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Załącznik nr 2 do zaproszenia 

Załącznik nr 2 do umowy 

A-AZ-22-10/9/20 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Realizacja telefonicznego badania ankietowego dotyczącego rozpowszechnienia czynników 

ryzyka chorób przewlekłych wśród mieszkańców Polski. 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie telefonicznego badania ankietowego (CATI) 

dotyczącego rozpowszechnienia czynników ryzyka chorób przewlekłych wśród mieszkańców Polski. 

Badanie to jest realizowane w ramach Zadania 5 Celu XI Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020 

pn. „Zadania koordynacyjne, ewaluacyjne i badawcze: Przygotowanie za 2016 r., 2018 r. i 2020 r. 

kompleksowej publikacji opisującej sytuację zdrowotną ludności Polski i jej uwarunkowania z 

uwzględnieniem społecznych nierówności w zdrowiu”. Wyniki z badania zostaną wykorzystane w 

publikacjach o charakterze naukowym, w tym oceny wpływu pandemii na zachowania zdrowotne 

Polaków oraz w celu stałej działalności badawczej dotyczącej monitorowania i oceny stanu zdrowia 

ludności Polski. 

1. Ogólny opis metodyki: 

• Założenie badania przewiduje zrealizowanie go na losowej próbie reprezentatywnej dla 

ludności Polski w wieku 20 lat i starszym. Badanie będzie przeprowadzone metodą wywiadu 

telefonicznego (CATI) przez przeszkolonych ankieterów; 

• Ankieta badawcza składa się z dwóch modułów – merytorycznego, dotyczącego 

behawioralnych czynników ryzyka problemów zdrowotnych i modułu z pytaniami 

metryczkowymi: 

- Moduł merytoryczny składa się z 26 pytań zamkniętych; 

- Moduł metryczkowy składa się z 7 pytań zamkniętych. 

 

2. Ogólne warunki współpracy w związku z realizacją badania: 

• W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy  kwestionariusz badania 

ankietowego; 

• W terminie do 3 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu całościowy harmonogram badania; 

• Harmonogram badania będzie zawierał szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia 

realizacji poszczególnych czynności, jakie Wykonawca będzie podejmował w ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem terminu wykonania usługi określonego w 

umowie. Harmonogram będzie także uwzględniał czas niezbędny dla Zamawiającego na 

wnoszenie uwag lub zastrzeżeń do treści lub formy raportu oraz do pozostałych dokumentów 

składanych mu przez Wykonawcę, jak również czas konieczny do uwzględnienia tych uwag 

lub zastrzeżeń przez Wykonawcę; 

• W terminie do 3 dni roboczych od przekazania przez Zamawiającego kwestionariusza 

badania ankietowego Wykonawca przedstawi elektroniczną wersję testową kwestionariusza 

do akceptacji przez Zamawiającego; 
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• W terminie do 10 dni roboczych, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego elektronicznej 

wersji kwestionariusza badania ankietowego, Wykonawca przeprowadzi badanie i przedstawi 

Raport z realizacji badania, a także przekaże Zamawiającemu jednostkowy zbiór danych  

z przeprowadzanych wywiadów wraz z prostymi rozkładami zmiennych; 

• Przekazywane zbiory danych będą w formacie CSV, SPSS, xlsx; 

Zamawiający będzie mógł wysłać obserwatorów podczas szkoleń ankieterów oraz 

obserwatorów realizacji badania. 

 

Specyfikację techniczną konstrukcji pytań kwestionariuszowych prezentuje Załącznik techniczny do 

Opisu Przedmiotu Zamówienia 
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Załącznik techniczny do Opisu Przedmiotu Zamówienia – specyfikacja techniczna badania 

ankietowego rozpowszechnienia czynników ryzyka chorób przewlekłych wśród mieszkańców 

Polski. 

 

Metoda doboru badanej próby 

• Losowa próba reprezentatywna dla ludności Polski w wieku 20 lat i starszym o liczebności 

N=2000 i N=3000 (dwa warianty) przy założeniach: 

 

1. Liczba osób w próbie w każdym województwie powinna być proporcjonalna do wielkości 

liczby mieszkańców w województwie, 

2. W każdym województwie powinna być zachowana proporcja płci i wieku (20-39, 40-59, 

60+), 

3. Ponadto w skali całego kraju musi być zachowana proporcja mieszkańców miast i wsi 

według płci i wieku (20-39, 40-59, 60+). 

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY 
 

WPROWADZENIE DO ANKIETY (ANKIETER DO RESPONDENTA) 
Problemy, których dotyczyć będą zadawane przeze mnie pytania odnoszą się do sytuacji bieżącej. 
Jednocześnie po niektórych pytaniach będę Pana/Panią prosić o ocenę, czy w okresie pandemii 
nastąpiła jakaś zmiana.  
 

1. Jak ogólnie ocenia Pan(i) swoje zdrowie?  
Bardzo dobrze…………………………….……………………………..……….……………..……..….…………1 
Dobrze…………………………………………………….…………..……….…………………………..…………….2 
Tak sobie, ani dobrze, ani źle………………………………………..………….…….…………..………..…3 
Źle………………………………………………………….…………………..………….…………………...….………4 
Bardzo źle……………………………………….……………………..……….…………………………..…..……..5 

 
2. Czy w okresie pandemii (od marca 2020) Pana(i) zdrowie:  

Poprawiło się………..…………………………….…………………..……….………….………..……..….…….1 
Pogorszyło się…………………………………….…………………..……….……………………..…….….…....2 
Pozostało bez zmian……………………………….…………………..……….………………..…………….….3 
Trudno powiedzieć……………………………….…………………..……….………………..…………….……4 

 
 
 

3. Jaki jest Pana(i) wzrost bez butów?  ..................... …………cm 
 

4. Ile Pan(i) waży bez ubrania?............kg  
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5. Czy w okresie pandemii Pana(i) waga ciała:  

Zwiększyła się……………………………………………..……….………….………….………..……..….….….1 
Zmniejszyła się…………………………………….…………..……….………………..…………..……….….….2 
Nie zmieniła się…………………………………………………..……….…….…………..……..……….......…3 
Nie wiem………………………………………………………………………………………………………………….4 

 
Dalsze pytania będą dotyczyły diety i zwyczajów żywieniowych.  
 

6. Ile porcji warzyw zjada Pan(i) w ciągu przeciętnego dnia? Proszę nie liczyć ziemniaków. 
Uwaga: Jedna porcja warzyw w przybliżeniu odpowiada średniemu pomidorowi czy ogórkowi albo 3 
łyżkom warzyw lub sałatki z warzyw. 

1 porcję…………………………….…………………..……….………………………………..……………..………1 
2 porcje……………………………………….………………..……….…………………………...………………….2 
3 porcje……………………………………….…………………..……….………………………...………………….3 
4 porcje ….……….……………………………….…………………..……….………………..………………..……4 
5 porcji lub więcej ………..…………………….…………………………………………………………………..5 
Nie jadam codziennie warzyw…………………….………………………………………………………..... 6 

 
7. Ile porcji owoców, jakiegokolwiek rodzaju, zjada Pan(i) w ciągu przeciętnego dnia ? 

Uwaga: Jedna porcja owoców w przybliżeniu równa jest: 1 sztuce średniej wielkości owocu (np. 
jabłko), 2 sztukom małych owoców (np. morela, kiwi), garści drobnych owoców (truskawek, malin), 
szklance 100% soku owocowego lub 1 łyżce suszonych owoców. 

1 porcję…………………………….……………………………..……….……………………………….……..……1 
2 porcje……………………………….……………………………..……….………………………….……..…..….2 
3 porcje…………………………………….………………………..……….……………………..…….……..…….3 
4 porcje…………….……………………….……………………………..……….……………………...…..………4 
5 porcji lub więcej………………………………….………………..……….……………………….……..…….5 
Nie jadam codziennie owoców………………………………..……….……….……………….……..……6 

 
8. Jak często w przeciętnym tygodniu zjada Pan(i) słone przekąski, np.: chipsy, słone paluszki, 

dania typu pizza, hamburgery, hot-dogi? 
Codziennie……………………………………………………..….……………………..………………..…..……..1 
Co najmniej 1 raz tygodniu………………………………..……………………………..…………..…..…..2 
Rzadziej niż raz w tygodniu………………………………………………………………..………….….…...3 
Nie jadam takich produktów………………………………………………………………..………..……….4 

 
9. Jak często w przeciętnym tygodniu pije Pan(i) słodkie napoje niegazowane lub gazowane (typu 

cola)? 
Codziennie……………………………………….…………………………………………………..…………………1 
Co najmniej 1 raz tygodniu …………………….……………………………………………..……………....2 
Rzadziej niż raz w tygodniu………………………….………………………………………..……….….…...3 
Nie piję takich napojów……………………………….…………………………………………..……….….…4 

 
10. Jak często w przeciętnym tygodniu zjada Pan(i) słodycze (np. cukierki, czekoladę, batony, 

ciastka, wafelki, itp.)? 
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Codziennie ……………………………………………….……………………….……………………….….….……1 
Co najmniej 1 raz tygodniu ………………………….………….…………………….………..……….…….2 
Rzadziej niż raz w tygodniu………………………………….…………………….…….………….………….3 
Nie jadam słodyczy…………………………………………….…………………….….……………….…………4 

 
11. Czy w okresie pandemii (od marca 2020) zmienił(a) Pani(i) sposób odżywiania? 

TAK………………………………………………………………………………………………..………..……………..1 
NIE………………………………..………………………………………………………………….………….…….…..2 

 
PYTANIE 12 TYLKO DO OSÓB, KTÓRE ZMIENIŁY DIETĘ (NA PYT. 11: ODP. 1).  
Uwaga: Można zaznaczyć dwie odpowiedzi ( 1 i 3, 1 i 4, 2 i 3 oraz 2 i 4). 

12. W związku ze zmianą diety:  
Jadłem(am) więcej produktów takich jak warzywa, owoce, ryby.…………………...……..1 
Jadłem(am) mniej takich produktów……..……………………………………………..………………..2 
Jadłem(am) więcej produktów takich jak hamburgery, słone, przekąski, słodycze....3 
Jadłem(am) mniej takich produktów ………..…………………………………………………………...4 

 
 
Dalsze pytania będą dotyczyły palenia wyrobów tytoniowych. 
 

13. Czy obecnie pali Pan(i)  tradycyjne wyroby tytoniowe (papierosy, cygara lub fajkę) 
Nie palę…………………………………………………………………………………………………………………….1 
Okazjonalnie……………………………………………………………………………………………………………..2 
Co najmniej raz dziennie……………………………………………………………………………………………3 

 
14. Czy używa Pan(i) papierosów elektronicznych lub podgrzewaczy tytoniu? 

Nie używam……..……………………………………………………………………………………………………….1 
Okazjonalnie……………………………………………………………………………………………………………..2 
Co najmniej raz dziennie……………………………………………………………………………………………3 

 
PYTANIE 15 Zadać, jeżeli respondent zarówno na pytanie 13 jak i 14 udzielił odpowiedzi 
„Okazjonalnie” 

15. Czy sumarycznie używa Pan(i) produktów tytoniowych lub elektronicznych codziennie? 
 Tak…………………….…………………………………………………………………………………………………1 
 Nie.…………………..………………………………………………………………………………………………….2 

 
16. Czy w okresie pandemii: 

Zaprzestał(a) Pan(i)  palenia tytoniu..………………………………………………….……………....1 
Palił Pan(i)  więcej ..………………………………………………………………………………………..…...2 
Palił Pan(i)  mniej.. ……………………………………………………………………………………………….3 
Zaczął Pan(i) palić/wrócił Pan(i) do palenia….………………………………………….……...……4 
Nic Pan(i) nie zmienił(a)….……………………………….………….……………………………………......5 

 
Dalsze pytania będą dotyczyły spożywania alkoholu. 
 

17. Czy zdarzyło się Panu(i) myśleć, że pije Pan(i) za dużo alkoholu? 
Tak ……………………………………………………………….………………………………………….………….…1 
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Nie…………………………………………………………………….………………………………………....…..…...2 
Odmowa………………………………………………………….………………………………………..………..….9 

 
18. Czy zdarzyło się, że ludzie irytowali, złościli Pana(nią) krytycznymi uwagami na temat Pana(i)  

picia alkoholu? 
Tak ………………………………………………………….………………………………………..……..……..….…1 
Nie……………………………………………………………….………………………………………...…..………...2 
Odmowa………………………………………………….………………………………………..…………..….…..9 

 
19. Czy zdarzyło się Panu(i) czuć się źle lub mieć poczucie winy z powodu picia? 

Tak …………………………………………….…………..……………………………………..……………..…….…1 
Nie………………………………………………….…………..…………………………………………………...…...2 
Odmowa………………………………………….…………..………………………………………………...……..9 

 
20. Czy w okresie pandemii 

Zaprzestał(a) Pan(i) picia alkoholu………………………………………………………………….……….1 
Zmniejszył(a) Pan(i)  spożycie alkoholu……………………………………………….…………..………2 
Zwiększył(a) Pan(i)  spożycie alkoholu………………….……………………………….……..………...3 
Zaczął(a) Pan(i)  pić alkohol…………………….……………………………………………..……..………..4 
Nic Pan(i) nie zmienił(a)……………………………….……………………………………………...………...5 

 
Dalsze pytania będą dotyczyły aktywności fizycznej. 
 

21. Czy w okresie wiosenno-letnim lub jesiennym uprawia Pan(i)  sport lub podejmuje rekreacyjną 
aktywność fizyczną (np. jazda na rowerze, pływanie, fitness, spacery)? 

Tak……………………………………………………………………………………….……………………………..….1 
Nie ……………………………………………………………………………………….…………………………….....2 

 
Uwaga: Respondent może mieć wątpliwość czy daną sytuację zakwalifikować jako obowiązek 
związany z dotarciem gdzieś czy rekreację np.: spacer matki z dzieckiem. Interpretację zostawiamy 
respondentowi. 
 
PYTANIA 22 I 23 TYLKO DO OSÓB PODEJMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ (NA PYT. 21: ODP. 1).  

22. Przeciętnie w ciągu ilu dni w tygodniu podejmuje Pan(i) taką aktywność?  
……………….razy (od 1 do 7) 

 
23. W takim dniu,  ile czasu przeciętnie poświęca Pan(i)  na te zajęcia  

…..….. minut lub .….... godzin 
 

24. Czy w okresie pandemii:  
Rozpoczął(ęła) Pan(i) jakąkolwiek aktywność fizyczną……..……………………………..……1 
Zaprzestał(a) Pan(i)  aktywności fizycznej………………………………………………….….……...2 
Zwiększył(a) Pan(i)  swoją dotychczasową aktywność fizyczną……………………………..3 
Zmniejszył(a) Pan(i)  aktywność fizyczną……………………………………………………………….4 
Nic Pan(i) nie zmienił(a)……………………………….……………………………………………….........5 

 
Dalsze pytania będą dotyczyły kontaktów z bliskimi  
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25. Jak często rozmawia Pan(i) przez telefon lub spotyka się z członkami swojej rodziny, którzy nie 

mieszkają razem z Panem/Panią 
Prawie codziennie…………………………………………..………….…………………………………………1 
Kilka razy w tygodniu………………………………………..………….……………………………………….2 
Co najmniej raz miesiącu………………………………………..………….………………………………… 3 
Rzadziej niż raz w miesiącu……………………………………..………….………………………………….4 

 
26. Czy w okresie pandemii (od marca 2020) zmienił(a) Pan(i) częstość kontaktów z rodziną 

niezamieszkującą z Panem/Panią: 
Tak - miałem(am) mniej kontaktów…………………………………………………………….…………….1 
Tak - miałem(am) więcej kontaktów………………………………………………………………………….2 
Nie – nie zmieniła się.…….…………………………………………………………………………….…………..3 

 
 
DANE OSOBOWE 
 

1. Płeć: 
Mężczyzna…………………………………………………………………………………….……………………….1 
Kobieta……………………………………………………………….………………………………………………….2 

 
2. W którym roku się Pan(i) urodził(a)?    

Rok urodzenia ................................. 
 

3. Jaki jest Pana(i) stan cywilny? 
Panna/ kawaler…………………………………………………………………………….………….…..……….1 
Mężatka/ żonaty……………………………………………….…………………………………………….…….2 
W stałym związku nieformalnym…………………………………………………………………….…….3 
Wdowa/ wdowiec…………………………………………………………………………………………..….….4 
Rozwiedziony(a)/ separacja……………………………………………………………………..…………….5 

 
4. Jakie jest Pana(i) ukończone wykształcenie? 

Gimnazjum lub niższe……………………………………………………………………..…………………….1 
Zasadnicze zawodowe……………………………………………………………………………………………2 
Średnie lub policealne.………………………………..……………….……………………………………….3 
Wyższe.……..……………………………………………………………..…………………………………….…….4 

 
5. Jaki jest Pana(i) status na rynku pracy: 

Pracujący……..………………………………………………………………..………………………….……....….1 
Uczeń/ student.……..………………………………………………………………………..…….…..……....….2 
Bezrobotny(a).……..………………………………………………………………………….……..…………..….3 
Emeryt.……………………………………………………………………………………………………………………4 
Rencista……..………………………………………………………………………………...……….……………….5 
Prowadzący gospodarstwo domowe…………..…………………………………….…………..……….6 
Bierny zawodowo z innych powodów……………………………..……….………………………….….7 

 

6. W jakim województwie Pan(i) mieszka  
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Dolnośląskim……………………………………………………………………………………………………………1 
Kujawsko-pomorskim………………………………………………………………………………………………2 
Lubelskim..………………………………………………………………………………………………………………3 
Lubuskim...………………………………………………………………………………………………………………4 
Łódzkim..…………………………………………………………………………………………………………………5 
Małopolskim...…………………………………………………………………………………………………………6 
Mazowieckim..…………………………………………………………………………………………………………7 
Opolskim…………………………………………………………………………………………………………………8 
Podkarpackim.…………………………………………………………………………………………………………9 
Podlaskim………………………………………………………………………………………………………………10 
Pomorskim…………………………………………………………………………………………………………….11 
Śląskim………………………………………………………………………………………………………………….12 
Świętokrzyskim……………………………………………………………………………………………………..13 
Warmińsko-mazurskim.…………………………………………………………………………………………14 
Wielkopolskim.………………………………………………………………………………………………………15 
Zachodniopomorskim……………………………………………………………………………………………16 

 

7. Czy mieszka Pan(i) 

Na wsi…..………………………………………………………………………………………………………………..1 
W mieście……………………………………………………………………………………………………………….2 

 

 
 

 


