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Badanie budżetów gospodarstw domowych 
Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym  

w  . . . . . . . . . . . . . . .   kwartale 2018 r. 

  

BR-04 

 

  

Dział 1. DANE IDENTYFIKACYJNE GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

1. Rok 

badania 
HA02  

  
2. Numer gospodarstwa 

domowego HA04, 
MA04 

             

2 0 1 8              

Dział 2. WYPOSAŻENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO W WYBRANE DOBRA TRWAŁEGO UŻYTKOWANIA  

UWAGA! Wypełnić dla gospodarstw domowych z podpróbki 1  

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

Wyszczególnienie Liczba 

0 1 

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 

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

 

09 telefon stacjonarny 
 

10 
telefon komórkowy  
prywatny 

 

11 w tym smartfon 
 

12 telefon komórkowy służbowy 
 

13 komputer osobisty 
 

14 w tym laptop, tablet 
 

 

Wyszczególnienie Liczba 

0 1 

15 
urządzenie z dostępem do Internetu 
(np. komputer, smartfon) 

 

16 drukarka 
 

17 w tym drukarka wielofunkcyjna 
 

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

 

19 pralka automatyczna 
 

20 pralko-suszarka 
 

21 suszarka automatyczna do prania 
 

22 
kuchenka elektryczna z płytą ceramiczną, 
indukcyjną 

 

23 kuchenka mikrofalowa 
 

24 zmywarka do naczyń 
 

25 rower (bez dziecięcego) 
 

26 łódź motorowa, żaglowa 
 

27 motocykl, skuter, motorower 
 

28 
samochód 
osobowy 

prywatny 
 

29 służbowy 
 

 

 

2. Czy gospodarstwo korzysta z usług wynajmowania samochodu (z wypożyczalni, tzw. „samochód na 
godziny”) 

tak  . . . . . . . .   1 

nie  . . . . . . . .   2 

 



Dział 3. ROZCHODY GOSPODARSTWA DOMOWEGO W KWARTALE 

UWAGA! Wypełnić dla gospodarstw domowych z podpróbki 1 i  2  

Wyszczególnienie 
Symbol 

rozchodu 

Wydatki Pozyskane bezpłatnie 

Wartość 
pieniężna 

Opła-
cono 
kartą 
kredy-
tową 
(jeśli 
tak – 

wpisać 
1) 

Wartość 
niepieniężna 

Symbol źródła pozyskania: 

1 – otrzymane od osoby 
spoza gospodarstwa 
domowego 

2 – otrzymane od instytucji 
(np. gmina, fundacja) 

3 – opłacone przez 
pracodawcę 

4 – pobrane z działalności 
na własny rachunek 

6 – zaciągnięty kredyt 
bezgotówkowy 

zł gr zł gr 

0 1 2 3 4 5 

01 
Meble do mieszkania lub domu (łącznie 
z elementami meblarskimi) 

051111 
      

02 Dywany i wykładziny dywanowe 051211 
      

03 
Lodówki, zamrażarki i chłodziarko-
zamrażarki – łącznie z częściami 

053111 
      

04 
Urządzenia do prania, suszenia, zmywania – 
łącznie z częściami 

053121 
      

05 
Kuchenki (np.: elektryczne, gazowe, 
mikrofalowe, grill stacjonarny) z wyjątkiem 
turystycznych 

053131 

      

06 
Urządzenia grzewcze i wentylacyjne 
(np.: piece, kominki, grzejniki do 
pomieszczeń, klimatyzatory, okapy)  

053141 

      

07 
Sprzęt czyszczący (np.: odkurzacze, froterki) 
– łącznie z częściami 

053151 

      

08 
Urządzenia do przygotowywania 
i przetwarzania żywności (np.: roboty 
kuchenne, krajalnice, parowary) 

053211 
      

09 
Sprzęt i narzędzia silnikowe (np.: kosiarki, 
piły, wiertarki elektryczne, ciągniki ogrodowe, 
pompy wodne) 

055111 

      

10 Usługi szpitalne 063001 
      

11 Samochody osobowe nowe 071111 
      

12 Samochody osobowe używane 071121 
      

13 Pojazdy silnikowe jednośladowe 071201 
      

14 Rowery 071301 
      

15 
Konserwacja i naprawa prywatnych środków 
transportu (np. nieobowiązkowe przeglądy 
techniczne) 

072301 

      

16 

Loty 

krajowe 073311 
      

17 międzynarodowe 073321 
      

18 
Sprzęt do odbioru, nagrywania i odtwarzania 
dźwięku i obrazu (np.: telewizory, odtwarzacze 
DVD, kino domowe, dekodery) 

091121 

      

19 
Komputery osobiste (również w pakiecie 
z drukarką, skanerem) 

091311 
      

20 
Akcesoria do sprzętu do przetwarzania 
informacji (np.: monitory, skanery, drukarki) 

091321 
      

21 
Samochody z częścią mieszkalną, przyczepy 
kempingowe i przyczepki 

092111 
      

 



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

Wyszczególnienie 
Symbol 

rozchodu 

Wydatki Pozyskane bezpłatnie 

Wartość 
pieniężna 

Opła-
cono 
kartą 
kredy-
tową 
(jeśli 
tak – 

wpisać 
1) 

Wartość 
niepieniężna 

Symbol źródła pozyskania: 

1 – otrzymane od osoby 
spoza gospodarstwa 
domowego 

2 – otrzymane od instytucji 
(np. gmina, fundacja) 

3 – opłacone przez 
pracodawcę 

4 – pobrane z działalności 
na własny rachunek 

6 – zaciągnięty kredyt 
bezgotówkowy 

zł gr zł gr 

0 1 2 3 4 5 

22 Samoloty, szybowce, lotnie i balony 092121 
      

23 Łodzie, silniki przyczepne i wyposażenie łodzi 092131 
      

24 
Pozostały sprzęt trwałego użytku do sportu 
i rekreacji na wolnym powietrzu (np.: kajaki, 
deski surfingowe, quady) 

092151 

      

25 
Sprzęt trwałego użytku do rekreacji 
w pomieszczeniach (np.: rowery treningowe, 
stoły do ping-ponga, sprzęt kulturystyczny) 

092221 

      

26 
Sprzęt sportowy (np.: sprzęt narciarski, 
łyżwiarski, wędkarski, broń myśliwska) 

093211 
      

27 Turystyka 
zorganizowana 
(także przedpłaty 
i zaliczki) 

w kraju 096011 
      

28 za granicą 096021 
      

29 
Hotele, motele i podobne usługi 
zakwaterowania (np. domki letniskowe) 

112011 
      

30 
Ubezpieczenie na życie i dobrowolne 
ubezpieczenie emerytalne – III filar 
(np.: IKE, IKZE) 

125101 

      

31 
Ubezpieczenie związane z domem/ 
mieszkaniem 

125201 
      

32 
Ubezpieczenie pojazdów silnikowych 
(np.: samochodów, motocykli) 

125411 
      

33 Wydatki za granicą (poza turystyką) 133111 
      

34 Wydatki za granicą na turystykę 133112 
      

35 

Pozyskanie budynków i budowli na cele 
niezwiązane z działalnością gospodarczą 
(np.: zakup lub otrzymanie w darze, spadku 
mieszkania, domu) 

151111 

      

36 

Materiały do budowy, przebudowy, rozbudowy, 
remontu i modernizacji budynków i budowli 
niezwiązanych z działalnością gospodarczą 
(dotyczy kompleksowych remontów 
i modernizacji, np. wymiana całego dachu, 
systemu grzewczego, remontu całego 
mieszkania lub jego części, np. łazienki) 

151211 

      

37 

Usługi związane z budową, przebudową, 
rozbudową, remontem i modernizacją 
budynków i budowli niezwiązanych 
z działalnością gospodarczą (dotyczy 
kompleksowych remontów i modernizacji, 
np.: wymiana całego dachu, systemu 
grzewczego, remont całego mieszkania lub 
jego części, np. łazienki) 

151221 

      

38 
Pozyskanie ziemi na cele niezwiązane 
z działalnością gospodarczą (np.: zakup działki 
rekreacyjnej, ziemi pod budowę domu) 

152111 

      

 



Dział 4. ZASOBNOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

UWAGA! Wypełnić dla gospodarstw domowych z podpróbki 2  

Na pyt. 1 odpowiadają gospodarstwa, które w BR-01a Dz. 5 pyt. 3 zaznaczyły 1, 2, 3 lub 4 (własność całości lub części domu/mieszkania). 

1. Powiedział Pan/Pani, że gospodarstwo domowe jest właścicielem wylosowanego 
domu/mieszkania. Gdyby chciał/a Pan/Pani sprzedać dom/mieszkanie, to jaką Pana/Pani zdaniem kwotę 
można byłoby obecnie za nie uzyskać? 

Proszę podać obecną wartość całego domu/mieszkania niezależnie od części należącej do Pana/Pani 
gospodarstwa domowego. 

2. Symbol przedziału 
(karta A4), w którym 
mieści się obecna 
wartość 
nieruchomości 

88 – nie wiem 
99 – brak odpowiedzi 

8 – nie wiem 
9 – brak odpowiedzi 

Jeśli podano wartość, przejść do pyt. 3. 

1 dom/mieszkanie          
 

  
 

2 

nieruchomość, w skład której wchodzi wylosowany dom, 
tj. dom, budynki gospodarcze, działka itp. 

(odpowiadają gospodarstwa domowe, dla których 
w pyt. 2.1 wpisano 88 lub 99) 

         
 

  
 

 

3. Czy Pan/Pani lub inna osoba 
z gospodarstwa domowego 
posiada inne nieruchomości poza 
pierwszym domem/mieszkaniem? 

Proszę wymienić tylko te 
nieruchomości, których wartość 
nie była podana w pyt. 1 lub 2. 

4. Ile takich 
nieruchomości 
posiada Pan/Pani 
lub inna osoba 
z gospodarstwa 
domowego? 

5. Jaki procent 
nieruchomości 
należy do 
Pana/Pani 
gospodarstwa 
domowego? 

6. Gdyby Pan/Pani chciał/a 
sprzedać posiadaną 
nieruchomość to zdaniem 
Pana/Pani jaką kwotę można 
byłoby obecnie za nią uzyskać 
(obecna wartość całej 
nieruchomości)? 

7. Symbol 
przedziału 
(karta A4), 
w którym 
mieści się 
obecna 
wartość 
nieruchomości 

1 – tak 
2 – nie 
8 – nie wiem 
9 – brak odpowiedzi 

 
→ pyt. 8 

8 – nie wiem 
9 – brak 

odpowiedzi 

 
 → pyt. 8 
 
 

888 – nie wiem 
999 – brak 

odpowiedzi 

8 – nie wiem 
9 – brak odpowiedzi 

88 – nie wiem 
99 – brak 

odpowiedzi Jeśli podano wartość, przejść do 
pyt. 8. 

1 dom lub mieszkanie  
 

 
 

   
 

         
 

  
 

2 

działka budowlana/ 
domek/działka 
letniskowa/ziemia (inna, 
niż użytkowana rolniczo) 

 
 

 
 

   
 

         
 

  
 

3 gospodarstwo rolne   
 

 
 

   
 

         
 

  
 

4 garaż, miejsce postojowe  
 

 
 

   
 

         
 

  
 

5 

inna nieruchomość 
(np. budynek mieszkalny 
wielorodzinny, budynek 
przemysłowy/magazyn, 
sklep, biuro, lokal 
użytkowy, pensjonat) 

 
 

 
 

   
 

         
 

  
 

  X X    
 

         
 

  
 

  X X    
 

         
 

  
 

6 Łączna wartość nieruchomości (poza pierwszym domem/mieszkaniem)          
 

  
 

 

8. Czy Pan/Pani lub inna osoba 
z gospodarstwa domowego posiada 
pojazdy takie jak: samochody osobowe, 
motocykle, samochody z częścią 
mieszkalną, przyczepy kempingowe, 
łodzie, jachty, samoloty, quady itp.? 

Nie należy wliczać pojazdów stanowiących 
własność firmy (osoby prawnej), 
gospodarstwa rolnego oraz pojazdów 
leasingowanych. 

9. Ile takich pojazdów 
posiada Pan/Pani lub 
inna osoba 
z gospodarstwa 
domowego? 

10. Gdyby Pan/Pani chciał/a 
sprzedać wszystkie posiadane 
pojazdy to zdaniem Pana/Pani jaką 
kwotę można byłoby obecnie za nie 
łącznie uzyskać (obecna wartość 
pojazdu/pojazdów)? 

11. Symbol 
przedziału 
(karta A4), 
w którym mieści 
się obecna 
wartość 
pojazdów 

88 – nie wiem  
99 – brak 
odpowiedzi 

 → pyt. 12 
8 – nie wiem 
9 – brak odpowiedzi 

88 – nie wiem 
99 – brak 
odpowiedzi Jeśli podano wartość, przejść do pyt. 12. 

tak 1  

  
 

         
 

  
 

nie 2 

→ pyt. 12 nie wiem 8 

brak odpowiedzi 9 



Dział 4. ZASOBNOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO (cd.) 

12. Czy Pana/Pani gospodarstwo 
domowe posiada: 

13. Ile takich kredytów/ 
pożyczek posiada 
Pana/Pani 
gospodarstwo 
domowe? 

14. W jakiej walucie 
zaciągnięto kredyt/ 
pożyczkę? 

 

Symbol waluty 

1 – PLN 
2 – CHF 
3 – EUR 
4 – USD 
5 – GBP 
6 – inna 
8 – nie wiem 
9 – brak odpowiedzi 

15. Jaka łączna wartość kredytu/ 
pożyczki pozostała jeszcze do spłaty 
(bez odsetek, opłat itp.)? 

Jeśli gospodarstwo nie zna wartości 
w złotych, to w pyt. 15 wpisać wartość 
w walucie obcej, a w pyt. 16 podać 
symbol waluty, w której wyrażono 
wartość kredytu. 

 
8 – nie wiem 
9 – brak odpowiedzi 

16. Symbol 
waluty 
 
 
 
 

1 – PLN 
2 – CHF 
3 – EUR 
4 – USD 
 5 – GBP 

17. Symbol 
przedziału 
(karta A4), 
w którym 
mieści się 
pozostała do 
spłacenia 
wartość 
kredytu/ 
pożyczki 
 

88 – nie wiem 

99 – brak 

odpowiedzi 

18. Przez jaki okres czasu 
Pana/Pani gospodarstwo 
domowe będzie jeszcze 
spłacało ten kredyt/pożyczkę? 

(w latach i miesiącach) 

 

 

 

 
88 – nie wiem 

99 – brak odpowiedzi 

1 – tak 

2 – nie 
8 – nie wiem 
9 – brak odpowiedzi 

 
→ pyt. 19 

88 – nie 

wiem 
99 – brak 

odpowiedzi 

 
→ pyt. 19 

 

Jeśli w pyt. 15 i 16 podano wartość, przejść do pyt. 18. 

1 

kredyt hipoteczny/ 
pożyczkę hipoteczną, 
której zabezpieczeniem 
jest pierwszy 
dom/mieszkanie 

 
 

  
 

1.1  
 

         
 

 
 

  
 

  lat   miesięcy 
 

1.2  
 

         
 

 
 

  
 

  lat   miesięcy 
 

2 

inny kredyt/ pożyczkę, 
której zabezpieczeniem 
jest pierwszy 
dom/mieszkanie 

 
 

  
 

2.1  
 

         
 

 
 

  
 

  lat   miesięcy 
 

2.2  
 

         
 

 
 

  
 

  lat   miesięcy 
 

3 

kredyt hipoteczny/ 
pożyczkę hipoteczną, 
której zabezpieczeniem 
są inne nieruchomości 
(poza pierwszym 
domem/mieszkaniem) 

 
 

  
 

3.1  
 

         
 

 
 

  
 

  lat   miesięcy 
 

3.2  
 

         
 

 
 

  
 

  lat   miesięcy 
 

4 

inny kredyt/ pożyczkę, 
której zabezpieczeniem 
są inne nieruchomości 
(poza pierwszym 
domem/mieszkaniem) 

 
 

  
 

4.1  
 

         
 

 
 

  
 

  lat   miesięcy 
 

4.2  
 

         
 

 
 

  
 

  lat   miesięcy 
 

5 

inny kredyt/pożyczkę, 
której zabezpieczeniem 
są przedmioty 
wartościowe (dzieła 
sztuki, biżuteria, metale 
szlachetne, sprzęt 
elektroniczny itp.) 

 
 

  
 

5.1  
 

         
 

 
 

  
 

  lat   miesięcy 
 

5.2  
 

         
 

 
 

  
 

  lat   miesięcy 
 

 



Dział 4. ZASOBNOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO (cd.) 

19. Czy Pana/Pani gospodarstwo domowe posiada kredyty lub pożyczki 
inne niż wymienione w pyt. 12-18, np.: konsumpcyjne, samochodowe, 
ratalne, prywatne pożyczki od rodziny, znajomych, pożyczki od instytucji 
pożyczkowych (np. tzw. „chwilówki”)? 

Nie dotyczy zadłużenia na kartach kredytowych, ujemnego salda 
na rachunkach bankowych itp. 

20. Ile takich kredytów/ pożyczek posiada 
Pana/Pani gospodarstwo domowe? 

88 – nie wiem 
99 – brak odpowiedzi 

→ pyt. 25 

tak 1  

  
 

nie 2 

 → pyt. 25 nie wiem 8 

brak odpowiedzi 9 

 

N
u

m
e

r 
k

re
d

y
tu

 

21. Jaka wartość kredytu/pożyczki, 
pozostała jeszcze do spłaty (bez odsetek, 
opłat itp.)? 

22. Symbol 
przedziału 
(karta A4), 
w którym mieści 
się pozostała do 
spłacenia 
wartość kredytu/ 
pożyczki 

23. Jaka jest 
roczna stopa 
oprocentowania 
kredytu? 

24. Przez jaki okres czasu 
Pana/Pani gospodarstwo 
domowe będzie jeszcze 
spłacało kredyt/pożyczkę? 

(w latach i miesiącach) 

8 – nie wiem 
9 – brak odpowiedzi 

88 – nie wiem 
99 – brak 

odpowiedzi 

888 – nie wiem 

999 – brak odpowiedzi 

88 – nie wiem 

99 – brak odpowiedzi 

Jeśli podano wartość, przejść do pyt. 23.    

1          
 

  
 

   ,  
 

  lat   miesięcy 
 

2          
 

  
 

   ,  
 

  lat   miesięcy 
 

 

25. Czy Pan/Pani lub inna osoba 
z gospodarstwa domowego posiada 
kartę kredytową, sklepową kartę 
kredytową, rachunek z możliwością 
posiadania ujemnego salda w banku 
lub innej instytucji finansowej? 

26. Czy Pana/Pani 
gospodarstwo 
domowe posiada 
obecnie nie spłacone 
w terminie 
zadłużenie? 

27. Jaka wartość niespłaconego 
w terminie zadłużenia pozostała do 
spłaty? 

28. Symbol 
przedziału 
(karta A4), 
w którym mieści 
się pozostała do 
spłaty wartość 
zadłużenia 

1 – tak 
2 – nie 
8 – nie wiem 
9 – brak odpowiedzi 

 
 
 → pyt. 29 

1 – tak  
2 – nie 
8 – nie wiem 
9 – brak  

odpowiedzi 

 
    

→ pyt. 29 

8 – nie wiem 
9 – brak odpowiedzi 

88 – nie wiem 
99 – brak 

odpowiedzi 

Jeśli podano wartość, przejść do pyt. 29. 

 
 

 
 

         
 

  
 

 

29. Czy Pan/Pani lub inna osoba z gospodarstwa domowego posiada 
konto w banku, SKOK lub innej instytucji finansowej (np. rachunki 
bieżące, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR), lokaty i rachunki 
oszczędnościowe, środki w funduszach inwestycyjnych (akcje, 
obligacje), gotówkę? 

30. W jakim przedziale (z karty A4) mieszczą się 
środki zgromadzone przez Pana/Pani 
gospodarstwo domowe?  

88 – nie wiem 
99 – brak odpowiedzi 

tak 1 
 

  
 

nie 2 
 

nie wiem 8 → pyt. 31 

brak odpowiedzi 9 
 



Dział 4. ZASOBNOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO (dok.) 

31. Czy Pan/Pani lub inna osoba z gospodarstwa 
domowego gromadzi środki finansowe lub majątkowe 
w celach emerytalnych w sposób inny niż poprzez 
publiczne programy emerytalne? 

1 – tak 
2 – nie 
8 – nie wiem 
9 – brak odpowiedzi 

1 
Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), Indywidualne 
Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) 

  

2 Pracowniczy Program Emerytalny 
  

3 Polisy ubezpieczeniowe 
  

4 
Oszczędności finansowe (w tym fundusze 
inwestycyjne) 

  

5 Inne (np. zakup nieruchomości) 
  

 

32. Czy Pan/Pani lub inna osoba z gospodarstwa 
domowego gromadzi środki finansowe w celach innych 
niż emerytalne (oszczędza, np. na wakacje, remont, 
nieprzewidziane wydatki)? 

zdecydowanie tak 1 

raczej tak 2 

raczej nie 3 

zdecydowanie nie 4 

nie wiem 8 

brak odpowiedzi 9 

 

 

33. Czas trwania wywiadu dla 
gospodarstwa domowego z podpróbki 1 
(w minutach) 

34. Czas trwania wywiadu dla  
gospodarstwa domowego z podpróbki 2  
(w minutach) 

Dz. 1, 2 i 3 Dz. 1 i 3 Dz. 4 

   

 
Uwagi ankietera: 



 

Uwagi ankietera: 

 

Numer 
ankietera 

       
 

Sporządził(a) 

   

(imię i nazwisko ankietera)  (data) 

Sprawdził(a)  
  

(imię i nazwisko inspektora)  (data) 
 


