Załącznik nr 3

INSTRUKCJA DO WPISU DANYCH W BAZIE KLIMAT 2018:
1. Należy wpisywać tylko kwestionariusze (ankiety należy zakodować). Każda ankieta musi mieć
nadany numer respondenta.
2. Nr respondenta – kolejny porządkowy numer.
3. Powiat – nazwa miejscowości – siedziby powiatu, w całości, bez skrótów i uproszczeń.
4. Województwo – nazwa stolicy województwa, w całości, bez skrótów i uproszczeń.
5. Miejscowość – z kwestionariusza nazwa miejscowości, w której przeprowadzono wywiad, w
całości, bez skrótów i uproszczeń.
6. Data – z kwestionariusza, jako data przeprowadzenia wywiadu, w schemacie: DD-MM
(dzień-miesiąc, dwucyfrowo).
7. Pyt. Z1 (czyli pyt. 1 z rozdziału ZMIANY) należy zakodować wg tabeli pytania następnego,
czyli:
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topnienie lodowców
katastrofy ekologiczne
ekspansja szkodników i chorób
postępująca degradacja środowiska naturalnego
podnoszenie się poziomu mórz
migracje zwierząt
pustynnienie dużych obszarów
ulewne deszcze, nawałnice
Powodzie
wzrost temperatury
wzrost konfliktów społecznych
krótsze zimy, dłuższe lata
dłuższe okresy suszy
zmiana kierunku i charakteru prądów morskich
zmniejszanie się żyzności gleb
wymieranie niektórych gatunków roślin i zwierząt
wymieranie niektórych kultur i ludów rolniczych
częstsze huragany i burze
brak śniegu w zimie
cieplejszy Bałtyk

8.

9.
10.
11.
12.

13.

W tej kolumnie należy wpisać nr wymienionej przez badanego kwestii. JEŚLI BADANY
WYMIENI COŚ INNEGO należy wpisać główne sformułowania w kolumnę BAZY (max 5 wpisów
z zachowaniem kolejności podania kwestii przez respondenta)
Pytanie Z2 – każda kwestia z tabeli ma swoją kolumnę; jeśli kwestia ta zostanie wskazana
przez respondenta, w odpowiadającej jej kolumnie należy odnotować „1”. W kolumnach
odpowiadających kwestiom, które nie zostały wskazane przez respondenta, należy
pozostawić puste miejsce.
Pytanie Z3 – w 5 kolejnych kolumnach należy notować wymienione przez respondenta
kwestie – ich numery.
Pytanie Z4 - w 5 kolejnych kolumnach należy notować wymienione przez respondenta
kwestie – ich numery. Jeśli wymienił więcej – należy pominąć.
Pytanie Z5 – odnotowujemy cyfrą wskazaną przez respondenta wartość.
Pytanie Z6 - należy WPISYWAĆ GŁÓWNE SFORMUŁOWANIA BEZ KODOWANIA W KOLUMNĘ
BAZY – Dostępne są 3 miejsca na 3 podane przez respondenta argumenty. Należy zachować
kolejność i odnotować tylko 3 pierwsze.
Pytanie D (czyli z działu Działania) 1 – trzeba zakodować wg tabeli pytania następnego, czyli:
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recykling śmieci
ochrona lasów, przeciwdziałanie nadmiernym wycinkom
więcej odnawialnych źródeł energii
demokratyzacja życia społecznego
zmiany rodzajów upraw w dostosowaniu do zmian klimatu
ograniczanie podróżowania samochodami prywatnymi
oszczędzanie energii elektrycznej
likwidacja pieców i palenisk węglowych
zalesianie, zwiększanie terenów zielonych
wzmocnienie infrastruktury przeciwpowodziowej
ograniczanie utraty ciepła z budynków (termomodernizacja)
budowa budynków niskoenergetycznych (pasywnych, zero
energetycznych)
przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym
nie osuszanie bagien, ochrona bagien
zabezpieczanie nadbrzeży przed rosnącym poziomem morza
wtłaczanie dwutlenku węgla pod ziemię
redukcja emisji gazów cieplarnianych
wegetarianizm, rezygnacja z jedzenia mięsa
rozwój mediów, a szczególnie Internetu
podpisanie porozumienia na rzecz ochrony klimatu
oszczędzanie wody użytkowej
poprawa gospodarowania wodą w zlewni
edukacja w zakresie ochrony klimatu
lepsze przystosowanie służb zarządzania kryzysowego do
występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych
zmniejszenie wykorzystania węgla, ropy i gazu na rzecz
nowoczesnych technologii niskoemisyjnych

14. To oznacza, że w tej kolumnie należy wpisać nr wymienionej przez badanego kwestii. JEŚLI
BADANY WYMIENI COŚ INNEGO lub będziecie się wahać, czy to co wymienił jest
jednoznaczne z którąś z kategorii tabelki powyżej – należy wpisać główne sformułowania w
kolumnę BAZY (max 5 wpisów z zachowaniem kolejności podania kwestii przez respondenta)
15. Pytanie D2 – każda kwestia z tabeli ma swoją kolumnę; jeśli kwestia ta zostanie wskazana
przez respondenta, w odpowiadającej jej kolumnie należy odnotować „1”. W kolumnach
odpowiadających kwestiom, które nie zostały wskazane przez respondenta, należy zostawić
puste miejsce.
16. Pytanie D3 – w 5 kolejnych kolumnach notujemy wymienione przez respondenta kwestie –
ich numery.
17. Pytanie D4 - w 5 kolejnych kolumnach notujemy wymienione przez respondenta kwestie –
ich numery. Jeśli wymienił więcej – nie odnotowujemy ich.
18. Pytanie D5 – należy odnotować numery wskazanych przez respondenta kwestii – max 10,
stąd kolumny w bazie od D5a do D5j.
19. Pytanie D6 – należy odnotować numery wskazanych przez respondenta kwestii – max 5, stąd
kolumny w bazie od D6a do D6e.
20. Pytanie D7 - PROSZĘ WPISYWAĆ GŁÓWNE SFORMUŁOWANIA DOSŁOWNIE W KOLUMNĘ
BAZY Dostępne są 3 miejsca na 3 podane przez respondenta kwestie. Należy odnotować 3
pierwsze z zachowaniem kolejności.
21. Pytanie D8 – wpisujemy numer wskazanej przez respondenta odpowiedzi.
22. Pytanie D9 – wpisujemy numer wskazanej przez respondenta odpowiedzi.
23. Pytanie D10 – wpisujemy numery wskazanych przez respondenta odpowiedzi, max 5, stąd
kolumny od D10a do D10e. Jeśli wymieni „inną” odpowiedź – notujemy ja dosłownie.
24. Pytanie D 11 – trzeba zakodować wg tabeli pytania następnego, czyli:

1

za słaba wiedza fachowa w powiecie jak przeciwdziałać zmianom klimatu i
przystosować się do jego zmian
2 brak uregulowań prawnych
3 za mało środków budżetowych/własnych powiatu
4 nieodpowiednie warunki geograficzne naszego powiatu
5 brak inicjatywy państwa w przeciwdziałaniu zmianom klimatu i w przystosowywaniu
się do jego zmian
6 za mało dotacji unijnych/innego pochodzenia
7 niechęć mieszkańców do inwestycji służących ochronie klimatu i przystosowaniu się
do jego zmian
8 brak współpracy między różnymi podmiotami w powiecie
9 za niski poziom świadomości zagrożeń wynikających ze zmian klimatu
10 brak kadry, która mogłaby się tym zająć
11 brak wiarygodnych i wystarczających źródeł informacji pozwalających podejmować
skuteczne działania służące ochronie klimatu i przystosowaniu się do jego zmian
12 inne
To oznacza, że w tej kolumnie należy notować nr wymienionej przez badanego kwestii. JEŚLI
WYMIENI COŚ INNEGO należy WPISYWAĆ GŁÓWNE TREŚCI DOSŁOWNIE W KOLUMNĘ BAZY
Jest możliwych 5 wpisów w tym pytaniu – od a do e, należy zachować kolejność podawania
kwestii przez respondenta (np. jeśli mówi w pierwszym zdaniu o braku uregulowań
prawnych, to w D11a notujemy numer 2).

25. Pytanie D12 - wpisujemy numery 5 wskazanych przez respondenta odpowiedzi w pięciu
kolejnych kolumnach: D12a do D12e.
26. Pytanie D13 – każda bariera ma swoją kolumnę: D13-1, D13-2 itd. Aż do D13-12. Pomiędzy
nimi są kolumny z rozwinięciem „xxx” (np. D13-3xxx). W tych kolumnach należy wpisywać
główną treść odpowiedzi respondenta dosłownie: jeśli np. wymienia jako istotną barierę nr 6,
to ankieter powinien był dopytać dodatkowym pytaniem, więc w kolumnie D13-6xxx
notujemy te dodatkowe wyjaśnienia respondenta.
27. Przy pytaniu P4 (czyli 4. pytanie z działu Projekt Adaptcity) należy wpisywać główną treść
odpowiedzi respondenta dosłownie.
28. Pytanie P5 – odpowiedź respondenta należy podzielić na dwa wpisy: w kolumnę P5mp
(miejsce pracy) należy wpisać jeden z kodów opisujących miejsce pracy:
1
przedsiębiorstwo państwowe/
8
służba zdrowia
budżetowe – np. miejskie, gminne
zakłady energetyczne
melioracja
wodociągi, kanalizacja , oczyszczalnie
ścieków
wywóz śmieci/ odpadów
komunalnych – gminne powiatowe,
miejskie (może zdarzyć się firma
prywatna)
2
przedsiębiorstwo prywatne
9
Kościół
3
własna firma
10 straż pożarna
4
urząd związany z władzą powiatu –
11 służba leśna
Starostwo
Rada Powiatu – tylko wówczas jeśli
respondent podał jedynie Radę
Powiatu jako miejsce pracy
5
urząd nie związany z władzą powiatu 12 Inne służby - / straże tj. policja, straż
Sanepid
rybacka, GOPR, WOPR (wodne ochotnicze
Inspektorat Weterynarii
pogotowie ratunkowe), straż miejska
Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Agencje Rozwoju
6
organizacja pozarządowa, ngo
13 Media – prasa, radio, tv, internet
stowarzyszenia, zrzeszenia, związki
(też zawodowe)
7
Oświata/ kultura
14 Gospodarstwo rolne (rolnik), bank, emeryt,
poseł
Następnie, w kolumnie P5stan (stanowisko) należy wpisać kod opisujący podane przez
respondenta stanowisko:
1
stanowisko kierownicze wyższego szczebla
w starostwie : Starosta, wicestarosta, sekretarz, członek
Zarządu
przewodniczący Rady Powiatu
Komendant + zastępca
Nadleśniczy + z-ca
Powiatowy inspektor sanitarny
Powiatowy lekarz weterynarii

2

3
4
5
6

Inne:
Prezes, wiceprezes, dyrektor
stanowisko kierownicze średniego szczebla
Starostwo:
naczelnik/ kierownik/ wydziału
przewodniczący Komisji Rady Powiatu
stanowisko kierownicze niższego szczebla
pracownik szeregowy
Właściciel
Inne/emeryt, proboszcz, ksiądz

29.
30.
31.
32.

Pytanie P6 – należy wpisać w kolumnę numer wybranej odpowiedzi.
Pytanie P7 – należy wpisać w kolumnę numer wybranej odpowiedzi.
Kolumna „płeć” – należy wpisać w kolumnę numer wskazanej przez ankietera odpowiedzi.
Kolumna „pod-próba” – należy wpisać w kolumnę numer wskazanej przez ankietera
odpowiedzi.
33. Kolumna „uwagi” – należy wpisać „1” gdy zapiski ankietera wskazują na jakieś szczególne,
ważne okoliczności prowadzenia wywiadu; nic nie wpisujemy, jeśli z tych zapisków wynika, że
warunki wywiadu były w miarę normalne, zwykłe. Dzięki tej jedynce w razie potrzeby będzie
można łatwo wrócić do tych kwestionariuszy w przyszłości.
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