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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2052
z dnia 24 listopada 2021 r.
określające informacje techniczne odnoszące się do zbiorów danych badania reprezentacyjnego
w dziedzinie „dochody i warunki życia” dotyczących „Rynku pracy i mieszkalnictwa”,
„Międzypokoleniowego dziedziczenia korzystnych i niekorzystnych sytuacji życiowych”,
„Trudności mieszkaniowych” oraz tematu ad hoc na 2023 r. – „Efektywność energetyczna
gospodarstw domowych”, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2019/1700
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 z dnia 10 października 2019 r. ustana
wiające wspólne ramy statystyk europejskich dotyczących osób i gospodarstw domowych, opartych na danych na pozio
mie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 808/2004, (WE) nr 452/2008 i (WE) nr 1338/2008 oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1177/2003 i rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia badania w dziedzinie „dochody i warunki życia” Komisja
powinna określić informacje techniczne odnoszące się do zbiorów danych dotyczących „Rynku pracy i mieszkalnic
twa”, „Międzypokoleniowego dziedziczenia korzystnych i niekorzystnych sytuacji życiowych”, „Trudności mieszka
niowych” oraz tematu ad hoc na 2023 r. – „Efektywność energetyczna gospodarstw domowych”.

(2)

Dziedzina „dochody i warunki życia” zapewnia informacje wymagane w ramach europejskiego semestru i europej
skiego filaru praw socjalnych, w szczególności dotyczące rozkładu dochodów, ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Dostarcza także informacji na potrzeby różnych innych polityk UE związanych z warunkami życia i ubóstwem. Ist
nieje duże zapotrzebowanie polityczne na informacje szczegółowe dotyczące „Rynku pracy i mieszkalnictwa”, „Mię
dzypokoleniowego dziedziczenia korzystnych i niekorzystnych sytuacji życiowych” oraz „Trudności mieszkanio
wych”. Temat ad hoc „Efektywność energetyczna gospodarstw domowych” ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza
z uwagi na zalecenie dla państw członkowskich w sprawie walki z ubóstwem energetycznym.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statys
tycznego ustanowionego na mocy art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Cechy techniczne zbiorów danych w dziedzinie „dochody i warunki życia” dotyczących tematów szczegółowych „Rynek
pracy i mieszkalnictwo”, „Międzypokoleniowe dziedziczenie korzystnych i niekorzystnych sytuacji życiowych”, i „Trudności
mieszkaniowe” oraz tematu ad hoc na 2023 r. „Efektywność energetyczna gospodarstw domowych” określono w załączniku
w odniesieniu do:
a) identyfikatora zmiennej;
b) nazwy zmiennej;
(1) Dz.U. L 261I z 14.10.2019, s. 1.
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz
uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Sta
tystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie
statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).
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c) oznaczenia i kodu modalności;
d) jednostki badania;
e) sposobu zbierania danych;
f) okresu odniesienia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 24 listopada 2021 r.

W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
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ZAŁĄCZNIK

Cechy techniczne zmiennych
Identyfika
tor
zmiennej

Nazwa zmiennej

Kod modalności

Oznaczenie
modalności

Jednostka
badania

Sposób
zbierania
danych

Okres
odniesienia

Temat szczegółowy: Charakterystyka miejsca pracy
PL230

PL230_F

PW100

PW100_F

Publiczny/
prywatny sektor
zatrudnienia

Publiczny/
prywatny sektor
zatrudnienia
(flaga)

Zadowolenie
z pracy

Zadowolenie
z pracy (flaga)

1

Publiczny

2

Prywatny

3

Mieszany

99

Nie wiem

1

Zebrane w drodze
badania/wywiadu

2

Zebrane ze źródeł
administracyjnych

3

Imputowane

4

Źródło niemożliwe
do ustalenia

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy
(PL032≠1)

-3

Niewybrany
respondent

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

0–10

Zupełnie
niezadowolony –
bardzo zadowolony

99

Nie wiem

1

Podano dane

-1

Brak danych

Wszyscy
aktualni
członkowie
gospodarstwa
domowego
w wieku co
najmniej 16 lat
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych
do udziału
w wywiadzie)
lub rejestry

Obecny

Wszyscy
aktualni
członkowie
gospodarstwa
domowego
w wieku co
najmniej 16 lat
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych
do udziału
w wywiadzie)

Obecny
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-2

Nie dotyczy
(PL032≠1)

-3

Niewybrany
respondent

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

PL260

Liczba godzin
zwykle
przepracowywa
nych w tygodniu

1–99

PL260_F

Liczba godzin
zwykle
przepracowywa
nych w tygodniu
(flaga)

1

Zebrane w drodze
badania/wywiadu

2

Zebrane ze źródeł
administracyjnych

3

Imputowane

4

Źródło niemożliwe
do ustalenia

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy
(PL211≠1-4)

-3

Niewybrany
respondent

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

1-9

Dokładna liczba
osób, jeśli mieści się
między 1 a 9

10

Od 10 do 19 osób

PL130

Wielkość
jednostki
lokalnej
w głównej pracy

Liczba godzin

25.11.2021

Wszyscy
aktualni
członkowie
gospodarstwa
domowego
w wieku co
najmniej 16 lat
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych
do udziału
w wywiadzie)
lub rejestry

Okres
odniesienia
dochodu

Wszyscy
aktualni
członkowie
gospodarstwa
domowego
w wieku co

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek

Obecny

25.11.2021

PL130_F
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Wielkość
jednostki
lokalnej
w głównej pracy
(flaga)

11

Od 20 do 49 osób

12

Od 50 do 249 osób

13

Co najmniej 250
osób

14

Nie wiem, ale mniej
niż 10 osób

15

Nie wiem, ale co
najmniej 10 osób

1

Zebrane w drodze
badania/wywiadu

2

Zebrane ze źródeł
administracyjnych

3

Imputowane

4

Źródło niemożliwe
do ustalenia

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy
(PL032≠1)

-3

Niewybrany
respondent

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

najmniej 16 lat
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)
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dla osób
czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych
do udziału
w wywiadzie)
lub rejestry

Temat szczegółowy: Status zatrudnienia
PL035

PL035_F

Co najmniej
jedna godzina
pracy
w poprzednim
tygodniu

1

Tak

2

Nie

Co najmniej
jedna godzina
pracy
w poprzednim
tygodniu (flaga)

1

Zebrane w drodze
badania/wywiadu

2

Zebrane ze źródeł
administracyjnych

Wszyscy
aktualni
członkowie
gospodarstwa
domowego
w wieku co
najmniej 16 lat
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych
do udziału
w wywiadzie)
lub rejestry

Poprzedni
tydzień
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PL025_F

PL020

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

3

Imputowane

4

Źródło niemożliwe
do ustalenia

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy
(RB081≠16-74)

-3

Niewybrany
respondent

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

Osoba gotowa
do podjęcia
pracy

1

Tak

2

Nie

Osoba gotowa
do podjęcia
pracy (flaga)

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy
(PL035=1)

-3

Niewybrany
respondent

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

1

Tak

2

Nie

Aktywnie szuka
pracy

25.11.2021

Wszyscy
aktualni
członkowie
gospodarstwa
domowego
w wieku co
najmniej 16 lat
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych
do udziału
w wywiadzie)

Obecny

Wszyscy
aktualni
członkowie
gospodarstwa
domowego
w wieku co
najmniej 16 lat
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych
do udziału
w wywiadzie)

Ostatnie
cztery
tygodnie

25.11.2021

PL020_F

PL120

PL120_F
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Aktywnie szuka
pracy (flaga)

Przyczyna pracy
w wymiarze
mniej niż 30
godzin

Przyczyna pracy
w wymiarze
mniej niż 30
godzin (flaga)

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy
(PL035=1)

-3

Niewybrany
respondent

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

1

Kształcenie lub
szkolenie

2

Choroba lub
niepełnosprawność

3

Chce więcej
pracować, ale nie
znajduje pracy lub
działalności
w większym
wymiarze czasu
pracy

4

Nie chce pracować
więcej godzin

5

Liczba godzin
przepracowywa
nych we wszystkich
wykonywanych
pracach równa jest
zatrudnieniu
w pełnym wymiarze
czasu pracy

6

Prace domowe,
opieka nad dziećmi
lub innymi osobami

7

Inne powody

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy
(PL032≠1 lub
(PL032=1 oraz
PL060 + PL100
>30))

-3

Niewybrany
respondent

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

Wszyscy
aktualni
członkowie
gospodarstwa
domowego
w wieku co
najmniej 16 lat
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)

L 420/29

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych
do udziału
w wywiadzie)

Obecny
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PL280

PL280_F

Okres
zarejestrowa
nego bezrobocia

Okres
zarejestrowa
nego bezrobocia
(flaga)

1

Cały okres
odniesienia

2

Część okresu
odniesienia

3

Osoba nie jest
zarejestrowana jako
bezrobotna

1

Zebrane w drodze
badania/wywiadu

2

Zebrane ze źródeł
administracyjnych

3

Imputowane

4

Źródło niemożliwe
do ustalenia

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy
(PL211≠5 lub
RB081≠16-74)

-3

Niewybrany
respondent

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

Wszyscy
aktualni
członkowie
gospodarstwa
domowego
w wieku co
najmniej 16 lat
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)

25.11.2021

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych
do udziału
w wywiadzie)
lub rejestry

Okres
bezrobocia
w okresie
odniesienia
dochodu

Temat szczegółowy: Poziom wykształcenia – informacje szczegółowe, z uwzględnieniem przypadków
przerwania lub porzucenia nauki
PE030

Rok osiągnięcia
najwyższego
poziomu
wykształcenia

PE030_F

Rok osiągnięcia
najwyższego
poziomu
wykształcenia
(flaga)

Rok (cztery cyfry)

1

Zebrane w drodze
badania/wywiadu

2

Zebrane ze źródeł
administracyjnych

Wszyscy
aktualni
członkowie
gospodarstwa
domowego
w wieku co
najmniej 16 lat
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych
do udziału
w wywiadzie)
lub rejestry

Obecny

25.11.2021

PE050

PE050_F
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Przerwanie lub
porzucenie
nauki

Przerwanie lub
porzucenie
nauki (flaga)

3

Imputowane

4

Źródło niemożliwe
do ustalenia

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy (PE041
= 000)

-3

Niewybrany
respondent

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

1

Tak, jeden raz

2

Tak, kilka razy

3

Nie

1

Zebrane w drodze
badania/wywiadu

2

Zebrane ze źródeł
administracyjnych

3

Imputowane

4

Źródło niemożliwe
do ustalenia

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy
(RB081≠16-34 lub
osoba nigdy nie
chodziła do szkoły)

-3

Niewybrany
respondent

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

Wszyscy
aktualni
członkowie
gospodarstwa
domowego
w wieku
16–34 lat lub
wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)

L 420/31

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych
do udziału
w wywiadzie)
lub rejestry

Cały okres
życia

L 420/32
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Temat szczegółowy: Informacje szczegółowe dotyczące warunków mieszkaniowych, w tym deprywacja i czynsz
imputowany
HS160

HS160_F

HS170

HS170_F

Problemy
związane
z mieszkaniem:
zbyt ciemne,
niedostatecznie
oświetlone

1

Tak

2

Nie

Problemy
związane
z mieszkaniem:
zbyt ciemne,
niedostatecznie
oświetlone
(flaga)

1

Podano dane

-1

Brak danych

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

Hałas
z sąsiednich
mieszkań lub
z ulicy

1

Tak

2

Nie

Hałas
z sąsiednich
mieszkań lub
z ulicy (flaga)

1

Podano dane

-1

Brak danych

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

HC020

Wielkość
mieszkania
w metrach
kwadratowych

0-999

Metry kwadratowe

HC020_F

Wielkość
mieszkania
w metrach
kwadratowych
(flaga)

1

Zebrane w drodze
badania/wywiadu

2

Zebrane ze źródeł
administracyjnych

3

Imputowane

4

Źródło niemożliwe
do ustalenia

-1

Brak danych

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

1

Bardzo
niezadowolony(-a)

2

Niezadowolony(-a)

HC080

Ogólne
zadowolenie
z mieszkania

Gospodarstwo
domowe

Respondent
gospodarstwa
domowego

Obecny

Gospodarstwo
domowe

Respondent
gospodarstwa
domowego

Obecny

Gospodarstwo
domowe

Respondent
gospodarstwa
domowego
lub rejestry

Obecny

Gospodarstwo
domowe

Respondent
gospodarstwa
domowego

Obecny

25.11.2021

HC080_F
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Ogólne
zadowolenie
z mieszkania
(flaga)

3

Zadowolony(-a)

4

Bardzo zadowolony
(-a)

1

Podano dane

-1

Brak danych

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

HY030

Czynsz
imputowany

0-99 999 999,99

Kwota (waluta
krajowa)

HY030_F

Czynsz
imputowany
(flaga)

1

Podano dane

-1

Brak danych

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

Przecieki
w dachu,
wilgotne ściany/
podłogi/
fundamenty,
butwienie
w ramach okien
lub podłodze

1

Tak

2

Nie

Przecieki
w dachu,
wilgotne ściany/
podłogi/
fundamenty,
butwienie
w ramach okien
lub podłodze
(flaga)

1

Podano dane

-1

Brak danych

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

Obciążenie
finansowe
łącznymi
kosztami
mieszkania

1

Duże obciążenie

2

Niewielkie
obciążenie

3

Żadne obciążenie

Obciążenie
finansowe
łącznymi
kosztami
mieszkania
(flaga)

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy (brak
kosztów mieszkania)

HH040

HH040_F

HS140

HS140_F

L 420/33

Gospodarstwo
domowe

Szacunkowa

Okres
odniesienia
dochodu

Gospodarstwo
domowe

Respondent
gospodarstwa
domowego

Obecny

Gospodarstwo
domowe

Respondent
gospodarstwa
domowego

Obecny

L 420/34

HS180

HS180_F

HS190

HS190_F

HH081

HH081_F

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

Zanieczyszcze
nie, brud lub inne
problemy
środowiskowe

1

Tak

2

Nie

Zanieczyszcze
nie, brud lub inne
problemy
środowiskowe
(flaga)

1

Podano dane

-1

Brak danych

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

Przestępstwa,
przemoc lub
wandalizm
w okolicy

1

Tak

2

Nie

Przestępstwa,
przemoc lub
wandalizm
w okolicy (flaga)

1

Podano dane

-1

Brak danych

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

1

Tak, do wyłącznego
użytku
gospodarstwa
domowego

2

Tak, dzielona(-y)

3

Nie

1

Podano dane

-1

Brak danych

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

-8

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana)

Wanna lub
prysznic
w mieszkaniu
(NIEOBOWIĄZ
KOWO)

Wanna lub
prysznic
w mieszkaniu
(NIEOBOWIĄZ
KOWO) (flaga)

25.11.2021

Gospodarstwo
domowe

Respondent
gospodarstwa
domowego

Obecny

Gospodarstwo
domowe

Respondent
gospodarstwa
domowego

Obecny

Gospodarstwo
domowe

Respondent
gospodarstwa
domowego

Obecny

25.11.2021

HH091

HH091_F

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

Spłukiwana
toaleta
w mieszkaniu do
wyłącznego
użytku
gospodarstwa
domowego
(NIEOBOWIĄZ
KOWO)

1

Tak, do wyłącznego
użytku
gospodarstwa
domowego

2

Tak, dzielona(-y)

3

Nie

Spłukiwana
toaleta
w mieszkaniu do
wyłącznego
użytku
gospodarstwa
domowego
(NIEOBOWIĄZ
KOWO) (flaga)

1

Podano dane

-1

Brak danych

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

-8

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana)

Gospodarstwo
domowe

L 420/35

Respondent
gospodarstwa
domowego

Obecny

Temat szczegółowy: Międzypokoleniowe dziedziczenie korzystnych i niekorzystnych sytuacji życiowych
PT220

PT220_F

PT230

Rodzaj
gospodarstwa
domowego, gdy
respondent miał
około 14 lat

Rodzaj
gospodarstwa
domowego, gdy
respondent miał
około 14 lat
(flaga)

Zamieszkiwanie
z matką, gdy
respondent miał
około 14 lat

1

Prywatne
gospodarstwo
domowe

2

Zbiorowe
gospodarstwo
domowe lub
instytucja

1

Podano dane

-1

Brak danych

-3

Niewybrany
respondent

-6

Spoza przedziału
wiekowego (25–59
lat)

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

1

Tak

2

Nie, nie mieszkała
w tym samym
gospodarstwie
domowym, ale
pozostawaliśmy
w kontakcie

3

Nie, nie mieszkała
w tym samym
gospodarstwie
domowym i nie
pozostawaliśmy
w kontakcie

Wszyscy
obecni
członkowie
gospodarstwa
domowego
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)
w wieku
25–59 lat

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek dla
osób czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych do
udziału
w wywiadzie)

Gdy
respondent
miał około
14 lat

Wszyscy
obecni
członkowie
gospodarstwa
domowego
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)
w wieku
25–59 lat

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych
do udziału
w wywiadzie)

Gdy
respondent
miał około
14 lat

L 420/36

PT230_F

PT240

PT240_F

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

Zamieszkiwanie
z matką, gdy
respondent miał
około 14 lat
(flaga)

Zamieszkiwanie
z ojcem, gdy
respondent miał
około 14 lat

Zamieszkiwanie
z ojcem, gdy
respondent miał
około 14 lat
(flaga)

4

Nie, już nie żyła

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy
(respondent
zamieszkiwał
w zbiorowym
gospodarstwie
domowym lub
instytucji)

-3

Nie „wybrany
respondent”

-6

Spoza przedziału
wiekowego (25–59
lat)

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

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
pozostawaliśmy
w kontakcie

4

Nie, już nie żył

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy
(respondent
zamieszkiwał
w zbiorowym
gospodarstwie
domowym lub
instytucji)

-3

Nie „wybrany
respondent”

-6

Spoza przedziału
wiekowego (25–59
lat)

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

Wszyscy
obecni
członkowie
gospodarstwa
domowego
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)
w wieku
25–59 lat

25.11.2021

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych
do udziału
w wywiadzie)

Gdy
respondent
miał około
14 lat

25.11.2021

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

PT070

Obywatelstwo
ojca
(NIEOBOWIĄZ
KOWO)

99

Kraj głównego
obywatelstwa (kod
SCL GEO alfa-2)
Nie wiem

PT070_F

Obywatelstwo
ojca
(NIEOBOWIĄZ
KOWO) (flaga)

1

Zebrane w drodze
badania/wywiadu

2

Zebrane ze źródeł
administracyjnych

3

Imputowane

4

Źródło niemożliwe
do ustalenia

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy
(respondent
zamieszkiwał
w zbiorowym
gospodarstwie
domowym lub
instytucji)

-3

Niewybrany
respondent

-5

Nie dotyczy
(respondent nie
zamieszkiwał
z ojcem i nie
pozostawał z nim
w kontakcie lub
ojciec już nie żył)

-6

Spoza przedziału
wiekowego (25–59
lat)

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

-8

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana)

99

Kraj głównego
obywatelstwa (kod
SCL GEO alfa-2)
Nie wiem

PT100

Obywatelstwo
matki
(NIEOBOWIĄZ
KOWO)

L 420/37

Wszyscy
obecni
członkowie
gospodarstwa
domowego
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)
w wieku
25–59 lat

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych
do udziału
w wywiadzie)
lub rejestry

Gdy
respondent
miał około
14 lat

Wszyscy
obecni
członkowie
gospodarstwa

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek

Gdy
respondent
miał około
14 lat

L 420/38

PT100_F

PT110

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

Obywatelstwo
matki
(NIEOBOWIĄZ
KOWO) (flaga)

Najwyższy
poziom
wykształcenia
osiągnięty przez
ojca

1

Zebrane w drodze
badania/wywiadu

2

Zebrane ze źródeł
administracyjnych

3

Imputowane

4

Źródło niemożliwe
do ustalenia

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy
(respondent
zamieszkiwał
w zbiorowym
gospodarstwie
domowym lub
instytucji)

-3

Niewybrany
respondent

-5

Nie dotyczy
(respondent nie
zamieszkiwał
z matką i nie
pozostawał z nią
w kontakcie lub
matka już nie żyła)

-6

Spoza przedziału
wiekowego (25–59
lat)

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

-8

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana)

1

Poziom niski
(wykształcenie
niższe od
podstawowego,
wykształcenie
podstawowe lub
wykształcenie
średnie I stopnia)

2

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

25.11.2021

domowego
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)
w wieku
25–59 lat

dla osób
czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych
do udziału
w wywiadzie)
lub rejestry

Wszyscy
obecni
członkowie
gospodarstwa
domowego
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)
w wieku
25–59 lat

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych
do udziału
w wywiadzie)
lub rejestry

Gdy
respondent
miał około
14 lat

25.11.2021

PT110_F

PT120

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

Najwyższy
poziom
wykształcenia
osiągnięty przez
ojca (flaga)

Najwyższy
poziom
wykształcenia
osiągnięty przez
matkę

3

Poziom wysoki
(kształcenie wyższe
skrócone, licencjat
lub poziom
równoważny,
magister lub poziom
równoważny,
doktorat lub poziom
równoważny)

99

Nie wiem

1

Zebrane w drodze
badania/wywiadu

2

Zebrane ze źródeł
administracyjnych

3

Imputowane

4

Źródło niemożliwe
do ustalenia

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy
(respondent
zamieszkiwał
w zbiorowym
gospodarstwie
domowym lub
instytucji)

-3

Niewybrany
respondent

-5

Nie dotyczy
(respondent nie
zamieszkiwał
z ojcem i nie
pozostawał z nim
w kontakcie lub
ojciec już nie żył)

-6

Spoza przedziału
wiekowego (25–59
lat)

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

1

Poziom niski
(wykształcenie
niższe od
podstawowego,
wykształcenie
podstawowe lub
wykształcenie
średnie I stopnia)

2

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

Wszyscy
obecni
członkowie
gospodarstwa
domowego
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)
w wieku
25–59 lat

L 420/39

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych
do udziału
w wywiadzie)
lub rejestry

Gdy
respondent
miał około
14 lat

L 420/40

PT120_F

PT130

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

Najwyższy
poziom
wykształcenia
osiągnięty przez
matkę (flaga)

Status
zawodowy ojca,
gdy respondent
miał około 14 lat

3

Poziom wysoki
(kształcenie wyższe
skrócone, licencjat
lub poziom
równoważny,
magister lub poziom
równoważny,
doktorat lub poziom
równoważny)

99

Nie wiem

1

Zebrane w drodze
badania/wywiadu

2

Zebrane ze źródeł
administracyjnych

3

Imputowane

4

Źródło niemożliwe
do ustalenia

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy
(respondent
zamieszkiwał
w zbiorowym
gospodarstwie
domowym lub
instytucji)

-3

Niewybrany
respondent

-5

Nie dotyczy
(respondent nie
zamieszkiwał
z matką i nie
pozostawał z nią
w kontakcie lub
matka już nie żyła)

-6

Spoza przedziału
wiekowego (25–59
lat)

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

1

Pracujący

2

Pracujący na własny
rachunek (w tym
jako pomagający
członek rodziny)

3

Bezrobotny

4

Na emeryturze lub
wcześniejszej
emeryturze

5

Prowadzenie
gospodarstwa
domowego,
sprawowanie opieki
nad innymi

Wszyscy
obecni
członkowie
gospodarstwa
domowego
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)
w wieku
25–59 lat

25.11.2021

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych
do udziału
w wywiadzie)
lub rejestry

Gdy
respondent
miał około
14 lat

25.11.2021

PT130_F

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

Status
zawodowy ojca,
gdy respondent
miał około 14 lat
(flaga)

6

Niezdolny do pracy
z powodu
długotrwałych
problemów
zdrowotnych

7

Bierny zawodowo
z innego powodu

99

Nie wiem

1

Zebrane w drodze
badania/wywiadu
Zebrane ze źródeł
administracyjnych
Imputowane
Źródło niemożliwe
do ustalenia
Brak danych
Nie dotyczy
(respondent
zamieszkiwał
w zbiorowym
gospodarstwie
domowym lub
instytucji)
Niewybrany
respondent
Nie dotyczy
(respondent nie
zamieszkiwał
z ojcem i nie
pozostawał z nim
w kontakcie lub
ojciec już nie żył)
Spoza przedziału
wiekowego (25–59
lat)
Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)
Pracująca
Pracująca na własny
rachunek (w tym
jako pomagający
członek rodziny)
Bezrobotna
Na emeryturze lub
wcześniejszej
emeryturze
Prowadzenie
gospodarstwa
domowego,
sprawowanie opieki
nad innymi
Niezdolna do pracy
z powodu
długotrwałych
problemów
zdrowotnych

2
3
4
-1
-2

-3
-5

-6

-7

PT160

Status
zawodowy
matki, gdy
respondent miał
około 14 lat

1
2

3
4

5

6

Wszyscy
obecni
członkowie
gospodarstwa
domowego
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)
w wieku
25–59 lat

L 420/41

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych
do udziału
w wywiadzie)
lub rejestry

Gdy
respondent
miał około
14 lat

L 420/42

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

7
99
PT160_F

PT150

PT150_F

Status
zawodowy
matki, gdy
respondent miał
około 14 lat
(flaga)

Główny zawód
ojca, gdy
respondent miał
około 14 lat
(NIEOBOWIĄZ
KOWO)

Główny zawód
ojca, gdy
respondent miał
około 14 lat
(NIEOBOWIĄZ
KOWO) (flaga)

25.11.2021

Bierna zawodowo
z innego powodu
Nie wiem

1

Zebrane w drodze
badania/wywiadu

2

Zebrane ze źródeł
administracyjnych

3

Imputowane

4

Źródło niemożliwe
do ustalenia

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy
(respondent
zamieszkiwał
w zbiorowym
gospodarstwie
domowym lub
instytucji)

-3

Niewybrany
respondent

-5

Nie dotyczy
(respondent nie
zamieszkiwał
z matką i nie
pozostawał z nią
w kontakcie lub
matka już nie żyła)

-6

Spoza przedziału
wiekowego (25–59
lat)

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)
Kod ISCO-08 (COM)
(jednocyfrowy)

99

Nie wiem

1

Zebrane w drodze
badania/wywiadu

2

Zebrane ze źródeł
administracyjnych

3

Imputowane

Wszyscy
obecni
członkowie
gospodarstwa
domowego
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)
w wieku
25–59 lat

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych
do udziału
w wywiadzie)
lub rejestry

Gdy
respondent
miał około
14 lat

25.11.2021

PT180

PT180_F

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

Główny zawód
matki, gdy
respondent miał
około 14 lat
(NIEOBOWIĄZ
KOWO)

Główny zawód
matki, gdy
respondent miał
około 14 lat
(NIEOBOWIĄZ
KOWO) (flaga)

4

Źródło niemożliwe
do ustalenia

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy
(respondent
zamieszkiwał
w zbiorowym
gospodarstwie
domowym lub
instytucji)

-3

Niewybrany
respondent

-4

Nie dotyczy, ojciec
nie był zatrudniony

-5

Nie dotyczy
(respondent nie
zamieszkiwał
z ojcem i nie
pozostawał z nim
w kontakcie lub
ojciec już nie żył)

-6

Spoza przedziału
wiekowego (25–59
lat)

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

-8

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana)
Kod ISCO-08 (COM)
(jednocyfrowy)

99

Nie wiem

1

Zebrane w drodze
badania/wywiadu

2

Zebrane ze źródeł
administracyjnych

3

Imputowane

4

Źródło niemożliwe
do ustalenia

-1

Brak danych

Wszyscy
obecni
członkowie
gospodarstwa
domowego
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)
w wieku
25–59 lat

L 420/43

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych
do udziału
w wywiadzie)
lub rejestry

Gdy
respondent
miał około
14 lat

L 420/44

PT210

PT210_F
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Tytuł prawny do
mieszkania, gdy
respondent miał
około 14 lat

Tytuł prawny do
mieszkania, gdy
respondent miał
około 14 lat
(flaga)

-2

Nie dotyczy
(respondent
zamieszkiwał
w zbiorowym
gospodarstwie
domowym lub
instytucji)

-3

Niewybrany
respondent

-4

Nie dotyczy, matka
nie była zatrudniona

-5

Nie dotyczy
(respondent nie
zamieszkiwał
z matką i nie
pozostawał z nią
w kontakcie lub
matka już nie żyła)

-6

Spoza przedziału
wiekowego (25–59
lat)

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

-8

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana)

1

Własność

2

Wynajem

3

Mieszkanie
nieodpłatne

99

Nie wiem

1

Zebrane w drodze
badania/wywiadu

2

Zebrane ze źródeł
administracyjnych

3

Imputowane

4

Źródło niemożliwe
do ustalenia

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy
(respondent
zamieszkiwał
w zbiorowym
gospodarstwie
domowym lub
instytucji)

Wszyscy
obecni
członkowie
gospodarstwa
domowego
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)
w wieku
25–59 lat

25.11.2021

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych
do udziału
w wywiadzie)
lub rejestry

Gdy
respondent
miał około
14 lat

25.11.2021

PT190

PT190_F

PT260
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Sytuacja
finansowa
gospodarstwa
domowego, gdy
respondent miał
około 14 lat

Sytuacja
finansowa
gospodarstwa
domowego, gdy
respondent miał
około 14 lat
(flaga)

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

-3

Niewybrany
respondent

-6

Spoza przedziału
wiekowego (25–59
lat)

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

1

Bardzo zła

2

Zła

3

Umiarkowanie zła

4

Umiarkowanie
dobra

5

Dobra

6

Bardzo dobra

99

Nie wiem

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy
(respondent
zamieszkiwał
w zbiorowym
gospodarstwie
domowym lub
instytucji)

-3

Niewybrany
respondent

-6

Spoza przedziału
wiekowego (25–59
lat)

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

1

Tak

2

Nie, ze względów
finansowych

3

Nie, z innych
powodów

L 420/45

Wszyscy
obecni
członkowie
gospodarstwa
domowego
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)
w wieku
25–59 lat

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych
do udziału
w wywiadzie)

Gdy
respondent
miał około
14 lat

Wszyscy
obecni
członkowie
gospodarstwa
domowego
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)
w wieku
25–59 lat

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych
do udziału
w wywiadzie)

Gdy
respondent
miał około
14 lat

L 420/46

PT260_F

PT270

PT270_F

PT280
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Zaspokojenie
podstawowych
potrzeb
szkolnych
(książki
i artykuły
szkolne), gdy
respondent miał
około 14 lat
(flaga)

Codzienne
spożywanie
posiłku
zawierającego
mięso, drób lub
ryby (lub
równoważnego
posiłku
wegetariańs
kiego), gdy
respondent miał
około 14 lat
Codzienne
spożywanie
posiłku
zawierającego
mięso, drób lub
ryby (lub
równoważnego
posiłku
wegetariańs
kiego), gdy
respondent miał
około 14 lat
(flaga)

Tygodniowy
wyjazd na
wakacje poza
miejsce

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy
(respondent
zamieszkiwał
w zbiorowym
gospodarstwie
domowym lub
instytucji)

-3

Niewybrany
respondent

-6

Spoza przedziału
wiekowego (25–59
lat)

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

1

Tak

2

Nie, ze względów
finansowych

3

Nie, z innych
powodów

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy
(respondent
zamieszkiwał
w zbiorowym
gospodarstwie
domowym lub
instytucji)

-3

Niewybrany
respondent

-6

Spoza przedziału
wiekowego (25–59
lat)

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

1

Tak

2

Nie, ze względów
finansowych

25.11.2021

Wszyscy
obecni
członkowie
gospodarstwa
domowego
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)
w wieku
25–59 lat

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych
do udziału
w wywiadzie)

Gdy
respondent
miał około
14 lat

Wszyscy
obecni
członkowie

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie

Gdy

25.11.2021

PT280_F
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zamieszkania raz
w roku, gdy
respondent miał
około 14 lat

3

Nie, z innych
powodów

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

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy
(respondent
zamieszkiwał
w zbiorowym
gospodarstwie
domowym lub
instytucji)

-3

Niewybrany
respondent

-6

Spoza przedziału
wiekowego (25–59
lat)

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

gospodarstwa
domowego
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)
w wieku
25–59 lat

L 420/47

jako wyjątek
dla osób
czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych
do udziału
w wywiadzie)

respondent
miał około
14 lat

Temat szczegółowy: Trudności mieszkaniowe (w tym trudności z wynajmem) i ich przyczyny
PHD01

PHD01_F

Wcześniejsze
doświadczenia
w zakresie
trudności
mieszkaniowych

Wcześniejsze
doświadczenia
w zakresie
trudności
mieszkaniowych
(flaga)

1

Tak, czasowy pobyt
u znajomych lub
krewnych

2

Tak,
zakwaterowanie
zastępcze w sytuacji
wyjątkowej lub inne
tymczasowe
zakwaterowanie

3

Tak, pobyt w miejscu
nieprzeznaczonym
do stałego
zamieszkania

4

Tak, osoba
bezdomna lub
nocująca w miejscu
publicznym

5

Nie

1

Podano dane

-1

Brak danych

-3

Niewybrany
respondent

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie

Wszyscy
aktualni
członkowie
gospodarstwa
domowego
w wieku co
najmniej 16 lat
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
w wieku
16–24 lat)

Cały okres
życia

L 420/48
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25.11.2021

z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)
PHD07

PHD07_F

Kiedy te
trudności
mieszkaniowe
miały miejsce
(NIEOBOWIĄZ
KOWO)

1

Ostatnie 5 lat

2

Ponad 5 lat temu

Kiedy te
trudności
mieszkaniowe
miały miejsce
(NIEOBOWIĄZ
KOWO) (flaga)

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy
(PHD01=5)

-3

Niewybrany
respondent

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

-8

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana)

PHD02

Czas trwania
ostatnich
trudności
mieszkaniowych
(NIEOBOWIĄZ
KOWO)

PHD02_F

Czas trwania
ostatnich
trudności
mieszkaniowych
(NIEOBOWIĄZ
KOWO) (flaga)

Czas trwania (liczba
miesięcy)

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy
(PHD01=5)

-3

Niewybrany
respondent

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie

Wszyscy
aktualni
członkowie
gospodarstwa
domowego
w wieku co
najmniej 16 lat
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
w wieku
16–24 lat)

Cały okres
życia

Wszyscy
aktualni
członkowie
gospodarstwa
domowego
w wieku co
najmniej 16 lat
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)

Wywiad
bezpośredni

Cały okres
życia

25.11.2021
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z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

PHD03

PHD03_F

PHD05

Główna
przyczyna
wcześniejszych
trudności
mieszkaniowych

Główna
przyczyna
dotychczaso
wych trudności
mieszkaniowych
(NIEOBOWIĄZ
KOWO)

Koniec trudności
mieszkaniowych

-8

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana)

1

Problemy w związku
lub problemy
rodzinne

2

Problemy
zdrowotne

3

Bezrobocie

4

Koniec umowy
najmu

5

Zakwaterowanie
niezdatne do
mieszkania

6

Osoba opuściła
instytucję, w której
długo przebywała,
i nie ma dokąd się
udać

7

Problemy
finansowe/
niewystarczający
dochód

8

Inne

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy
(PHD01=5)

-3

Niewybrany
respondent

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

1

Istniejące, nowe lub
wznowione stosunki
z rodziną lub
partnerem

2

Rozwiązanie
problemów
zdrowotnych

Wszyscy
aktualni
członkowie
gospodarstwa
domowego
w wieku co
najmniej 16 lat
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
w wieku
16–24 lat)

Cały okres
życia

Wszyscy
aktualni
członkowie
gospodarstwa
domowego
w wieku co

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
w wieku
16–24 lat)

Cały okres
życia

L 420/50

PHD05_F

PHD06

PHD06_F
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3

Zdobycie
zatrudnienia

4

Przeprowadzka do
mieszkania
socjalnego lub
subsydiowanego
mieszkania
prywatnego

5

Inne

6

Trudności
mieszkaniowe nadal
się utrzymują

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy
(PHD01=5)

-3

Niewybrany
respondent

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

Trudności
z wynajmem
mieszkania

1

Tak

2

Nie

Trudności
z wynajmem
mieszkania
(flaga)

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy
(HH021≠1,2,5)

-3

Niewybrany
respondent

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

Koniec trudności
mieszkaniowych
(flaga)

25.11.2021

najmniej 16 lat
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)

Wszyscy
aktualni
członkowie
gospodarstwa
domowego
w wieku co
najmniej 16 lat
lub wybrany
respondent
(w stosownych
przypadkach)

Wywiad
bezpośredni
(wywiad
w zastępstwie
jako wyjątek
dla osób
czasowo
nieobecnych
lub
niezdolnych
do udziału
w wywiadzie)

Ostatnie 12
miesięcy

25.11.2021
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Temat ad hoc na 2023 r. – Efektywność energetyczna gospodarstw domowych
HC001

HC001_F

HC002

HC002_F

Stosowany
system
ogrzewania

Stosowany
system
ogrzewania
(flaga)

Główne źródło
energii

Główne źródło
energii (flaga)

1

System lokalnego
ogrzewania

2

System centralnego
ogrzewania

3

System
indywidualnego
ogrzewania

4

Brak instalacji
grzewczej

5

Całkowity brak
ogrzewania

99

Nie wiem

1

Zebrane w drodze
badania/wywiadu

2

Zebrane ze źródeł
administracyjnych

3

Imputowane

4

Źródło niemożliwe
do ustalenia

-1

Brak danych

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

1

Energia elektryczna

2

Gaz ziemny lub
propan

3

Olej opałowy

4

Biomasa

5

Drewno

6

Węgiel

7

Energia ze źródeł
odnawialnych

8

Inne

99

Nie wiem

1

Zebrane w drodze
badania/wywiadu

2

Zebrane ze źródeł
administracyjnych

Gospodarstwo
domowe

Respondent
gospodarstwa
domowego
lub rejestry

Obecny

Gospodarstwo
domowe

Respondent
gospodarstwa
domowego
lub rejestry

Obecny

L 420/52

HC003

HC003_F

HC060

HC060_F

HC070

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

3

Imputowane

4

Źródło niemożliwe
do ustalenia

-1

Brak danych

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

1

Tak – co najmniej
trzy sposoby

2

Tak – dwa sposoby

3

Tak – jeden sposób

4

Nie

99

Nie wiem

1

Podano dane

-1

Brak danych

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

Niemożność
utrzymania
dostatecznie
ciepłego
mieszkania zimą

1

Tak

2

Nie

Niemożność
utrzymania
dostatecznie
ciepłego
mieszkania zimą
(flaga)

1

Podano dane

-1

Brak danych

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

1

Tak

2

Nie

Renowacja
(izolacja cieplna,
okna lub system
ogrzewania)

Renowacja
(izolacja cieplna,
okna lub system
ogrzewania)
(flaga)

Niemożność
utrzymania
dostatecznie
chłodnego
mieszkania
latem
(NIEOBOWIĄZ
KOWO)

25.11.2021

Gospodarstwo
domowe

Respondent
gospodarstwa
domowego

Ostatnie 5
lat

Gospodarstwo
domowe

Respondent
gospodarstwa
domowego

Zwyc
zajowy

Gospodarstwo
domowe

Respondent
gospodarstwa
domowego

Zwyc
zajowy

25.11.2021

HC070_F

HC004

HC004_F

HC005
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Niemożność
utrzymania
dostatecznie
chłodnego
mieszkania
latem
(NIEOBOWIĄZ
KOWO) (flaga)

Rodzaj okien
(NIEOBOWIĄZ
KOWO)

Rodzaj okien
(NIEOBOWIĄZ
KOWO) (flaga)

Rok budowy
(NIEOBOWIĄZ
KOWO)

1

Podano dane

-1

Brak danych

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

-8

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana)

1

Tylko jednoszybowe

2

Tylko dwuszybowe

3

Tylko trzyszybowe

4

Mieszane: jednoi dwu/trzyszybowe

5

Mieszane: dwui trzyszybowe

99

Nie wiem

1

Podano dane

-1

Brak danych

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

-8

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana)

1

Przed 1945

2

1946-1960

3

1961-1980

4

1981-2000

5

2001-2020

6

2021 i później

99

Nie wiem

L 420/53

Gospodarstwo
domowe

Respondent
gospodarstwa
domowego

Obecny

Gospodarstwo
domowe

Respondent
gospodarstwa
domowego
lub rejestry

Obecny

L 420/54

HC005_F
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Rok budowy
(NIEOBOWIĄZ
KOWO) (flaga)

1

Zebrane w drodze
badania/wywiadu

2

Zebrane ze źródeł
administracyjnych

3

Imputowane

4

Źródło niemożliwe
do ustalenia

-1

Brak danych

-7

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana zgodnie
z „wieloletnim
planowaniem
kroczącym”)

-8

Nie dotyczy
(zmienna nie jest
zbierana)

25.11.2021

