
Prcjekt fie* dla siebie iinnych - 4dba|o zdrcwie.' kozysta z dcfinansowania w kwie 3 2|65 115 PLN p@hodfącego z NoMeskiego M&hanizmu
Finensorego 20092014 oraz ze śrcdków budżetu państwa w @macń Programu PL13 ogrcniczanie spobcaych nieńMości w fdrcwiu

ce|em prcjektujst poprawa zdrowia pub|ienego i ogranieenie społeznych nierówności w zdrwiu oraz zmni€jszanie achorowa|nościna chorcby
łiązane ze svem życia na obsaze powiatu kutnorekjego

Szanowni Państwo,

prosimy o wypełnienie ankiety' która ma na ce|u ocenę Państwa sty|u życia oraz okreś|enie
prawdopodobieństwa wysĘpienia chorób krążenia. Efektem ankiety będzie zaproszenie osób
zagrożonych chorobami krążenia na bezpłatne badania medyczne. Ankietowanie jest rea|izowane
w ramach projektu ,'fyjesz d|a siebie i innych - zadbaj o zdrowie", którego rea|izatorem jest Starostwo
Powiatowe w Kutnie.

Pytania. są jednokrotnego wyboru, krzyĄkiem ,,X'' proszę zaznaczyć odpowiedzi na pytania. Prosimy
o czyte|ne wypetnienie ankiety oraz podpisanie oświadczenia. Bez podpisu oświadczenia ankieta nie
będzie wazna' Podanie danych osobowych w ankiecie jest k|uczowe, ponieważ umoż|iwi to kontakt
z osobami, które na|ezy skierować na badania medyczne.

METRYCZKA
r. Płeć

a. Kobieta

2. Obszar zamieszkania
a. Miejski

|mię i naałisko
Wiek..

b. MęŻczyzna

b Wiejski

3.

4.

5.

6.

7.

Powiat Kutnowski

Kod pocaowy..

c' Zawodowe e. Wyższe

d Średnie

PYTANIA GŁÓWNE

Realizator badania ankietowego:

Ulica...... ... ..... Nr domu/mieszkania . .

Nr telefonu do kontaktu

Wykształcenie

a, Podstawowe

b. Gimnazjalne

1. Proszę o podanie masy ciała (ks) 
- - - 2. Proszę o podanie wzrostu (cm) 

- - -
3. cry uprawia Pan/i sporU jest Pan/i akĘwnyla fizycznie?

a. Tak b. Nie (proszę pzejśc do pytania nr 5)

4. Jak często uprawia Pan/i spoń/jest Pan/i aktywnylatizycznie?

a. Raz w miesiącu

Realizator proiektu:
Powiat Kutnowski
u|. T. KoŚciuszki 16
99-300 Kutno

b. Raz w tygodniu c. Kilka razy w tygodniu

tel 24 355-47-80 fax 24 35547-84
e-ma i | : p!qi9K!y(@!444ŁLqh9.pl
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PrcjektŹyjeszd|asiebieiinnych-zadbajozdrowie.'kouyslazdońnan$waniawkwocie3465'|15PLNpochodzą@gozNoMeskiegoM*haninu
Finansowego 2009-2014 oraf fe środków budżefu pańsMa w Gmach Progńmu PL13 ogąniczanie społecznych nieńwności w zdrcwiu

ce|em prcjektu jest poprawa zc|rowia pub|iąnego i ogEniczenie spo]eEnych nierówności w zdrowiu oraz zmniejszanie zachorowa|nościha choroby

5. Jakim środkiem komunikacji najczęściej doieżdża Pan/i do sklepu, znajomych, rodziny, pracy?
(proszę w skazać jedn ą odpowiedż)

6.

7.

lle godzin dziennie og|ąda Pan/i te|ewizję?

Czy uważza Pan/i, że aktywność fizyczna ma pozytywny wpłyłl na zdfowie?

a. Tak

a. ||e posiłków dziennie Pan/i spożywa?

b. Nie

a. Samochód
b Autobus
c. Rower

a Jeden posiłek
b Dwa posiłki

b. Kilka razy w tygodniu
c. Raz w tygodniu

12. Czy pali Pan/i papierosy?

a. Tak
b. Nie

a. Tak

14. czy posiada Pan/i pracę zawodową?
a Tak (proszę przejść do pytania nr 16)

c' od 3 do 4 posiłków

d. 5 oosiłków

c. Srednia
d. Zła

d. Nie kozystam ze środkóW komunikacji,
pzem|eszczam s|ę p|eszo

e. Rzadziej niŻGzw miesiącu
f. Nie spozywam tego typu napojów

c. Już nie pa|ę (zuciłem/am pa|enie)

b. Nie

b. Nie

e. Bardzoztta

e. Powyżej 5 posiłków

9. ||e fazy w ciągu dnia spożywa Pan/i warzywa i owoce?........'

10. Jak często pije Pan/i alkohol?

a Codziennie d. Raz w miesiacu
b Ki|ka razy w tygodniu e. Rzadziej niŻ rcz w miesiącu
c. Raz w tygodniu f' Nie spożywam tego typu napojów

rr. Jak często pije Pan/i napoje energetyczne typu: Red-bult, Tiger ?
a Codziennie d. Raz w miesiacu

l3. czy uważa Pan/i, że odpowiednie odżywianie ma pozytywny wpływ na zdrowie?

15. czy jest Pan/i zaĘestrowany/a w Urzędzie Pracy' jako osoba bezrobotna?
a. Tak b. Nie

16. |le osób (łącznie z Panem/ią) w Pana/i gospodarstwie domowym posiada pracę?..''..'......

17. Jaka jest Pana/i sytuacja materialna?

18. czy otrzymuie Pan/i świadczenia z ośrodka Pomocy Społecznej?

a. Bardzo dobra
b Dobra

a Tak

Realizator projektu:
Powiat Kutnowski
u| T Kościuszki 16
99-300 Kutno
tel 2435547-80 tax 2435547-84
e-mai | : plqigh!y!0!4^ĄLKuhgp!

Powiat Kutnowski

b Nie

Realizator badania ankietowego:
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ProjektŹyjeszdlasiebioiinnyci-zadbajozdrowie.'kozyslazdofinansowaniawkw@ie3465 115PLN9@hoda@qozNoMeski&oMmhaninu
t|nansorego 20G2o14 oraz ze śrcdków budżefu państwa w Emach P|o€rcńu PL13 oganiczanią społeńych nieńffiości w 4lowiu.ce|em prcj€ktu jest popEwa zdrowa pub|icznego i o9ranięeni€ spolrynych nierówności W zdrcwiu oraz zmnie]9zónie zachorowa|ności na choroby

&|ązane ze sty|em życia na obszaue powiatu kutnowskiogo

Czy korzysta Pan/i z odpłatnej opieki medycznej?
a. Tak b. Nie

Jak często robi Pan/i badania lekarskie |aboratoryjne np' cukru, chotestero|u i badania
ciśnienia?

a Raz w miesiącu

b co trzy miesiące

e. Rzadziej niż raz na rok

21. Jak często robi Pan/i badania |ekarskie specjatistyczne np. usg brzucha, ńg, ekg?
a. Raz w miesiącu

b. co t|zy miesiące

c Co poł roku

d Raz na rok

c. Co poł roku

d. Raz na rok

2?'. czy ma Pan/i podwyższony cho|estero|?

a. Tak b. Nie

23' cay Pana/i rodz|ce i/lub dziadkowie są/byli osobami otyłymi?
a. Tak b. Nie

24. czy w Pana/i rodzinie ktokolwiek miał zawał |ub udar mózgu?

e. Rzadziej niżraznarok

c. Nie wiem

c. Nie wiem

c. Nie wiem

c. Nie wiem

c. Nie wiem

Dziękujemy za udział w badaniul

26. czy w Pana/i rodzinie ktokoĘviek chorował na cukrzycę?
a. Tak b. Nie

PYTAN|A sKlERoWANE WYŁĄczNlE Do KoBlET

21, Czy posiada Pani dzieci?
a. Tak b. Nie => Dziękujemy za udział w badaniu

28. czy będąc w ciąży miała Pani nadc!śnienie tętnicze?
a. Tak b. Nie

a. Tak

z5. czy choruje Pan/i na cukrzycę?
a. Tak b. Nie

29. czy będąc w ciąży miała Pani cukrzyce?
a. Tak b. Nie

Realizator proiektu:
Powiat Kutnowski
u|. T Kościuszki ,16

99-300 Kutno

Powiat Xutnowski

tef. 24 35547-80 lax 2435547-84
e-mail: proiektv(Owww.kutno.pl

b. Nie

Realizator badania ankietowego:
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ProjektŹyjeszd|asiebieiinnych-zadbajofdrowie"'kouystazdoi]nansowaniaWkwocie3465115PLNpochodzą@gozNoMeskiegoMechanizmu
Finansowego 200$'2014 oraz ze śrcdków budżetu pańsMa w ramgch Prog|amuPL13 ogreniczanie społecznych nieńwności w zdrcwiu

cel€m projektujest poprawa zdrofra pub|icznego i ogranieen.e spolecznych nierównoścj w zdrowiu oraz zmnie,szani€ zachorcwa|nośclna choroby
ł.ąane ze stylem łda na obszaze powatu kutnorckiego

oŚW|ADczEN|E UczEsTNlKA PRoJEKTU
o WYRAżENIU zGoDY NA PRZETWARZAN|E DANYCH osoBoWYcH

\N związku z rea|izai1ą projektu nr O9t13t14 pt. 'żyjesz d|a siebie i innych - zadbaj
o zdrowje'' finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu
państwa w ramach Programu PL13 ograniczanie społecznych nieróWności w zdrowiu, Wvrażam
zqode na przetwarzanie moich danvch osobowvch oraz wykorzystanie wyników ankiety.
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Powiat Kutnowski z siedzibą przy
u|. Kościuszki .16' 99-300 Kutno;

2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi ań. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz
27 usL 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz U.
22014 r. poz. 1182 ze zm-);

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w ce|u realizacji projektu 
''Zyjesz d|a siebie

i innych _ zadbaj o zdrowie'', rea|izowanego w ramach Programu PL 13 ograniczanie społecznych
nierowności w zdrowiui

4) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom na podstawię pzepisów prawa
Wyłącznie w ce|u udzie|enia wsparcia rea|izacji projektu p|. "fiesz dla siebie'i innych - zadbaj
o zdrowie''' tj. wykonawcom współpracującym w projekcie. Moje dane osobowe mogą zostac
powierzone wyłącznie w ce|ach ewa|uacji, kontro|i, monitoringu |ub promocji projektu: Ministrowi
zdrowia, Departament Funduszy Europejskich z siedzibą u|. Miodowa 15' 00-952 Warszawa'
pełniącemu funkcję operatora Programu PL13 ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu;

5) podanie danych jest dobrowo|ne' aczko|wiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem moż|iwości udzielenia wsparcia w ramach reaIizowanego projektu;

6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Miejscowość, data Czytelny podpis uczestnika projektu'

Realizator projektu:
Powiat Kutnowski
U| T Kościuszki 16
99-300 Kutno
tel 2435547-80 tax 2435547-84
e-ma i | : ptgi9!u(@!4^^Ł[gb9d

Realizator badania ankietowego:
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Powiat Kutnowski


