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Samodzielne administrowanie gromadzeniem danych z własnego konta 

Zainteresowani badacze powinni przesłać prośbę  na adres e-mail:  
lidia.wadolowska@uwm.edu.pl   lub    jakub.morze@uwm.edu.pl 

Kopia kwestionariusza w wersji on-line zostanie przekazana niezwłocznie – bezpłatnie, 
tzn. badacz nie ponosi żadnych kosztów za kopię na rzecz zespołu. 

Badacz samodzielnie umieszcza kopię kwestionariusza on-line na platformie na własnym 
koncie, którym samodzielnie administruje oraz odpowiada za wszystkie etapy 
gromadzenia i przetwarzania danych. 

Badacz ponosi koszty utrzymania konta na platformie – umowę zawiera bezpośrednio z 
właścicielem platformy. 

 

 

Wykorzystanie jednego konta do gromadzenia danych, administrowanego 
przez Katedrę Żywienia Człowieka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie 

Wszystkie dane – wpisywane przez respondentów lub badacza – są gromadzone na 
platformie na jednym, wspólnym koncie (w skrócie: ‘konto-UWM’) pod adresem 
https://form.jotformeu.com/70053403382345 .  

Koszty utrzymania ‘konta-UWM’ są pokrywane ze środków Katedry Żywienia Człowieka 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i nie podlegają refundacji przez 
badaczy, którzy z niego korzystają. 

Dostęp do danych gromadzonych na ‘koncie-UWM’ mają Jakub Morze i Lidia Wądołowska 
z Katedry Żywienia Człowieka UWM. 

Na prośbę badacza – przesłaną na adres e-mail: lidia.wadolowska@uwm.edu.pl   lub    
jakub.morze@uwm.edu.pl – badacz niezwłocznie otrzyma plik w formacie Excel z danymi 
pochodzącymi wyłącznie z jego badań. 

Warunkiem przekazania danych badaczowi jest wypełnienie deklaracji, która zawiera 
wspólne oświadczenia badacza i zespołu odpowiedzialnego za gromadzenie danych. 

 

Co należy zrobić, aby skorzystać z kwestionariusza on-line? 

1. Prosimy o wypełnienie deklaracji i uzgodnienie unikalnego hasła, które będzie 
identyfikowało projekt badawczy. 

2. Podczas gromadzenia danych należy wpisać hasło projektu we wskazanym miejscu: 

W pytaniu kwestionariusza (jak poniżej) znajduje się okienko ‘Inne przyczyny, 
nazwa projektu badawczego”, w którym można wpisać dowolny tekst. 
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Respondent (lub badacz, który prowadzi wywiad) powinien wpisać:  

 hasło projektu,  

 numer identyfikacyjny respondenta (ID) – jak w przykładzie poniżej: ID 
respondenta: 0001; nazwa: projektOLA.  

 

Uwaga: nadanie ID każdemu respondentowi jest wymagane tylko w przypadku 
łączenia danych żywieniowych z innymi danymi tego samego respondenta. 

 

3. Po wykonaniu badań lub w trakcie ich realizacji należy zgłosić chęć otrzymania pliku z 
danymi (do: lidia.wadolowska@uwm.edu.pl   lub   jakub.morze@uwm.edu.pl).  

4. Badaczowi zostanie wysłany plik Excel ze wszystkimi danymi, które ‘oznaczono’ 
hasłem projektu. 

 

Prośba zespołu skierowana do badaczy, którzy korzystają z konta 
administrowanego przez Katedrę Żywienia Człowieka Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

 

Badaczy, którzy skorzystają z ‘konta-UWM’, uprzejmie prosimy o wyrażanie zgody na 
wykorzystanie ich danych do celów naukowych.  

Dane uzyskane ze wszystkich źródeł – od indywidualnych respondentów  i z projektów – 
po wyrażeniu zgody przez osoby kierujące projektami – zostaną wspólnie opracowane 
przez Zespół Behawioralnych Uwarunkowań Żywienia, pod kierunkiem prof. dr hab. 
Marzeny Jeżewskiej-Zychowicz, jako ekspertyza pt. ‘Analiza zwyczajów żywieniowych 
Polaków’  i wykorzystane w sprawozdaniach z działalności Komitetu Nauki o Żywieniu 
Człowieka PAN. 

W sprawozdaniu zostanie podane źródło danych i wszyscy badacze kierujący projektami. 
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Wyrażenie zgody przez badacza na wykorzystanie danych jest dobrowolne, a odmowa 
nie ogranicza jego praw do danych pochodzących z jego projektu. 

 

Zachęcamy do szerokiego upowszechnienia informacji i wykorzystania wersji on-line 
kwestionariusza KomPAN w celach naukowych i dydaktycznych. 

 

Z poważaniem 

Lidia Wądołowska, Marzena Jeżewska-Zychowicz i Jakub Morze 

 
 

Osoba odpowiedzialna za kwestie merytoryczne:  
Prof. dr hab. Lidia Wądołowska 
Przewodnicząca Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka 
Polska Akademia Nauk 
Katedra Żywienia Człowieka 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
Ul. Słoneczna 45F, 10-718 Olsztyn, tel. 48 89 523 43 53 
lidia.wadolowska@uwm.edu.pl  
 
Osoba odpowiedzialna za kwestie merytoryczne:  
Prof. dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz 
Przewodnicząca Zespołu Behawioralnych Uwarunkowań Żywienia Komitet Nauki o Żywieniu 
Człowieka 
Polska Akademia Nauk 
Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji  
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa, tel. 48 22 59 37 131 
marzena_jezewska_zychowicz@sggw.pl 
 
Osoba odpowiedzialna za kwestie techniczne: 
Jakub Morze  
Katedra Żywienia Człowieka 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
Ul. Słoneczna 45F, 10-718 Olsztyn, tel. 48 89 524 55 14 
jakub.morze@uwm.edu.pl 
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