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Załącznik nr 6 do SIWZ

1. Badania realizowane dla Politechniki Gdańskiej, a finansowanego z grantu Narodowego Centrum
Nauki.
2. Badanie dotyczy wypalenia zawodowego w kontekście wymagań i zasobów w pracy wśród osób
pracujących, wywodzących się z czterech grup zawodowych.
3. Badanie panelowe składa się z dwóch zależnych od siebie etapów, w odstępie jednego roku.
4. Ankieta zawiera pytania zamknięte i nie obejmuje pytań drażliwych. Średni czas wypełnienia ankiety
to 30 minut.
5. Ankieta jest anonimowa, jednak niektóre dane demograficzne są kodowane (ID osoby, płeć wiek,
staż pracy, województwo). Ponadto jeśli w wyniku rekrutacji w badaniu będą brały udział osoby
zatrudnione w tej samej organizacji, również jest to kodowane (ID organizacji, nazwa firmy jest
anonimowa).
6. Założenia badania:
6.1. Osoby aktywne zawodowo, pracujące w pełnym wymiarze godzin, od co najmniej roku.
6.2. Dobór celowy wg czterech grup zawodowych (4 * n = 200, łącznie n = 800): pielęgniarki (ochrona
zdrowia), nauczyciele (edukacja, szkolnictwo podstawowe i średnie), urzędnicy państwowi
(administracja publiczna), programiści (sektor IT).
6.3. Założenie dotyczące doboru z uwagi na płeć respondentów: pielęgniarki (bez założeń),
nauczyciele (bez założeń, preferowane 20% mężczyzn), urzędnicy (50% mężczyzn), programiści (bez
założeń, preferowane 10% kobiet).
6.4. Badanie panelowe: odstęp 12 miesięcy w tej samej grupie respondentów, z kodowaniem jak dla
próby zależnej (ID respondenta). Planowany czas realizacji pierwszego pomiaru luty/1 połowa
marca 2019, drugiego luty/1 połowa marca 2020.
6.5. W badaniu fazy 2 w czterech grupach zawodowych uczestniczy po 200 osób w każdej. W związku
z tym konieczna jest rekrutacja większej liczby osób.
6.6. Badanie ogólnopolskie.
6.7. Wiodąca technika to CAWI, może być uzupełniona innymi metodami.
7. Etapy badania: rekrutacja, przegotowanie elektronicznej wersji badania, realizacja etapu 1,
kodowanie i przygotowanie bazy etapu 1, realizacja etapu 2, kodowanie i przygotowanie bazy etapu 2,
scalenie baz danych zgodnie z metodologią badań longitudinalnych oraz wielopoziomowych.
8. Baza wyników zostanie przygotowana i przekazana Zamawiającemu w Exel oraz SPSS.
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