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Badanie budżetów gospodarstw domowych. 

Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym 

w  . . . . . . . . . . . . . . .   kwartale 2016 r. 

  

BR-04 

 

  

Dział 1. DANE IDENTYFIKACYJNE GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

1. Rok 

badania 
HA02  

  
2. Numer gospo- 

darstwa domowego 
HA04, MA04 

             

                 

Dział 2. WYPOSAŻENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO W WYBRANE DOBRA TRWAŁEGO 
UŻYTKOWANIA I NIERUCHOMOŚCI 

Proszę podać liczbę użytkowanych przez Pana/Pani gospodarstwo domowe dóbr trwałego użytkowania i nieruchomości. 

Wyszczególnienie Liczba 

Wiek 
najnowszego 

dobra 
1. do 2 lat 
2. 3–5 lat 
3. powyżej 5 lat 
4. nie wiem  

0 1 2 

01 

odbiornik 
telewizyjny 

kineskopowy 
  

02 

do odbioru 
naziemnej 
telewizji cyfrowej 
z MPEG-4 

  

03 
inny 

  

04 

urządzenie 
do odbioru  

tv kablowej 
  

05 tv satelitarnej 
  

06 
naziemnej 
telewizji cyfrowej 
z MPEG-4 

  

07 zestaw kina domowego 
  

08 odtwarzacz DVD 
  

09 odtwarzacz Blu-ray 
  

10 

radio, radiomagnetofon, 
radio z odtwarzaczem płyt 
kompaktowych lub 
radiomagnetofon 
z odtwarzaczem płyt 
kompaktowych, wieża 

  

11 kamera wideo 
  

12 aparat fotograficzny cyfrowy 
  

13 komputer osobisty 
  

14 w tym laptop, tablet 
  

15 

komputer 

z dostępem do 
Internetu 

 
X 

16 
w tym z dostępem 
szerokopasmowym 

 
X 

17 
bez dostępu do 
Internetu 

 
X 

18 
konsola do gier 
(np. Playstation, Wii, Xbox 360) 

  

19 drukarka 
  

20 
w tym drukarka 
wielofunkcyjna 

  

 

Wyszczególnienie Liczba 

Wiek 
najnowszego 

dobra 
1. do 2 lat 
2. 3–5 lat 
3. powyżej 5 lat 
4. nie wiem 

0 1 2 

21 telefon stacjonarny 
 

X 

22 
telefon komórkowy 
prywatny 

  

23 w tym smartfon 
 

 

24 telefon komórkowy służbowy 
 

X 

25 
elektroniczny czytnik książek 
(e-book) 

  

26 pralka automatyczna 
  

27 odkurzacz elektryczny 
  

28 
chłodziarka, 
chłodziarko-zamrażarka 

  

29 zamrażarka 
  

30 
kuchenka elektryczna z płytą 
ceramiczną, indukcyjną 

  

31 kuchenka mikrofalowa 
  

32 robot kuchenny 
  

33 zmywarka do naczyń 
  

34 rower (bez dziecięcego) 
  

35 motocykl, skuter, motorower 
  

36 
samochód 
osobowy 

prywatny 
  

37 służbowy 
 

X 

38 łódź motorowa, żaglowa 
 

 

39 Razem 
 

X 

 



Dział 3. ROZCHODY GOSPODARSTWA DOMOWEGO W  . . . . . . .   KWARTALE 

Wyszczególnienie 
Symbol 

rozchodu 

Wartość 

Forma pozyskania wartości 
niepieniężnych: 

1 – pobrane z gospodarstwa 

rolnego 
2 – pobrane z działalności na 

własny rachunek 
3 – otrzymane z pracy najemnej 
4 – inne otrzymane bezpłatnie 

(np. od innego gospodarstwa 
domowego, instytucji 
charytatywnych) 

5 – zaciągnięty kredyt 

bezgotówkowy 
6 – zakupione przy użyciu karty 

kredytowej 

pieniężna niepieniężna 

zł gr zł gr 

0 1 2 3 4 

01 
Materiały do napraw i konserwacji 
mieszkania lub domu 

043101 
     

02 

Usługi związane 
z konserwacją 
mieszkania lub 
domu 

hydrauliczne 043211 
     

03 elektryczne 043221 
     

04 
systemów  
grzewczych 

043231 
     

05 malarskie 043241 
     

06 stolarskie 043251 
     

07 pozostałe 043291 
     

08 
Meble dla mieszkania lub domu 
(łącznie z elementami meblarskimi) 

051111 
     

09 Dywany i wykładziny dywanowe 051211 
     

10 
Pozostałe wykładziny podłogowe 
(np. wykładziny winylowe, linoleum) 

051221 
     

11 
Lodówki, zamrażarki i chłodziarko-
zamrażarki - wraz z częściami 

053111 
     

12 
Urządzenia do prania, suszenia, 
zmywania (np.: pralka, suszarka, 
zmywarka) - wraz z częściami 

053121 
     

13 
Sprzęt czyszczący (np.: odkurzacze 
i inne urządzenia czyszczące) – wraz 
z częściami 

053151 
     

14 

Usługi lekarskie  

lekarzy ogólnych 062111 
     

15 
lekarzy 
specjalistów 

062121 
     

16 Usługi stomatologiczne 062201 
     

17 
Usługi laboratoriów medycznych 
i pracowni rentgenowskich 

062311 
     

18 

Kąpiele termiczne, gimnastyka 
korekcyjna, usługi pogotowia 
ratunkowego i wypożyczenie sprzętu 
terapeutycznego 

062321 

     

19 
Usługi medyczne pomocnicze 
i medycyny niekonwencjonalnej 

062391 
     

20 Usługi szpitalne 063001 
     

21 Usługi sanatoryjne 063002 
     

22 Samochody osobowe nowe 071111 
     

23 Samochody osobowe używane 071121 
     

24 Pojazdy silnikowe jednośladowe 071201 
     



Dział 3. ROZCHODY GOSPODARSTWA DOMOWEGO W  . . . . . . .   KWARTALE (dokończenie) 

Wyszczególnienie 
Symbol 

rozchodu 

Wartość 

Forma pozyskania wartości 
niepieniężnych: 

1 – pobrane z gospodarstwa 

rolnego 
2 – pobrane z działalności na 

własny rachunek 
3 – otrzymane z pracy najemnej 
4 – inne otrzymane bezpłatnie 

(np. od innego gospodarstwa 
domowego, instytucji 
charytatywnych) 

5 – zaciągnięty kredyt 

bezgotówkowy 
6 – zakupione przy użyciu karty 

kredytowej 

pieniężna niepieniężna 

zł gr zł gr 

0 1 2 3 4 

25 Rowery 071301 
     

26 
Sprzęt do odbioru, nagrywania 
i odtwarzania dźwięku (np.: radio, 
odtwarzacz CD) 

091111 
     

27 

Sprzęt do odbioru, nagrywania 
i odtwarzania dźwięku i obrazu 
(np.: telewizor, odtwarzacze DVD, 
kino domowe, dekodery) 

091121 

     

28 
Przenośne odtwarzacze dźwięku 
i obrazu 

091131 
     

29 
Sprzęt fotograficzny 
i kinematograficzny 

091211 
     

30 
Komputery osobiste (również 
w pakiecie z drukarką, skanerem) 

091311 
     

31 
Akcesoria do sprzętu do 
przetwarzania informacji 
(np.: monitory, skanery, drukarki) 

091321 
     

32 Oprogramowanie (do komputerów) 091331 
     

33 
Samochody z częścią mieszkalną, 
przyczepy kempingowe i przyczepki 
(naczepy) 

092111 
     

34 Samoloty, szybowce, lotnie i balony 092121 
     

35 
Łodzie, silniki przyczepne 
i wyposażenie łodzi 

092131 
     

36 Konie, kucyki i akcesoria jeździeckie  092141 
     

37 

Pozostały sprzęt trwałego użytku do 
sportu i rekreacji na wolnym 
powietrzu (np.: kajaki, deski 
surfingowe, quady) 

092151 

     

38 
Turystyka 
zorganizowana 

w kraju 096011 
     

39 za granicą 096021 
     

40 
Hotele, motele i podobne usługi 
zakwaterowania 112011 

     

41 
Kempingi, pola namiotowe, 
schroniska 112021 

     

42 
Pozyskanie budynków i budowli na 
cele niezwiązane z działalnością 
gospodarczą 

151111 
     

43 

Materiały do budowy, przebudowy, 
rozbudowy, remontu i modernizacji 
budynków i budowli niezwiązanych 
z działalnością gospodarczą 

151211 

     

44 

Usługi związane z budową, 
przebudową, rozbudową, remontem 
i modernizacją budynków i budowli 
niezwiązanych z działalnością 
gospodarczą 

151221 

     

45 
Pozyskanie ziemi na cele 
niezwiązane z działalnością 
gospodarczą 

152111 
     

46 Wydatki za granicą (poza turystyką) 133111 
     

47 Wydatki za granicą na turystykę 133112 
     

48 Razem X 
    

X 



1. Czas trwania wywiadu (w minutach) 
 

 

Uwagi ankietera: 

 

Numer 
ankietera 

 -   -     
 

Sporządził(a) 

   

(imię i nazwisko ankietera)  (data) 

Sprawdził(a) 

   

(imię i nazwisko inspektora)  (data) 

 


