Szanowni Państwo!
Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza, który pozwoli nam na uzyskanie wiedzy na temat
wpływu obecnej sytuacji epidemiologicznej na sytuację finansową i zawodową uczestników,
posortowanie otrzymanych historii oraz opracowanie odpowiednich wniosków badawczych. Informacje
z kwestionariusza nie będą publikowane. Wypełnienie kwestionariusza jest dobrowolne i nie ma wpływu
na uczestnictwo w konkursie, co oznacza, że jest możliwe wzięcie udziału w konkursie bez wypełniania
poniższego kwestionariusza. Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez
Szkołę Główną Handlową w Warszawie zawarta jest w Oświadczeniu, dołączanym do pracy konkursowej.

1. Sytuacja zawodowa. Aktualnie…
(zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi)
☐ wykonuję pracę zarobkową (umowa o pracę)
☐ wykonuję pracę zarobkową (umowy cywilno-prawne)
☐ pracuję na własny rachunek/prowadzę własną działalność gospodarczą
☐ odbywam staż/praktykę
☐ jestem na urlopie macierzyńskim (ojcowskim)/wychowawczym
☐ nie pracuję, ale szukam pracy
☐ nie pracuję i nie szukam pracy
Inne, jakie?..................
2. Ile miesięcy pozostaje Pan/Pani bez pracy?
(jeśli Pan/Pani pracuje proszę wpisać 0)
……………………….
3. W jakim zawodzie podejmuje Pan/Pani pracę?
(jeśli Pan/Pani nie pracuje prosimy nie dotyczy)
……………………….
4. Czy wystąpienie pandemii zmieniło Pana/Pani sytuację materialną?
☐ Tak, pogorszyła się
☐ Tak, polepszyła się
☐ Nie zmieniła się
☐ Trudno powiedzieć
5. Ile wynosi średni miesięczny dochód (wliczając pieniądze z pracy, renty, emerytury, innych
świadczeń, zasiłków, 500+ itp.) w Pana/Pani gospodarstwie domowym (licząc dochody
wszystkich członków gospodarstwa domowego)?
☐ Poniżej kwoty 1200 zł
☐ Między 1200 zł a 2600 zł
☐ Między 2601 zł a 5000 zł
☐ Powyżej 5001 zł

6. Płeć
☐ Mężczyzna

☐ Kobieta

7. Wiek (proszę wpisać rok urodzenia)
………………………….
8. Miejsce zamieszkania
☐ wieś
☐ miasto do 49 999 mieszkańców
☐ miasto 50 000 – 199 999 mieszkańców
☐ miasto 200 000 – 499 999 mieszkańców
☐ miasto 500 tys. mieszkańców i więcej
9. Poziom wykształcenia
☐ podstawowe i gimnazjalne
☐ zawodowe
☐ średnie (z maturą i bez matury)
☐ wyższe (licencjat, inżynier)
☐ wyższe (magister)
☐ wyższe ze stopniem lub tytułem naukowym
10. Z ilu osób składa się Pana/Pani gospodarstwo domowe?
(proszę wpisać liczbę Pana/Pani domowników)
……………………….
11. Ile dzieci (do 18 lat) zamieszkuje w Pana/Pani gospodarstwie domowym?
(proszę wpisać liczbę dzieci w Pana/Pani gospodarstwie domowym)
…………………………
12. Stan cywilny
☐ Jestem kawalerem/panną
☐ Jestem osobą pozostającą w związku małżeńskim
☐ Jestem osobą pozostającą w związku partnerskim
☐ Jestem osobą rozwiedzioną
☐ Jestem osobą pozostającą w separacji
☐ Jestem wdowcem/wdową

