
2016 Isle of Man Spis Ludności - Dokument przetłumaczony 

Prosimy skorzystać z niniejszego tłumaczenia, które zostało przygotowane w celu ułatwienia 
odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu Spisu ludności. Jeżeli potrzebują Państwo 
dalszej pomocy, prosimy skontaktować się z Census Office telefonicznie, pod numerem 01624 
685700, lub osobiście, pod adresem Isle of Man Government Welcome Centre, Sea Terminal, 
Douglas, IM1 2RF. 

Pytania dotyczące gospodarstwa domowego 

Q1 Prosimy zaznaczyć jedną odpowiedź, aby 
wskazać rodzaj zajmowanego lokalu: 

 
Jeżeli mieszkają Państwo w lokalu o konstrukcji 
nietrwałej, np. w przyczepie kempingowej, 
prosimy zaznaczyć "Inne". 

  

  Dom wolno stojący 
 Bliźniak 
 Szeregowiec (łącznie z końcem szeregu)  
 Mieszkanie w specjalnie zbudowanym bloku  
 Mieszkanie w przerobionym domu  
 Mieszkanie w budynku komercyjnym  
 Inne 

Q2 

 

Prosimy uwzględnić wszystkie pokoje 
zbudowane lub przerobione na sypial-
nie, nawet jeśli nie są obecnie wykor-
zystywane w tym charakterze, np. uży-
wane jako gabinet lub pokój zabaw. 

            

  1    4   

  2    5   

  3    6+    

Z ilu sypialni składa się lokal?  



Pytania Indywidualne 

Q3, 22, 
42, 62, 
82 & 
102 

Pełne imię i nazwisko 

Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LIT-
ERAMI 

Q4, 23, 
43, 63, 
83 & 

Goście  
Czy ta osoba jest gościem?  

   

  Nie  

 
Tak - tymczasowo pracuje na Isle of 
Man (dłużej niż 3 dni) 

 

Tak - pracuje 3 dni lub krócej lub od-
wiedza w innym celu (np. - urlop). 
Prosimy nie odpowiadać na dalsze 
pytania. 

Q24, 
44, 64, 
84 & 
104 

Pokrewieństwo między członkami 
gospodarstwa domowego 

Prosimy zaznaczyć stopień pokrewi-
eństwa z 1 osobą (głowa gospodarstwa 
domowego lub osoba wspólnie prowa-
dząca gospodarstwo domowe). 

 Mąż lub żona Wnuk/czka 
 Partner cywilny Brat lub siostra 

 

Partnerzy prow-
adzący wspólne 
gospodarstwo 
domowe 

Niespokrewniony/a 

 Syn/córka Inny krewny 

 Ojciec/Matka  
  Jeśli inny, jaki?  

Q5, 25, 
45, 65, 
84 & 
105 

Płeć 

Mężczyzna 

 Kobieta 

Q6, 26, 
46, 66, 
86 & 
106 

Data urodzenia 
Prosimy wpisać w formacie DD/MM/
RRRR. Np. 24 marca 1978 r. jako 
24/03/1978. 

Q7, 27, 
47, 67, 
87 & 
107 

Miejsce pobytu w dniu spisu 
ludności  

Czy osoba ta była obecna pod tym 
adresem w dzień spisu ludności? 

  Obecna  

 

  Nieobecna na Isle of Man  

Nieobecna pod adresem ale obecna na 
Isle of Man  

Q8, 28, 
48, 68, 
88 & 
108 

Jaka jest narodowość tej osoby?  

brytyjska   
południo-
woafrykańska 

irlandzka    portugalska  
 polska    niemiecka 
 filipińska   

 Jeśli inna, jaka?     

inna 

Q9, 
29, 49, 
69, 89 
& 109 

Gdzie się urodziła ta 
osoba?  

 

  Isle of Man  Irlandia Północna 

 Anglia    Republika Irlandii 
 Walia    Szkocja  
  Gdzie indziej     

  Jeśli gdzie indziej, to gdzie?   

Q10, 
30, 50, 
70, 90 
& 110 

Jeśli osoba ta urodziła się na Isle of Man, 
czy którekolwiek z rodziców lub 
dziadków urodziło się w Anglii, Walii, 
Szkocji lub Irlandii Północnej? 

 Tak           

  Nie           

Q11, 
31, 51, 
71, 91 
& 111 

Jeśli osoba nie urodziła się na Isle of 
Man, czy którekolwiek z rodziców 
urodziło się na Isle of Man? 

 Tak           

  Nie           

Q12, 
32, 52, 
72, 92 
& 112 

Kiedy rozpoczął się obecny okres pobytu 
tej osoby?  

 Od urodzenia 
  Od: (Prosimy wpisać rok) 

Q13, 
33, 53, 
73, 93 
& 113 

Gdzie mieszkała ta osoba przed 
zamieszkaniem na Isle of Man? 

 Anglia    Walia   

  Szkocja   
Irlandia 
Północna  

 
Republika 
Irlandii  Gdzie indziej 

 

 
Jeśli gdzie indziej, proszę podać 
obecną nazwę kraju  



Pozostałe pytania dotyczą WYŁĄCZNIE OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 16 LAT 
(urodzonych 24 kwietnia 2000 r. lub wcześniej) 

Osoby zatrudnione 

 

Którą z tych rzeczy osoba ta się obecnie 
zajmuje? 
Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu 
(30 lub więcej godzin tygodniowo) 

 Zatrudnienie w niepełnym wymiarze 
czasu (mniej niż 30 godzin tygodniowo) 

 
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze 
czasu u więcej niż jednego pracodawcy 
(mniej niż 30 godzin tygodniowo) 

 Własna działalność gospodarcza i 
zatrudnianie pracowników 

 Własna działalność gospodarcza, brak 
pracowników 

Q14, 
34, 
54, 

74, 94 
& 114  

Osoby bezrobotne 
Prosimy wskazać przyczynę braku 
zatrudnienia. 

 

  Nauka w pełnym wymiarze czasu 

 Przejście na emeryturę 

 Prowadzenie gospodarstwa domowego 
(wyłącznie) 

 Niezdolność do pracy z powodu 
długotrwałej choroby 

 Niezdolność do pracy z powodu trwałej 
niepełnosprawności 

 
Osoba bezrobotna poszukująca pracy 
(Prosimy zaznaczyć jedną odpowiedź od 
(i) do (iiii)) 

 (i) Szukał/a pracy w okresie ostatnich 4 
tygodni 

 (ii) Może rozpocząć pracę w ciągu 
dwóch tygodni 

 (iii) Oczekuje na rozpoczęcie posiadanej 
pracy 

 Inne 
 Jeśli inne, jakie? 

Q15, 
35, 55, 
75, 95 
& 115  

Zawód  
   

Jeśli zatrudniona/y, jaki jest zawód tej osoby? 
Jeśli bezrobotna/y, jaki był ostatni zawód tej 
osoby? 
  

Q16, 
36, 56, 
76, 96 
& 116 

Pełna nazwa stanowiska 

 

Q17, 37, 
57, 77, 97 

& 117 

Główne zajęcia w pracy 

 

Q18, 38, 
58, 78, 98 

& 118 

  Douglas   Ramsey  

 Peel   Onchan  

 Braddan   Malew  
 Inne   

  Jeśli inne, jakie?  

Miejsce zatrudnienia  

Nazwa oraz branża pracodawcy/branża osoby 
samozatrudnionej 

Q19, 39, 
59, 79, 99 

& 119 
Nazwa pracodawcy 

Q20, 40, 60, 
80, 100 & 
120 

Opis branży pracodawcy 

Q21, 41, 
61, 81, 101 

& 121 

Zezwolenia na pracę 

 

 
Czy osoba ta ma ważne zezwolenia na 
pracę? 

 Nie - nie potrzebuje lub nie posiada zez-

 Tak - zezwolenie przydzielono na czas 
nieokreślony 

 Tak - zezwolenie przydzielono na czas 
określony 

 Proszę podać na ile miesięcy wystawiono 
zezwolenie na pracę 


