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Załącznik nr 1 do umowy  
 

FORMULARZ ŚWIADOMEJ I DOBROWOLNEJ ZGODY UCZESTNIKA BADAŃ NAUKOWYCH 
 

Tytuł badań naukowych:    

„Wpływ aplikacji mobilnej SmartFood na zachowania konsumpcyjne i relacje sąsiedzkie mieszkańców Łodzi” 

 
1. CZYM JEST NINIEJSZY DOKUMENT?  
Niniejszy dokument jest formularzem świadomej i dobrowolnej zgody. Dostarczy Ci informacji o planowanych badaniach 
naukowych, dzięki czemu możesz podjąć świadomą decyzję o udziale.  
 
Formularz dostarczy Ci informacji potrzebnych do zrozumienia, dlaczego to badanie jest przeprowadzane i dlaczego jesteś 
zapraszany do udziału. Opisuje również, co musisz zrobić, aby wziąć udział oraz wszelkie znane zagrożenia lub niedogodności, które 
możesz napotkać podczas uczestnictwa. Zachęcamy do poświęcenia trochę czasu na przemyślenie tego i zadawanie pytań teraz 
i w każdym innym czasie realizacji badań. Jeśli zdecydujesz się wziąć udział, zostaniesz poproszony o podpisanie tego formularza 
i otrzymasz kopię dla siebie.  
 
 
2. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIACH?  
W badaniach może wziąć udział osoba pełnoletnia, która:  

a) mieszka w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Łodzi, 
b) korzysta z urządzenia mobilnego (telefon/tablet) z systemem Android lub iOS. 

 
Osoby zainteresowane udziałem w badaniach powinny wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz podpisać umowę 
o udziale w badaniach z realizatorem badań. 
 

 

3. JAKI JEST CEL BADAŃ? 
Ogólnym celem badań jest uzyskanie wiedzy na temat: 

a) zakupów spożywczych dokonywanych przez członków łódzkich gospodarstw domowych mieszkających w budynkach 
wielorodzinnych,  

b) żywności spożywanej przez członków gospodarstw domowych w wieku powyżej 5. roku życia, 

c) odpadów spożywczych powstających w gospodarstwach domowych (żywność przeterminowana, popsuta, nieświeża, 
etc.),  

d) kontaktów z sąsiadami, 
e) wpływu aplikacji mobilnej SmartFood na zmiany nawyków żywieniowych Uczestników w kierunku bardziej 

zrównoważonej i zdrowej diety, a także integracji Uczestników z sąsiadami. 
 

Masz prawo do zapoznania się z wynikami oraz szczegółowymi celami badań nie wcześniej niż po zakończeniu badań.  
 
 
4. GDZIE BĘDĄ PRZEPROWADZONE BADANIA I JAK DŁUGO BĘDĄ TRWAĆ?   
Badania będą przeprowadzone w sposób zdalny, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu. 
 
Badania te będą przebiegać w dwóch etapach: 

http://www.proakademia.eu/
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• Etap 1 (10.2022 – 01.2023), obejmujący wstępne zbieranie informacji od Uczestników na temat zakupów spożywczych, 
konsumpcji żywności, odpadów spożywczych oraz kontaktów z sąsiadami; 

• Etap 2 (02.2023 – 01.2024), obejmujący testowanie aplikacji mobilnej SmartFood przez Uczestników. 
 
 
5. O CO BĘDĘ PROSZONA/PROSZONY W TRAKCIE BADAŃ?  
Jeśli zgodzisz się wziąć udział w badaniach, zostaniesz poproszona / poproszony o wypełnianie następujących zadań badawczych: 

a) zainstalowanie i regularne korzystanie na swoim urządzeniu mobilnym z dwóch aplikacji mobilnych, wskazanych przez 

Promotora Projektu (aplikacji SmartFood oraz aplikacji pomocniczej, służącej do wykonywania zdjęć paragonów fiskalnych 

i ich automatycznej analizy, ułatwiającej Uczestnikom kontrolę swoich wydatków i łatwiejsze zarządzanie budżetem 

domowym) 

b) comiesięczne udostępnianie informacji na temat zakupów spożywczych dokonywanych przez członków gospodarstwa 

domowego poprzez przesłanie pliku CSV generowanego poprzez aplikację mobilną na adres email 

aplikacjasmartfood@proakademia.eu; 

c) comiesięczne uzupełnianie ankiety elektronicznej udostępnionej przez Realizatora Badań, dotyczącej: 

• żywności spożywanej przez członków gospodarstwa domowego w wieku powyżej 5. roku życia; 

• odpadów spożywczych powstających w gospodarstwie domowym (żywność przeterminowana, popsuta, nieświeża, 

etc.); 

• kontaktów z sąsiadami.  

• zebranych doświadczeń i spostrzeżeń oraz poziomu satysfakcji z korzystania z aplikacji SmartFood 

d) niezwłoczne informowanie Promotora Projektu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych lub 

organizacyjnych w trakcie udziału w Badaniach Naukowych. 

 
 

6. JAKIE KORZYŚCI UZYSKAM DZIĘKI UDZIAŁOWI W BADANIACH?  
Dzięki udziałowi w badaniach, uzyskasz: 

a) dostęp do licencji premium na aplikację mobilną umożliwiającą łatwe monitorowanie swojego budżetu domowego. Dzięki 
aplikacji, będziesz mógł łatwiej kontrolować swoje wydatki i sprawdzać na jakie kategorie przeznaczasz najwięcej. 

b) dostęp do aplikacji mobilnej SmartFood, służącej do wspierania zmiany Twoich nawyków żywieniowych w kierunku 
bardziej zrównoważonej i zdrowej diety, a także lepszej integracji z sąsiadami 

c) wynagrodzenie za wypełnienie Twoich zadań badawczych. 
 
Twój udział w badaniach: 

a) umożliwi sprawdzenie w praktyce jakie są wzorce konsumpcyjne oraz kontakty sąsiedzkie wśród mieszkańców Łodzi 
b) może pozytywnie wpłynąć na Twoje nawyki żywieniowe oraz jakość kontaktów z sąsiadami  
c) może przyczynić się do poprawy stanu Twojego portfela dzięki lepszemu zrozumieniu na co wydajesz najwięcej. 

 
 
7. JAKIE RYZYKO WIĄŻE SIĘ Z UDZIAŁEM W BADANIACH?  
Udział w niniejszych badaniach wiąże się z bardzo małym ryzykiem, dotyczącym wystąpienia zjawiska „zmęczenia respondenta”.  
Zjawisko to pojawia się, gdy uczestnicy badań stają się zmęczeni zadaniami badawczymi, a jakość dostarczanych przez nich danych 
zaczyna się pogarszać. Występuje, gdy uwaga i motywacja uczestników badań spadają. Zmęczeni lub znudzeni respondenci mogą 
częściej odpowiadać „nie wiem”, odpowiadać „prosto” (tj. wybierając odpowiedzi w tej samej kolumnie na stronie), udzielać 
bardziej pobieżnych odpowiedzi lub całkowicie zrezygnować z udziału w badaniach. 
 
W celu ograniczenia wystąpienia powyższego ryzyka planujemy wykorzystać łatwe w obsłudze aplikacje mobilne, ankiety 
w wygodnej formie elektronicznej oraz ograniczyć liczbę zadawanych Ci pytań do niezbędnego minimum. 

http://www.proakademia.eu/
mailto:aplikacjasmartfood@proakademia.eu
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8. W JAKI SPOSÓB BĘDĄ CHRONIONE MOJE DANE OSOBOWE? 
Będziemy chronić wszystkie pozyskane od Ciebie dane i nie będziemy ich udostępniać osobom nieupoważnionym. Dostęp do 
Twoich danych osobowych, jak i nieosobowych będzie przysługiwać wyłącznie osobom upoważnionym, po autoryzacji 
wieloskładnikowej, tj. podaniu hasła oraz weryfikacji poprzez aplikację mobilną. Tylko członkowie zespołu badawczego będą mieli 
dostęp do danych.  
 
Na zakończenie badań planujemy opublikowanie wyników. Wszelkie upublicznione informacje zostaną przedstawione w formie 
podsumowań i nie będzie możliwe zidentyfikowanie poszczególnych uczestników badań w żadnych publikacjach ani 
prezentacjach. Jeśli użyte zostaną bezpośrednie cytaty od Ciebie, zostaną one zanonimizowane w taki sposób, że nie będzie można 
ich prześledzić wstecz do Ciebie. Zbiorcze, nieindywidualne dane zebrane w ramach badań będą przechowywane w repozytorium 
online, a po zakończeniu badań będziesz miał do nich swobodny dostęp. Link do repozytorium będzie dostępny na stronie 
internetowej projektu SmartFood (www.smartfood.city).  
 
 
9. CZY OTRZYMAM WYNAGRODZENIE ZA UDZIAŁ W BADANIACH?  
Tak. Za wypełnienie wszystkich zadań badawczych, tj.:  

a) zainstalowanie i regularne korzystanie na swoim urządzeniu mobilnym z dwóch aplikacji mobilnych, wskazanych przez 

realizatorów badań (w etapie 1 badań – tylko z aplikacji pomocniczej, służącej do wykonywania zdjęć paragonów 

fiskalnych i ich automatycznej analizy) 

b) comiesięczne udostępnianie informacji na temat zakupów spożywczych dokonywanych przez członków gospodarstwa 

domowego poprzez przesłanie pliku CSV generowanego poprzez aplikację mobilną na adres email 

aplikacjasmartfood@proakademia.eu,  

c) comiesięczne uzupełnianie ankiety elektronicznej; 

otrzymasz wynagrodzenie, którego maksymalna wysokość może wynieść 1.600 zł brutto. W każdym miesiącu realizacji przez Ciebie 
zadań badawczych będziesz otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 100 zł brutto. Wynagrodzenie będzie płatne na Twoje konto 
bankowe, bez zbędnych formalności. 
 
 
10. CO JEŚLI MAM PYTANIA?  
Jeśli masz pytania dotyczące planowanych badań lub masz jakiś problem związany z Twoim udziałem w badaniach, możesz 
skontaktować się z przedstawicielką naszego zespołu badawczego, panią Andżeliką Drutowską: email 
andzelika.drutowska@proakademia.eu, tel. 510 899 216. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat Promotora Projektu na 
naszej stronie internetowej: www.proakademia.eu oraz na stronie internetowej projektu SmartFood: www.smartfood.city. Przed 
podjęciem decyzji o udziale w badaniach poświęć tyle czasu, ile potrzebujesz. Z przyjemnością odpowiemy na każde Twoje pytanie 
dotyczące badań. 
 
 
11. CZY MOGĘ PRZESTAĆ UCZESTNICZYĆ W BADANIACH?  
Nie musisz uczestniczyć w tych badaniach, jeśli nie chcesz. Jeśli zgodzisz się wziąć udział, ale później zmienisz zdanie, możesz 
zrezygnować w dowolnym momencie. Nie ma żadnych kar, jeśli zdecydujesz, że nie chcesz uczestniczyć. Jeśli wycofasz się z badań, 
przestaniesz otrzymywać wynagrodzenie oraz dostęp do aplikacji mobilnej SmartFood oraz aplikacji pomocniczej.  
 
 
 
 
  

http://www.proakademia.eu/
mailto:aplikacjasmartfood@proakademia.eu
mailto:andzelika.drutowska@proakademia.eu
http://www.proakademia.eu/
http://www.smartfood.city/
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ŚWIADOMA I DOBROWOLNA ZGODA 
 

Wyrażam zgodę na dobrowolne przystąpienie do planowanych badań naukowych. Miałam/miałem okazję przeczytać ten 
formularz i został mi on wyjaśniony w języku, który rozumiem.  
 

☐   Miałam/miałem możliwość zadawać pytania organizatorom badań. Na moje pytania otrzymałem satysfakcjonujące mnie 

odpowiedzi.  
 

☐   Miałam/miałem możliwość zadawać pytania organizatorom badań, ale nie zadałem/zadałem żadnych pytań. 

 
Rozumiem, że mogę się wycofać z udziału w badaniach w każdej chwili. Kopia tego podpisanego formularza świadomej zgody 
została mi przekazana.  
 
UWAGA: Jeśli nie zgadzasz się z powyższym, poinformuj o tym organizatorów badań, ponieważ możesz nie kwalifikować się do 
udziału w tych badaniach.  
 
 
 
_________________________      ______________________   ____________________ 
           Podpis Uczestnika                      Imię i nazwisko Uczestnika                         Miejscowość i data      
 
 
 
Niniejszym potwierdzam, że Uczestnik przeczytał formularz i otrzymał jego kopię. Zgodnie z moją najlepszą wiedzą, Uczestnik 
rozumie szczegóły zawarte w niniejszym dokumencie.  
 
 
__________________________________         ____________________   ____________________  
         Podpis osoby przyjmującej zgodę                        Imię i nazwisko                               Miejscowość i data      
           (Członek Zespołu Badawczego) 

http://www.proakademia.eu/

