
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/174 

z dnia 2 lutego 2018 r. 

w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) 
w odniesieniu do wykazu docelowych zmiennych wtórnych dotyczących międzypokoleniowego 
dziedziczenia niekorzystnych sytuacji życiowych, składu gospodarstw domowych i zmian 

dochodów na rok 2019 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. 
dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2 
lit. f), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzeniem (WE) nr 1177/2003 ustanowiono wspólne ramy dla systematycznego tworzenia europejskich 
statystyk dotyczących dochodów i warunków życia w celu zapewnienia, aby porównywalne i aktualne dane 
przekrojowe i dane dotyczące zmian w czasie, odnoszące się do dochodów oraz poziomu i rozmieszczenia 
ubóstwa oraz wykluczenia społecznego były dostępne na poziomach krajowym i unijnym. 

(2)  Zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 co roku należy przyjmować środki 
wykonawcze w celu określenia docelowych wtórnych obszarów i zmiennych, które mają być w danym roku 
uwzględnione w składniku przekrojowym EU-SILC. Należy zatem przyjąć środki wykonawcze określające 
docelowe zmienne wtórne i ich numery identyfikacyjne dla modułu na 2019 r. dotyczącego międzypokole
niowego dziedziczenia niekorzystnych sytuacji życiowych, składu gospodarstw domowych i zmian dochodów. 

(3)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu 
Statystycznego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Wykaz docelowych zmiennych wtórnych i ich numerów identyfikacyjnych dla modułu na 2019 r. dotyczącego między
pokoleniowego dziedziczenia niekorzystnych sytuacji życiowych, składu gospodarstw domowych i zmian dochodów, 
będącego częścią składnika przekrojowego EU-SILC, określono w załączniku. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lutego 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 165 z 3.7.2003, s. 1. 



ZAŁĄCZNIK 

Docelowe zmienne wtórne i ich numery identyfikacyjne dla modułu na 2019 r. dotyczącego międzypokoleniowego 
dziedziczenia niekorzystnych sytuacji życiowych, składu gospodarstw domowych i zmian dochodów, będącego częścią 
składnika przekrojowego EU-SILC, są następujące: 

1. Jednostki 

Należy dostarczyć informacje na temat zmiennych dotyczących międzypokoleniowego dziedziczenia niekorzystnych 
sytuacji życiowych w odniesieniu do wszystkich obecnych członków gospodarstwa domowego lub, w odpowiednich 
przypadkach, wszystkich wybranych respondentów w wieku powyżej 24 i poniżej 60 lat. 

Informacje na temat zmian dochodów i składu gospodarstw domowych mają zastosowanie na poziomie gospodarstwa 
domowego i odnoszą się do gospodarstwa domowego jako całości. 

2. Sposób zbierania danych 

W przypadku zmiennych mających zastosowanie na poziomie osób indywidualnych sposobem zbierania danych jest 
wywiad bezpośredni przeprowadzany ze wszystkimi aktualnymi członkami gospodarstwa domowego lub, 
w odpowiednich przypadkach, wszystkimi wybranymi respondentami w wieku powyżej 24 i poniżej 60 lat. 

W przypadku zmiennych mających zastosowanie na poziomie gospodarstwa domowego sposobem zbierania danych jest 
wywiad bezpośredni z respondentem danego gospodarstwa domowego. 

W przypadku czasowej nieobecności właściwych osób lub niemożliwości udzielenia wywiadu, wyjątkowo zezwala się na 
udzielanie wywiadów w zastępstwie. 

3. Okres odniesienia 

W przypadku zmiennych dotyczących międzypokoleniowego dziedziczenia niekorzystnych sytuacji życiowych za 
okres odniesienia przyjmuje się okres, w którym respondent miał około 14 lat. 

W przypadku zmiennych dotyczących zmian dochodów i składu gospodarstwa domowego (sieć powiązań 
w gospodarstwie domowym) za okres odniesienia przyjmuje się okres bieżący. 

4. Definicje odnoszące się do międzypokoleniowego dziedziczenia niekorzystnych sytuacji życiowych  

1) Ojciec: osoba, którą respondent, będąc w wieku około 14 lat, uważał za swojego ojca. Zazwyczaj jest nim ojciec 
biologiczny, natomiast w przypadku gdy respondent w okresie odniesienia uważał za swego ojca inną osobę, to 
odpowiedzi powinny dotyczyć właśnie tej osoby, nawet jeżeli ojciec biologiczny żył i był znany.  

2) Matka: osoba, którą respondent, będąc w wieku około 14 lat, uważał za swoją matkę. Zazwyczaj jest nią matka 
biologiczna, natomiast w przypadku gdy respondent w okresie odniesienia uważał za swoją matkę inną osobę, to 
odpowiedzi powinny dotyczyć właśnie tej osoby, nawet jeżeli matka biologiczna żyła i była znana.  

3) Gospodarstwo domowe: gospodarstwo domowe, w którym respondent zamieszkiwał w wieku około 14 lat. 

Jeżeli rodzice respondenta byli rozwiedzeni/w separacji i wspólnie wykonywali prawo pieczy, dzieląc się równo opieką 
nad dzieckiem (50 % czasu dla każdego z rodziców), respondent ma możliwość: 

—  wybrać swoje gospodarstwo domowe w oparciu o kryterium obiektywne, biorąc pod uwagę główny adres, pod 
jakim zamieszkiwał w wieku około 14 lat (tzn. adres w ewidencji ludności lub w dowodzie tożsamości/paszporcie), 

—  wybrać swoje gospodarstwo domowe w oparciu o kryterium subiektywne zgodnie z tym, które gospodarstwo 
domowe w większym stopniu uważał za swój dom, będąc w wieku około 14 lat. 

Jeżeli rodzice respondenta byli rozwiedzeni/w separacji i nie wykonywali wspólnie prawa pieczy, dzieląc się równo 
opieką nad dzieckiem, gospodarstwem domowym respondenta powinno być gospodarstwo, w którym zamieszkiwał 
przez cały czas lub większość czasu. 

Docelowe zmienne wtórne są przesyłane Komisji (do Eurostatu) w plikach „Dane dotyczące gospodarstw domowych”  
(plik H) oraz „Dane osobowe” (plik P) po przekazaniu docelowych zmiennych pierwotnych. 
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Moduł badań na 
2019 r. Międzypokoleniowe dziedziczenie niekorzystnych sytuacji życiowych 

Nazwa zmiennej Kod Zmienna docelowa 

Dane dotyczące rodziny 

PT220   Rodzaj gospodarstwa domowego, gdy respondent miał około 14 lat  

1 Prywatne gospodarstwo domowe  

2 Zamieszkiwał w zbiorowym gospodarstwie domowym lub instytucji 

PT220_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 3 Respondent niewybrany  

– 6 Spoza przedziału wiekowego (25–59 lat)  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 

PT230   Zamieszkiwanie z matką, gdy respondent miał około 14 lat  

1 Tak  

2 Nie, nie mieszkała w tym samym gospodarstwie domowym, ale pozostawa
liśmy w kontakcie  

3 Nie, nie mieszkała w tym samym gospodarstwie domowym i nie pozostawa
liśmy w kontakcie  

4 Nie, nie żyła 

PT0230_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 2 Nie dotyczy (zamieszkiwał w zbiorowym gospodarstwie domowym lub instytu
cji)  

– 3 Respondent niewybrany  

– 6 Spoza przedziału wiekowego (25–59 lat)  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 

PT240   Zamieszkiwanie z ojcem, gdy respondent miał około 14 lat  

1 Tak  

2 Nie, nie mieszkał w tym samym gospodarstwie domowym, ale pozostawaliśmy 
w kontakcie  

3 Nie, nie mieszkał w tym samym gospodarstwie domowym i nie pozostawa
liśmy w kontakcie  

4 Nie, nie żył 

PT240_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 2 Nie dotyczy (zamieszkiwał w zbiorowym gospodarstwie domowym lub instytu
cji)  

– 3 Respondent niewybrany  

– 6 Spoza przedziału wiekowego (25–59 lat)  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 
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Moduł badań na 
2019 r. Międzypokoleniowe dziedziczenie niekorzystnych sytuacji życiowych 

Nazwa zmiennej Kod Zmienna docelowa 

PT020   Liczba osób dorosłych, gdy respondent miał około 14 lat 

Liczba (dwucyfrowa) od 0 do 99 

PT020_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 2 Nie dotyczy (zamieszkiwał w zbiorowym gospodarstwie domowym lub instytu
cji)  

– 3 Respondent niewybrany  

– 6 Spoza przedziału wiekowego (25–59 lat)  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 

PT030   Liczba dzieci, gdy respondent miał około 14 lat 

Liczba (dwucyfrowa) od 0 do 99 

PT030_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 2 Nie dotyczy (zamieszkiwał w zbiorowym gospodarstwie domowym lub instytu
cji)  

– 3 Respondent niewybrany  

– 6 Spoza przedziału wiekowego (25–59 lat)  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 

PT040   Liczba osób w gospodarstwie domowym aktywnych zawodowo, gdy respondent miał 
około 14 lat 

Liczba (dwucyfrowa) od 0 do 99 

PT040_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 2 Nie dotyczy (zamieszkiwał w zbiorowym gospodarstwie domowym lub instytu
cji)  

– 3 Respondent niewybrany  

– 6 Spoza przedziału wiekowego (25–59 lat)  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 

PT250   Stopień urbanizacji, gdy respondent miał około 14 lat  

1 Miasto (ponad 100 000 mieszkańców)  

2 Miasto lub przedmieścia (od 10 000 do 100 000 mieszkańców)  

3 Obszary wiejskie, małe miasto lub wieś (mniej niż 10 000 mieszkańców) 

PT250_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 2 Nie dotyczy (zamieszkiwał w zbiorowym gospodarstwie domowym lub instytu
cji)  

– 3 Respondent niewybrany  

– 6 Spoza przedziału wiekowego (25–59 lat)  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 
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Moduł badań na 
2019 r. Międzypokoleniowe dziedziczenie niekorzystnych sytuacji życiowych 

Nazwa zmiennej Kod Zmienna docelowa 

PT210   Tytuł prawny do mieszkania, gdy respondent miał około 14 lat  

1 Własność  

2 Wynajem  

3 Lokal mieszkalny był udostępniony nieodpłatnie  

– 1 Nie wiem 

PT210_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 2 Nie dotyczy (zamieszkiwał w zbiorowym gospodarstwie domowym lub instytu
cji)  

– 3 Respondent niewybrany  

– 6 Spoza przedziału wiekowego (25–59 lat)  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 

Informacje o rodzicach 

PT060   Kraj urodzenia ojca   

Kraj urodzenia ojca (kod SCL GEO alfa-2)  

– 1 Nie wiem 

PT060_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 2 Nie dotyczy (zamieszkiwał w zbiorowym gospodarstwie domowym lub instytu
cji)  

– 3 Respondent niewybrany  

– 5 Nie dotyczy – Nie zamieszkiwał z ojcem i nie pozostawał z nim w kontakcie 
lub ojciec nie żył  

– 6 Spoza przedziału wiekowego (25–59 lat)  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 

PT070   Obywatelstwo ojca   

Kraj obywatelstwa (kod SCL GEO alfa-2)  

– 1 Nie wiem 

PT070_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 2 Nie dotyczy (zamieszkiwał w zbiorowym gospodarstwie domowym lub instytu
cji)  

– 3 Respondent niewybrany  

– 5 Nie dotyczy – Nie zamieszkiwał z ojcem i nie pozostawał z nim w kontakcie 
lub ojciec nie żył  

– 6 Spoza przedziału wiekowego (25–59 lat)  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 
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Moduł badań na 
2019 r. Międzypokoleniowe dziedziczenie niekorzystnych sytuacji życiowych 

Nazwa zmiennej Kod Zmienna docelowa 

PT090   Kraj urodzenia matki   

Kraj urodzenia matki (kod SCL GEO alfa-2)  

– 1 Nie wiem 

PT090_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 2 Nie dotyczy (zamieszkiwał w zbiorowym gospodarstwie domowym lub instytu
cji)  

– 3 Respondent niewybrany  

– 5 Nie dotyczy – Nie zamieszkiwał z matką i nie pozostawał z nią w kontakcie 
lub matka nie żyła  

– 6 Spoza przedziału wiekowego (25–59 lat)  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 

PT100   Obywatelstwo matki   

Kraj obywatelstwa (kod SCL GEO alfa-2)  

– 1 Nie wiem 

PT100_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 2 Nie dotyczy (zamieszkiwał w zbiorowym gospodarstwie domowym lub instytu
cji)  

– 3 Respondent niewybrany  

– 5 Nie dotyczy – Nie zamieszkiwał z matką i nie pozostawał z nią w kontakcie 
lub matka nie żyła  

– 6 Spoza przedziału wiekowego (25–59 lat)  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 

Dane dotyczące wykształcenia 

PT110   Najwyższy poziom wykształcenia osiągnięty przez ojca  

1 Poziom niski (wykształcenie niższe od podstawowego, wykształcenie podsta
wowe lub wykształcenie średnie I stopnia)  

2 Poziom średni (wykształcenie średnie II stopnia oraz wykształcenie uzyskane 
po ukończeniu szkoły średniej inne niż wyższe)  

3 Wysoki poziom (kształcenie wyższe skrócone, licencjat lub stopień równo
ważny, magister lub stopień równoważny, doktorat lub stopień równoważny)  

– 1 Nie wiem 

PT110_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 2 Nie dotyczy (zamieszkiwał w zbiorowym gospodarstwie domowym lub instytu
cji)  

– 3 Respondent niewybrany  

– 5 Nie dotyczy – Nie zamieszkiwał z ojcem i nie pozostawał z nim w kontakcie 
lub ojciec nie żył  

– 6 Spoza przedziału wiekowego (25–59 lat)  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 
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Moduł badań na 
2019 r. Międzypokoleniowe dziedziczenie niekorzystnych sytuacji życiowych 

Nazwa zmiennej Kod Zmienna docelowa 

PT120   Najwyższy poziom wykształcenia osiągnięty przez matkę  

1 Poziom niski (wykształcenie niższe od podstawowego, wykształcenie podsta
wowe lub wykształcenie średnie I stopnia)  

2 Poziom średni (wykształcenie średnie II stopnia oraz wykształcenie uzyskane 
po ukończeniu szkoły średniej inne niż wyższe)  

3 Wysoki poziom (kształcenie wyższe skrócone, licencjat lub stopień równo
ważny, magister lub stopień równoważny, doktorat lub stopień równoważny)  

– 1 Nie wiem 

PT120_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 2 Nie dotyczy (zamieszkiwał w zbiorowym gospodarstwie domowym lub instytu
cji)  

– 3 Respondent niewybrany  

– 5 Nie dotyczy – Nie zamieszkiwał z matką i nie pozostawał z nią w kontakcie 
lub matka nie żyła  

– 6 Spoza przedziału wiekowego (25–59 lat)  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 

Dane zawodowe 

PT130   Status zawodowy ojca, gdy respondent miał około 14 lat  

1 Pracownik najemny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy  

2 Pracownik najemny zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy  

3 Pracujący na własny rachunek lub pomagający w przedsiębiorstwie rodzinnym  

4 Bezrobotny/poszukujący pracy  

5 Emeryt  

6 Trwale niepełnosprawny lub niezdolny do pracy  

7 Prowadzący gospodarstwo domowe, sprawujący opiekę nad innymi osobami  

8 Bierny zawodowo z innych powodów  

– 1 Nie wiem 

PT130_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 2 Nie dotyczy (zamieszkiwał w zbiorowym gospodarstwie domowym lub instytu
cji)  

– 3 Respondent niewybrany  

– 5 Nie dotyczy – Nie zamieszkiwał z ojcem i nie pozostawał z nim w kontakcie 
lub ojciec nie żył  

– 6 Spoza przedziału wiekowego (25–59 lat)  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 
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Moduł badań na 
2019 r. Międzypokoleniowe dziedziczenie niekorzystnych sytuacji życiowych 

Nazwa zmiennej Kod Zmienna docelowa 

PT140   Sprawowanie stanowiska kierowniczego przez ojca, gdy respondent miał około 14 lat  

1 Tak  

2 Nie  

– 1 Nie wiem 

PT140_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 2 Nie dotyczy (zamieszkiwał w zbiorowym gospodarstwie domowym lub instytu
cji)  

– 3 Respondent niewybrany  

– 4 Nie dotyczy – Ojciec nie pracował (niezatrudniony)  

– 5 Nie dotyczy – Nie zamieszkiwał z ojcem i nie pozostawał z nim w kontakcie 
lub ojciec nie żył  

– 6 Spoza przedziału wiekowego (25–59 lat)  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 

PT150   Główny zawód ojca, gdy respondent miał około 14 lat   

Kod ISCO– 08(COM) (jednocyfrowy)  

– 1 Nie wiem 

PT150_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 2 Nie dotyczy (zamieszkiwał w zbiorowym gospodarstwie domowym lub instytu
cji)  

– 3 Respondent niewybrany  

– 4 Nie dotyczy – Ojciec nie pracował (niezatrudniony)  

– 5 Nie dotyczy – Nie zamieszkiwał z ojcem i nie pozostawał z nim w kontakcie 
lub ojciec nie żył  

– 6 Spoza przedziału wiekowego (25–59 lat)  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 

PT160   Status zawodowy matki, gdy respondent miał około 14 lat  

1 Pracownik najemny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy  

2 Pracownik najemny zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy  

3 Pracująca na własny rachunek lub pomagająca w przedsiębiorstwie rodzinnym  

4 Bezrobotna/poszukująca pracy  

5 Emeryt  

6 Trwale niepełnosprawna lub niezdolna do pracy  

7 Prowadząca gospodarstwo domowe, sprawująca opiekę nad innymi osobami  

8 Bierna zawodowo z innych powodów  

– 1 Nie wiem 
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Moduł badań na 
2019 r. Międzypokoleniowe dziedziczenie niekorzystnych sytuacji życiowych 

Nazwa zmiennej Kod Zmienna docelowa 

PT160_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 2 Nie dotyczy (zamieszkiwał w zbiorowym gospodarstwie domowym lub instytu
cji)  

– 3 Respondent niewybrany  

– 5 Nie dotyczy – Nie zamieszkiwał z matką i nie pozostawał z nią w kontakcie 
lub matka nie żyła  

– 6 Spoza przedziału wiekowego (25–59 lat)  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 

PT170   Sprawowanie stanowiska kierowniczego przez matkę, gdy respondent miał około 14 lat  

1 Tak  

2 Nie  

– 1 Nie wiem 

PT170_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 2 Nie dotyczy (zamieszkiwał w zbiorowym gospodarstwie domowym lub instytu
cji)  

– 3 Respondent niewybrany  

– 4 Nie dotyczy – Matka nie pracowała (niezatrudniona)  

– 5 Nie dotyczy – Nie zamieszkiwał z matką i nie pozostawał z nią w kontakcie 
lub matka nie żyła  

– 6 Spoza przedziału wiekowego (25–59 lat)  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 

PT180   Główny zawód matki, gdy respondent miał około 14 lat   

Kod ISCO-08(COM) (jednocyfrowy)  

– 1 Nie wiem 

PT180_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 2 Nie dotyczy (zamieszkiwał w zbiorowym gospodarstwie domowym lub instytu
cji)  

– 3 Respondent niewybrany  

– 4 Nie dotyczy – Matka nie pracowała (niezatrudniona)  

– 5 Nie dotyczy – Nie zamieszkiwał z matką i nie pozostawał z nią w kontakcie 
lub matka nie żyła  

– 6 Spoza przedziału wiekowego (25–59 lat)  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 
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Moduł badań na 
2019 r. Międzypokoleniowe dziedziczenie niekorzystnych sytuacji życiowych 

Nazwa zmiennej Kod Zmienna docelowa 

Deprywacja materialna 

PT190   Sytuacja finansowa gospodarstwa domowego, gdy respondent miał około 14 lat  

1 Bardzo zła  

2 Zła  

3 Umiarkowanie zła  

4 Umiarkowanie dobra  

5 Dobra  

6 Bardzo dobra  

– 1 Nie wiem 

PT190_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 2 Nie dotyczy (zamieszkiwał w zbiorowym gospodarstwie domowym lub instytu
cji)  

– 3 Respondent niewybrany  

– 6 Spoza przedziału wiekowego (25–59 lat)  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 

PT260   Zaspokojenie podstawowych potrzeb szkolnych (książki i artykuły szkolne), gdy respon
dent miał około 14 lat  

1 Tak  

2 Nie, ze względów finansowych  

3 Nie, z innych powodów 

PT260_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 2 Nie dotyczy (zamieszkiwał w zbiorowym gospodarstwie domowym lub instytu
cji)  

– 3 Respondent niewybrany  

– 6 Spoza przedziału wiekowego (25–59 lat)  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 

PT270   Codzienne spożywanie posiłku zawierającego mięso, drób, ryby (lub równoważnego po
siłku wegetariańskiego), gdy respondent miał około 14 lat  

1 Tak  

2 Nie, ze względów finansowych  

3 Nie, z innych powodów 
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Moduł badań na 
2019 r. Międzypokoleniowe dziedziczenie niekorzystnych sytuacji życiowych 

Nazwa zmiennej Kod Zmienna docelowa 

PT270_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 2 Nie dotyczy (zamieszkiwał w zbiorowym gospodarstwie domowym lub instytu
cji)  

– 3 Respondent niewybrany  

– 6 Spoza przedziału wiekowego (25–59 lat)  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 

PT280   Tygodniowy wyjazd na wakacje poza miejsce zamieszkania raz w roku, gdy respondent 
miał około 14 lat  

1 Tak  

2 Nie, ze względów finansowych  

3 Nie, z innych powodów 

PT280_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 2 Nie dotyczy (zamieszkiwał w zbiorowym gospodarstwie domowym lub instytu
cji)  

– 3 Respondent niewybrany  

– 6 Spoza przedziału wiekowego (25–59 lat)  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019)  

Nieobowiązkowy 
moduł badań na 

2019 r. 
Zmiany dochodów i składu gospodarstwa domowego 

Nazwa zmiennej Kod Zmienna docelowa 

HI010   Zmiany dochodów w porównaniu z rokiem poprzednim (NIEOBOWIĄZKOWO)  

1 Większe  

2 Pozostały na mniej więcej tym samym poziomie  

3 Mniejsze 

HI010_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 3 Respondent niewybrany  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 

HI020   Powód zwiększenia dochodów (NIEOBOWIĄZKOWO)  

1 Indeksacja/rewaloryzacja wynagrodzeń  

2 Zwiększenie czasu pracy, wynagrodzenia lub pensji (w tym samym miejscu 
pracy)  

3 Powrót na rynek pracy po chorobie, urlopie macierzyńskim, urlopie rodziciel
skim lub ze względów rodzinnych, okresie opieki nad dzieckiem lub opieki 
nad osobą chorą lub niepełnosprawną  

4 Podjęcie pierwszej pracy lub zmiana miejsca pracy  

5 Zmiana składu gospodarstwa domowego  

6 Wzrost świadczeń społecznych  

7 Inne 
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Nieobowiązkowy 
moduł badań na 

2019 r. 
Zmiany dochodów i składu gospodarstwa domowego 

Nazwa zmiennej Kod Zmienna docelowa 

HI020_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 2 Nie dotyczy HI010≠1  

– 3 Respondent niewybrany  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 

HI030   Powód zmniejszenia dochodów (NIEOBOWIĄZKOWO)  

1 Skrócony czas pracy, zmniejszenie wynagrodzenia lub pensji (w tym samym 
miejscu pracy), w tym w pracy na własny rachunek (niezamierzone)  

2 Urlop macierzyński/urlop rodzicielski lub ze względów rodzinnych/okres 
opieki nad dzieckiem/okres opieki nad osobą chorą lub niepełnosprawną  

3 Zmiana pracy  

4 Utrata pracy/bezrobocie/upadłość (własnego) przedsiębiorstwa  

5 Osoba stała się niezdolna do pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności  

6 Rozwód/zakończenie związku partnerskiego/inna zmiana składu gospodarstwa 
domowego  

7 Przejście na emeryturę  

8 Ograniczenie świadczeń społecznych  

9 Inne 

HI030_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 2 Nie dotyczy HI010≠3  

– 3 Respondent niewybrany  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 

HI040   Przyszłe dochody (NIEOBOWIĄZKOWO)  

1 Większe  

2 Pozostały bez zmian  

3 Mniejsze 

HI040_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 3 Respondent niewybrany  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 
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Nieobowiązkowy 
moduł badań na 

2019 r. 
Zmiany dochodów i składu gospodarstwa domowego 

Nazwa zmiennej Kod Zmienna docelowa 

HGYX (1)   Sieć powiązań w gospodarstwie domowym (NIEOBOWIĄZKOWO) (2)  

10 Partner (poziom niski)  

11 Mąż/żona/partner cywilny (poziom wysoki)  

12 Partner/konkubent (poziom wysoki)  

20 Syn/córka (poziom niski)  

21 Biologiczny/przysposobiony syn/córka (poziom wysoki)  

22 Pasierb/pasierbica (poziom wysoki)  

30 Zięć/synowa (poziom niski; poziom wysoki)  

40 Wnuk (poziom niski; poziom wysoki)  

50 Rodzic (poziom niski)  

51 Naturalny/adopcyjny rodzic (poziom wysoki)  

52 Rodzic przybrany (poziom wysoki)  

60 Teściowie (poziom niski; poziom wysoki)  

70 Dziadkowie (poziom niski; poziom wysoki)  

80 Brat/siostra (poziom niski)  

81 Naturalny brat/siostra (poziom wysoki)  

82 Przyrodni brat/siostra (poziom wysoki)  

90 Inny krewny (poziom niski; poziom wysoki)  

95 Inna osoba niespokrewniona (poziom niski; poziom wysoki)  

99 Nieustalony (poziom niski; poziom wysoki) 

HGYX_F  1 Podano dane  

– 1 Brak danych  

– 2 Nie dotyczy (jednoosobowe gospodarstwo domowe)  

– 7 Nie dotyczy (RB010≠2019) 

(1)  X = 1,…, liczba osób w gospodarstwie domowym – 1 
Y = 2,…, liczba osób w gospodarstwie domowym 
Y > X. 

(2)  Można wykorzystać odpowiedź z kategorii poziomu niskiego lub poziomu wysokiego.   
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