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Godzina rozpoczęcia wywiadu Godzina:  Minuta: 

Numer wywiadu  

 

BADANIE POSTRZEGANIA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z ALKOHOLEM 

Prowadzimy badania na temat tego jak ludzie widzą różne niebezpieczeństwa związane z 

alkoholem (…) 

1.1 Alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną używką w Polsce. Jest tematem, który często gości 

na łamach gazet, w telewizji i w rozmowach Polaków. Można spotkać się z różnymi opiniami na 

temat szkód i korzyści zdrowotnych z nim związanych. Chciałbym zapytać, czy wg Pan/Pani 

następujące szkody zdrowotne mogą mieć związek z alkoholem?  

 Tak Nie Nie wiem 

1. Udar mózgu/ wylew    

2. Nowotwór piersi    

3. Nowotwór krtani    

4. Nowotwór przełyku    

5. Nowotwór jelita grubego    

6. Uzależnienie     

7. Zatrucie    

8. Marskość wątroby    

9. Urazy, np. spowodowane wypadkiem    

10.  Inne, jakie 

…………………………………………..……………………… 

   

11. Brak szkód zdrowotnych     

 

1.2 W poprzednim pytaniu pytaliśmy o szkody związane z alkoholem. Chciałbym teraz zapytać o to, 

jakie korzyści zdrowotne mogą być związane z alkoholem (np. wypijanym w niewielkich ilościach) 

Czy jest to: 

 Tak Nie Nie wiem 

1. Pozytywny wpływ na serce i układ krążenia    

2. Poprawa funkcjonowania mózgu    

3. Poprawa poziomu cholesterolu    
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4. Poprawa trawienia/pomaga na dolegliwości 

żołądkowe 

   

5. Poprawa nastroju      

6. Inne, jakie 

………………………………………………………….………………. 

   

7. Brak korzyści zdrowotnych     

 

1.3 Czy typ wypijanego alkoholu (np. piwo, wino, wódka) ma wpływ na ryzyko zdrowotne? 

Tak   
[przejdź do pytania 1.4.1] 

Nie  
[przejdź do pytania 2.1] 

Nie wiem 

 [przejdź do pytania 2.1] 

 

1.4.1  Który napój alkoholowy jest najbardziej szkodliwy? Piwo, wino czy wódka?  

Piwo   

Wino  

Wódka  

 

1.4.2 A który napój alkoholowy jest najmniej szkodliwy? Piwo, wino czy wódka? 

Piwo  

Wino  

Wódka  

 

2.1 Jak się Panu/Pani wydaje -  u ilu osób na 100 pijących alkohol, pojawi się problem uzależnienia?  

 
………/100 

 
Nie wiem 

 

2.2 Jak bardzo wg Pana/Pani ludzie (osoby dorosłe) ryzykują, że sobie zaszkodzą - zdrowotnie bądź 

w inny sposób - pijąc alkohol? Proszę wskazać punkt na skali od 0 do 10, gdzie 0 brak ryzyka, a 10 

oznacza najwyższe ryzyko. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2.3 A jak bardzo Pan/Pani ryzykuje albo ryzykował/aby, że sobie zaszkodzi - zdrowotnie bądź w 

inny sposób - pijąc alkohol? Proszę wskazać punkt na skali od  0 do 10, gdzie 0 oznacza brak ryzyka, 

a 10 oznacza najwyższe ryzyko. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2.4 Poniżej znajduje się lista różnych zagrożeń zdrowotnych. Proszę ocenić jak wysokie jest ryzyko 

każdego z nich, wskazując punkt na skali od  0 do 10, gdzie 0 oznacza brak ryzyka, a 10 oznacza 

najwyższe ryzyko dla zdrowia. Jak wysokie jest zagrożenie dla zdrowia w przypadku: 

2.4.1 Regularne palenie tytoniu  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4.2 Spożywanie wysoko-

przetworzonych produktów 

spożywczych (np. fast-food, 

dania do przygotowania w 

domu, żywność zawierająca 

dodatki smakowe i 

konserwanty) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4.3 Spożywanie produktów 

zawierających dużo cukru, np. 

napojów gazowanych 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4.4 Codzienne picie 

niewielkich ilości alkoholu, tzn. 

ok. 0,33 litra piwa/ ok. 50 ml. 

wódki/ 1-2 kieliszki wina 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4.5 Picie większych ilości 

alkoholu raz w tygodniu (np. w 

weekend), tzn. co najmniej ok. 2 

litry piwa/ ok. 250 ml. wódki/ 

ok. butelki wina albo więcej 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4.6 Oddychanie 

zanieczyszczonym powietrzem 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2.5 Czy pali Pan/Pani papierosy? 

 Tak  

[przejdź do pyt.3.1] 

Nie 

[przejdź do pyt.2.6] 

2.5.1 Papierosy tradycyjne   
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2.5.2 Papierosy elektroniczne (e-papierosy, iqos-y, 

etc.) 

  

 

2.6 Czy palił/a Pan/Pani papierosy w przeszłości? 

Tak Nie  

 

Kolejne pytania będą dotyczyć potrzeby informacji na temat zagrożeń zw. z alkoholem… 

3.1 Skąd ma Pan/Pani wiedzę na temat zagrożeń związanych z alkoholem? Czy czerpie ją Pan/i… 

 Tak Nie 

3.1.1 Z internetu   

3.1.2 Z mediów, np. telewizji, radia, gazet (poza 

internetem) 

  

3.1.3 Z publikacji naukowych   

3.1.4 Z własnych doświadczeń/ z własnych obserwacji   

3.1.5 Od znajomych   

3.1.6 Inne, jakie…   

 

3.2 Jak Pan/Pani ocenia wiarygodność informacji na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z 

alkoholem? Proszę wskazać punkt na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza najniższą wiarygodność, a 10 

oznacza najwyższą wiarygodność [Pytanie dotyczy jedynie źródeł informacji wskazanych w pyt. 3.1] 

3.2.1 Z internetu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.2.2 Z mediów, np. telewizji, 

radia, gazet (poza internetem) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.2.3 Z publikacji naukowych 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.2.4 Z własnych doświadczeń/ z 

własnych obserwacji 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.2.5 Od znajomych 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.2.6 Inne, jakie… 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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3.3 Czy zetknął/ęła się Pan/Pani kiedykolwiek z kampaniami informacyjnymi lub kampaniami 

profilaktycznymi na temat alkoholu?  

Tak 

[przejdź do pytania 3.3.1] 

Nie  

[przejdź do pytania 3.5] 

Nie wiem 

 [przejdź do pytania 3.5] 

 

3.3.1 Czy pamięta Pan/Pani kto prowadził te kampanie? 

Tak  
[przejdź do pytania 3.3.2] 

Nie  
[przejdź do pytania 3.5] 

3.3.2 Czy były to kampanie prowadzone przez: 

 Tak Nie Nie wiem 

3.3.2.1  Ministerstwo Zdrowia albo Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) 

   

3.3.2.2 Producentów alkoholu, np. piwa, bądź wódki    

3.3.2.3 Inna instytucja bądź organizacja: 

 

……………………………………………………………… 

   

 

3.4 A jak często spotykał/a się Pan/Pani z kampaniami edukacyjnymi albo profilaktycznymi nt. 

alkoholu, w ciągu ostatnich 12 miesięcy?  

0 1 2 3 - 4 5 i więcej 

 

3.5 W których z poniższych zagadnień związanych z alkoholem chciałby/aby Pan/Pani uzyskać 

wiedzę? 

3.5.1 Zagrożenia związane z prowadzeniem pojazdów przez kierowców pod wpływem alkoholu 

Tak Nie 

 

3.5.2 Zagrożenia związane z piciem alkoholu przez kobiety w ciąży 

Tak Nie 

 

3.5.3 Zagrożenia związane z piciem alkoholu przez osoby niepełnoletnie  

Tak Nie 
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3.5.4  Zagrożenia związane z piciem alkoholu w miejscu pracy 

Tak Nie 

 

3.5.5 Zagrożenia związane z nadużywaniem alkoholu przez osoby dorosłe  

Tak Nie 

 

3.5.6 Zagrożenia dla zdrowia fizycznego (np. nowotwory, choroby układu krążenia) 

Tak Nie 

 

3.5.7 Zagrożenia dla zdrowia psychicznego  

Tak Nie 

 

3.5.8 Inne zagrożenia, jakie? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Następne pytania dotyczą doświadczeń związanych z problemami alkoholowymi… 

4.1 Czy zna lub znał/a Pan/Pani kogoś, kto ma/miał problem z alkoholem, pił nadmiernie lub 

przynajmniej czasami pił za dużo?  

Tak [przejdź do pytania 4.1.1] Nie [przejdź do pytania 4.2] 

 

4.1.1 Ile zna lub znał/a Pan/Pani osób, które mają/miały problem z alkoholem, piły nadmiernie lub 

przynajmniej czasami piły za dużo?  

1 2 3 - 4 5 i więcej 

4.1.2 Czy wśród nich są lub były osoby z Pana/Pani najbliższego otoczenia? Np.:  

 Tak Nie 

4.1.2.1 Domownicy    

4.1.2.2 Rodzina nie mieszkająca wspólnie   

4.1.2.3 Bliscy znajomi/ przyjaciele   

4.1.2.4 Współpracownicy   

4.1.2.5 Sąsiedzi   
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4.2 Czy zna lub znał/a  Pan/Pani kogoś, kto leczy bądź leczył się z powodu alkoholu? 

Tak [przejdź do pytania 4.2.1] Nie [przejdź do pytania 4.3] 

 

4.2.1 Ile zna lub znał/a Pan/Pani osób, które leczyły bądź leczą się z powodu alkoholu? 

1 2 3 - 4 5 i więcej 

 

4.2.2. Czy wśród nich są lub były osoby z Pana/Pani najbliższego otoczenia? Np.: 

 Tak Nie 

4.2.2.1 Domownicy    

4.2.2.2 Rodzina nie mieszkająca wspólnie   

4.2.2.3 Bliscy znajomi/ przyjaciele   

4.2.2.4 Współpracownicy   

4.2.2.5 Sąsiedzi 
 

  

 

4.3 Czy kiedykolwiek podejmował/a Pan/Pani próby ograniczenia picia alkoholu? 

Tak [przejdź do pytania 4.4] Nie [przejdź do pytania 4.5] 

 

4.4 Czy ma Pan/Pani zamiar nadal trwać w postanowieniu, by nie pić alkoholu? 

Tak [przejdź do pytania 4.6] Nie [przejdź do pytania 4.6] 

 

4.5 Czy ma Pan/Pani zamiar ograniczyć picie alkoholu w przyszłości? 

Tak Nie 

 

4.6 Czy przytrafiła się Panu/Pani któraś z następujących sytuacji? 

 
Kiedykolwiek 

w życiu 

W ciągu 
ostatnich 

12 miesięcy 

Nigdy 
 

4.6.1 Ktoś pod wpływem alkoholu obudził 
Pana/Panią w nocy? (np. hałasy nocne) 

   

4.6.2 Ktoś pod wpływem alkoholu obraził 
Pana/Panią słownie tj. wyzywał lub obraził w 
inny sposób? 

   

4.6.3 Ktoś pod wpływem alkoholu naruszył 
Pana/Pani nietykalność cielesną? 

   



8 
 

4.6.4 Ktoś pod wpływem alkoholu wciągnął 
Pana/Panią do poważnej kłótni? 

   

4.6.5 Był/a Pan/Pani pasażerem kierowcy, 
który prowadził pod wpływem alkoholu??  

   

4.6.6 Uczestniczył/a Pan/Pani w wypadku 
drogowym spowodowanym przez kogoś pod 
wpływem alkoholu? 

   

4.6.7 Ktoś pod wpływem alkoholu 
spowodował, że nie czuł/a się Pan/Pani 
bezpiecznie w miejscach publicznych, w tym w 
środkach transportu publicznego? 

   

4.6.8 Irytowali Pana/Panią ludzie, którzy pod 
wpływem alkoholu wymiotowali, oddawali 
mocz lub śmiecili? 

   

 

Następne pytania będą dotyczyć opinii na temat polityki wobec alkoholu… 

5.1 Proszę powiedzieć czy zgadza się Pan/Pani czy nie zgadza z poniższymi twierdzeniami na temat 

polityki wobec alkoholu: 

JEŚLI BADANY MA WYRAŹNY PROBLEM Z ODPOWIEDZIĄ, BĄDŹ NIE CHCE JEJ UDZIELIĆ, NALEŻY 

ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ ‘NIE MAM ZDANIA” 

 Zdecydo-

wanie się 

zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Raczej się 

nie 

zgadzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie 

mam 

zdania 

5.1.1 Alkohol jest towarem jak 

każdy inny i nie powinien podlegać 

żadnym szczególnym ograniczeniom 

     

5.1.2 Ludzie są dostatecznie 

odpowiedzialni, aby uchronić się od 

szkód związanych z własnym piciem 

     

5.1.3 Władze mają obowiązek 

podejmować działania, które 

ochronią ludzi przed szkodami 

wynikającymi z ich własnego picia 

     

5.1.4 Producenci alkoholu powinni 

ponosić koszty związane z 

przeciwdziałaniem problemom 

alkoholowym 

     

5.1.5 Liczba miejsc, w których 

sprzedaje się alkohol, powinna być 

utrzymywana na niskim poziomie, 

aby ograniczać szkody wyrządzane 

przez alkohol 
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5.1.6 Ceny napojów alkoholowych 

powinny być utrzymywane na 

wysokim poziomie, aby ograniczać 

szkody wyrządzane przez alkohol 

     

5.1.7 Edukacja i informacja powinny 

być najważniejszą strategią na rzecz 

ograniczania szkód wyrządzanych 

przez alkohol 

     

5.1.8 Reklama napojów 

alkoholowych powinna być 

zabroniona 

     

5.1.9 Policja powinna mieć prawo 

do wyrywkowego badania czy 

kierowca jest trzeźwy czy też nie - 

nawet bez żadnych oznak, że 

kierowca prowadzi pod wpływem 

alkoholu 

     

5.1.10 Na opakowaniach alkoholu 

powinny być umieszczane 

ostrzeżenia przed szkodami 

wyrządzanymi przez alkohol 

     

5.1.11 Powinny istnieć ograniczenia 

co do godziny, do której można 

kupować napoje alkoholowe w 

godzinach wieczornych 

     

5.1.12 Tylko rodzice, a nie władze, 

powinni decydować o tym, od 

jakiego wieku ich dziecko może już 

pić napoje alkoholowe 

     

 

 

 

 

Poprzednie pytania dotyczyły zagadnień związanych z polityką wobec alkoholu. Chciałbym teraz 

zapytać o Pana/Pani o Pana/Pani opinie na temat innych ważnych zagadnień, związanych z życiem 

społecznym… 

6. Proszę powiedzieć czy zgadza się Pan/Pani czy nie zgadza z poniższymi twierdzeniami: 

UWAGA: JEŚLI BADANY MA WYRAŹNY PROBLEM Z ODPOWIEDZIĄ, BĄDŹ NIE CHCE JEJ UDZIELIĆ 

NALEŻY ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ ‘NIE MAM ZDANIA” 
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Zdecydo-
wanie się 
zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 
 

Raczej się 
nie 
zgadzam 
 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie mam 
zdania 
 

H1. Dzisiejsza młodzież powinna mieć 

więcej dyscypliny  

     

I1.W sprawiedliwym systemie, ludzie 

bardziej uzdolnieni powinni zarabiać 

więcej  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

F4. Nawet jeśli ktoś dużo pracuje, jego 

sytuacja życiowa się nie poprawi  

     

H5. Doceniam wartość porządku w 

codziennym życiu 

     

I3. Nasz kraj miałby się o wiele lepiej, 

gdybyśmy nie przejmowali się tak 

bardzo kwestiami równości  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

H2. Jestem bardziej rygorystyczny/a 

niż większość ludzi wobec tego, co 

jest dobre, a co jest złe  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

F3. Nie interesuję się polityką, 

ponieważ nie mam na nią zbyt dużego 

wpływu  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

H4. Dbanie o naszą tradycję i obyczaje 

jest ważne  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

E2. Władze publiczne powinny 

zadbać, by każdy mógł cieszyć się 

dobrym standardem życia  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

F2. Przyszłość jest zbyt niepewna żeby 

snuć jakieś plany 

     

E4. Dyskryminacja mniejszości to 

poważny problem w naszym kraju 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

E3. Popieram zmiany w systemie 

podatkowym, które sprawiłyby że 

ludzie  o wyższych dochodach 

płaciliby wyższe podatki  

     

H3. Jednym z problemów z ludźmi jest 

to, że zbyt często kwestionują 

autorytety 
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F1. Robienie czegoś z myślą o innych 

nie ma sensu, ponieważ w dłuższej  

perspektywie tylko na tym stracisz  

     

E1. Gdyby ludzie w naszym kraju byli 

równo traktowani, mielibyśmy mniej 

problemów  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

I4. Nie mam potrzeby należeć do 

żadnych organizacji bądź 

stowarzyszeń  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

E6: Prowadząc politykę alkoholową, 

władze powinny kierować się 

względami zdrowia publicznego a nie 

interesami ekonomicznymi 

     

H8: Problemów związanych z 

alkoholem doświadczają osoby, które 

same są sobie winne  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

E5: Polityka wobec alkoholu powinna 

dotyczyć wszystkich, a nie jedynie 

wybranych grup, szczególnie 

narażonych na problemy alkoholowe 

     

I5: Polityka wobec alkoholu powinna 

się ograniczać do pomocy osobom, 

które borykają się z problemem 

alkoholowym  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

I7: Osoba odpowiedzialna nie będzie 

miała problemów związanych z 

alkoholem  

     

H6: Państwo powinno ograniczać 

dostępność alkoholu bez względu na 

opinię społeczną 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

F5: Ograniczanie dostępu do alkoholu 

nie ma sensu, ponieważ  ludzie pili, 

piją i pić będą 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

E7: Problemy związane z alkoholem 

mogą dotknąć każdego  

     

H7: Społeczeństwo powinno 

akceptować decyzje władz 

publicznych - nawet te restrykcyjne - 

dotyczące polityki alkoholowej 
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F6: Opinie zwykłych ludzi nie mają 

żadnego wpływu na politykę wobec 

alkoholu  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

I6: Prowadząc politykę alkoholową, 

władze publiczne powinny brać pod 

uwagę  fakt, że ludzie sami wiedzą, co 

jest dla nich najlepsze  

     

F7: Bez względu no to czy piję alkohol 

czy nie, mogę ciężko zachorować  

     

 

Kolejne pytania dotyczą tego, jak często pił/a Pan/Pani różne napoje alkoholowe w ciągu ostatnich 

12 miesięcy i ile zwykle ich Pan/Pani spożywał/a w ciągu dnia, w których pił/a Pan/Pani dany napój 

 7.1 BSQF1. Jak często pił/piła Pan/Pani piwo w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Czy było to codziennie 

lub prawie codziennie, co najmniej raz na tydzień, co najmniej raz na miesiąc czy rzadziej? 

1) Codziennie lub 

prawie codziennie 

Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było 

1) Codziennie                                                                  

2) 5 – 6 dni w tygodniu 

2) Co najmniej raz na 

tydzień  

Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było  

 

3) 3 – 4 dni w tygodniu  

4) 1 – 2 dni w tygodniu 

3) Co najmniej raz na 

miesiąc 

Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było  

 

5) 2 – 3 dni w miesiącu 

6) 1 raz w miesiącu 

4) Rzadziej Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było 

7) 6 – 11 dni w roku 

8) 2 – 5 dni w roku 

9) 1 raz w roku 

5) Nigdy Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było 

10) Nie piłe/am piwa w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy, ale 

wcześniej je piłe/am                      

11) Nigdy w życiu nie piłe/am 

piwa, albo tylko kilka łyków 

Przejdź 

do 7.3 

BSQF3 

9) Brak odpowiedzi  99) Brak odpowiedzi  
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7.2 BSQF2. Ile butelek, puszek ew. szklanek piwa pił/a Pan/Pani zwykle w ciągu jednego dnia, kiedy 

pił/a Pan/Pani piwo w czasie ostatnich 12 miesięcy? 

Liczba butelek/puszek/ 

Szklanek………………………………… 

0) nie dotyczy         99) brak odpowiedzi 

[przejdź do pytania 7.3] 

 

7.2.1 Jaka była zwykle pojemność butelki/puszki/szklanki? [Zaznaczyć jedną odpowiedź] 

1) 0,25 litra (250 ml)  

2) 0,33 litra (330 ml)  

3) 0,50 litra (500 ml)  

9) Brak odpowiedzi  

 

7.3 BSQF3. Jak często pił/a Pan/Pani wino w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Czy było to codziennie lub 

prawie codziennie, co najmniej raz na tydzień, co najmniej raz na miesiąc czy rzadziej? 

1) Codziennie lub 

prawie codziennie 

Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

1) Codziennie                                                                  

2) 5 – 6 dni w tygodniu 

2) Co najmniej raz na 

tydzień 

Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to  

3) 3 – 4 dni w tygodniu  

4) 1 – 2 dni w tygodniu 

3) Co najmniej raz na 

miesiąc 

Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

5) 2 – 3 dni w miesiącu 

6) 1 raz w miesiącu 

4) Rzadziej Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

7) 6 – 11 dni w roku 

8) 2 – 5 dni w roku 

9) 1 raz w roku 

5) Nigdy Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

10) Nie piłe/am wina w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy, ale 

wcześniej je piłam                      

11) Nigdy w życiu nie piłe/am 

wina, albo tylko kilka łyków 

Przejdź 

do 7.5 

BSQF5 

9) Brak odpowiedzi  99) Brak odpowiedzi 
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7.4 BSQF4. Ile kieliszków, szklanek ew. butelek wina pił/a Pan/Pani zwykle w ciągu jednego dnia, 

kiedy pił/piła Pan/Pani takie wino w czasie ostatnich 12 miesięcy? 

Liczba kieliszków/ butelek/szklanek 

………………………………… 

0) nie dotyczy         99) brak odpowiedzi 

[przejdź do pytania 7.5] 

 

7.4.1 Jaka była zwykle pojemność butelki/puszki/szklanki? [Zaznaczyć jedną odpowiedź] 

1) 0,10 litra (100 ml)  

2) 0,15 litra (150 ml)  

3) 0,20 litra (200 ml)  

4) 0,70 litra (700 ml)  

9) Brak odpowiedzi  

 

7.5 BSQF5. Jak często pił/a Pan/Pani napoje spirytusowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Czy było to 

codziennie lub prawie codziennie, co najmniej raz na tydzień, co najmniej raz na miesiąc czy rzadziej? 

1) Codziennie lub 

prawie codziennie 

Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

1) Codziennie                                                                  

2) 5 – 6 dni w tygodniu 

2) Co najmniej raz na 

tydzień 

Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

3) 3 – 4 dni w tygodniu  

4) 1 – 2 dni w tygodniu 

3) Co najmniej raz na 

miesiąc 

Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

5) 2 – 3 dni w miesiącu 

6) 1 raz w miesiącu 

4) Rzadziej Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

7) 6 – 11 dni w roku 

8) 2 – 5 dni w roku 

9) 1 raz w roku 

5) Nigdy Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

10) Nie piłe/am napojów 

spirytusowych w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy, ale 

wcześniej je piłe/am                      

Przejdź 

do 7.7 
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11) Nigdy w życiu nie piłe/am 

napojów spirytusowych, albo 

tylko kilka łyków 

9) Brak odpowiedzi  99) Brak odpowiedzi  

 

7.6 BSQF6. Ile kieliszków, szklanek ew. butelek napojów spirytusowych pił/a Pan/Pani zwykle w 

ciągu jednego dnia, kiedy pił/a Pan/Pani napoje spirytusowe w czasie ostatnich 12 miesięcy? 

Liczba kieliszków/ butelek/szklanek 

………………………………… 

0) nie dotyczy         99) brak odpowiedzi 

[przejdź do pytania 7.7] 

 

7.6.1 Jaka była zwykle pojemność kieliszka/butelki/puszki/szklanki? [Zaznaczyć jedną odpowiedź] 

1) 0,03 litra (30 ml)  

2) 0,05 litra (50 ml)  

3) 0,10 litra (100 ml)  

4) 0,20 litra (200 ml)  

5) 0,25 litra (250 ml)  

9) Brak odpowiedzi  

 

7.7  Podsumowując, jak często pił/a Pan/Pani jakikolwiek napój alkoholowy, bez względu na jego 

rodzaj, nawet w małych ilościach, w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 

1) Codziennie lub 

prawie codziennie 

Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

1) Codziennie                                                                  

2) 5 – 6 dni w tygodniu 

2) Co najmniej raz na 

tydzień 

Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

3) 3 – 4 dni w tygodniu  

4) 1 – 2 dni w tygodniu 

3) Co najmniej raz na 

miesiąc 

Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

5) 2 – 3 dni w miesiącu 

6) 1 raz w miesiącu 

4) Rzadziej Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

7) 6 – 11 dni w roku 

8) 2 – 5 dni w roku 

9) 1 raz w roku 
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5) Nigdy Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

10) Nie piłe/am alkoholu w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy, 

ale wcześniej piłe/am                      

11) Nigdy w życiu nie piłe/am 

alkoholu, albo tylko kilka 

łyków 

Przejdź 

do 

8.RSOD1 

9) Brak odpowiedzi  99) Brak odpowiedzi  

 

 

8. RSOD1. Dotychczas pytaliśmy o ilości alkoholu, jakie zwykle Pan/Pani wypija w dni, kiedy pije 

Pan/Pani jakieś napoje alkoholowe. Teraz chcielibyśmy zapytać, ile wypił/a Pan/Pani najwięcej 

przy jednej okazji  w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Proszę przypomnieć sobie, jakie napoje Pan/Pani 

wtedy pił/a i w jakich ilościach… 

 

Odpowiedź…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Teraz przeliczę tę ilość na standardowe porcje alkoholu. Jedna standardowa porcja to 250 ml 

(ćwierć litra) piwa, 100 ml kieliszek wina lub 30 ml kieliszek wódki lub innego napoju 

spirytusowego. W sumie wypił/a Pan/Pani wtedy ….. standardowych porcji. 

Liczba standardowych porcji: 

…………….. 
Brak odpowiedzi - 99 Nie dotyczy – 0 

UWAGA: JEŚLI ILOŚĆ ALKOHOLU WYMIENIONA W 8.RSOD1 JEST MNIEJSZA NIŻ EKWIWALENT 

CZTERECH STANDARDOWYCH PORCJI – PRZEJDŻ DO PYT. 9 

 

8.1 RSOD2. (PYTANIA SĄ SFORMUŁOWANE ODDZIELNIE DLA KOBIET I DLA MĘŻCZYZN) 

KOBIETY: 8.1 RSOD2. Jak często w czasie ostatnich 12 miesięcy wypiła Pani przy jednej okazji co 

najmniej 4 standardowe porcje napojów alkoholowych, czyli co najmniej dwie półlitrowe butelki 

piwa, inaczej mówiąc ok. 1 litr piwa lub cztery 100 ml kieliszki wina (tzn. 400 ml czyli nieco ponad 

połowę butelki wina) czy cztery  30 ml kieliszki wódki lub innego napoju spirytusowego (tzn. 120 

ml), względnie ich kombinacji? 

MĘŻCZYŹNI: Jak często w czasie ostatnich 12 miesięcy wypił Pan przy jednej okazji co najmniej 5 

standardowych porcji napojów alkoholowych, czyli co najmniej trzy półlitrowe butelki piwa, inaczej 

mówiąc ok. 1,5 litra  piwa lub pięć 100 ml kieliszków wina (tzn. 500 ml czyli ok 3/4 butelki wina) czy 

pięć 30 ml kieliszków wódki lub innego napoju spirytusowego (tzn. 150 ml), względnie ich 

kombinacji? 
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1) Codziennie lub 

prawie codziennie 

Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

1) Codziennie                                                                  

2) 5 – 6 dni w tygodniu 

2) Co najmniej raz na 

tydzień 

Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

3) 3 – 4 dni w tygodniu  

4) 1 – 2 dni w tygodniu 

3) Co najmniej raz na 

miesiąc 

Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

5) 2 – 3 dni w miesiącu 

6) 1 raz w miesiącu 

4) Rzadziej Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

7) 6 – 11 dni w roku 

8) 2 – 5 dni w roku 

9) 1 raz w roku 

5) Nigdy Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

10) Nie piłe/am alkoholu w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy, 

ale wcześniej je piłe/am                      

11) Nigdy w życiu nie piłe/am 

alkoholu, albo tylko kilka 

łyków 

Przejdź 

do pyt. 

9 

9) Brak odpowiedzi  99) Brak odpowiedzi  

 

 

 

8.2 RSOD7. 

KOBIETY: Jak często w czasie ostatnich 12 miesięcy wypiła Pani przy jednej okazji co najmniej 8 

standardowych porcji napojów alkoholowych, czyli co najmniej cztery półlitrowe butelki piwa, 

inaczej mówiąc 2 litry piwa lub osiem 100 ml kieliszków wina (tzn. 800 ml wina czyli ponad butelkę 

wina) czy osiem 30 ml kieliszków wódki lub innego napoju spirytusowego (tzn. 240ml – ćwiartka 

wódki), względnie ich kombinacji? 

MĘŻCZYŹNI: Jak często w czasie ostatnich 12 miesięcy wypił Pan przy jednej okazji co najmniej 

12 standardowych porcji napojów alkoholowych, czyli co najmniej sześć półlitrowych butelek piwa, 

inaczej mówiąc 3 litra piwa lub dwanaście 100 ml kieliszków wina (tzn. 1200 ml wina czyli prawie 2 

butelki wina) czy dwanaście 30 ml kieliszków wódki lub innego napoju spirytusowego (tzn. 360ml 

wódki), względnie ich kombinacji? 
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1) Codziennie lub 

prawie codziennie 

Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

1) Codziennie                                                                  

2) 5 – 6 dni w tygodniu 

2) Co najmniej raz na 

tydzień 

Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

 

3) 3 – 4 dni w tygodniu  

4) 1 – 2 dni w tygodniu 

3) Co najmniej raz na 

miesiąc 

Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

 

5) 2 – 3 dni w miesiącu 

6) 1 raz w miesiącu 

4) Rzadziej Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

7) 6 – 11 dni w roku 

8) 2 – 5 dni w roku 

9) 1 raz w roku 

5) Nigdy Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

10) Nie piłe/am alkoholu w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy, ale wcześniej je 

piłe/am                      

11) Nigdy w życiu nie piłe/am alkoholu, 

albo tylko kilka łyków 

9) Brak odpowiedzi  99) Brak odpowiedzi  

 

9. Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy wypił/a Pan/Pani tyle, żeby nie trzymać się pewnie na 

nogach lub mówić nie bardzo wyraźnie? 

1) Codziennie lub 

prawie codziennie 

Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

1) Codziennie                                                                  

2) 5 – 6 dni w tygodniu 

2) Co najmniej raz na 

tydzień 

Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

 

3) 3 – 4 dni w tygodniu  

4) 1 – 2 dni w tygodniu 

3) Co najmniej raz na 

miesiąc 

Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

 

5) 2 – 3 dni w miesiącu 

6) 1 raz w miesiącu 
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4) Rzadziej Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

7) 6 – 11 dni w roku 

8) 2 – 5 dni w roku 

9) 1 raz w roku 

5) Nigdy Jeśli wybrał/a Pan/i tę 

odpowiedź, to czy było to 

10) Ani razu w ciągu ostatnich 

12 miesięcy 

11) Nigdy w życiu nie piłe/am 

alkoholu, albo tylko kilka 

łyków 

Przejdź 

do pyt. 

10.1 

9) Brak odpowiedzi  99) Brak odpowiedzi  

 

10.1 Jak ogólnie ocenia Pan/Pani swoje zdrowie (w ciągu ostatnich 12 miesięcy)  

Bardzo dobrze  

Dobrze  

Tak sobie, ani dobrze, ani źle  

Źle  

Bardzo źle  

Brak odpowiedzi  

 

10.2 Jak Pan/Pani ogólnie ocenia Pan/Pani swoje samopoczucie psychiczne (w ciągu ostatnich 12 

miesięcy) 

Bardzo dobrze  

Dobrze  

Tak sobie, ani dobrze, ani źle  

Źle  

Bardzo źle  

Brak odpowiedzi  
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11. Dane socjodemograficzne 

11.1. Płeć 1. Mężczyzna 2. Kobieta 

11.2 Wiek  ....…………… 

11.3 Stan cywilny 

 

1. Kawaler/panna 

2. W związku małżeńskim 

3. W stałym związku 

4. Rozwiedziony/ Rozwiedziona 

5. Wdowiec/Wdowa 

11.4 Liczba członków 

gospodarstwa domowego 

 

……………………….. 

11.5 Miejsce zamieszkania  1. Wieś 

2. Małe miasto (poniżej 50 000 mieszkańców) 

3. Średniej wielkości miasto (50 000-250 000 mieszkańców) 

4. Duże miasto (250 000-1 000 000 mieszkańców) 

5. Duże miasto (powyżej 1 000 000 mieszkańców) 

11.6 Wykształcenie 

(najwyższe ukończone)  

1. Podstawowe nieukończone lub bez wykształcenia szkolnego 

2. Podstawowe 

3. Zasadnicze zawodowe 

4. Licealne/średnie techniczne 

5. Pomaturalne 

6. Wyższe – licencjat/ inżynierskie 

7. Wyższe – magisterskie 

8. Wyższe – doktorat 
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11.7 Aktywność 

zawodowa (proszę 

zaznaczyć najważniejszą) 

1. Stała praca 

2. Praca dorywcza 

3. Uczeń, student 

4. Renta/emerytura 

5. Bezrobotny 

6. Inne, jakie… 

11.8 Główne źródło 

utrzymania  

1. Wynagrodzenie 

2. Zasiłek 

3. Pozostawanie na utrzymaniu rodziny 

4. Renta/emerytura 

5. Inne, jakie? 

11.9 Wysokość 

miesięcznych dochodów 

w gospodarstwie 

domowym (kwoty netto)  

1. Poniżej 2 500 PLN 

2. 2500 - 5000 PLN 

3. 5 000 - 7 500 PLN 

4. 7500 - 10 000 PLN 

5. 10 000 - 12 500 PLN 

6. 12 500 - 15 000 PLN 

7.Powyżej 15 000 PLN 

11.10 Klasyfikacja 

zawodowa 

1. Dyrektorzy, prezesi i kadra kierownicza przedsiębiorstw, 

instytucji oraz administracji państwowej i samorządowej 

2. Zawody twórcze i specjaliści z wyższym wykształceniem  

3. Technicy i inny średni personel  

4. Pracownicy administracyjno-biurowi  

5. Pracownicy usług, punktów usługowych i sklepów 

6. Robotnicy wykwalifikowani i brygadziści zatrudnieni poza 

rolnictwem i leśnictwem 

7. Pracownicy wykonujący prace proste zatrudnieni poza 

rolnictwem i leśnictwem  

8. Robotnicy najemni i brygadziści zatrudnieni w rolnictwie i 

leśnictwie, rybacy 
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9. Rolnicy indywidualni i pomagający im członkowie rodzin 

10. Właściciele i współwłaściciele prywatnych firm, zakładów, 

sklepów, punktów sprzedaży oraz ajenci i inne osoby 

prowadzące działalność gospodarczą poza rolnictwem  

 

CZAS ZAKOŃCZENIA 
WYWIADU 

Godzina:  Minuta: 

DATA PRZEPROWADZENIA 
ANKIETY 

Dzień: Miesiąc 

ANKIETER Imię: Nazwisko: 

JEŚLI WYWIAD BYŁ PRZERYWANY (NA DŁUŻEJ NIŻ 5 MINUT) 
PROSZĘ ZSUMOWAĆ I WPISAĆ PONIŻEJ W MINUTACH CZAS 
TRWANIA WSZYSTKICH PRZERW 

 
…………….minut 

 


