
 
 

 
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant agreement No 634453 

 

Nazwa 
zmiennej 

Opis Kategorie i kody odpowiedzi Filtr 

SEX Płeć 
respondenta 

1  Mężczyzna 

2  Kobieta 

– 1  Brak odpowiedzi (niewiedza, odmowa 
odpowiedzi) 

 

Wszyscy 

Short description: Sex of the person 
AGE Wiek 

respondenta w 
momencie 
przeprowadzan
ia wywiadu, w 
latach 
ukończonych 

Liczba 

– 1  Brak odpowiedzi (niewiedza, odmowa 
odpowiedzi) 

Wszyscy 

Short description: Age of the person in completed years at the date of reference (at the moment of 
the interview) 
HATLEVEL Poziom 

wykształcenia 
(najwyższy 
ukończony) 

Na podstawie klasyfikacji ISCED-2011 

0  Wychowanie przedszkolne 

1  Wykształcenie podstawowe 

2  Wykształcenie gimnazjalne 

3  Wykształcenie ponadgimnazjalne 

4  Wykształcenie policealne, lecz nie wyższe 

5  Wykształcenie wyższe, zawodowe 

6  Wykształcenie wyższe, stopień licencjacki 
lub równoważny 

7  Wykształcenie wyższe, stopień magisterski 
lub równoważny 

8  Wykształcenie wyższe, stopień doktorski lub 
równoważny 

– 1  brak odpowiedzi (niewiedza, odmowa 
odpowiedzi) 

Wszyscy 

Short description: This variable provides information about educational level successfully 
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Nazwa 
zmiennej 

Opis Kategorie i kody odpowiedzi Filtr 

completed by a person 
MAINSTAT Status na rynku 

pracy 
10  Osoba wykonuje pracę, w tym także 
bezpłatną pracę dla przedsiębiorstwa 
rodzinnego, odbywa praktykę zawodową lub 
płatny staż itp. 

20  Osoba bezrobotna 

31  Uczeń, student, także osoba 
dokształcająca się lub osoba bezpłatnie 
zdobywająca doświadczenie zawodowe 

32  Osoba na emeryturze lub wcześniejszej 
emeryturze bądź osoba, która zaprzestała 
prowadzenia działalności gospodarczej 

33  Osoba trwale niepełnosprawna 

34  Osoba odbywająca zasadniczą służbę 
wojskową lub wykonująca obowiązkową pracę 
społeczną 

35  Osoba prowadząca gospodarstwo domowe 
(zajmująca się domem, rodziną) 

36  Inna osoba nieaktywna zawodowo 

– 1  Brak odpowiedzi (niewiedza, odmowa 
odpowiedzi) 

Wszyscy 

Short description: Normal or current 'main' labour status as perceived by the respondent 
FT_PT Zatrudnienie w 

pełnym lub 
niepełnym 
wymiarze 
czasu pracy 

1  Pełny wymiar 

2  Niepełny wymiar 

– 1  Brak odpowiedzi (niewiedza, odmowa 
odpowiedzi) 

– 2  Nie dotyczy 

MAINSTAT = 10 

Short description: Characteristics of the main job of employed respondents. 
JOBSTAT Status 

zatrudnienia 
10  Osoba samozatrudniająca się 

21  Pracownik mający stałą pracę lub umowę 
na czas nieokreślony 

MAINSTAT = 10 
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Nazwa 
zmiennej 

Opis Kategorie i kody odpowiedzi Filtr 

22  Pracownik mający pracę tymczasową lub 
umowę o pracę na czas określony 

– 1  Brak odpowiedzi (niewiedza, odmowa 
odpowiedzi) 

– 2  Nie dotyczy 

Short description: Professional status for the main job of employed persons 
JOBISCO Zawód 

wykonywany 
Kod ISCO-08 na poziomie 2-cyfrowym 

– 1  Brak odpowiedzi (niewiedza, odmowa 
odpowiedzi) 

– 2  nie dotyczy 

MAINSTAT = 10 

Short description: Occupation in the main job (Appendix 1) 
HHNBPERS Liczba osób 

żyjących w 
gospodarstwie 
domowym, 
łącznie z 
respondentem 

0 – 98 
 
– 1  Brak odpowiedzi (niewiedza, odmowa 
odpowiedzi) 

Wszyscy 

HHNBPERS
_0_4 

Liczba osób w 
wieku do 4 lat 
włącznie 

0 – 98 
 
– 1  Brak odpowiedzi (niewiedza, odmowa 
odpowiedzi) 

Wszyscy 

HHNBPERS
_5_13 

Liczba osób w 
wieku od 5 do 
13 lat 

0 – 98 
 
– 1  Brak odpowiedzi (niewiedza, odmowa 
odpowiedzi)) 

Wszyscy 

INCOME Całkowity 
miesięczny 
dochód netto 
gospodarstwa 
domowego 
(wartość w 
walucie 
krajowej) 

 
 
 
∟∟∟∟∟∟∟ 

Wszyscy 
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Nazwa 
zmiennej 

Opis Kategorie i kody odpowiedzi Filtr 

HHINCOME Miesięczny 
dochód 
ekwiwalentny 
netto 
gospodarstwa 
domowego 

1  Poniżej 1 kwintyla 

2  Między 1 a 2 kwintylem 

3  Między 2 a 3 kwintylem 

4  Między 3 a 4 kwintylem 

5  Między 4 a 5 kwintylem 

– 1  Brak odpowiedzi (niewiedza, odmowa 
odpowiedzi) 

Wszyscy 

To be calculated by data manager. Only the net monthly equivalised income is transmitted to EUthyroid. 
Short description: The total net monthly income of a household (total income of a household, after 
tax and other deductions, that is available for spending or saving; all monetary incomes received 
from any source by each member of a household are added up; these include income from work, 
investment and social benefits, plus any other household income; taxes and social contributions 
that have been paid, are deducted from this sum) that is equivalised (according to an equivalence 
scale) to reflect differences in a household's size and composition. 
 
The variable is to be compiled based on information on household income and household size 
and composition. Firstly, the calculation of the equivalised total net monthly income of the 
household is to be done according to the following formula: 

Total net monthly income of the household 
Net monthly equivalised income of the household = Equivalent household size 
 
Where equivalised household size is a sum of weights attributed to each member of the 
household according to the modified OECD equivalence scale: 
• 1.0 to the first adult; 
• 0.5 to the second and each subsequent person aged 14 and over; 
• 0.3 to each child aged under 14. 
 
Secondly, conversion into quintile classes/groups is to be done. The data are ordered according 
to the value of the equivalised total net monthly income of the household. Four cut-point values 
(the so-called quintiles) of income, dividing all the survey population into five groups equally 
represented/frequent by 20 % of respondents are found. 20 % respondents with lowest income 
are coded 1, …, and 20 % respondents with highest income are coded 537. 



 
 

 

Appendix 1 
The codes should conform to Eurostat standard code list (SCL) - International Standard 
Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) (2 digits): 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom
=CL_ISCO08&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode. 
 

11 Chief executives, senior officials and legislators 
12 Administrative and commercial managers 
13 Production and specialised services managers 
14 Hospitality, retail and other services managers 
21 Science and engineering professionals 
22 Health professionals 
23 Teaching professionals 
24 Business and administration professionals 
25 Information and communications technology professionals 
26 Legal, social and cultural professionals 
31 Science and engineering associate professionals 
32 Health associate professionals 
33 Business and administration associate professionals 
34 Legal, social, cultural and related associate professionals 
35 Information and communications technicians 
41 General and keyboard clerks 
42 Customer services clerks 
43 Numerical and material recording clerks 
44 Other clerical support workers 
51 Personal service workers 
52 Sales workers 
53 Personal care workers 
54 Protective services workers 
61 Market-oriented skilled agricultural workers 
62 Market-oriented skilled forestry, fishery and hunting workers 
63 Subsistence farmers, fishers, hunters and gatherers 
71 Building and related trades workers, excluding electricians 
72 Metal, machinery and related trades workers 
73 Handicraft and printing workers 
74 Electrical and electronic trades workers 
75 Food processing, wood working, garment and other craft and related trades workers 
81 Stationary plant and machine operators 
82 Assemblers 
83 Drivers and mobile plant operators 
91 Cleaners and helpers 
92 Agricultural, forestry and fishery labourers 
93 Labourers in mining, construction, manufacturing and transport 
94 Food preparation assistants 
95 Street and related sales and service workers 
96 Refuse workers and other elementary workers 
00 Armed forces occupations 
 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_ISCO08&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_ISCO08&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode

