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GISS to instytut badań społecznych w Bremie, którz otrzymał 
zlecenie od landu NRW na policzenie osób bezdomnych i 
przeprowadzenie ankiety. Badanie to ma pomóc w poprawie 
systemu pomocy dla osób bezdomnych. W tym celu 
chcielibyśmy Państwa poprosić o współpracę!

Będzie na bardzo miło, jeśli zechcą Państwo odpowiedzieć na 
pytania umieszczone w kwestrionariuszu. Ankieta potrwa 
około dziesięciu minut. W podziękowaniu otrzymają Państwo 
kupon.

Mogą Państwo wziąć udział, jeśli dotyczy Państwa jedno z 
poniższych pytań.

Czy przynajmniej jedną z ostatnich siedmiu 
nocy…

1. …  spędził/a Pan/Pani noc pod gołym niebem, np. na ulicy, 
pod mostem, w parku lub klatce schodowej?

⃝ tak ⃝ nie

2. … nocował/a Pan/Pani w tymczasowym noclegu, np. w
domku letniskowym, szałasie, szopie, piwnicy, na strychu, 
w namiocie, w kamperze lub w opuszczonym
samochodzie?

⃝ tak ⃝ nie

3. … nocował/a Pan/Pani w tymczasowym noclegu, np. w
domku letniskowym, szałasie, szopie, piwnicy, na strychu, 
w namiocie, w kamperze lub w opuszczonym
samochodzie?

⃝ tak ⃝ nie
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Ochrona danych

• Udział w ankiecie jest dobrowolny i odbywa się wyłącznie za Państwa 
zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Brak udziału nie wiąże się z żadnymi 
konsekwencjami.

• Ściśle przestrzegamy przepisów prawnych dotyczących ochrony danych 
osobowych. 

• Nie chcemy znać Państwa pełnego nazwiska, a po rozmowie nie będzie 
możliwe ustalenie Państwa tożsamości. 

• Firma uzbonn w Bonn pomaga nam w przetwarzaniu danych. Uzbonn 
przestrzega również zasad ochrony danych osobowych.

• Państwa dane osobowe nie będą przekazywane władzom ani innym 
organizacjom. 

• Aby zapobiec podwójnemu liczeniu osób, tworzony jest kod. Kod ten jest 
skonstruowany w taki sposób, aby Państwa dane były chronione I nikt nie 
mógł rozpoznać Państwa tożsamości. Po wykluczeniu podwójnego liczenia 
kod zostaje nieodwracalnie usunięty. 

• Dane są oceniane bez odniesienia do poszczególnych osób. 

• W celu uzyskania dalszych informacji na temat ochrony danych 
osobowych prosimy o kontakt z naszym pracownikiem Panem Axel Steffen 
(tel.: 0421/3347083, e-mail: as@giss-ev.de).

• Ochrony Danych i Wolności Informacji w Nadrenii Północnej-Westfalii, 
Helga Block (Tel.: 0211/38424-0, e-mail: poststelle@ldi.nrw.de).

Zaczynamy!

1. Nie pytamy o Państwa imię i nazwisko, aby 
dane pozostały anonimowe i nikt Państwa 
nie rozpoznał.

Pierwsza litera imienia: ________

Pierwsza litera nazwiska: ________

W którym dniu miesiąca się Pan/Pani urodził/a? ________

W którym roku się Pan/Pani urodził/a? ________ rok

Kod ten jest skonstruowany w 
taki sposób, że Państwa dane 
są chronione i nie można 
wnioskować z nich Państwa 
tożsamości. 

np. „1“ albo „31“



3

2. Mieszka Pan/Pani z innymi osobami?

⃝ Jestem sam/a.

⃝ Żyję razem z partnerem/partnerką.

⃝ Żyję z partnerką/partnerem i dzieckiem/dziećmi 
w wieku poniżej 18 lat.

Liczba dzieci: ______

⃝ Jestem samotnym rodzicem żyjącym z 
dzieckiem/dziećmi poniżej 18 roku życia.

Liczba dzieci: ______

⃝ Mieszkam z innymi bezdomnymi osobami/członkami

rodziny.

⃝ Nie chcę odpowiadać na to pytanie.

3. Jeśli nie mieszka Pan/Pani sam/a: Proszę 
podać następujące informacje o najstarszej 
osobie, z którą Pan/Pani mieszka.

Pierwsza litera imienia: _______

Pierwsza litera nazwiska: _______

Dzień miesiąca w którym osoba się urodziła _______

Rok w którym osoba się urodziła _______

Chcemy wiedzieć, 
czy mają Państwo
rodzinę lub bliskich, 
którzy są z 
Państwem
bezdomni.

Nie pytamy o 
gospodarza i
gospodynię ani o 
innych ludzi, z 
którymi Pan/Pani
biwakuje.
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4. W jakim mieście/miejscowości spędził/a 
Pan/Pani noc z 30 czerwca na 1 lipca?

Miasto/miejscowość: _________________________________

⃝ Nie chcę odpowiadać na to pytanie.

5. Czy tej nocy przebywał/a Pan/Pani w 
noclegowni, schronisku dla bezdomnych, 
schronisku długotrwałego pobytu (Heim) lub
jakiejkolwiek innej placówce publicznej?

⃝ nie ⃝ tak

⃝ Nie chcę odpowiadać na to pytanie.

6. Ile Pan/Pani ma lat?

______ lat

⃝ Nie chcę odpowiadać na to pytanie.

7. Jakiej płci Pan/Pani jest?

⃝ kobieta

⃝ mężczyzna

⃝ inna / odmienna

⃝ Nie chcę odpowiadać na to pytanie.

Proszę wpisać wiek.
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8. W którym kraju Pan/Pani się urodził/a?

⃝ W Niemczech

⃝ W _________________________________

⃝ Nie chcę odpowiadać na to pytanie.

9. Jakie obywatelstwo(a) Pan/Pani posiada?

⃝ Niemieckie

⃝ Inne: ______________________________

⃝ Bezpaństwowa/y.

⃝ Nie chcę odpowiadać na to pytanie.

10. Od kiedy Pan/Pani jest w Niemczcech?

⃝ Od zawsze

⃝ Od mniej niż trzech miesięcy

⃝ Pomiędzy trzema miesiącami, ale mniej niż jeden rok

⃝ Rok do pięciu lat

⃝ Dłużej niż pięć lat

⃝ Nie chcę odpowiadać na to pytanie.

11. Jest Pan/Pani uchodźcą/czynia?

⃝ nie ⃝ tak

⃝ Nie chcę odpowiadać na to pytanie.

Proszę wpisać tutaj kraj
urodzenia.

Proszę wpisać tutaj
obywatelstwo.

Pochodzi Pan/Pani z kraju nie
należącego do Unii Europejskiej. 
Złożył/a Pan/Pani wniosek o 
nadanie statusu uchodzcy, który
został pozytywnie rozpatrzony.
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12. Z czego utrzymuje się Pan/Pani i inni
członkowie Pana/Pani gospodarstwa
domowego?

⃝ Pieniądze / świadczenia z Jobcenter

⃝ Pieniądze / świadczenia z Sozialamt

⃝ Pieniądze dla uczniów/uczennic, studentów/
studentek, stażystów/stażystek

⃝ Zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld 1) z urzędu
pracy (Arbeitsagentur)

⃝ Emerytura

⃝ Swiadczenia dla rodziców i dzieci

⃝ Alimenty dla siebie albo Pana/Pani dzieci

⃝ Dochód z pracy

⃝ Dochód z pracy niezgłoszonej

⃝ Pieniądze z żebrania, zbierania butelek itp.

⃝ Inne: ______________________________________

⃝ Nie mam żadnych dochodów.

⃝ Nie chcę odpowiadać na to pytanie.

Hartz IV, Arbeitslosengeld 2, Tagessätze, 
1-Euro-Job, Gutscheine

Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung

np. BAB, BAföG

np. Kindergeld, Elterngeld, Unter-
haltsvorschuss

pp. Od Pana/Pani rodziców
albo rodzica Pana/Pani dzieci

np. praca podlegająca ubezpieczeniu
społecznemu, Minijob, 450-Euro-Job, 
samozatrudnienie

np. Altersrente, Witwen-/Waisenrente, Erwerbsunfähigkeitsrente

Proszę zanznaczyć
wszystkie, które dotyczą.
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13. Czy posiada Pan/Pani kartę ubezpieczenia
zdrowotnego, która jest ważna w Niemczech?

⃝ nie ⃝ tak

⃝ Nie chcę odpowiadać na to pytanie.

14. Wiele osób bezdomych jest ciężko chorych. 
Jak ocenia Pan/Pani swoją sytuację
zdrowotną?

Czy ma Pan/Pani chorobę fizyczną?

⃝ nie ⃝ tak ⃝ Bez odpowiedzi

Jeśli tak: jest Pan/Pani leczony/a z tego powodu?

⃝ nie ⃝ tak ⃝ Bez odpowiedzi

Czy ma Pan/Pani chorobę psychiczną?

⃝ nie ⃝ tak ⃝ Bez odpowiedzi

Jeśli tak: jest Pan/Pani leczony/a z tego powodu?

⃝ nie ⃝ tak ⃝ Bez odpowiedzi

Cyz ma Pan/Pani jakiekolwiek uzależnienia?

⃝ nie ⃝ tak ⃝ Bez odpowiedzi

Jeśli tak: jest Pan/Pani leczony/a z tego powodu?

⃝ nie ⃝ tak ⃝ Bez odpowiedzi

Proszę zaznaczyć
wsyzystko co 
Pan/i dotyczy.
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15. Kiedy ostatnio mieszkał Pan/mieszkała Pani 
we własnym mieszkaniu z własną umową
najmu?

⃝ W czerwcu 2021

⃝ Między czerwcem 2020 a majem 2021

⃝ Przed czerwcem 2020

⃝ Nigdy

⃝ Nie chcę odpowiadać na to pytanie.

16. W jakim mieście lub miejscowości to było? 
W jakim kraju?

⃝ Miasto / miejscowość: 

⃝ Kraj:   

⃝ Nie chcę odpowiadać na to pytanie.

17. Czy kiedykolwiek stracił/a Pan/i mieszkanie
przez bezterminowe wypowiedzenie lub
eksmisję?

⃝ Nie.

⃝ Tak, miałem/am zadłużenie czynszu.

⃝ Tak, miałem/am zadłużenie czynszu i istniały dalsze 
powody wypowiedzenia/eksmisji.

⃝ Tak, ale zadłużenie czynszu nie było powodem
wypowiedzenia/eksmisją.

⃝ Nie chcę odpowiadać na to pytanie.
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18. Jeśli kiedykolwiek wcześniej stracił/a 
Pan/Pani mieszkanie: Czy próbował/a 
Pan/Pani uzyskać pomoc?

⃝ Nie, nie straciłem/am mieszkania.

⃝ Nie, nie starałem/am się o pomoc.

⃝ Tak …

□ byłam/byłem w Jobcenter i prosiłam/am o pomoc.

□ poprosiłam/em miasto o pomoc.

□ skorzystałam/em z konsultacji/porady.

□ próbowałem/am negocjować z właścicielem.

□ próbowałem/am pożyczyć pieniądze.

□ Inne, ponieważ: ___________________________

⃝ Nie chcę odpowiadać na to pytanie.

19. Muszą istnieć schroniska interwencyjne lub
noclegownie dla osób bezdomnych. Czy był/a 
Pan/Pani kiedyś w takim schronisku?

⃝ nie ⃝ tak ⃝ Bez odpowiedzi

20. Kiedy ostatni raz?

⃝ W czerwcu 2021

⃝ Między czerwcem 2020 a majem 2021

⃝ Przed czerwcem 2020 

⃝ Jeszcze nigdy

⃝ Nie chcę odpowiadać na to pytanie.

Placówki (np. 
publiczne) w 
których
Pan/Pani
nocuje.

np. Caritas, Diakonie

np. Sozialamt

Proszę zaznaczyć
wsyzystko co 
Pan/Pani dotyczy.
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21. Z jakich powodów Pan/Pani w tej chwili nie
śpi/mieszka w takiej placówce?

⃝ Nie wiedziałam/em, że takie miejsce istnieje.

⃝ Wszystkie miejsca są zajęte, nie mogę się dostać.

⃝ Można zostać tylko na kilka dni.

⃝ Mam zakaz wstępu.

⃝ Nie dostaję miejsca z innego powodu. 

⃝ Znam lepsze miejsca do przenocowania.

⃝ Za dużo ludzi dla mnie.

⃝ Za brudno.

⃝ Za niebezpiecznie.

⃝ Za surowy regulamin domu.

⃝ Mój partner/moja partnerka nie może wejść ze mną.

⃝ Nie mogę dzielić pokoju z moją rodziną.

⃝ Osoby z zwierzętami nie mają wstępu.

⃝ Inne ________________________________________

⃝ Nie chcę odpowiadać na to pytanie.

np. zakaz przyjmowania gości, zakaz
sporzywania alkoholu/narkotyków

np. boję się kradzieży, przemocy, 
napastowania seksualnego

Proszę zaznaczyć
wszystko co 
Pan/Pani dotyczy.
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22. Chcielibyśmy wiedzieć, z których z poniższych
ofert korzysta Pan/Pani regularnie. Jeśli
Pan/Pani z nich nie korzysta, chcielibyśmy
wiedzieć z jakich powodów.

Proszę tu zaznaczyć oferty z 
których Pan/Pani korzysta.

Jeżeli nie korzysta Pan/Pani z tych ofert, 
dlaczego?

⃝ Korzystam z ofert
pobytu
całodobowego

⃝ Nie potrzebuję tego.

⃝ Mogłoby się przydać, ale nie wiem 
gdzie znaleźć taką pomoc.

⃝ Znam takie miejsce, ale nie mogę się 
dostać.

⃝ Mam z tym złe doświadczenia.

⃝ Inne, ponieważ ______________

⃝ Bez odpowiedzi

⃝ Korzystam z ofert
pobytu
weekendowego

⃝ Nie potrzebuję tego.

⃝ Mogłoby się przydać, ale nie wiem 
gdzie znaleźć taką pomoc.

⃝ Znam takie miejsce, ale nie mogę się 
dostać.

⃝ Mam z tym złe doświadczenia.

⃝ Inne, ponieważ ______________

⃝ Bez odpowiedzi

⃝ Korzystam z Tafel, z 
miejsca wydawania
posiłków, z 
magazynów z 
darmową odzieżą
lub podobne

⃝ Nie potrzebuję tego.

⃝ Mogłoby się przydać, ale nie wiem 
gdzie znaleźć taką pomoc.

⃝ Znam takie miejsce, ale nie mogę się 
dostać.

⃝ Mam z tym złe doświadczenia.

⃝ Inne, ponieważ ______________

⃝ Bez odpowiedzi

W ten sposób
dowiemy się
na przykład, 
jaka pomoc
jest potrzebna.
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Proszę tu zaznaczyć oferty z 
których Pan/Pani korzysta.

Jeżeli nie korzysta Pan/Pani z tych ofert, 
dlaczego?

⃝ Korzystam z 
konsultacji/porady
socjalnej

⃝ Nie potrzebuję tego.

⃝ Mogłoby się przydać, ale nie wiem 
gdzie znaleźć taką pomoc.

⃝ Znam takie miejsce, ale nie mogę się 
dostać.

⃝ Mam z tym złe doświadczenia.

⃝ Inne, ponieważ ______________

⃝ Bez odpowiedzi

⃝ Posiadam adres
korespondencyjny

⃝ Nie potrzebuję tego.

⃝ Mogłoby się przydać, ale nie wiem 
gdzie znaleźć taką pomoc.

⃝ Znam takie miejsce, ale nie mogę się 
dostać.

⃝ Mam z tym złe doświadczenia.

⃝ Inne, ponieważ ______________

⃝ Bez odpowiedzi

⃝ Korzystam z 
poradni leczenia
uzależnień

⃝ Nie potrzebuję tego.

⃝ Mogłoby się przydać, ale nie wiem 
gdzie znaleźć taką pomoc.

⃝ Znam takie miejsce, ale nie mogę się 
dostać.

⃝ Mam z tym złe doświadczenia.

⃝ Inne, ponieważ ______________

⃝ Bez odpowiedzi

⃝ Korzystam z 
pomocy
zdrowotnej

⃝ Nie potrzebuję tego.

⃝ Mogłoby się przydać, ale nie wiem 
gdzie znaleźć taką pomoc.

⃝ Znam takie miejsce, ale nie mogę się 
dostać.

⃝ Mam z tym złe doświadczenia.

⃝ Inne, ponieważ ______________

⃝ Bez odpowiedzi
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Proszę zaznaczyć oferty z 
których Pan/Pani korzysta.

Jeżeli nie korzysta Pan/Pani z tych ofert, 
dlaczego?

⃝ Korzystam z 
powiernictwa

⃝ Nie potrzebuję tego.

⃝ Mogłoby się przydać, ale nie wiem 
gdzie znaleźć taką pomoc.

⃝ Znam takie miejsce, ale nie mogę się 
dostać.

⃝ Mam z tym złe doświadczenia.

⃝ Inne, ponieważ ______________

⃝ Bez odpowiedzi

⃝ Korzystam z 
pomocy w 
poszukiwaniu
mieszkania.

⃝ Nie potrzebuję tego.

⃝ Mogłoby się przydać, ale nie wiem 
gdzie znaleźć taką pomoc.

⃝ Znam takie miejsce, ale nie mogę się 
dostać.

⃝ Mam z tym złe doświadczenia.

⃝ Inne, ponieważ ______________

⃝ Bez odpowiedzi

23. Czy doświadczył/a Pan/Pani przemocy, odkąd
nie ma Pan/Pani własnego mieszkania?

⃝ Nie.

⃝ Tak, ponieważ

□ Obrażanie, wyzwiska, groźby

□ Kradzież, napad rabunkowy

□ Uszkodzenie ciała

□ Molestowanie seksualne, napaść lub gwałt

□ Zmuszanie do prostytucji

□ Wszelkie inne formy przemocy

⃝ Nie chcę odpowiadać na to pytanie.

Dziękuję!

Proszę zaznaczyć
wszystko co Pan/i
dotyczy..


