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Dz. 1. Dane identyfikacyjne mieszkania 
 
1. Województwo      

2. Numer edycji      

3. Liczba porządkowa mieszkania (LPM)      

 
Dz. 2. Przebieg werbunku 
 

Numer 
rezerwy 

Numer  
gospodarstwa 
w mieszkaniu 

Realizacja  
badania 

Przyczyna 
niepodjęcia 

badania 

Przyczyna  
odmowy 

Rodzaj 
budynku 

Lokalizacja 
miejsca 

zamieszkania 

Ocena stanu 
budynku 

Zabezpieczenie 
budynku 

Klasyfikacja Data 
rozstrzygającej 

wizyty  budynku sąsiadujących 
budynków 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

Mieszkanie z próby zasadniczej 
 

0 0 
           
           

 

Mieszkania z próby rezerwowej (dobrane) 
 

0 1 
           
           

 

0 2 
           
           

 

0 3 
           
           

 

0 4 
           
           

 

 



6. Realizacja badania 
zbadane 1 
niezbadane 2 
przerwane 3 

 
 

7. Przyczyna niepodjęcia badania 

brak wylosowanego mieszkania – zmiana stała  01M 

brak wylosowanego mieszkania – zmiana czasowa  02M 

mieszkanie niezamieszkane – zmiana czasowa  03M 
długotrwała nieobecność mieszkańców/gospodarstwa domowego 
(powyżej 12 miesięcy)  

04M 

brak dostępu do mieszkania  05M 

brak możliwości kontaktu z mieszkańcami/gospodarstwem domowym  06M 
brak możliwości nawiązania kontaktu z mieszkańcami/gospodarstwem 
domowym z powodu podeszłego wieku, choroby, alkoholizmu – zmiana 
czasowa  

07M 

brak możliwości nawiązania kontaktu z mieszkańcami/gospodarstwem 
domowym z powodu bariery językowej – zmiana czasowa  

08M 

krótkotrwała nieobecność mieszkańców/gospodarstwa domowego (do 
12 miesięcy)  

09M 

inne  11M 
odmowa wzięcia udziału w badaniu wyrażona przez całe gospodarstwo 
domowe 

10G 
 
 

8. Przyczyna odmowy 
niechęć do wszystkich badań statystycznych  1 
zbyt uciążliwe zapisy w badaniu budżetu czasu   2 
brak czasu  3 
inna przyczyna 4 

 
 

9. Rodzaj budynku: 
budynek wielorodzinny 1 
dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej 2 
budynek jednorodzinny wolnostojący 3 
inny 4 

   
  
 

10. Lokalizacja miejsca zamieszkania: 
centrum miasta 1 
rejon poza centrum ale w granicach miasta 2 
wieś lub obszar słabo zaludniony (związane z działalnością rolniczą, 
leśną, łowiecką, rybacką) 3 

pozostała wieś 4 
 

11. Ocena stanu budynku: 
bardzo dobry 1 
dobry 2 
dostateczny 3 
zły 4 
bardzo zły 5 

 

12. Zabezpieczenie budynku: 
Dopuszcza się jednoczesne zakreślenie kilku symboli 

portier, strażnik, ochroniarz 1 
ogrodzenie, brama, osiedle zamknięte 2 
monitoring 3 
działający domofon 4 
inne zabezpieczenia (np. pies) 5 
brak zabezpieczeń 6 

 

13/14. Klasyfikacja budynku/ sąsiadujących budynków: 

luksusowy/e 1 
zamożny/e 2 
średniozamożny/e 3 
skromny/e 4 
ubogi/e 5 
bardzo ubogi/e 6 
w zasięgu wzroku nie ma innych budynków 7 

 

 

  



Dz. 3. Dane badanego gospodarstwa domowego 
 
16. Numer gospodarstwa domowego            

17. Liczba osób w gospodarstwie domowym   

18. Liczba osób w gospodarstwie domowym w wieku 15+   

19. Liczba osób w gospodarstwie domowym w wieku 10+   

 

Dz. 4. Kwestionariusz gospodarstwa domowego BC-G 
 
20. Numer osoby w gospodarstwie domowym udzielającej odpowiedzi   

21. Rodzaj wywiadu 1 – twarzą w twarz 
2 – telefoniczny 

 

22. Status poprawności 1 – poprawny 
2 – zawiera błędy 

 
 

Dz. 5. Kwestionariusz indywidualny BC-I (w tabeli wymienione wszystkie osoby 15+) 
 

Numer  
osoby  

w gospo-
darstwie 

Wywiad  
przeprowa-

dzony 

Rodzaj 
wywiadu 

Przyczyna 
nieprzepro-

wadzenia 
wywiadu 

Przyczyna  
odmowy 

Status 
poprawności 

24. Wywiad przeprowadzony  25. Rodzaj wywiadu 
tak, informacje od osoby badanej 1  twarzą w twarz 1 
tak, informacje od innej osoby 
z gospodarstwa 2  telefoniczny 2 

nie 3  samospis 3 
 

26. Przyczyna nieprzeprowadzenia wywiadu 

brak możliwości kontaktu z respondentem  06R 
brak możliwości nawiązania kontaktu z respondentem z powodu podeszłego 
wieku, choroby, alkoholizmu 

07R 

brak możliwości nawiązania kontaktu z respondentem z powodu bariery językowej 08R 

krótkotrwała nieobecność respondenta (do 12 miesięcy)  09R 
odmowa wzięcia udziału w badaniu respondenta, odmowa potwierdzenia 
adresu, pod który się dodzwoniliśmy 

10R 

inne 11R 
 

27. Przyczyna odmowy 
niechęć do wszystkich badań statystycznych  1 
zbyt uciążliwe zapisy w badaniu budżetu czasu   2 
brak czasu  3 
inna przyczyna 4 

 

28. Status poprawności 
poprawny  1 
zawiera błędy 2 

 

23 24 25 26 27 28 
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      



Dz. 6. Dzienniczek BC-D (w tabeli wymienione wszystkie osoby 10+) 

Numer  
osoby  

w gospodarstwie 

 

Numer  
dzienniczka 

 
Status dzienniczka 

 

Wylosowany dzień 
przeprowadzenia badania 

 

Faktyczny dzień  
przeprowadzenia badania 

 Status 
poprawności 

1 – wypełniony PAPI 
2 – wypełniony elektronicznie (urządzenie mobilne) 
3 – wypełniony elektronicznie (komputer 
stacjonarny, laptop) 
4 – brak dzienniczka, osoba 15+ 
(niewypełniony kwestionariusz BC-I) 
5 – brak dzienniczka, osoba 15+ (wypełniony 
kwestionariusz BC-I) 
6 – brak dzienniczka, osoba 10-14 

1 – poprawny  
2 – zawiera 
błędy 

29  30  31  32  33  34 
 

 

 
1 

   
               

   dzień  miesiąc   dzień  miesiąc    
 

 
2 

   
               

   dzień  miesiąc   dzień  miesiąc    
 

 

 

 
1 

   
               

   dzień  miesiąc   dzień  miesiąc    
 

 
2 

   
               

   dzień  miesiąc   dzień  miesiąc    
 

 

 

 
1 

   
               

   dzień  miesiąc   dzień  miesiąc    
 

 
2 

   
               

   dzień  miesiąc   dzień  miesiąc    
 

 

 

 
1 

   
               

   dzień  miesiąc   dzień  miesiąc    
 

 
2 

   
               

   dzień  miesiąc   dzień  miesiąc    
 

 
Numer ankietera 

 

 -   -     
Sporządził(a) 

   

(imię i nazwisko ankietera)  (data) 

Sprawdził(a) 
   

(imię i nazwisko inspektora)  (data) 
 


