Kwestionariusz Spisu Ludności 2021

DANE IDENTYFIKACYJNE
Żupania

Miasto/Gmina

Miejscowość

Ulica

Numer domu i dodatkowe oznaczenie domu

Liczba osób w mieszkaniu

Uwagi

INFORMACJE O GOSPODARSTWIE DOMOWYM
SPIS OSÓB
Zaznaczyć osobę w tym gospodarstwie domowym,
która jest dla wskazanej osoby
Liczba
Numer
porządkowa identyfikacyjny
(OIB)
osoby

Nazwisko

Imię

Płeć

Data
urodzenia

Relacja z
osobą
referencyjną

Matka
(macocha)

Ojciec
(ojczym)

Małżonek/małżonka;
konkubent/konkubina;
partner/partnerka;
nieformalny
partner/partnerka (tej
samej płci)

1
...
Relacja z osobą referencyjną
1 Osoba referencyjna

2 Małżonek/małżonka

3 Konkubent/konkubina

4 Partner/partnerka (tej samej płci)

5 Nieformalny partner/partnerka (tej samej płci)

6 Syn/córka lub pasierb/pasierbica

7 Ojciec/matka lub ojczym/macocha

8 Brat/siostra

9 Dziadek/babcia

10 Wnuk/wnuczka

11 Pradziadek/prababcia

12 Prawnuk/prawnuczka

13 Zięć/synowa

14 Świekr/świekra; teść/teściowa

15 Szwagier/szwagierka

16 Inny krewny

17 Osoba niespokrewniona
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INFORMACJE O GOSPODARSTWIE DOMOWYM
1. Tytuł prawny użytkowania mieszkania
Pokrewieństwo z właścicielem lub wynajmującym

 Własność prywatna lub współwłasność

 mieszkanie

Wynajmujący mieszkanie na zasadach

Wynajmujący mieszkanie, za które płaci czynsz ustawowo

 wolnorynkowych

 chroniony

 Inne formy użytkowania mieszkania
2. Czy Państwa gospodarstwo domowe użytkuje grunty rolne – własne lub dzierżawione – o powierzchni
ponad 10 arów (1000 m²) – (grunty orne, sady owocowe, winnice, sady oliwkowe, łąki, pastwiska itp.)?
 Tak

 Nie

3. Czy Państwa gospodarstwo posiada przynajmniej 1 zwierzę hodowlane (bydło, owca, koza, świnia, koń)
lub 10 sztuk drobiu, lub 10 uli pszczelich?
 Tak
 Nie
Uwagi

INFORMACJE O MIESZKANIU
1. Sposób użytkowania jednostki mieszkalnej
 Wyłącznie w celach mieszkalnych
 W celach mieszkalnych i gospodarczych
2. Forma własności mieszkania
Prywatna (osoba

 fizyczna)

 Przedsiębiorstwo

 Państwo/miasto/gmina

Kościół/wspólnot

 a wyznaniowa

 Pozostałe

3. Ile m² ma łączna powierzchnia tego mieszkania?

4. Ile łącznie osób mieszka w tym mieszkaniu?

5a. Czy w mieszkaniu jest kuchnia lub część przeznaczona do gotowania/przygotowywania posiłków?
 Tak
 Nie
5b. Ile m² ma kuchnia lub część mieszkania przeznaczona do gotowania/przygotowywania posiłków?
 Do 4 m²

 4 m² i więcej

6. Czy w mieszkaniu jest łazienka (wanna lub kabina prysznicowa)?
 Tak
 Nie
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INFORMACJE O MIESZKANIU
7. Czy w mieszkaniu jest ustęp (niezależnie od tego, czy znajduje się w odrębnym pomieszczeniu czy w
łazience) i jakiego rodzaju?
Z systemem spłukiwania (spłuczka

 ciśnieniowa)

 Bez systemu spłukiwania

 Brak ubikacji w mieszkaniu

8. Czy w mieszkaniu jest instalacja wodna? Jeśli tak, to do czego jest podłączona?
Inne (zbiornik na deszczówkę, studnia,

 Sieć publiczna

 cysterna itp.)

 Nie

9. Czy w mieszkaniu jest kanalizacja? Jeśli tak, to do czego jest podłączona?
 Sieć publiczna

Odprowadzanie

 Szambo, zbiornik ściekowy itp.

 ścieków do gruntu

 Nie

10. Czy mieszkanie jest przyłączone do sieci elektrycznej (przynajmniej jedno pomieszczenie)?
 Tak
 Nie
11. Czy mieszkanie ma instalację gazową w przynajmniej jednym pomieszczeniu?
 Tak
 Nie
12. W jaki sposób mieszkanie było ogrzewane w ostatnim sezonie grzewczym?
Ogrzewanie centralne ze źródła ciepła zasilającego

 Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

 budynek lub mieszkanie

 Piec, kominek, kuchenka itp.

 Klimatyzacja

Mieszkanie nie jest

 ogrzewane.

13. Jakie paliwo było stosowane do ogrzewania mieszkania w ostatnim sezonie grzewczym?
 Drewno opałowe

 Gaz ziemny

 Olej opałowy (ekstra lekki)

 Inne nieodnawialne źródła energii (węgiel, mazut itp.)

 Energia elektryczna

 Energia słoneczna

 Pellet lub brykiet drzewny

 Pompa ciepła (wszystkie typy)

 Inne odnawialne źródła energii
14. Czy w mieszkaniu jest klimatyzacja?
 Tak
 Nie
15. W jakiego rodzaju budynku znajduje się mieszkanie?
W całości lub przeważającej części

 budynek mieszkalny

W przeważającej części

 budynek niemieszkalny
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Mieszkanie w budynku ośrodka,

 klasztoru itp.
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INFORMACJE O MIESZKANIU
16. Ile mieszkań znajduje się w tym budynku?
 1 mieszkanie
 2 mieszkania

 3 lub więcej mieszkań

17. Gdzie jest położone mieszkanie?
 Piwnica

 Suterena

 Parter

 Piętro

Mieszkanie dwupoziomowe

 i wielopoziomowe

18. Na którym piętrze jest położone mieszkanie? Wpisać numer piętra ______________.

19. W którym roku wybudowano budynek, w którym znajduje się mieszkanie?

 Niedokończone mieszkania
Uwagi

INFORMACJE O OSOBIE
1. Kto podaje informacje o tej osobie?
 Ona sama
 Członek gospodarstwa domowego
2. Stan cywilny
 Kawaler/panna

 Żonaty/zamężna

 Związek partnerski (z osobą tej samej płci)

 Wdowiec/wdowa

 Rozwodnik/rozwódka
3. Rodzaj wspólnoty, w której osoba mieszka
 Wspólnota małżeńska

 Wspólnota pozamałżeńska

 Związek partnerski (z osobą tej samej płci)

 Związek nieformalny (z osobą tej samej płci)

 Osoba nie pozostaje we wspólnocie małżeńskiej/pozamałżeńskiej/wspólnocie osób tej samej płci
4. Liczba żywo urodzonych dzieci
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INFORMACJE O OSOBIE
5. Czy osoba na stałe mieszka pod tym adresem?
 Tak
 Nie
6. Czy osoba była obecna w momencie referencyjnym spisu (31 sierpnia 2021 o 24.00)?
 Tak

 Nie

7a. Miejsce zamieszkania
 Chorwacja

 Inne państwo

(7a.) Kraj zamieszkania

(7a.) Miasto/gmina zamieszkania

(7a.) Miejscowość zamieszkania

(7a.) Numer domu i ewentualnie lokalu (ulicy
zamieszkania)

(7a.) Ulica zamieszkania

(7a.) Państwo zamieszkania

8a. Powód zamieszkania w tym miejscu (miejscowości)
 Praca

 Edukacja

Powody

Uchodźca/osoba

 rodzinne

 ubiegająca się o
azyl

Trzęsienie

 ziemi



Inne powody

8aa. Czy osoba zamierza wrócić do miejsca zamieszkania po usunięciu szkód lub odbudowie
zniszczonego domu?


Tak

 Nie

 Nie wiem

9a. Jak długo osoba przebywa w tym miejscu (miejscowości)?
Krócej niż

 miesiąc

 1 miesiąc

 2 miesiące

 3 miesiące

 7 miesięcy

 8 miesięcy

 9 miesięcy

 miesięcy

10

 4 miesiące
11

 miesięcy

 5 miesięcy

6

 miesięcy

 Rok lub dłużej

10a. Jak długo osoba zamierza przebywać w tym miejscu (miejscowości)?
Krócej niż

 miesiąc

 1 miesiąc

 2 miesiące

 3 miesiące

 7 miesięcy

 8 miesięcy

 9 miesięcy

 miesięcy

10

5

 4 miesiące
11

 miesięcy

 5 miesięcy
 Rok lub dłużej

6

 miesięcy
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INFORMACJE O OSOBIE
11a. Częstotliwość powrotów do miejsca zamieszkania
 Co tydzień
 Rzadziej
7b. Miejsce aktualnego pobytu
 Chorwacja

 Inne państwo

(7b.) Państwo aktualnego pobytu

(7b.) Miasto/gmina aktualnego pobytu

(7b.) Miejscowość aktualnego pobytu

(7b.) Ulica aktualnego pobytu

(7b.) Numer domu i ewentualnie lokalu

(7b.) Państwo aktualnego pobytu

8b. Powód nieobecności w kraju
 Praca

 Edukacja

 Powody rodzinne

 Trzęsienie ziemi

 Inne powody

8c. Powód nieobecności za granicą
Praca (z wyłączeniem pracy w służbach dyplomatycznych Republiki Chorwacji za granicą i pracowników

 delegowanych)

 Praca w służbach dyplomatycznych Republiki Chorwacji za granicą; pracownicy delegowani
Jako członek rodziny osoby pracującej za granicą (z wyłączeniem pracy w służbach dyplomatycznych Republiki

 Chorwacji za granicą i pracowników delegowanych)

Jako członek rodziny osoby pracującej w służbach dyplomatycznych Republiki Chorwacji za granicą lub pracownika

 delegowanego

Edukacja (tylko w przypadku osób, czyich

 członkowie gospodarstwa domowego

 Trzęsienie ziemi

 Inne powody

przebywają w kraju)

8bb. Czy osoba zamierza wrócić do miejsca zamieszkania po usunięciu szkód lub odbudowie
zniszczonego domu?
 Tak
 Nie
 Nie wiem

6

Kwestionariusz Spisu Ludności 2021

INFORMACJE O OSOBIE
9bc. Jak długo osoba jest nieobecna?
Krócej niż

 miesiąc

 1 miesiąc

 2 miesiące

 3 miesiące

 7 miesięcy

 8 miesięcy

 9 miesięcy

 miesięcy

10

 4 miesiące
11

 5 miesięcy

 miesięcy

 Rok lub dłużej

 4 miesiące

 5 miesięcy

6

 miesięcy

10bc. Jak długo osoba zamierza być nieobecna?
Krócej niż

 miesiąc

 1 miesiąc

 2 miesiące

 3 miesiące

 7 miesięcy

 8 miesięcy

 9 miesięcy

 miesięcy

10

11

 miesięcy

11bc. Częstotliwość powrotów na ten adres
 Co tydzień
 Rzadziej
12. Miejsce urodzenia osoby
 Chorwacja

 Za granicą

(12.) Państwo urodzenia

(12.) Miasto/gmina urodzenia

(12.) Miejscowość urodzenia

(12.) Państwo urodzenia

13. Miejsce zamieszkania matki w chwili urodzenia się osoby
 Chorwacja
 Za granicą
(13.) Państwo zamieszkania matki w chwili urodzenia się osoby

(13.) Miasto/gmina zamieszkania matki w chwili urodzenia się osoby

(13.) Miejscowość zamieszkania matki w chwili urodzenia się osoby

7

 Rok lub dłużej

6

 miesięcy
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INFORMACJE O OSOBIE
(13.) Państwo zamieszkania matki w chwili urodzenia się osoby

14. Czy osoba mieszka od urodzenia w tej miejscowości?
 Tak
 Nie
14a. Skąd osoba przybyła?
z innej miejscowości na terenie

 Republiki Chorwacji

 Z zagranicy

(14a.) Państwo z której przybyła osoba

(14a.) Miasto/gmina z której przybyła osoba

(14a.) Miejscowość z której przybyła osoba

(14a.) Państwo z którego przybyła osoba

14b. Rok przybycia

14.b.1. W przypadku 2020 roku wpisać miesiąc

14c. Powód przybycia
 Praca
 Powody rodzinne
 Powrót (były uchodźca)
 Trzęsienie ziemi






Edukacja
Powrót (były wysiedleniec)
Migracja przymusowa (azylant, uchodźca)
Pozostałe

15. Czy osoba kiedykolwiek przebywała poza Republiką Chorwacji nieprzerwanie przez rok lub dłużej?
 Tak

 Nie

 Nadal przebywa

15a. Ostatni kraj, w którym przebywała osoba (przed przybyciem do Republiki Chorwacji)
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INFORMACJE O OSOBIE
15b. Rok przybycia do Republiki Chorwacji

15c. Powód pobytu za granicą
 Praca

 Edukacja

 Rodzinne

 Uchodźstwo

 Inne powody

16. Obywatelstwo
 Chorwackie

 Chorwackie i inne

 Obce

16a. Obywatelstwo którego kraju?

16b. Obce obywatelstwo

17. Narodowość

18. Język ojczysty

19. Wyznanie

20. Wspólnota wyznaniowa

 Nie należę do żadnego kościoła ani wspólnoty wyznaniowej

9

 Bez obywatelstwa
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INFORMACJE O OSOBIE
21. Najwyższy poziom osiągnięty w systemie edukacyjnym
 Brak wykształcenia

 Nieukończona szkoła podstawowa

 Szkoła podstawowa

 Szkoła zawodowa trwająca od 1 roku do 3 lat

 Szkoła zawodowa trwająca 4 lata i więcej

 Liceum

 Szkoła wyższa, studium (inżynier, licencjat)

 specjalistyczne (inżynier, licencjat po szkole zawodowej)

Szkoła wyższa, studia I stopnia, przeddyplomowe studia

Specjalistyczne studia 4-letnie, specjalistyczne studia

Przeddyplomowe studia uniwersyteckie (licencjat

 dyplomowe (dyplomowany specjalista, specjalista)

 uniwersytecki)

Fakultety, akademie sztuk pięknych, przeddyplomowe
studia uniwersyteckie, dyplomowe studia
 uniwersyteckie oraz zintegrowane przeddyplomowe i
dyplomowe studia uniwersyteckie (chorwackie tytuły:
dipl.ing., mag.struke)

 specjalistyczne (magister, dyplomowany specjalista)

Podyplomowe magisterskie studia naukowe

 (chorwackie oznaczenia: mr.sc., mr.art.)

Podyplomowe studia uniwersyteckie, podyplomowe studia

 Doktorat

21a. Ile klas Pan(i) ukończył(a)?
[wpisać 1–7]

22. Czy uczęszcza Pan(i) do szkoły, przedszkola/żłobka lub studiuje?
 Tak

 Nie

22a. Na jakim poziomie?
Program edukacji przedszkolnej (żłobek,

 przedszkole)

 1–4 klasa szkoły podstawowej

 5–8 klasa szkoły podstawowej

 Zawodowe szkoły średnie

Techniczne i pokrewne zawodowe szkoły

 średnie

 Szkoły średnie artystyczne

 Liceum

 Studia specjalistyczne trwające mniej niż 3 lata

 Studia specjalistyczne trwające 3 - 4 lata

 Specjalistyczne studia dyplomowe

 Przeddyplomowe studia uniwersyteckie

 uniwersyteckie, dyplomowe studia uniwersyteckie

 Podyplomowe studia specjalistyczne

 Podyplomowe studia uniwersyteckie – studia doktoranckie

Zintegrowane przeddyplomowe i dyplomowe studia
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INFORMACJE O OSOBIE
23. Miejsce uczęszczania do szkoły/przedszkola i żłobka/na uniwersytet
 Chorwacja
 Za granicą
(23.) Państwo, w którym osoba uczęszcza do szkoły/przedszkola i żłobka/na uniwersytet

(23.) Miasto/gmina w której osoba uczęszcza do szkoły/przedszkola i żłobka/na uniwersytet

(23.) Miejscowość w której osoba uczęszcza do szkoły/przedszkola i żłobka/na uniwersytet

(23.) Ulica na której osoba uczęszcza do szkoły/przedszkola i żłobka/na uniwersytet

(23.) Numer domu i dodatkowe oznaczenie domu w którym do szkoły/przedszkola i żłobka/na uniwersytet

(23.) Obce państwo w którym osoba uczęszcza do szkoły/przedszkola lub żłobka/studiuje

24. Jak często osoba wraca z miejsca, w którym uczęszcza do szkoły/ przedszkola lub żłobka/studiuje, do
miejsca zamieszkania?
Codziennie (lub kilka razy w

 tygodniu)

Rzadziej (raz w

 Co tydzień

 miesiącu, raz w roku,
od czasu do czasu)

Edukacja na odległość lub

 domowa

25. Sposób przemieszczania się do placówki edukacyjnej (wybrać jeden środek transportu, którym
pokonywana jest największa odległość)
 Samochód (jako kierowca)

 Samochód (jako pasażer)

 Autobus

 Tramwaj

 Pociąg

 Rower

 Motocykl

 Inne środki transportu (statek itp.)

 Pieszo
26. Czy w okresie od 25 do 31 sierpnia wykonywał(a) Pani/Pani przynajmniej godzinę pracę zarobkową
płatną w pieniądzu lub naturze lub nieodpłatnie pomagał(a) Pan/Pani w rodzinnej działalności
gospodarczej? W pytaniu tym nie uwzględnia się produkcji dóbr lub usług (np. rolnych) przeznaczonych
głównie lub wyłącznie do użytku własnego w gospodarstwie domowym (należy wybrać odpowiedź NIE).
Pracę wykonywana w domu z powodu pandemii COVID-19 traktuje się jako pracę wykonywaną w miejscu
pracy.
 Tak

 Nie, ale mam pracę, do której wrócę
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INFORMACJE O OSOBIE
27. Czy szukał(a) Pan/Pani pracy w sierpniu lub próbował(a) założyć własną firmę, działalność,
gospodarstwo rolne lub prowadzić działalność wykonywaną osobiście?
 Tak
 Nie
28. Gdyby w tym momencie zaoferowano Panu(i) pracę, to czy mógł(a)by ją Pan(i) podjąć w ciągu
najbliższych dwóch tygodni?
 Tak
 Nie
29. Zatrudnienie w okresie od 25 do 31 sierpnia
 Pracownik zatrudniony w jakimkolwiek sektorze.
Praca we własnym przedsiębiorstwie, gospodarstwie rolnym, w ramach własnej działalności gospodarczej lub w

 wolnym zawodzie – BEZ zatrudniania pracowników.

Praca we własnym przedsiębiorstwie, gospodarstwie rolnym, w ramach własnej działalności gospodarczej lub w

 wolnym zawodzie – z zatrudnianiem pracowników.

Nieodpłatna pomoc w rodzinnym gospodarstwie domowym, działalności gospodarczej, przedsiębiorstwie lub wolnym

 zawodzie.

 Pozostałe formy zatrudnienia

30. Zawód

30a. Proszę wybrać odpowiednią grupę zawodową, która odpowiada Pana(i) zatrudnieniu (przykłady
zawodów podano w nawiasach)
Ustawodawcy, urzędnicy i dyrektorzy (poseł, sekretarz stanu, dyrektor placówki oświatowej, dyrektor placówki ochrony

 zdrowia, dyrektor placówki opieki społecznej, prezes izby zawodowej, prezes partii politycznej, prezes sądu, dyrektor
handlowy, dyrektor produkcji, dyrektor hotelu itp.)
Naukowcy, inżynierowie i specjaliści (lekarz, pielęgniarka oddziałowa, stomatolog, fizjoterapeuta, farmaceuta,

 weterynarz, nauczyciel, profesor uczelni, sędzia w wydziale ds. wykroczeń, specjalista z zakresu finansów,
programista, chemik, architekt, grafik, ksiądz, dziennikarz, aktor, reżyser itp.)
Technicy i wykwalifikowani współpracownicy (handlowiec, technik maszyn i urządzeń, technolog winiarstwa, technik

 laboratoryjny, pielęgniarka, optyk, zawodowy sportowiec, sekretarka, agent ubezpieczeniowy, fotograf, szef kuchni,
projektant, kapitan statku, pilot itp.)
Pracownicy administracyjni (księgowy, bankowiec, urzędnik administracyjny, magazynier, urzędnik pocztowy,

 recepcjonista, ankieter itp.)

Zawody handlowo-usługowe (policjant, ochroniarz, strażak, dozorca, kierownik sklepu, sprzedawca, kasjer, kelner,

 kucharz, fryzjer, kosmetyczka, opiekunka do dziecka, przewodnik turystyczny, instruktor jazdy itp.)
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INFORMACJE O OSOBIE
 Rolnicy, leśnicy, rybacy, myśliwi (rolnik, sadownik, winiarz, hodowca bydła, hodowca drobiu, pszczelarz, ogrodnik itp.)
Zawody związane z rzemiosłem i produkcją jednostkową (budowniczy, murarz, mechanik samochodowy, hydraulik,

 stolarz, ślusarz, monter konstrukcji metalowych, instalator urządzeń (tele)komunikacyjnych, elektryk, tapicer, krawiec,
piekarz, rzeźnik, szewc, nurek, pirotechnik itp.)
Operatorzy maszyn i urządzeń, producenci przemysłowi i pracownicy produkcji (operator piły tarczowej, operator prasy

 tekstylnej, pracownik kotłowni, kierowca ciężarówki, maszynista, operator wózka widłowego, wulkanizator, sternik,
marynarz itp.)
Prace proste (sprzątaczka, pokojowa, pracownik produkcji, pakowacz ręczny, pomocniczy robotnik budowlany,

 zbieracz owoców i warzyw, robotnik polowy, zbieracz drewna, pracownik przygotowujący posiłki typu fast food,
zmywacz naczyń, sprzedawca uliczny, dostawca itp.)

 Zawody wojskowe (oficer, podoficer, poborowy, żołnierz, kadet itp.)
31. Działalność

31a. Proszę wybrać właściwą kategorię działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo, firmę,
instytucję lub inny podmiot, w której Pan(i) pracuje (przykłady działalności podano w nawiasach).
Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo (uprawa zbóż, sadownictwo, uprawa winorośli, hodowla zwierząt, rybołówstwo,

 łowiectwo itp.)

Górnictwo i wydobywanie (górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, działalność usługowa wspomagająca eksploatację

 złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wydobywanie kamienia, żwiru i soli itp.)

Przetwórstwo przemysłowe (produkcja artykułów spożywczych, produkcja wyrobów metalowych, produkcja maszyn,
produkcja pojazdów samochodowych, budowa statków, poligrafia, kamieniarstwo, przemysł drzewny, naprawa i
 konserwacja maszyn, statków, samolotów, pojazdów szynowych itp.). Z WYŁĄCZENIEM: naprawy pojazdów
samochodowych i motocykli, naprawy komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego oraz artykułów użytku osobistego i
domowego.
Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i parę (wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną,

 wytwarzanie, dystrybucja i handel gazem, zaopatrywanie w parę itp.)

Dostarczanie wody; odprowadzanie ścieków, gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych (zbieranie,

 przetwarzanie i utylizacja odpadów, recykling, rozminowanie itp.)

Budownictwo (inżynieria lądowa, wnoszenie budynków, prace elektroinstalacyjne, prace izolacyjne, wykonywanie

 instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, zakładanie stolarki, malowanie i szklenie,
prace blacharskie itp.)
Handel hurtowy i detaliczny oraz pośrednictwo w handlu; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli (OBEJMUJE:

 działalność myjni samochodowych i aptek)

Transport i gospodarka magazynowa (transport lądowy, wodny i lotniczy, przewóz taksówkowy, transport rurociągowy,

 usługi parkingowe, działalność pocztowa i kurierska itp.)

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (hotele, ośrodki wypoczynkowe, pola

 kempingowe, internaty i akademiki, hotelarstwo, restauracje, cukiernie, prażenie owoców, bary, catering itp.)
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Informacja i komunikacja (działalność wydawnicza, produkcja filmów i programów telewizyjnych, nadawanie programów

 radiofonicznych i telewizyjnych, działalność w zakresie nagrań dźwiękowych, telekomunikacja, działalność związana z
oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, portale internetowe, agencje informacyjne itp.)
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (banki, kantory, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, giełdy

 towarowe i papierów wartościowych itp.)

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (kupno i sprzedaż, wynajem lub zarządzanie nieruchomościami,

 agencje nieruchomości itp.)

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (działalność prawnicza i rachunkowo-księgowa, kancelarie prawne,
usługi księgowe, audyt, doradztwo podatkowe, usługi architektoniczne i inżynierskie, badania naukowe i prace
 rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych, technicznych i społecznych, marketing, badania rynku, działalność
projektantów graficznych, działalność fotograficzna, działalność związana z tłumaczeniami, usługi weterynaryjne,
meteorologia itp.)
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (wynajem (z wyłączeniem nieruchomości),
agencje zatrudnienia, biura podróży, działalność ochroniarska, zarządzanie budynkami, sprzątanie budynków i
 obiektów, deratyzacja, zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych i cmentarzy, działalność związana z
administracyjną obsługą biura i wspomagająca, działalność centrów telefonicznych, działalność związana z
pakowaniem itp.)
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (sądownictwo, straż pożarna,

 ministerstwa, administracja państwowa, administracja celna, policja, obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i
zdrowotne itp.)
Edukacja (wychowanie przedszkolne, szkoły podstawowe, szkoły średnie, szkoły wyższe, szkoły nauki jazdy, edukacja

 sportowa, rekreacyjna i kulturowa, kursy bez określenia poziomu itp.)

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (szpitale, przychodnie, praktyka lekarska dentystyczna, domy pomocy społecznej

 dla osób starszych i niepełnosprawnych, placówki pomocy społecznej itp.)

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (działalność instytucji kulturalnych, teatry, muzea, archiwa,

 biblioteki, ogrody botaniczne i zoologiczne, rezerwaty przyrody, parki rozrywki, działalność bukmacherska, działalność
obiektów sportowych, kluby sportowe, kluby fitness, działalność obiektów turystyki wodnej itp.)
Pozostała działalność usługowa (organizacje członkowskie, stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje religijne,
organizacje polityczne, pralnie chemiczne, salony fryzjerskie i kosmetyczne, działalność pogrzebowa, naprawa
 komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego, naprawa mebli, obuwia, odzieży, sprzętu elektrycznego, biżuterii,
zegarków itp.)
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi

 na własne potrzeby

 Organizacje i zespoły eksterytorialne (działalność misji dyplomatycznych i konsularnych, organizacje międzynarodowe itp.)

32. Która z poniższych kategorii najlepiej opisuje Pana/Pani status w okresie od 25 do 31 sierpnia?
 Uczeń lub student

 Osoba zajmująca się gospodarstwem domowym

 Osoba wytwarzająca dobra na własne potrzeby

 Emeryt

 Osoba niezdolna do pracy

 przebywająca w zakładzie poprawczym itp.

 Osoba zdolna do pracy, ale niezatrudniona

 Pozostałe

Osoba odbywająca karę więzienia, zatrzymana lub
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33. Miejsce pracy
 Chorwacja

 Za granicą

(33.) Państwo zatrudnienia

(33.) Miasto/gmina zatrudnienia

(33.) Miejscowość zatrudnienia

(33.) Numer domu i dodatkowe oznaczenie domu
na ulicy zatrudnienia

(33.) Ulica zatrudnienia

(33.) Państwo zatrudnienia

34. Jak często wraca Pan(i) z miejsca pracy do miejsca zamieszkania?
 Codziennie (lub kilka razy w tygodniu)
Rzadziej (raz w miesiącu, raz w roku, od czasu

 do czasu)

 Co tydzień
 Praca z domu

35. Sposób przemieszczania się do pracy (wybrać jeden środek transportu, którym pokonywana jest
największa odległość)
 Samochód (jako kierowca)

 Samochód (jako pasażer)

 Autobus

 Tramwaj

 Pociąg

 Rower

 Motocykl

 Inne środki transportu (statek itp.)

 Pieszo
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36. Jakie są Pana(i) główne źródła utrzymania? (proszę wybrać 2 najważniejsze źródła w ciągu ostatnich
12 miesięcy)
 Dochód z pracy

 Emerytura

 Dochód z majątku

 Pomoc socjalna

 Pozostałe dochody

 Tymczasowa pomoc innych osób

 Brak dochodów

37. Czy osoba była ranna w związku z okolicznościami wojny domowej?
 Tak

 Nie

38. Czy w związku z okolicznościami wojny domowej zaginął lub zginął jako cywil ojciec/matka, małżonek,
dziecko, brat/siostra, dziadek/babcia, wnuk/wnuczka osoby?
 Tak

 Nie

38a. Ile osób?

38b.1. Nazwisko cywila, który
zaginął lub zginął

38b.2. Imię cywila, który
zaginął lub zginął

Uwagi
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38b.3. Data urodzenia

