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P1. Na wstępie chciałbym/abym zapytać, czy użytkowane przez P. gospodarstwo…  

ANKIETER: ODCZYTAĆ… Zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi. 

 P1A. Rok 

… przejął/ęła P. po rodzicach lub innych krewnych,  1     

… przejął/ęła je P. w wyniku zawarcia małżeństwa,  2     

… kupił/a je P., 3     

… wziął/ęła P. w dzierżawę,  4     

czy też stał/a się P. jego użytkownikiem w inny sposób?  

Jaki (WPISAĆ)_____________________________________________  
5     

 

P1A. W którym to było roku? ANKIETER: Dla każdej odpowiedzi zaznaczonej w tabeli powyżej 

wpisać ROK w kolumnie P1A.  

 

P2. Ile hektarów ziemi obecnie P. UŻYTKUJE?  
 

WPISAĆ LICZBĘ HEKTARÓW :       
 

 

P3. Czy jest P. właścicielem: ANKIETER: ODCZYTAĆ… 

  liczba ha 

… całej UŻYTKOWANEJ ziemi, 1  

… NIE jest P. właścicielem/ką całości, bo część P. dodzierżawia 

[dopytać: Ile hektarów dodzierżawia?], 
2 

 

… jest P. właścicielem/ką większej powierzchni niż użytkuje, bo  

część oddał/a P. w dzierżawę?  

[dopytać: Ile hektarów oddał/a w dzierżawę?] 

3 

 

 

 

P3A. Czy poza UŻYTKOWANĄ ziemią jest P. właścicielem ziemi, której P. NIE UŻYTKUJE: 

ANKIETER: ODCZYTAĆ…  
  liczba ha 

… lasów 

[dopytać: Ile hektarów?], 
1 

 

… stawów 

[dopytać: Ile hektarów?], 
2 

 

… pastwisk 

[dopytać: Ile hektarów?], 
3 

 

… innych nieużytków? 

[dopytać: Ile hektarów?] 
4 

 

… czy też nie ma P. żadnych nieużytków? 5 
 

 

DATA PRZEPROWADZENIA WYWIADU 
   -   -   

(dd-mm-rr) 

WPISAĆ GODZINĘ ROZPOCZĘCIA WYWIADU 
   :   

(w układzie 24-godzinnym) 
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P4. A czy w ostatnich TRZECH latach wielkość użytkowanej przez P. ziemi zwiększyła się, 

zmniejszyła się, czy też nie było żadnych zmian? ANKIETER: [KARTA P4] Proszę o wskazanie 

wszystkich właściwych odpowiedzi.  

 liczba ha 

zwiększyła się, dostał/a P. w spadku, [dopytać: Ile hektarów?] 01  

zwiększyła się, dokupił/a P., [dopytać: Ile hektarów?] 02  

zwiększyła się, dodzierżawił/a P., [dopytać: Ile hektarów?] 03  

zmniejszyła się, sprzedał/a P., [dopytać: Ile hektarów?] 04  

zmniejszyła się, oddał/a P. w dzierżawę, [dopytać: Ile hektarów?] 05  

zmniejszyła się, zrezygnował/a P. z dzierżawy, [dopytać: Ile hektarów?] 06  

nie było żadnych zmian. 07  

Inna odpowiedź (WPISAĆ)___________________________________ 08  

 

P5. A czy w najbliższych TRZECH latach planuje P. zwiększyć lub zmniejszyć wielkość użytkowanej 

ziemi, czy też nie planuje P. żadnych zmian? ANKIETER: [KARTA P5] Proszę o wskazanie 

wszystkich właściwych odpowiedzi. 

 liczba ha 

zwiększyć, spodziewa się P. dostać w spadku, [dopytać: Ile hektarów?] 01  

zwiększyć, chce P. dokupić, [dopytać: Ile hektarów?] 02  

zwiększyć, chce P. dodzierżawić, [dopytać: Ile hektarów?] 03  

zmniejszyć, chce P. sprzedać, [dopytać: Ile hektarów?] 04  

zmniejszyć, chce P. oddać w dzierżawę, [dopytać: Ile hektarów?] 05  

zmniejszyć, chce P. zrezygnować z dzierżawy, [dopytać: Ile hektarów?] 06  

nie planuje P. żadnych zmian. 07  

Inna odpowiedź (WPISAĆ)__________________________________ 08  

(Trudno powiedzieć) 88  
 

P6. Czy zajmuje się P. uprawą, hodowlą, czy też zarówno uprawą, jak i hodowlą? Czy prowadzi P. 

ANKIETER: [KARTA P6] ODCZYTAĆ…   
 

… tylko jeden rodzaj produkcji zwierzęcej,  01 
PRZEJŚĆ DO P6B 

… kilka rodzajów produkcji zwierzęcej,  02 

… tylko jeden rodzaj produkcji roślinnej, 03 

ZADAĆ P6A 

… kilka rodzajów produkcji roślinnej, 04 

… jeden rodzaj produkcji roślinnej i jeden rodzaj produkcji zwierzęcej, 05 

… kilka rodzajów produkcji roślinnej i jeden rodzaj produkcji 

zwierzęcej, 
06 

… kilka rodzajów produkcji zwierzęcej i jeden rodzaj produkcji 

roślinnej, 
07 

… kilka rodzajów produkcji roślinnej i kilka rodzajów produkcji 

zwierzęcej. 
08 

Inna odpowiedź (WPISAĆ)___________________________________ 09 
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P6A. Co P. uprawia? ANKIETER: Wpisać do Tabeli poniżej każdy rodzaj uprawy i w każdym 

przypadku dopytać: Na ilu hektarach uprawia P. tę roślinę obecnie? Zapisać w odpowiedniej kolumnie. 

 

Lp. Rodzaj produkcji roślinnej (uprawy) 

Obecna liczba 

hektarów 

przeznaczonych 

pod uprawę  

P6A1. Przewidywany kierunek zmian 

areału uprawy w najbliższych 

TRZECH latach 

Bez 

zmian 
Zwiększenie Zmniejszenie 

1   1 2 3 

2   1 2 3 

3   1 2 3 

4   1 2 3 

5   1 2 3 

6   1 2 3 

7   1 2 3 

 

P6A1. A czy w najbliższych TRZECH latach zamierza P. zwiększyć, zmniejszyć lub pozostawić bez 

zmian areał ziemi przeznaczony pod zasiew? ANKIETER: Odczytywać kolejno wszystkie rodzaje 

produkcji roślinnej zapisane w tabeli w pyt. P6A. Zaznaczyć w odpowiedniej kolumnie tabeli powyżej. 

 

UWAGA: Pyt. P6B zadajemy tylko tym Respondentom, którzy prowadzą przynajmniej jeden 

rodzaj produkcji zwierzęcej, czyli udzielili odpowiedzi „01 - 02 lub 05 - 08" w pyt. P6.  

W przypadku odp. "03" lub "04" w pyt. P6 przechodzimy do pyt. P7. 

  

P6B. A co P. hoduje? ANKIETER: Wpisać do Tabeli poniżej każdy rodzaj hodowli i w każdym 

przypadku dopytać: Ile sztuk hoduje P. obecnie? Zapisać w odpowiedniej kolumnie. 

 

Lp. Rodzaj produkcji zwierzęcej (hodowli) 

Obecna ilość 

sztuk 

P6B1. Przewidywany kierunek zmian 

w hodowli w najbliższych TRZECH 

latach 

Bez 

zmian 
Zwiększenie Zmniejszenie 

1   1 2 3 

2   1 2 3 

3   1 2 3 

4   1 2 3 

5   1 2 3 

 

P6B1. A czy w najbliższych TRZECH latach zamierza P. zwiększyć, zmniejszyć lub pozostawić bez 

zmian wielkość hodowli? ANKIETER: Odczytywać kolejno wszystkie rodzaje produkcji 

zwierzęcej zapisane w tabeli w pyt. P6B. Zaznaczyć w odpowiedniej kolumnie tabeli powyżej. 
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UWAGA: Pyt. P6C, Pyt. P6D i Pyt. 6D1 zadajemy tylko tym Respondentom, którzy prowadzą 

przynajmniej jeden rodzaj produkcji roślinnej i przynajmniej jeden rodzaj produkcji zwierzęcej, 

czyli jest jakiś zapis zarówno w tabeli w Pyt. 6A, jak i w tabeli w Pyt. 6B.  

W innych przypadkach przechodzimy do pyt. P7. 
 

P6C. Jaką część produkcji roślinnej wykorzystuje P. do produkcji zwierzęcej? Proszę określić, mniej 

więcej, ile to jest procent. ANKIETER: Jeśli w ogóle nie wykorzystuje, wpisać „000”. 

   % 

 

P6D. Czy mógłby/mogłaby P. w przybliżeniu oszacować, jaki mniej więcej procent dochodów uzyskuje 

P. obecnie z produkcji roślinnej, a jaki z produkcji zwierzęcej? Zapisać w odpowiedniej kolumnie. 
 

Lp. Rodzaj produkcji 
Obecna struktura 

dochodów 

P6D1. Planowana struktura 

dochodów za mniej więcej 

TRZY lata 

1 Produkcja roślinna   

2 Produkcja zwierzęca   

Suma  100% 100% 

 

P6D1. A czy mógłby/mogłaby P. w przybliżeniu oszacować, jaki mniej więcej procent dochodów 

planuje P. uzyskać z produkcji roślinnej, a jaki z produkcji zwierzęcej za mniej więcej TRZY lata? 

Zaznaczyć w odpowiedniej kolumnie tabeli powyżej. 
 

P7. Czy w najbliższych TRZECH latach zamierza P. rozpocząć jakiś nowy rodzaj produkcji? 
 

Zamierzam rozpocząć nowy rodzaj produkcji (jaki?/jakie?) 

(WPISAĆ)________________________________________________________________ 1 

Nie zamierzam nic zmieniać  2 

(Trudno powiedzieć) 8 

 

P8. Czy P. lub ktoś z członków P. gospodarstwa domowego prowadzi lub planuje rozpocząć działalność 

agroturystyczną? ANKIETER: [KARTA P8]  

TAK, P. lub ktoś z członków P. gospodarstwa świadczy usługi 

agroturystyczne przynajmniej od 3 lat. 
1 

ZADAĆ P8A 
TAK, P. lub ktoś z członków P. gospodarstwa świadczy takie usługi, 

ale krócej niż 3 lata. 
2 

NIE, ani P., ani nikt z członków P. gospodarstwa nie świadczy takich 

usług, ale planuje P. lub planujecie rozpocząć taką działalność 

w ciągu najbliższych 3 lat. 

3 

PRZEJŚĆ DO P9 NIE, ani P., ani nikt z członków P. gospodarstwa nie świadczy usług 

agroturystycznych i nie planuje P./nie planujecie takiej 

działalności w najbliższej przyszłości. 

4 

(Trudno powiedzieć) 8 

 

P8A. Czy ogólnie rzecz biorąc dla P. jest to działalność dochodowa? 
 

Tak 1 

Nie 2 
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P9. Jaka jest w przybliżeniu wartość wszystkich maszyn i urządzeń rolniczych, które P. posiada?  

 

WPISAĆ KWOTĘ:      TYS. ZŁ 

 

P9A. A jaką wartość ma najdroższa maszyna lub urządzenie rolnicze w P. gospodarstwie rolnym?  

 

WPISAĆ KWOTĘ:      TYS. ZŁ 

 

P10. Czy w najbliższych TRZECH latach zamierza P. kupić jakieś maszyny lub urządzenia rolnicze? 

 

Tak 1 ZADAĆ P10A 

Nie 2 
PRZEJŚĆ DO P13 

(Trudno powiedzieć) 8 

 

P10A. Ile w przybliżeniu planuje P. wydać na te maszyny lub urządzenia rolnicze?  

 

WPISAĆ KWOTĘ:      TYS. ZŁ 

 (Trudno powiedzieć) 88888 

 

P11. Czy będą to maszyny lub urządzenia rolnicze: ANKIETER: ODCZYTAĆ … 
 

… tylko do produkcji roślinnej, 1 

… tylko do produkcji zwierzęcej, 2 

… czy też do produkcji roślinnej i do produkcji zwierzęcej? 3 

(Trudno powiedzieć) 8 
 

P12. Czy zamierza P. kupić maszyny lub urządzenia: ANKIETER: ODCZYTAĆ …  

 

… tylko fabrycznie nowe, 1 

… tylko używane, 2 

… zarówno fabrycznie nowe, jak i używane? 3 

(Trudno powiedzieć) 8 

 

P13. Czy w najbliższych TRZECH latach planuje P. wybudować jakieś nowe budynki gospodarcze lub 

zmodernizować istniejące? 
 

Tak 1 ZADAĆ P13A 

Nie 2 
PRZEJŚĆ DO P14 

(Trudno powiedzieć) 8 

 

P13A. Ile, w przybliżeniu, planuje P. wydać na te inwestycje?  
 

WPISAĆ KWOTĘ:      TYS. ZŁ 

 

 (Trudno powiedzieć) 88888 



7 

P14. Czy w najbliższych TRZECH latach planuje P. zwiększyć, zmniejszyć lub nie zmieniać zużycia 

nawozów sztucznych i środków ochrony roślin? Chodzi o orientacyjne, szacunkowe wielkości zużycia 

tych środków. Czy: ANKIETER: ODCZYTAĆ… 

… planuje P. zwiększenie ich zużycia, 1 

… planuje P. zmniejszenie ich zużycia, 2 

… nie planuje P. zmian w ich zużyciu? 3 

(Prowadzę gospodarstwo ekologiczne i nie stosuję żadnych środków chemicznych) 4 

(Trudno powiedzieć) 8 
 

P15. Jakie dochody uzyskuje P. z prowadzonej działalności rolniczej, włączając w to wszelkie dotacje i 

dopłaty? Proszę o orientacyjne oszacowanie całkowitych dochodów uzyskanych w poszczególnych 

latach, począwszy od roku 2014. Jakie mniej więcej dochody uzyskał/a P. w roku: 

 

 
ROK WPISAĆ KWOTĘ W TYS. ZŁ: 

1 2014 |___|___|___|___|___| 

2 2015 |___|___|___|___|___| 

3 2016 |___|___|___|___|___| 

 

P16. Czy obecnie, poza pracą we własnym gospodarstwie rolnym, … ANKIETER: [KARTA P16] 

ODCZYTAĆ… Zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi. 
 

… wykonuje P. jakieś usługi dla innych rolników,  01 

… prowadzi P. firmę, sklep, w którym sprzedaje P. swoje produkty rolne, 02 

… pracuje P. na własny rachunek poza rolnictwem,  03 

… wykonuje P. jakąś pracę najemną w kraju, 04 

… pracuje P. sezonowo za granicą, 05 

… nie wykonuje P. żadnej innej pracy zarobkowej? 06 

 

P16A. A czy obecnie otrzymuje P. jakąś rentę lub emeryturę pracowniczą, którą uzyskał/a P.  

z pracy poza rolnictwem? 

Tak 1 

Nie 2 

 

P17. Ile osób, łącznie z P., liczy P. gospodarstwo domowe? Chodzi o osoby zamieszkujące z P. 

i utrzymujące się ze wspólnych dochodów, dokładające się do wspólnych wydatków. 

 
 

WPISAĆ LICZBĘ OSÓB: 
  

UWAGA: W przypadku gospodarstwa 1 – osobowego przejść do pyt. P19. 
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P18. A czy ktoś z pozostałych członków P. gospodarstwa – poza P. – wykonuje obecnie jakąś pracę 

zarobkową lub uzyskuje dochody z innych źródeł, np. renty, emerytury, stypendium, 500+?  

Proszę o wskazanie wszystkich właściwych odpowiedzi. Czy obecnie ktoś:  

ANKIETER: [KARTA P18] ODCZYTAĆ…  
 

pracuje, pomaga w gospodarstwie rolnym przy uprawie 

roślin, prowadzeniu hodowli, 
01 

pracuje, pomaga w prowadzeniu działalności 

agroturystycznej, 
02 

pracuje, pomaga w prowadzeniu firmy, sklepu, w którym 

sprzedajecie własne produkty rolne, 
03 

wykonuje, pomaga w wykonywaniu usług dla innych 

rolników, 
04 

wykonuje pracę na własny rachunek poza rolnictwem, 05 

wykonuje pracę najemną w kraju,  06 

pracuje na stałe lub sezonowo za granicą,  07 

pobiera rentę, emeryturę, 500+ lub inne świadczenia pieniężne, 08 

czy też nikt nie wykonuje pracy zarobkowej i nie uzyskuje 

dochodów z innych źródeł. 
09 

 

UWAGA: W pyt. 19 odczytujemy tylko te punkty, które wskazują na źródła dochodów wskazane przez 

Respondenta w pyt. P8, P16, P16A i P18. W pozostałych punktach wpisujemy "000".  

Zawsze odczytujemy punkt 1 i 7. 
 

P19. A gdyby przyjąć, że obecne roczne ogólne dochody P. gospodarstwa domowego wynoszą 100%, 

to jaki ich procent, to dochody:  

ANKIETER: [KARTA P19] ODCZYTAĆ …  Procent  

… ze sprzedaży produktów rolnych, bez dotacji i dopłat unijnych, 01    

… z działalności agroturystycznej, 02    

… ze świadczonych usług rolniczych, 03    

… z pracy na własny rachunek poza rolnictwem, 04    

… z pracy najemnej wykonywanej w kraju, 05    

… z pracy wykonywanej za granicą, 06    

… ze świadczeń pieniężnych (rent, emerytur, 500+, stypendiów, 

zasiłków), 
07 

  
 

… z dotacji unijnych, w tym z dopłat bezpośrednich? 08    

 Suma = 100% 

 

UWAGA: Pyt. P20 zadajemy tylko tym Respondentom, których ktoś z członków gospodarstwa 

domowego pracuje obecnie w gospodarstwie rolnym: w pyt. P18, odp. "1", "2", "3", "4". Jeśli nikt 

nie pracuje, to wpisujemy "0" w pyt. P20 oraz w pyt. P20A i przechodzimy do pyt. P21  
 

P20. Proszę powiedzieć, ile w sumie osób z P. gospodarstwa domowego pracuje obecnie oprócz P. w 

tym gospodarstwie rolnym? Proszę także uwzględnić dzieci pomagające w gospodarstwie.  
 

WPISAĆ LICZBĘ OSÓB: 
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P20A. A ile łącznie dni w 2016 roku każda z tych osób pracowała w gospodarstwie?  

 

Osoba Liczba dni: 

1. osoba    

2. osoba    

3. osoba    

4. osoba    

5. osoba    

6. osoba    

7. osoba    

8. osoba    

9. osoba    

10. osoba    

11. osoba    

 

P21. A czy, biorąc pod uwagę ostatni rok, tzn. 2016, ktoś z innych krewnych lub sąsiadów nieodpłatnie 

pomagał P. w tym gospodarstwie w zamian za produkty rolne lub na zasadach odrobku? 

 

Nikt 0 PRZEJŚĆ DO P22 

Tak 

[dopytać: Ile łącznie osób?] ______________ 
1 ZADAĆ P21A 

 

P21A. A ile łącznie dni w 2016 roku pracowały w P. gospodarstwie te osoby (ta osoba)?  

 

WPISAĆ LICZBĘ DNI: 
     

 

P22. Czy, biorąc pod uwagę ostatni rok, tzn. 2016, zatrudniał/a P. do prac w gospodarstwie kogoś za 

pieniądze? 

 

Nie, nikogo 0 PRZEJŚĆ DO P23 

Tak 

[dopytać: Ile łącznie osób?] ______________ 
1 ZADAĆ P22A 

 

 

P22A. A ile łącznie dni w 2016 roku pracowały w P. gospodarstwie te osoby (ta osoba)?  

 

WPISAĆ LICZBĘ DNI: 
    

 

P22B. Ile w przybliżeniu wyniosły P. koszty zatrudnienia tych osób (tej osoby) w roku 2016?  

 

WPISAĆ KWOTĘ:     TYS. ZŁ 
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P23. A czy, biorąc pod uwagę ostatni rok, tzn. 2016, korzystał/a P. z usług jakichś firm do prac 

polowych w P. gospodarstwie rolnym (np. do sianokosów, zbierania zboża, ziemniaków, itp.)? 
 

Tak 1 ZADAĆ P23A 

Nie 2 PRZEJŚĆ DO P24 

 

P23A. Ile w przybliżeniu wyniosły P. koszty wynajęcia tych firm w 2016 roku? 
 

WPISAĆ KWOTĘ:     TYS. ZŁ 

 

P24. Czy w najbliższych TRZECH latach planuje P. wzrost, zmniejszenie lub pozostawienie bez zmian 

zatrudnienia domowników, rodziny i sąsiadów w swoim gospodarstwie rolnym? NIE ODCZYTYWAĆ 
 

Wzrost   

[dopytać: O ile osób? Zapisać w tabeli pod pyt. P24A w odpowiedniej kolumnie] 
1 

Zmniejszenie   

[dopytać: O ile osób? Zapisać w tabeli pod pyt. P24A w odpowiedniej kolumnie] 
2 

Pozostawienie bez zmian   3 

 

P24A. A czy w najbliższych TRZECH latach planuje P. wzrost, zmniejszenie lub pozostawienie bez 

zmian zatrudnienia pracowników najemnych w swoim gospodarstwie rolnym? NIE ODCZYTYWAĆ 

  

Wzrost   

[dopytać: O ile osób? Zapisać w tabeli poniżej w odpowiedniej kolumnie] 
1 

Zmniejszenie  

[dopytać: O ile osób? Zapisać w tabeli poniżej w odpowiedniej kolumnie] 
2 

Pozostawienie bez zmian  3 

 

TABELA ZAPISU ODPOWIEDZI: PYT. P24 I PYT. P24A 
 

 1. Wzrost zatrudnienia 2. Zmniejszenie zatrudnienia 

P24. domowników, rodziny i sąsiadów ……….. osób ……….. osób 

P24A. pracowników najemnych ……….. osób ……….. osób 

 

P25. A jeśli chodzi o firmy specjalistyczne, to czy planuje P. w najbliższych TRZECH latach korzystać 

z ich usług? 
 

Tak 1 ZADAĆ P25A 

Nie 2 
PRZEJŚĆ DO P26 

(Trudno powiedzieć) 8 

 

P25A. Proszę oszacować w przybliżeniu roczne koszty wynajęcia tych firm. 
 

WPISAĆ KWOTĘ:     TYS. ZŁ 

 (Trudno powiedzieć) 8888 
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P26. Czy w ciągu ostatnich TRZECH lat brał/a P. jakieś kredyty? Czy brał/a P. ...? [NIE CHODZI 

o dopłaty unijne. Dopytać o przybliżoną wartość.] 

 

  TAK [dopytać] Proszę podać jego przybliżoną wartość w tys. zł NIE 

1 kredyt inwestycyjny 1  2 

2 kredyt obrotowy 1  2 

3 kredyt konsumpcyjny 1  2 

4 pożyczkę prywatną 1  2 

 

P27. A czy w ciągu najbliższych TRZECH lat zamierza P. wziąć jakieś kredyty? Czy planuje P. 

wziąć ...? [Dopytać o przybliżoną wartość.] 

 

  TAK [dopytać] Proszę podać jego przybliżoną wartość w tys. zł NIE 

1 kredyt inwestycyjny 1  2 

2 kredyt obrotowy 1  2 

3 kredyt konsumpcyjny 1  2 

4 pożyczkę prywatną 1  2 

 

P28. Niektórzy rolnicy kupują maszyny, urządzenia, nawozy i inne środki produkcji raczej 

bezpośrednio u producentów, w wielkich hurtowniach, albo też na giełdach. Inni z kolei, raczej w 

lokalnych punktach sprzedaży, zrzeszeniach producentów, spółdzielniach, u sąsiadów i znajomych, itp. 

A gdzie P. przede wszystkim się zaopatruje? Czy mógłby/mogłaby P. oszacować, jaki mniej więcej 

procent P. ogółu zaopatrzenia w maszyny, urządzenia, nawozy i inne środki, jest kupowany:  

 

  Procent 

1 bezpośrednio u producentów, w wielkich hurtowniach, albo na giełdach  

2 
w lokalnych punktach sprzedaży, zrzeszeniach producentów, spółdzielniach, u sąsiadów i 

znajomych 
 

Suma  100% 

 

P29. Istnieją też różne sposoby sprzedaży przez rolników swoich produktów. Niektórzy sprzedają swoje 

produkty przede wszystkim w wielkich hurtowniach, na giełdach, albo przedstawicielom firm 

produkujących, eksportujących przetworzone produkty spożywcze. Inni sprzedają je raczej w lokalnych 

punktach sprzedaży, zrzeszeniach producentów, spółdzielniach, sąsiadom i znajomym, czy 

bezpośrednio konsumentom. A gdzie P. przede wszystkim sprzedaje swoje produkty? Czy 

mógłby/mogłaby P. oszacować, jaki mniej więcej procent P. ogółu sprzedaży, to sprzedaż: 

 

  Procent 

1 
w wielkich hurtowniach, na giełdach, albo przedstawicielom firm produkujących lub/i 

eksportujących przetworzone produkty spożywcze 
 

2 
w lokalnych punktach sprzedaży, zrzeszeniach producentów, spółdzielniach, sąsiadom i 

znajomym, czy bezpośrednio konsumentom 
 

 Suma  100% 
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P30. Jakie, P. zdaniem, umiejętności rolnika decydują przede wszystkim o tym, czy odniesie on sukces 

na dzisiejszym rynku, czy też nie? Z podanych opisów [ANKIETER: Wręczyć 9 karteczek z 

KOPERTY do pyt. P30] proszę wybrać NIE WIĘCEJ NIŻ TRZY, które P. zdaniem mają w 

obecnych czasach największy wpływ na osiągnięcie sukcesu w działalności rolniczej.  

 

Odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje rolnicze 01 

Pracowitość i chęć podjęcia ciężkiej pracy 02 

Rozeznanie na rynku produktów rolnych i ukierunkowanie produkcji na potrzeby rynku 03 

Zamiłowanie do pracy na roli 04 

Gotowość podjęcia ryzyka 05 

Umiejętność "kombinowania" i znajomości 06 

Dbałość o odpowiednią jakość produktów 07 

Umiejętność pogodzenia produkcji z dbałością o środowisko naturalne 08 

Nastawienie na produkcję tradycyjnych lokalnych wyrobów  09 

 

P31. Proszę powiedzieć, co bierze P. pod uwagę, podejmując decyzje o tym, co będzie P. produkować w 

gospodarstwie? Odpowiadając proszę posłużyć się kartą ANKIETER: [KARTA P31_32] opisującą, na 

ile BIERZE, czy też NIE BIERZE P. pod uwagę… ODCZYTAĆ… 

 

  

 

Zdecydo-

wanie 

tak 

Raczej 

tak 

Ani 

tak, ani 

nie 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie 

nie 

(Trudno 

powiedzieć) 

1 cenę produktów na rynku 1 2 3 4 5 8 

2 

koszty produkcji (konieczność 

zakupu specjalistycznego sprzętu, 

nawozów sztucznych, materiałów, 

itp.) 

1 2 3 4 5 8 

3 
pewność odbioru potwierdzoną 

umową, kontraktem, itp. 
1 2 3 4 5 8 

4 
możliwość sprzedaży poza umowami 

(prywatna sprzedaż, targowisko) 
1 2 3 4 5 8 

5 
wymogi odbiorców co do jakości 

żywności 
1 2 3 4 5 8 

6 ilość osób do pracy w P. rodzinie 1 2 3 4 5 8 

7 
możliwość zatrudnienia 

odpowiednich pracowników  
1 2 3 4 5 8 

8 
lokalne i rodzinne zwyczaje w 

produkcji 
1 2 3 4 5 8 

9 możliwość korzystania z kredytów 1 2 3 4 5 8 

10 

możliwość zatrucia gleby i wody 

nawozami sztucznymi, odpadami 

produkcji zwierzęcej, itp. 

1 2 3 4 5 8 
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P32. ANKIETER: [KARTA P31_32] Posługując się tą samą kartą, proszę powiedzieć, czy w sytuacji 

trwale pogarszającej się opłacalności produkcji rolnej byłby/aby P. gotów/owa…  

[Odczytać kolejno stwierdzenia.] 

 

  

 

Zdecydo-

wanie 

tak 

Raczej 

tak 

Ani 

tak, ani 

nie 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie 

nie 

(Trudno 

powiedzieć) 

1 
sprzedać lub wydzierżawić część 

gospodarstwa 
1 2 3 4 5 8 

2 
ograniczyć wydatki rodziny do 

niezbędnego minimum 
1 2 3 4 5 8 

3 zrezygnować z kształcenia dzieci 1 2 3 4 5 8 

4 
sprzedać część maszyn i urządzeń 

gospodarskich  
1 2 3 4 5 8 

5 
sprzedać część wyposażenia domu 

mieszkalnego 
1 2 3 4 5 8 

6 zaciągnąć pożyczkę 1 2 3 4 5 8 

7 

zwiększyć ilość pracy swojej i 

członków rodziny w gospodarstwie 

rolnym 

1 2 3 4 5 8 

8 
podjąć dodatkowe prace poza 

rolnictwem 
1 2 3 4 5 8 
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P33. Przeczytam teraz P. kilkanaście stwierdzeń dotyczących niektórych spraw związanych z prowadzeniem działalności rolniczej i w ogóle, z 

prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Czy ze stwierdzeniem ANKIETER: [KARTA P33] ODCZYTAĆ… zgadza się P, czy też nie zgadza się.  

 

 
Zdecydowanie 

się zgadzam 

Raczej się 

zgadzam 

Ani się zgadzam, 

ani się nie zgadzam 

Raczej się nie 

zgadzam 

Zdecydowanie się 

nie zgadzam 

(Trudno 

powiedzieć) 

1 

W dzisiejszej sytuacji najlepiej gospodarstwo rolne 

sprzedać, a pieniądze ze sprzedaży włożyć do banku 

albo zainwestować w jakiś interes i z tego żyć. 

1 2 3 4 5 8 

2 

Gdybym miał/a możliwość rozpoczęcia życia 

zawodowego od nowa, to zostałbym/abym ponownie 

rolnikiem. 

1 2 3 4 5 8 

3 

Biorąc pod uwagę członkostwo Polski w Unii 

Europejskiej, to polityka władz naszego państwa wobec 

wsi i rolnictwa jest zła. 

1 2 3 4 5 8 

4 

W dzisiejszych czasach bycie właścicielem 

gospodarstwa rolnego to przede wszystkim poczucie 

pracy na swoim i możliwość realizowania swoich 

zamierzeń, ale i odpowiedzialność za losy 

gospodarstwa, konieczność planowania jego rozwoju i 

zwiększenia wysiłku. 

1 2 3 4 5 8 

5 

Dzisiaj rolnikiem czuje się przede wszystkim ten, który 

przejął gospodarstwo w spadku po rodzicach, a 

posiadanie ziemi, maszyn, czy zwierząt daje mu 

poczucie bezpieczeństwa i niezależności. 

1 2 3 4 5 8 

6 

Obecnie bycie właścicielem gospodarstwa rolnego 

wiąże się z poczuciem niższości, ciężką i beznadziejną 

pracą, byciem niewolnikiem u siebie. 

1 2 3 4 5 8 
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Zdecydowanie 

się zgadzam 

Raczej się 

zgadzam 

Ani się zgadzam, 

ani się nie zgadzam 

Raczej się nie 

zgadzam 

Zdecydowanie się 

nie zgadzam 

(Trudno 

powiedzieć) 

7 

Dzierżawa nie jest dobrym rozwiązaniem, bo jest się 

uzależnionym warunkami kontraktu, łatwo można 

popaść w zadłużenie, nie ma motywacji do tego, aby 

dbać o ziemię. 

1 2 3 4 5 8 

8 

Obecnie sytuacja rolnika i sytuacja jakiegoś innego 

przedsiębiorcy niczym się nie różnią. Jeden i drugi 

pracują "na własny rachunek", muszą podejmować 

ryzyko, muszą umieć sprzedać własne produkty. 

1 2 3 4 5 8 

9 

W dzisiejszych czasach rolnik musi się więcej 

napracować niż właściciel jakiegoś innego 

przedsiębiorstwa, a i tak uzyskuje mniejsze dochody 

i mniejsze uznanie społeczne. 

1 2 3 4 5 8 

10 
Zostałem/am rolnikiem, bo otrzymałem/am ziemię 

w spadku po rodzicach. 
1 2 3 4 5 8 

11 
Chciałem/am zostać rolnikiem, bo podobała mi się ta 

praca, miałem/am zamiłowanie do ziemi. 
1 2 3 4 5 8 

12 

Chciałem/am zostać rolnikiem, bo ten zawód daje 

możliwości pracy na swoim, wymaga samodzielności, 

podejmowania decyzji i brania na siebie ryzyka. 

1 2 3 4 5 8 

13 

Pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach powinni 

mieć takie samo prawo decydowania o losach 

przedsiębiorstwa, jak właściciele tych przedsiębiorstw. 

1 2 3 4 5 8 

14 

Właściciel przedsiębiorstwa w którym trwa strajk 

powinien mieć prawo zatrudnienia kogoś w miejsce 

strajkujących pracowników. 

1 2 3 4 5 8 

15 

Właściciele przedsiębiorstw powinni zarabiać więcej 

aniżeli pracownicy zatrudnieni w tych 

przedsiębiorstwach.  

1 2 3 4 5 8 
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P34. A teraz przeczytam P. kilka stwierdzeń dotyczących P. życia codziennego i zwyczajów ANKIETER: [KARTA P34]. Chciałbym/abym zapytać, jak 

często… ODCZYTAĆ… 
 

 
Co najmniej 

kilka razy w 

tygodniu 

Mniej więcej raz 

w tygodniu 

Dwa-trzy 

razy w 

miesiącu 

Mniej więcej 

raz w 

miesiącu 

Kilka razy w 

roku 

Mniej więcej raz 

w roku lub 

rzadziej 

Nigdy 

1  ogląda P. telewizję 01 02 03 04 05 06 07 

2  zajmuje się P. swoim hobby 01 02 03 04 05 06 07 

3  odwiedza P. rodzinę 01 02 03 04 05 06 07 

4  robi P. jakieś rzeczy społecznie 01 02 03 04 05 06 07 

5  chodzi P. do restauracji na obiad z rodziną 01 02 03 04 05 06 07 

6  chodzi P. do restauracji w celach towarzyskich 

ze znajomymi 
01 02 03 04 05 06 07 

7  umawia się P. w restauracji w celach 

zawodowych 
01 02 03 04 05 06 07 

8  rekreacyjnie uprawia P. jakiś sport 01 02 03 04 05 06 07 

9  chodzi P. do dentysty 01 02 03 04 05 06 07 

10  przeprowadza P. okresowe badania zdrowotne 01 02 03 04 05 06 07 

11  spożywa P. na obiad ryby 01 02 03 04 05 06 07 

12  pije P. soki i spożywa surowe owoce 01 02 03 04 05 06 07 

13  słucha P. muzyki poważnej 01 02 03 04 05 06 07 

14  chodzi P. do teatru 01 02 03 04 05 06 07 

15  przyjmuje P. znajomych w domu 01 02 03 04 05 06 07 

16  rozmawia P. z sąsiadami przed domem 01 02 03 04 05 06 07 

17  czyta P. książki 01 02 03 04 05 06 07 

18  przegląda P. wiadomości lokalne w internecie 01 02 03 04 05 06 07 

19  przegląda P. kursy akcji giełdowych 01 02 03 04 05 06 07 

20  przegląda P. ceny produktów rolnych na 

giełdach towarowych 
01 02 03 04 05 06 07 

21  uczestniczy P. w nabożeństwach 01 02 03 04 05 06 07 

22  korzysta P. z poczty elektronicznej (e-mail) 01 02 03 04 05 06 07 
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P35. Czy w ostatnich TRZECH latach korzystał/a P. z jakichś dotacji i dopłat bezpośrednich 

oferowanych rolnikom przez Unię Europejską?  

 

Tak 1 ZADAĆ P35A 

Nie 2 PRZEJŚĆ DO P36 

 

P35A. Proszę określić w przybliżeniu wartość tych środków średnio w skali roku w tysiącach 

złotych:. 

 

WPISAĆ KWOTĘ:     TYS. ZŁ 

 

P36. Ludzie różnie oceniają przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Proszę powiedzieć, która 

z poniższych opinii jest najbardziej bliska temu, co sądzi P. w tej sprawie? 

ANKIETER: [KARTA P36] ODCZYTAĆ… 

 

Na wejściu do Unii skorzystali wszyscy rolnicy,  

bo jest ułatwiony dostęp do środków finansowych. 1 

Na wejściu do Unii skorzystali tylko ci,  

którzy mają duże i nowoczesne gospodarstwa. 
2 

Na wejściu do Unii skorzystali tylko ci, którzy mają małe i słabe 

gospodarstwa, bo dostali do ręki jakieś pieniądze z dopłat. 
3 

Na wejściu do Unii stracili wszyscy. 4 

(Trudno powiedzieć) 8 

 

P37. Jakiej wielkości, P. zdaniem, powinno być gospodarstwo rolne, aby przeciętna rodzina mogła 

w nim pracować i tylko z tej pracy żyć godziwie ? 

 

WPISAĆ LICZBĘ HEKTARÓW:    

(Trudno powiedzieć)                    888 

 

P38. A w jaki sposób, P. zdaniem, rolnicy powinni rozwiązywać problem wyposażenia swojego 

gospodarstwa w maszyny? ANKIETER: [KARTA P38] TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ 

 

Rolnik powinien posiadać na własność wszystkie maszyny, 

nawet jeśli używa ich tylko od czasu do czasu. 
1 

Rolnik powinien posiadać na własność tylko te maszyny, 

których używa na co dzień, natomiast pozostałe kupować 

i użytkować wspólnie z innymi rolnikami. 

2 

Rolnik powinien posiadać na własność tylko te maszyny, 

których używa na co dzień, pozostałe zaś wynajmować od 

innych rolników.  

3 

Rolnik może nie posiadać na własność żadnych maszyn, 

a wszystkie usługi zlecać innym. 
4 

(Trudno powiedzieć) 8 
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P39. Jak często w prowadzeniu gospodarstwa rolnego korzysta P.: ANKIETER: [KARTA P39] 

ODCZYTAĆ… 

 

Co 

najmniej 

kilka razy 

w tygodniu 

Mniej 

więcej 

raz w 

tygodniu 

Dwa-trzy 

razy w 

miesiącu 

Mniej 

więcej raz 

w 

miesiącu 

Kilka 

razy w 

roku 

Mniej 

więcej raz 

w roku lub 

rzadziej 

Nigdy 

1 
z porad, opinii sąsiadów, 

przyjaciół, znajomych 
01 02 03 04 05 06 07 

2 
z porad, opinii fachowców ze 

służby rolnej, weterynaryjnej 
01 02 03 04 05 06 07 

3 
z obserwacji innych 

gospodarzy 
01 02 03 04 05 06 07 

4 
z fachowych czasopism, 

prasy, książek 
01 02 03 04 05 06 07 

5 z programów w radiu lub TV 01 02 03 04 05 06 07 

6 z internetu 01 02 03 04 05 06 07 

7 

z programów komputerowych 

pomocnych w zarządzaniu 

gospodarstwem rolnym 

01 02 03 04 05 06 07 

 

P40. A czy w związku z prowadzeniem przez P. gospodarstwa rolnego, spotykał/a się P. z 

przedstawicielami następujących instytucji? ANKIETER: [KARTA P40] Czy był to 

przedstawiciel... ODCZYTAĆ… 

 Tak,  

wiele razy 

Tak,  

tylko raz 

Nie,  

nigdy 

1 Inspekcji Weterynaryjnej  1 2 3 

2 Państwowej Inspekcji Sanitarnej  1 2 3 

3 
Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa  
1 2 3 

4 
Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych  
1 2 3 

5 Inspekcji Handlowej 1 2 3 

 

P41. Rolnicy na świecie w różny sposób walczą o swoje interesy. Różne organizacje mają rozmaite 

koncepcje takiej walki. Chciałbym/abym się dowiedzieć jakie, P. zdaniem, formy takiej walki mogą 

przynieść rolnikom największe korzyści? ANKIETER: [KARTA P41] TYLKO JEDNA 

ODPOWIEDŹ 

 

Blokady dróg, demonstracje, blokady przejść granicznych, okupowanie budynków. 1 

Dyskusje i naciski na posłów, senatorów, członków wojewódzkich sejmików. 2 

Organizowanie się rolników, zakładanie związków producentów, spółdzielni w celu 

uniezależnienia się od pośredników. 3 

Nie ma sensu robić czegokolwiek, i tak zrobią z nami co chcą. 4 

(Trudno powiedzieć) 8 
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P42. Czy, P. zdaniem, istnieją jakieś organizacje, o których można powiedzieć, że bronią interesów 

rolników?  

Tak  

[Dopytać o nazwę] _______________________________________________________ 

1 

Nie, nie znam takich organizacji. 2 

Trudno powiedzieć, nie wiem czy są takie organizacje. 8 

 

P43. A czy należy P. aktualnie do takich organizacji jak związki producentów, grupy producenckie, 

spółdzielnie, itp.?  

Tak  

[Dopytać o pełną nazwę] _________________________________________________ 

1 

Nie 2 

 

P44. Czy obecnie należy P. do jakichś organizacji, takich jak partie polityczne czy związki 

zawodowe?  

Tak  

[Dopytać o pełną nazwę] _________________________________________________ 

1 

Nie 2 

 

P44A. A czy w przeszłości należał P. do jakichś organizacji takich jak partie polityczne czy związki 

zawodowe?  

Tak  

[Dopytać o nazwę] _______________________________________________________ 

1 

Nie 2 

 

P45. A czy obecnie lub w przeszłości pełnił/a P. jakieś funkcje społeczne? Na przykład: 

ANKIETER: [KARTA P45] 

  

...ODCZYTAĆ… 

Pełni 

obecnie 

Kiedyś pełnił/a, 

ale obecnie nie 

pełni 

Nigdy nie 

pełnił/a 

1 Sołtysa 1 2 3 

2 Radnego/ej 1 2 3 

3 
Funkcje wykonawcze w instytucjach władzy 

lokalnej (sekretarz gminy, wójt, naczelnik) 
1 2 3 

4 
Funkcje w organizacjach rolniczych (prezes, 

członek zarządu kółka rolniczego, spółdzielni) 
1 2 3 

5 

Funkcje w zrzeszeniach o charakterze lokalnym 

(ochotnicza straż pożarna, koło gospodyń 

wiejskich, itp.) 

1 2 3 

6 
Funkcje w organizacjach parafialnych (rada 

parafii, parafialne organizacje charytatywne, itp.) 
1 2 3 

7 
Członka, sekretarza, przewodniczącego/ej 

komitetu budowy szkoły, drogi, itp. 
1 2 3 

8 
Funkcje w partiach politycznych i związkach 

zawodowych 
1 2 3 

9 
Funkcje w zrzeszeniach o charakterze 

ponadlokalnym (PCK, itp.) 
1 2 3 
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P46. Przeczytam teraz P. kolejnych kilkanaście stwierdzeń dotyczących niektórych spraw związanych z prowadzeniem działalności rolniczej i w ogóle, z 

prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Czy ze stwierdzeniem… ANKIETER: [KARTA P46] ODCZYTAĆ… zgadza się P, czy też nie zgadza 

się?  

 

 
Zdecydowanie 

się zgadzam 

Raczej się 

zgadzam 

Ani się zgadzam, ani 

się nie zgadzam 

Raczej się nie 

zgadzam 

Zdecydowanie się 

nie zgadzam 

(Trudno 

powiedzieć) 

1 

Dzierżawa jest dobrym rozwiązaniem, bo daje 

możliwość użytkowania ziemi bez konieczności 

przejmowania jej na własność. 

1 2 3 4 5 8 

2 

Dzierżawa jest dobrym rozwiązaniem, bo daje 

większe możliwości efektywnego wykorzystania 

posiadanych maszyn i zwiększenia produkcji.  

1 2 3 4 5 8 

3 
Dzięki możliwości dzierżawy łatwiej rozpocząć 

działalność młodym rolnikom. 
1 2 3 4 5 8 

4 

Nie chciałem/am zostać rolnikiem, ale nie było 

nikogo innego do pracy w naszym gospodarstwie 

i rodzice się tego domagali. 

1 2 3 4 5 8 

5 

Nie chciałem/am zostać rolnikiem, ale nie 

mogłem/am dostać innej pracy, więc 

zostałem/am w gospodarstwie. 

1 2 3 4 5 8 

6 

Nie mam nic przeciw temu, aby ktoś z mojej 

najbliższej rodziny podjął pracę za pieniądze u 

innego rolnika. 

1 2 3 4 5 8 

7 

Gdyby zepsuł mi się sprzęt rolniczy, to nie 

pożyczałbym/abym go od innego rolnika, a 

skorzystałbym/abym z usług firmy 

specjalistycznej. 

1 2 3 4 5 8 

8 

Rolnicy w Polsce stosują często zakazane 

praktyki w produkcji żywności po to, żeby 

uzyskać większe dochody. 

1 2 3 4 5 8 
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Zdecydowanie 

się zgadzam 

Raczej się 

zgadzam 

Ani się zgadzam, ani 

się nie zgadzam 

Raczej się nie 

zgadzam 

Zdecydowanie się 

nie zgadzam 

(Trudno 

powiedzieć) 

9 

Aby utrzymać się na rynku i osiągnąć jakieś 

dochody, czasami musi się stosować zakazane 

praktyki w produkcji żywności. 

1 2 3 4 5 8 

10 

Często jemy to, co produkujemy w naszym 

gospodarstwie, bo nasze produkty są dużo lepszej 

jakości niż te, które można dostać w sklepie. 

1 2 3 4 5 8 

11 

Aby zaoszczędzić trochę na żywności, często 

jemy to, co produkujemy w naszym 

gospodarstwie. 

1 2 3 4 5 8 

12 
Dla zdrowia jestem gotów/gotowa zrezygnować 

z pewnych potraw, nawet jeśli mi smakują. 
1 2 3 4 5 8 

13 
Zwracam uwagę na to, co jem, bo nie chcę 

przybrać na wadze. 
1 2 3 4 5 8 

14 
Zazwyczaj jem tylko takie potrawy, które dobrze 

znam. 
1 2 3 4 5 8 

15 
System polityczny w Polsce działa tak, jak 

powinien. 
1 2 3 4 5 8 

16 
Ogólnie biorąc, nasze społeczeństwo urządzone 

jest sprawiedliwie.  
1 2 3 4 5 8 

17 
W Polsce każdy ma dzisiaj mniej więcej równe 

szanse, aby być bogatym i szczęśliwym. 
1 2 3 4 5 8 
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P47. Czy w ostatnich TRZECH latach uczęszczał/a P. na jakiś kurs: 

ANKIETER: ODCZYTAĆ… 
 

 Tak Nie 

1  nowych metod produkcji rolnej 1 2 

2  nowych metod zarządzania gospodarstwem 1 2 

3  języków obcych 1 2 

4  komputerowy 1 2 

5  innych umiejętności, przydatnych w pracy w gospodarstwie rolnym?  

[Dopytać o nazwę] _________________________________________________ 
1 2 

 

P48. A czy do obsługi P. gospodarstwa rolnego używa P. komputera?  
 

Tak 1 ZADAĆ P48A i P48B 

Nie 2 PRZEJŚĆ DO P49 

 

P48A. A czy wykorzystuje P.: ANKIETER: ODCZYTAĆ… [KARTA P48A]  

 

  
Tak, standardowe, 

kupione 

w sklepie 

Tak, specjalnie 

stworzone 

dla mojego gospodarstwa 

Nie 

1 arkusz kalkulacyjny typu Excel 1 2 3 

2 oprogramowanie wspomagające   

produkcję roślinną 
1 2 3 

3 oprogramowanie wspomagające 

produkcję zwierzęcą 
1 2 3 

4 oprogramowanie do zarządzania 

produkcją i technologią w gospodarstwie 
1 2 3 

5 oprogramowanie - system precyzyjnego 

rolnictwa 
1 2 3 

6 Inne jakie? ______________________ 1 2 3 
 

P48B. Kto najczęściej obsługuje ten program komputerowy/te programy komputerowe w P. 

gospodarstwie ? ANKIETER: ODCZYTAĆ… 

Pan/Pani 1 

Ktoś z rodziny 2 

Wynajęty pracownik 3 

Różne osoby 4 

P49. Czy zna P. jakiś język obcy, w którym może się P. porozumieć?  
 

Tak  

[Dopytać jaki?] _________________________ 

1 

Nie 2 
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P50. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się w P. gospodarstwie domowym, że ... 

ANKIETER: ODCZYTAĆ… 

 

 Zdarzały się takie 

sytuacje 

Nie było takich 

sytuacji 

(Trudno 

powiedzieć) 

1 
… nie starczało pieniędzy na zakup żywności 

lub ubrania 
1 2 8 

2 

… nie starczało pieniędzy na pokrycie 

wydatków związanych z leczeniem i opieką 

lekarską członków gospodarstwa domowego 

1 2 8 

3 

… nie starczało pieniędzy na pokrycie kosztów 

kształcenia się członków gospodarstwa 

domowego 

1 2 8 

4 

… nie starczało pieniędzy na pokrycie 

świadczeń mieszkaniowych (czynsz, prąd, 

woda, gaz, itp.) 

1 2 8 

 

P51. Jak często czerpie P. informacje na temat tego, co się dzieje w P. miejscowości, gminie... 

ANKIETER: [KARTA P51] ODCZYTAĆ…  

 

 

Co 

najmniej 

kilka 

razy w 

tygodniu 

Mniej 

więcej 

raz w 

tygodniu 

Dwa-trzy 

razy w 

miesiącu 

Mniej 

więcej raz 

w 

miesiącu 

Kilka 

razy w 

roku 

Mniej 

więcej raz 

w roku 

lub 

rzadziej 

Nigdy 

1 od członków rodziny, znajomych 01 02 03 04 05 06 07 

2 od sołtysa 01 02 03 04 05 06 07 

3 od księży 01 02 03 04 05 06 07 

4 od innych mieszkańców 01 02 03 04 05 06 07 

5 z lokalnej prasy 01 02 03 04 05 06 07 

6 z ulotek, plakatów, obwieszczeń 01 02 03 04 05 06 07 

7 ze stron internetowych gminy 01 02 03 04 05 06 07 

8 
z innych lokalnych portali 

internetowych 
01 02 03 04 05 06 07 

9 
z Facebooka lub innych sieci 

społecznościowych 
01 02 03 04 05 06 07 

10 
z innych źródeł (jakich?) 

WPISAĆ: __________________ 
01 02 03 04 05 06 07 
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P52. Przeczytam teraz dwie opinie. Proszę wybrać tę, która jest bliższa P. poglądom. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać. 1 

W kontaktach z ludźmi ostrożności nigdy za wiele. 2 

(Trudno powiedzieć) 8 

 

P53. A która z tych opinii jest bliższa P. poglądom?  

 

Działając wspólnie z innymi ludźmi można więcej osiągnąć niż samemu. 1 

Współpraca z innymi ludźmi rzadko przynosi pożądane efekty. 2 

(Trudno powiedzieć) 8 

 

P54. Proszę sobie wyobrazić, że wygrał/a P. na loterii 100 tys. zł. Jaką część tej kwoty 

zainwestowałby/aby P. w rozwój gospodarstwa rolnego, jaką część ewentualnie w inny, własny 

biznes poza rolnictwem, jaką ulokowałby/aby P. na przykład w banku, a jaką przeznaczyłby/aby P. 

na przykład na modernizację domu, bieżące przyjemności lub pomoc dzieciom? Proszę podać 

odpowiednią kwotę w przypadku każdej możliwości.  

ANKIETER: [KARTA P54] ODCZYTAĆ… 

 

 

1 

 

Rozwój gospodarstwa rolnego 

    

tys. zł 

 

2 

 

Zainwestowanie w inny, własny biznes 

poza rolnictwem 

    

tys. zł 

 

3 

 

Oszczędności (np. w banku) 

    

tys. zł 

 

4 

 

Budowa, modernizacja budynku 

mieszkalnego 

    

tys. zł 

 

5 

 

Bieżące przyjemności 

    

tys. zł 

 

6 

 

Pomoc finansowa dzieciom 

    

tys. zł 

 

SUMA = 100 TYS. ZŁ 
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P55. A teraz proszę sobie wyobrazić, że otrzymał/a P. dwie propozycje rozwoju P. gospodarstwa 

rolnego.  

- Pierwsza propozycja daje gwarancje, że P. gospodarstwo nie upadnie, ale początkowo będzie 

przynosić niewielkie dochody, przy czym w dłuższym okresie możliwy jest stopniowy ich 

wzrost.  

- Natomiast druga propozycja daje możliwość szybkiego zarobienia dużych pieniędzy, ale nie 

daje gwarancji utrzymania się gospodarstwa na rynku i stopniowego rozwoju w przyszłości.  

 

Którą propozycję wybrałby/aby P.? ANKIETER: [KARTA P55] 

 

Pierwsza propozycja 1 

Druga propozycja 2 

(Trudno powiedzieć) 8 

 

P56. Czy gdyby P. miał/a wystarczająco dużo pieniędzy, by żyć dostatnio do końca życia, to czy 

pracowałby/aby P. nadal, czy przestałby/aby P. pracować?  
 

 

Pracowałbym/abym nadal 1 

Przestałbym/abym pracować 2 

(Trudno powiedzieć) 8 
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P57. Odczytam P. jeszcze stwierdzenia dotyczące spraw związanych z życiem osobistym i poglądami. O każdym ze stwierdzeń proszę powiedzieć, na ile ono 

P. dotyczy lub nie dotyczy. [KARTA P57]. Proszę wskazać odpowiednią liczbę od 1 do 7, gdzie 1 oznacza, że w ogóle P. to nie dotyczy, a 7 oznacza, że w 

pełni to P. dotyczy. Pozostałe liczby służą do wyrażenia opinii pośrednich. Odpowiadając proszę wziąć pod uwagę ostatnie 5 lat. 
 
 

  
W ogóle 

mnie nie 

dotyczy 

 

Ani mnie 

dotyczy, ani 

mnie nie 

dotyczy 

 

Dotyczy 

mnie w 

pełni 

1 
Coraz bardziej martwię się o to, dokąd jako kraj i 

jako społeczeństwo zmierzamy. 
01 02 03 04 05 06 07 

2 
Jest mi obecnie łatwiej żyć w zgodzie z moimi 

wartościami moralnymi. 
01 02 03 04 05 06 07 

3 
Moja praca wymaga teraz ode mnie większej 

niezależności i samodzielności. 
01 02 03 04 05 06 07 

4 

Moja rodzina wciąż zachęca mnie do 

wypróbowywania nowości, dzięki którym będę 

mógł/mogła się rozwijać. 

01 02 03 04 05 06 07 

5 
Moja wiara religijna pozwala mi przetrwać 

najtrudniejsze chwile. 
01 02 03 04 05 06 07 

6 
Moje życie codzienne jest w większym stopniu 

kształtowane przez obyczaje i tradycje innych kultur. 
01 02 03 04 05 06 07 

7 
Muszę obecnie bardziej dbać o swój wygląd 

i sylwetkę, aby inni mnie zauważali. 
01 02 03 04 05 06 07 

8 
Muszę obecnie poświęcać więcej wolnego czasu na 

dalsze kształcenie się i podnoszenie kwalifikacji. 
01 02 03 04 05 06 07 

9 
Muszę obecnie zwracać uwagę na to, aby 

zabezpieczyć sobie środki finansowe na starość.  
01 02 03 04 05 06 07 

10 
Obecnie muszę poszerzać horyzonty, aby nadążyć za 

nowościami technicznymi w życiu codziennym. 
01 02 03 04 05 06 07 

11 
Obecnie wymaga się ode mnie większej akceptacji 

sposobu życia innych ludzi. 
01 02 03 04 05 06 07 

12 Ogólnie biorąc, jestem zadowolony/a z życia. 01 02 03 04 05 06 07 
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W ogóle 

mnie nie 

dotyczy 

 

Ani mnie 

dotyczy, ani 

mnie nie 

dotyczy 

 

Dotyczy 

mnie w 

pełni 

13 Są ludzie, którzy mi pomogą, gdy tego potrzebuję. 01 02 03 04 05 06 07 

14 Spoglądam z optymizmem w przyszłość. 01 02 03 04 05 06 07 

15 

Teraz jest bardziej prawdopodobne, że przez 

nowoczesne możliwości posługiwania się kartami 

płatniczymi, łatwy dostęp do kredytów, pożyczek 

i zakupów ratalnych, mogę stracić kontrolę nad 

swoimi finansami. 

01 02 03 04 05 06 07 

16 
Teraz jest mniej miejsca na rynku pracy dla osób 

takich jak ja. 
01 02 03 04 05 06 07 

17 

Teraz trzeba więcej rzeczy brać pod uwagę przy 

decyzjach dotyczących małżeństwa i życia 

rodzinnego. 

01 02 03 04 05 06 07 

18 Trudniej jest planować swoją karierę zawodową. 01 02 03 04 05 06 07 

19 
Uważam się za osobę, która w nowych sytuacjach 

aktywnie poszukuje jak najwięcej informacji. 
01 02 03 04 05 06 07 

20 
Wiedza i doświadczenie moich rodziców dzisiaj nie 

są przydatne. 
01 02 03 04 05 06 07 

21 

Z moim mężem/żoną/partnerem/partnerką mogę 

porozmawiać naprawdę o wszystkim, co mnie 

porusza. 

01 02 03 04 05 06 07 

22 
Znacznie mniej jest dzisiaj wskazówek dotyczących 

tego, co jest dobre, a co złe. 
01 02 03 04 05 06 07 
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P58. Czy brał/a P. udział w ostatnich wyborach samorządowych?  
 

Tak 1 

Nie 2 

Nie byłem/am uprawniony/a do głosowania 3 

Na koniec chciałbym/abym P. poprosić o podanie niektórych informacji o sobie, członkach P. 

gospodarstwa domowego oraz rodzicach. Posłużą one do zbadania, czy opinie naszego 

społeczeństwa różnią się w zależności od płci, wieku, wykształcenia i innych charakterystyk,  

a także od obecnego środowiska rodzinnego i środowiska, w którym się wychowywali.  

 

M1. W którym roku się P. urodził/a? 
 

WPISAĆ ROK URODZENIA:     

 

M2. Płeć (nie pytamy):  1. Kobieta  2. Mężczyzna 

 

M3. Od kiedy zamieszkuje P. w tej miejscowości? Czy: ODCZYTAĆ…  

od urodzenia 1 

dłużej niż 10 lat 2 

krócej niż 10 lat 3 

M4. Jakie ma P. wykształcenie? 

ANKIETER: [KARTA M4_M4B] 

 

Podstawowe 01 

Zasadnicze zawodowe rolnicze (SPR) 02 

Zasadnicze zawodowe nierolnicze 03 

Średnie rolnicze 04 

Średnie nierolnicze 05 

Pomaturalne lub licencjat na kierunku rolniczym 06 

Pomaturalne lub licencjat na kierunku nierolniczym 07 

Wyższe magisterskie rolnicze 08 

Wyższe magisterskie nierolnicze 09 

M4A. Jaki jest P. stan cywilny?  
 

Jest P. żonaty/zamężna 01  

Żyje P. w stałym związku nieformalnym 02 

Jest P. rozwiedziony/rozwiedziona 03 

Żyje P. w separacji 04 

Jest P. wdowcem/wdową 05 

Jest P. kawalerem/panną i nie pozostaje P. w stałym związku 06 PRZEJŚĆ DO M5 

Inna sytuacja WPISAĆ_______________________________ 07  
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M4B. Jakie wykształcenie ma/miał/miała P. mąż/żona/partner/partnerka/?  

ANKIETER: [KARTA M4_M4B] 

Podstawowe 01 

Zasadnicze zawodowe rolnicze (SPR) 02 

Zasadnicze zawodowe nierolnicze 03 

Średnie rolnicze 04 

Średnie nierolnicze 05 

Pomaturalne lub licencjat na kierunku rolniczym 06 

Pomaturalne lub licencjat na kierunku nierolniczym 07 

Wyższe magisterskie rolnicze 08 

Wyższe magisterskie nierolnicze 09 

(Trudno powiedzieć) 88 

M4C. Jaki zawód wykonuje/wykonywał/a ostatnio P. mąż/żona/partner/partnerka/? Czy jest/był/a: 

ANKIETER: [KARTA M4C] Zaznaczyć wszystkie wskazane odpowiedzi. 

rolnikiem 01 

robotnikiem niewykwalifikowanym 02 

robotnikiem wykwalifikowanym 03 

pracownikiem umysłowym 04 

prowadzi/prowadził/a własną działalność gospodarczą poza rolnictwem 05 

nigdy nie pracował/a zarobkowo? 06 

Inna sytuacja WPISAĆ_______________________________________ 07 

 

M5. Jakie wykształcenie mają/mieli P. rodzice? Najpierw proszę o podanie wykształcenia P. ojca 

(opiekuna), a następnie matki (opiekunki). ANKIETER: [KARTA M5]. Zaznaczyć w tabeli 

poniżej. 

 
 

Wykształcenie 
Ojciec  

(opiekun) 

Matka  

(opiekunka) 

Podstawowe lub niepełne podstawowe 1 1 

Zasadnicze zawodowe 2 2 

Średnie lub pomaturalne 3 3 

Wyższe  4 4 

(Trudno powiedzieć) 8 8 
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M5A. Proszę powiedzieć, jaki jest/był ostatnio wykonywany zawód przez P. rodziców? Najpierw 

proszę o podanie ostatnio wykonywanego zawodu przez P. ojca, a następnie matkę.  

[KARTA M5A] Zaznaczyć w tabeli poniżej. 
 

Zawód (ostatnio)  

wykonywany  

Ojciec  

(opiekun) 

Matka  

(opiekunka) 

Rolnik 1 1 

Własna działalność poza rolnictwem  2 2 

Pracownik fizyczny 3 3 

Pracownik umysłowy 4 4 

(Trudno powiedzieć) 8 8 
 

M6. Czy poza P. mieszka w tym domu jeszcze ktoś inny?  

Mieszkam sam/a 1 

Mieszkam tylko z małżonkiem/partnerem lub/i dziećmi 2 

Mieszkam tylko z rodzicami lub innymi krewnymi 3 

Mieszkam z małżonkiem/partnerem lub/i dziećmi oraz z rodzicami lub 

innymi krewnymi 
4 

Inna sytuacja WPISAĆ_______________________________________ 5 
 

M7. Z ilu izb, nie licząc kuchni, składa się P. mieszkanie? 
 

WPISAĆ:    
 

M8. Czy w P. gospodarstwie domowym jest: ANKIETER: ODCZYTAĆ… 
 

  Tak Nie 

1 komputer z dostępem do internetu 1 2 

2 telefon komórkowy z internetem 1 2 

3 samochód osobowy 1 2 

4 drugi samochód osobowy 1 2 

5 samochód dostawczy 1 2 
 

 

M9. Czy ma P. dzieci? 

Tak 1 ZADAĆ M9A 

Nie 2 KONIEC 
 

M9A. Czy któreś z nich... ANKIETER: ODCZYTAĆ ... 
 

w przyszłości z pewnością odziedziczy P. gospodarstwo 1 

     nie jest P. pewien/pewna, czy (któreś z dzieci) zechce być rolnikiem i przejąć P. 

gospodarstwo 
2 

   jest P. pewien/pewna, że (żadne z nich) nie będzie rolnikiem i nie zechce przejąć P. 

gospodarstwa 
3 

 

DZIĘKUJĘ ZA CZAS POŚWIĘCONY NA UDZIELENIE ODPOWIEDZI

ANKIETER:  

WPISAĆ DATĘ ZAKOŃCZENIA WYWIADU 

   -   -   
(dd-mm-rr) 

WPISAĆ GODZINĘ ZAKOŃCZENIA WYWIADU  
   :   

(w układzie 24-godzinnym) 
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PYTANIA DO ANKIETERA (wypełnić po zrealizowanym wywiadzie) 

A1. Czy respondent prosił o wyjaśnianie pytań?  

Nigdy 1 

 Prawie nigdy 2 

 Od czasu do czasu 3 

 Często 4 

 Bardzo często 5 

(Trudno powiedzieć) 8 

A2. Czy miał/a P. odczucie, że respondent niechętnie odpowiadał na jakieś pytania?  

Nigdy 1 

 Prawie nigdy 2 

 Od czasu do czasu 3 

 Często 4 

 Bardzo często 5 

(Trudno powiedzieć) 8 

A3. Czy miał/a P. odczucie, że respondent starał się odpowiadać na pytania najlepiej jak potrafił?  

Nigdy 1 

 Prawie nigdy 2 

 Od czasu do czasu 3 

 Często 4 

 Bardzo często 5 

(Trudno powiedzieć) 8 
 

A4. Czy w trakcie wywiadu były obecne inne osoby, które wpływały na jego przebieg?  
 

Tak 1 ZADAĆ A5 

Nie 2 PRZEJŚĆ DO A6 

A5. Kto to był? ANKIETER: ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI. 

Mąż/żona/partner/partnerka 1 

 Syn/córka (w tym dzieci przysposobione i adoptowane) 2 

Rodzic/teść/teściowa 3 

Inny krewny 4 

Inna osoba niespokrewniona 5 

(Trudno powiedzieć) 8 

A6. W jakim zakresie respondent posługiwał się Kartami Respondenta? 

Respondent korzystał ze wszystkich właściwych kart 1 

Respondent korzystał tylko z niektórych właściwych kart 2 

Respondent odmówił, nie był w stanie w ogóle korzystać z kart 3 

(Trudno powiedzieć) 8 
 

Numer legitymacji ankietera |__|__| - |__|__|__| 
 

Imię i nazwisko ankietera: ........................................................................................................... 
 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że wywiad zrealizowałem/am z właściwą osobą pod 

wylosowanym adresem. 

Podpis ankietera ........................................................ 


