorstwie 
na umowę o pracę lub kontrakcie 

M9 

2.   prowadziłem(am) działalnośd gospodarczą na własny rachunek, 
byłem(am) właścicielem/współwłaścicielem firmy lub pomagającym 
współmałżonkiem 

M7 

3.   prowadziłem(am) własne gospodarstwo rolne/ byłem(am) 
właścicielem lub współwłaścicielem gospodarstwa rolnego/ 
pomagającym współmałżonkiem w gospodarstwie rolnym 

M11 

4.   nigdy nie pracowałem(am) zawodowo M11 

M7 Jaki to rodzaj działalności? 

wręcz kartę M7 

jedna odpowiedź 

1.   specjalista/ wolny zawód: lekarz, prawnik, architekt, doradca 
finansowy, muzyk, pisarz, inne zawody artystyczne 

2.   właściciel firmy produkującej, handlowej lub usługowej: sklepu, 
hurtowni, warsztatu rzemieślniczego, ajent 

3.   hodowca, sadownik, przedsiębiorca rolny, pomagający 
współmałżonek 

M11 

M9 Jaki rodzaj pracy Pan(i) wykonuje/ 
wykonywał(a) i jakie zajmuje/ zajmował(a) 
Pan(i) stanowisko? 

wręcz kartę M9 

jedna odp. 

1.   kadra zarządzająca/ współzarządzająca najwyższego szczebla 
zarządzania w firmie lub przedsiębiorstwie. Członek Zarządu Firmy, 
Dyrektor Generalny, Prezes i Wiceprezes firmy lub Rady Nadzorczej, 
Minister, Wiceminister, Dyrektor Departamentu w ministerstwie 

2.   kadra zarządzająca/ współzarządzająca średniego i niższego szczebla 
w firmie lub przedsiębiorstwie. Dyrektor, kierownik: działu, biura, 
sekcji, niższego i średniego szczebla zarządzania 

3.   specjalista, samodzielny pracownik o wysokich kwalifikacjach, z 
wyższym wykształceniem: wolny zawód, doradca, konsultant, 
samodzielny pracownik naukowy, lekarz, ekonomista, prawnik, 
inżynier, nauczyciel, muzyk, literat itp. 

4.   pracownicy umysłowi/ biurowi/ administracji w firmie lub 
przedsiębiorstwie 

5.   pracownicy handlu i usług 
6.   brygadziści i technicy nadzoru pracowników fizycznych 
7.   robotnicy wykwalifikowani 
8.   robotnicy niewykwalifikowani i rolni 

M11 
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M11 Jak Pan(i) ocenia własną (swojej rodziny) 
sytuację materialną? 

jedna odpowiedź 

1.   powodzi mi się bardzo dobrze 
2.   powodzi mi się raczej dobrze 
3.   powodzi mi się znośnie, średnio 
4.   powodzi mi się raczej źle 
5.   powodzi mi się bardzo źle, jestem w ciężkiej sytuacji materialnej 

M12 

M12 W którym przedziale mieszczą się Pana(i) przeciętne, miesięczne 
dochody netto (na rękę)? Proszę policzyd wszystko razem, 
uwzględniając Pana(i) dochody z pracy stałej i prac dodatkowych oraz 
wszystkie inne dochody, takie jaka renty, emerytura, stypendia, 
dodatki, alimenty, zasiłki, dochody z wynajmu lub dzierżawy i innych 
źródeł. 

 

wręcz kartę M12  i pozostaw do pyt. M13;  jedna odpowiedź 

1.  2. 3.  4.  5. 
 

6. 7. 8. 9. 10. 
 

11. 12. 13. 14. 15. 
 

16. 17. 18. 19. 
 

0. brak dochodów            98. odmowa odp. 

M13 

M13 W którym przedziale mieszczą się łączne  dochody netto wszystkich 
członków Pana(i) gospodarstwa domowego?  
Proszę policzyd wszystko razem, uwzględniając dochody z pracy stałej i 
prac dodatkowych oraz wszystkie inne dochody, takie jaka renty, 
emerytura, stypendia, dodatki, alimenty, zasiłki, dochody z wynajmu 
lub dzierżawy i innych źródeł. 

 

pozostawiona  karta M12;  jedna odpowiedź 

1.  2. 3.  4.  5. 

 

6. 7. 8. 9. 10. 

 

11. 12. 13. 14. 15. 

 

16. 17. 18. 19. 

0. brak dochodów            98. odmowa odp. 

M14 

M14 Ile osób łącznie z Panem/Panią mieszka w Pana/i gospodarstwie 
domowym 

zapisz odpowiedź respondenta 

       |____|____| M15 

M15 Ile członków gospodarstwa nie ukooczyło 25 roku życia 

zapisz odpowiedź respondenta 
       |____|____| M16 

M16 Od ilu lat mieszka Pan/i w Białymstoku? 

Od którego roku 

zapisz odpowiedź respondenta 

    

    

  99. Od urodzenia 

M17 

M17 Jaka jest wielkośd miejscowości w której się Pan/i urodziła? 

zapisz odpowiedź respondenta 

wręcz kartę M17 

1   wieś 
2   miasto do 20tys mieszkaoców 
3   miasto 21-50tys mieszkaoców 
4   miasto 51-100tys mieszkaoców 
5   miasto 101-200tys mieszkaoców 
6   miasto 201-500tys mieszkaoców 
7    miasto powyżej 500tys mieszkaoców 

M18 

M18 Czy i w jakim stopniu interesuje się Pan(i) polityką? 

jedna odpowiedź 

wręcz kartę M18 

1 -  polityką zupełnie się nie interesuję, mam 
inne zainteresowania 
2 -  polityka mnie raczej nie interesuje, zwracam 
uwagę tylko na niektóre, wyjątkowo ważne 
wydarzenia, jak np. wybory, zmiana rządu 
3 -  raczej się interesuję polityką, staram się, 
żeby byd mniej więcej zorientowanym(a) co się 
w kraju dzieje 
4 -  bardzo się interesuję polityką, regularnie 
staram się śledzid wszystko, co się dzieje w życiu 
politycznym 

M18 

M19 Jak określił(a)by Pan(i) swoje poglądy polityczne?  
Czy są one ...? 

jedna odpowiedź 

wręcz kartę M19 

1 -  zdecydowanie lewicowe 
2 -  lewicowe 
3 -  centrolewicowe 
4 -  centroprawicowe 
5 -  prawicowe 
6 -  zdecydowanie prawicowe 
97 - trudno powiedzied 

M19 

M20 A jaki jest Pana(i) stosunek do wiary? 

jedna odpowiedź 

wręcz kartę M20 

1 -  wierzący(a) i regularnie praktykujący(a) 
2 -  wierzący(a) i nieregularnie praktykujący(a) 
3 -  wierzący(a) lecz niepraktykujący(a) 
4 -  niewierzący 

KONIEC 

 

DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONY CZAS, TO BYŁY JUŻ WSZYSTKIE NASZE PYTANIA 
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CZĘŚĆ DO WYPEŁNIENIA PRZEZ ANKIETERA I KOORDYNATORA 

X1 Uwagi dotyczące wywiadu: 

 

 

 

 

 

 

X2 ANKIETER: Oświadczam, że wywiad przeprowadziłem(am) osobiście z wylosowaną osobą 
 

czytelny podpis ankietera ................................................................... 

 

Wywiad przeprowadzono dnia ................................... 2014roku                 PN    WT    ŚR    CZ    PT    SO    N 

 

Ulica, na której zrealizowano wywiad: ..................................................................................................................... 

 

       Godzina zakooczenia wywiadu: |____|____| : |____|____| 
 

X3 KOORDYNATOR: Po dokładnym sprawdzeniu stwierdzam: 

1.   wywiad został przeprowadzony poprawnie, bez błędów 

2.   wywiad zawierał nieprawidłowości, błędy 

      czytelny podpis koordynatora .................................................................. 
 
 


