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Raport został opracowany w ramach projektu „Twoje Serce Twoim Życiem” Program 
Zmniejszania Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu piotrkowskiego  
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RECENZJA RAPORTU KOŃCOWEGO Z BADANIA ANKIETOWEGO (WYWIAD MEDYCZNY) 
WŚRÓD MIESZKAŃCÓW POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA POTRZEBY REALIZACJI 

PROJEKTU „TWOJE SERCE TWOIM ŻYCIEM” 

Przeprowadzone na terenie powiatu piotrkowskiego badanie ankietowe jest wspaniałym 
narzędziem epidemiologicznym pozwalającym z jednej strony na ocenę świadomości 
zdrowotnej i jakości życia lokalnej populacji dużego regionu w centralnej Polsce, jak 
również instrumentem pozwalającym w sposób pośredni oszacować ryzyko schorzeń,  
(w tym przypadku głównie w aspekcie sercowo- naczyniowym) w tym chorobowość  
i śmiertelność sercowo-naczyniową w omawianej populacji. Wnioski płynące  
z przedstawionej analizy nie są optymistyczne. Oceniam poziom wiedzy w aspekcie szeroko 
pojętej profilaktyki zdrowotnej, w tym świadomości zdrowego stylu życia jako 
niesatysfakcjonujący. Przeważająca większość respondentów ocenia swój stan zdrowia 
jako dobry lub bardzo dobry, czego efektem jest nadspodziewanie niska częstość 
zgłaszanych schorzeń (tj. cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych), 
zdecydowanie odbiegających od średniej krajowej. To niestety efekt z jednej strony braku 
wiedzy, z drugiej niskiego odsetka osób uczestniczących w profilaktycznych badaniach 
lekarskich. O niskiej świadomości zdrowotnej świadczy również zdefiniowany przez 
respondentów rozkład zagrożeń wynikających z poszczególnych czynników ryzyka sercowo- 
naczyniowego. Kluczowe w prewencji chorób sercowo naczyniowych aspekty tj. palenie 
tytoniu, aktywność fizyczna czy dieta były stosunkowo rzadko postrzegane jako 
priorytetowe. Konsekwencją tego stanu rzeczy są niewłaściwe wzorce zdrowotne 
dotyczące głównie nawyków żywieniowych, ruchu jak i używek (tytoń oraz alkohol). 

Krzywe rozkładu częstości zgłaszanych najróżnorodniejszych, przewlekłych dolegliwości 
pozwalają w sposób szacunkowy umieścić omawianą populację w grupie  
o ponadstandardowym ryzyku chorobowości i śmiertelności sercowo-naczyniowej. 
Najbardziej swoiste dla chorób układu krążenia spośród dostępnego w ankiecie typu 
dolegliwości są oczywiście bóle w klatce piersiowej oraz obrzęki kończyn dolnych, a ich 
częstość – odpowiednio 15,7% oraz 14,5% wskazują na dość pilną potrzebę poszerzonej 
diagnostyki szczególnie w tej subgrupie respondentów. Inne zgłaszane dolegliwości, choć  
o dużo mniejszej swoistości w kierunku rozpoznawania problemów natury kardiologicznej, 
wymagają co najmniej pogłębionego wywiadu lekarskiego. 

Odrębnego komentarza wymaga fakt bardzo wysokiego odsetka młodych osób  
(tj. poniżej 40 rż) ze zdiagnozowanymi schorzeniami kardiologicznymi, a przytoczone dane 
odzwierciedlają pilną potrzebę prewencji (w tym szczególnie edukacji) oraz poszerzonej 
diagnostyki w tej grupie chorych. Wysoki odsetek młodych pacjentów z diagnozą 
nadciśnienia tętniczego (68%) pozwala przypuszczać, iż u jego podłoża leżą wtórne 
schorzenia (m.in. endokrynologiczne, nerkowe) i tym samym respondenci ci (szczególnie 
grupa niezadowalająco odpowiadająca na terapię lekami hipotensyjnymi) wymagają 
poszerzonej, dość pilnej diagnostyki. Bardzo wysoki jest również odsetek pacjentów,  
u których diagnozę cukrzycy postawiono przed 40 r.ż. (46,2%). Tutaj także należy 
doszukiwać się innych niż typ 2 postaci zaburzeń gospodarki węglowodanowej. 
Konsekwencją tego faktu (nie można wykluczyć współobecności genetycznych zaburzeń 
gospodarki lipidowej) jest tak wysoki odsetek chorych poniżej 40 r.ż., u których 
rozpoznano zawał serca (47,6%). Pośrednim dowodem jest również stosunkowo wysoki 
odsetek respondentów z rodzinnymi (genetycznymi) predyspozycjami do wybranych 
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schorzeń (przedwczesna choroba wieńcowa, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia 
lipidowe).  

Przytoczone dane to asumpt dla szeroko pojętej akcji edukacyjnej wdrażanej zarówno na 
szczeblu lokalnym (Urząd Marszałkowski), jak i krajowym (Ministerstwo Zdrowia) mającej 
przede wszystkim na celu podwyższenie poziomu świadomości zdrowotnej wśród lokalnej 
społeczności. Raport to również bardzo cenne źródło wiedzy dla ekspertów oceniających 
jakość dostępnej opieki zdrowotnej. 

 

 

/Dr hab. n. med. Radosław Kręcki/ 
Specjalista chorób wewnętrznych 
Specjalista kardiolog 
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STRESZCZENIE 
STAN ZDROWIA  

Większość uczestników badania ocenia swój stan zdrowia jako dobry (35,0% w I turze 
i 36,7% w II turze badania). Znaczący odsetek uważa, że ich stan zdrowia jest raczej dobry 
(31,0% i 34,6%). O dobrym stanie zdrowia respondentów świadczy fakt, że spośród 
wskazanych dolegliwości tylko dwóch doświadczyła więcej niż połowa respondentów - bólu 
kręgosłupa (53,1%) oraz bólu głowy (51,9%). W przypadku pozostałych przypadłości 
zdrowotnych doświadczała mniejszość badanych. Wśród częściej występujących należy 
wymienić ból stawów (30,8%) oraz bezsenność (23,8%). Najrzadziej badani doświadczali 
zaparcia (8,2%) oraz żylaki podudzi (10,2%).  

Niewielki odsetek uczestników badania choruje nad nadciśnienie tętnicze, cukrzycę czy 
przebyło zawał serca. Wywiad rodzinny wskazuje na stosunkowo niewielkie obciążenia 
rodzinne wśród respondentów. Pozytywna ocena swojego stanu zdrowia może w pewnym 
stopniu być wynikiem dbania o nie i wykonywania badań profilaktycznych. W ciągu 
ostatniego roku ciśnienie tętnicze krwi zmierzyło aż 83,7% respondentów. Pomiar poziomu 
cholesterolu w ciągu ostatniego roku przed udziałem w wywiadzie przeprowadziło 
niespełna 50% badanych. Respondenci oceniając co w największym stopniu ma wpływ na 
zachorowania na choroby układu krążenia w główniej mierze wskazywali na stres, trudne 
warunki życiowe, męczącą pracę – 63,5%, zaś ponad 30% uznało za czynniki ryzyka palenie 
papierosów oraz nadwagę, otyłość. 

SPOŻYCIE ALKOHOLU 

Osoby uczestniczące w badaniu najczęściej sięgają po piwo (39,2% przyznaje, że pija 
piwo). Następnym rodzajem alkoholu, po który sięgają jest alkohol wysokoprocentowy – 
wódka i bimber (25,0%) oraz wino (21,8%). Najrzadziej respondenci deklarują picie innych 
gatunków alkoholi (3,0%). Respondenci w większości deklarują, że pijają alkohol kilka razy 
w roku, ewentualnie tylko kilka razy w miesiącu i to w małych ilościach. Wśród badanych 
zdecydowana większość w obu turach badania zadeklarowała, że nigdy im się nie zdarza 
wypić takiej ilości alkoholu, że czuliby się pijani (74,8% w I turze i 70,5% w II turze). 
Sporadycznie zdarza się to niespełna 20% respondentów. 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 

W ramach wywiadów medycznych mieszkańcy powiatu piotrkowskiego wskazywali 
na umiarkowane zainteresowanie aktywnością fizyczną. Mniej niż połowa spośród 
badanych, którzy pracują (45,3%) pokonuje zazwyczaj drogę do pracy pieszo lub rowerem. 
Większość osób chodzących do pracy pieszo lub jeżdżących rowerem pokonanie trasy 
zajmuje mniej niż 15 minut (52,2% i 54,0%), co łącznie daje, wliczając w to drogę do pracy 
i z powrotem, poniżej 30 minut tego typu aktywności. Ponad 30% respondentów przebywa 
tę odległość w czasie od 15 do 30 minut. Nieznacznie więcej niż 10% zajmuje to od 30 do 
60 min, a jedynie ok. 2% powyżej godziny.  

Zarówno w I, jak i II turze badań ponad 40% mieszkańców powiatu piotrkowskiego 
przynajmniej od czasu do czasu wykonuje ćwiczenia fizyczne (np. biega, jeździ 
na rowerze, pływa, gimnastykuje się) przez co najmniej 30 minut bez przerwy. Najwięcej 
osób ćwiczy codziennie bądź raz w tygodniu. Jednak blisko 20% badanych wykonuje 
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ćwiczenia nieregularnie, gdyż wskazuje na trudności w udzieleniu odpowiedzi 
o częstotliwość ćwiczeń.  

SPOSÓB ŻYWIENIA 

Jednym z ważniejszych elementów zdrowego odżywania jest liczba spożywanych posiłków. 
Jak wskazują wyniki badań ankietowych najwięcej osób spożywa 3 zasadnicze posiłki 
dziennie (39,5% w I turze i 43,3% w II turze) oraz 4 posiłki (31,3% i 30,3%). Poniżej 20% 
badanych przyznało, że jada 5 razy dziennie (17,2% i 14,9%).  

Sięgając po pieczywo uczestnicy badania wybierali przede wszystkim biały chleb 
tradycyjny (65,4%). Wśród innych gatunków chleba dość częstym wyborem (23,5%) 
był również jasny lub ciemny chleb żytni. Pozostałe rodzaje chleba nie cieszą się dużą 
popularnością wśród mieszkańców powiatu piotrkowskiego.  

Do smarowania chleba mieszkańcy powiatu piotrkowskiego, którzy uczestniczyli w badaniu 
wybierają przede wszystkim masło (34,3%). Ale niemal równie często sięgają 
po mieszkankę masła i margaryny (27,1%) oraz margarynę roślinną (26,3%). Pozostałych 
gatunków tłuszczów do smarowania używa niewielki odsetek badanych.  

W niemal połowie przypadków badani do smażenia używają oleju rzepakowego (47,7%) 
i jest to zdecydowanie najczęściej używany tłuszcz. Z innych używanych niespełna 
16% respondentów stosuje do obróbki termicznej potraw smalcu. Inne rodzaje tłuszczów 
są używane zdecydowanie rzadziej.  

Zdecydowana większość uczestników badania (93,9%) jada owoce, jednak z różną 
częstotliwością. Dominując ilością był 1-2 owoce tygodniowo (27,5%), a kolejną 1-2 porcje 
owoców dziennie (25,9%). Ponad 20,0% jadała owoce 3-4 razy na tydzień.  

W I turze badania do jadania słono przyznało się 34,0% respondentów, jednak w II turze 
odsetek ten obniżył się do 30,6%. 

PALENIE TYTONIU 

Ponad połowa (52,4%) badanych kiedykolwiek w swoim życiu paliła tytoń w postaci 
papierosów, fajki, cygara itp. Osoby sięgające po tytoń z reguły robią to we wczesnej 
młodości. Niemal 84% palących sięgnęło po pierwszego papierosa przed 20 urodzinami. 
Większość osób, które kiedykolwiek paliły tytoń robiły to przez dłuższy czas. Najwięcej 
osób paliło bądź pali od 16 do 20 lat (20,0%). Znacząca część palaczy paliła również od  
6 do 10 lat (16,3%), od 11 do 15 lat (14,5%) oraz od 21 do 25 lat (13,1%). Niemal 60% osób, 
które miały styczność z tytoniem nadal pali i to codziennie.  

Osoby, które zrezygnowały z palenia tytoniu jako najczęstszą przyczynę podawały 
przekonanie o szkodliwym działaniu palenia (25,6%). Ale czynnikiem podjęcia działań 
w celu zaprzestania palenia tytoniu były również życzenia rodziny (16,8%), względy 
finansowe (14,3%) oraz inne przyczyny (14,3%) wśród których główną wymienianą była 
ciąża.   

Wśród osób, które kontynuują palenie tytoniu zdecydowana większość sięga po papierosy 
z filtrem (73,9%), a niespełna 15% po papierosy ręcznie skręcane. Inne rodzaje papierosów 
są mało popularne. Najwięcej osób pali od 6 do 10 papierosów dziennie (30,8%), ale 
niewiele mniej bo 26,5% wypala ich o 10 więcej, a więc 16-20 w ciągu doby. Niemal 20% 
pali dziennie od 1 do 5 papierosów, a niespełna 17% od 11 do 15 sztuk. Tylko 6,4% 
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badanych sięga codziennie po więcej niż 20 papierosów. Spośród uczestników badania, 
którzy palą papierosy 80,3% podejmowało próby rzucenia palenia.  

W celu zapobiegania biernemu paleniu, a więc konieczności wdychania dymu 
papierosowego w wielu domach oraz zakładach pracy określane są zasady, które regulują 
kwestie możliwości palenia papierosów. Takie zasady zostały ustalone w 78,3% 
gospodarstw domowych, których członkowie uczestniczyli w obu turach badań 
ankietowych. W niemal 20% takie rozwiązania/ograniczenia nie zostały przyjęte. W więcej 
niż połowie przypadków (53,3%) zasady są bardzo rygorystyczne i pozwalają na palenie 
tytoniu wyłącznie na zewnątrz, w niemal 30% palenie zabronione jest w każdym 
zamkniętym pomieszczeniu, a w niespełna 20% dopuszczane jest w niektórych, 
wyznaczonych pomieszczeniach.   

UŻYWANIE PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH  

Wśród uczestników badania jedynie 9,5% kiedykolwiek użyło e-papierosa. Ponad 75% osób, 
które kiedykolwiek sięgnęły po e-papierosa już ich nie używa, a 16% używa ich jedynie 
okazjonalnie. Jedynie ok. 9% badanych stosuje je codziennie. Osoby, które używają  
e-papierosów robią to z reguły od niedawna – 63,5% do roku czasu, a 25,6% od 2 do 3 lat. 
Jedynie 10,9% używa elektronicznych papierosów dłużej niż 4 lata. Niemal połowa (48,8%) 
osób, które sięgają po papierosy elektroniczne używa tych, które nie zawierają nikotyny. 
Wśród osób, które sięgają po e-papierosy 37,8% korzysta z nich tylko raz dziennie, 
a 26,7% nie więcej niż 5 razy dziennie. Jednak 15,5% sięga po nie więcej niż 20 razy 
na dzień.  
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METODOLOGIA BADANIA  
Badanie w ramach projektu „Twoje Serce Twoim Życiem” zrealizowane zostało 
przy zastosowaniu techniki badań ilościowych PAPI. Ankiety (wywiad medyczny) 
realizowane były przez pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej powiatu piotrkowskiego 
wśród osób objętych systemem pomocy społecznej. Udział w badaniu wzięły osoby w wieku 
25-55 lat korzystające z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. 

Badanie realizowane były w dwóch turach, w których udział wzięli ci sami respondenci, 
udzielający odpowiedzi na te same pytania zawarte w kwestionariuszu.  

W I turze badania zrealizowanej w terminie luty-marzec 2016 r. udział wzięło 1818 osób. 
W II turze badania przeprowadzonej w październiku-listopadzie 2016 r. wzięło udział 1775 
osób. Z udziału w II turze badania wyłączone zostały osoby, które zmarły, przebywają 
w zakładzie karnym/areszcie śledczym, są długotrwale hospitalizowane poza obszarem 
objętym badaniem, bądź zmieniły miejsce zamieszkania i nie są już klientami OPS-ów.  
Tabela 1. Rozkład próby badawczej w poszczególnych gminach  
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I etap 138 153 234 78 39 404 100 237 124 202 109 

II etap  137 149 230 78 39 396 99 229 124 194 100 

Zakres badania obejmował następujące zagadnienia: 

 Używanie tytoniu: bierne palenie, używanie wyrobów tytoniowych (aktualne 
i w przeszłości), intensywności i poziom uzależnienia od nikotyny, próby rzucania 
palenia, postawy wobec rzucania palenia tytoniu u aktualnych palaczy, postawy 
oraz wiedza na temat zagrożeń wynikających z używania tytoniu, postrzeganie 
szkodliwości różnych produktów tytoniowych, zagadnienia związane z kontrolą 
używania wyrobów tytoniowych; 

 E-papierosy: używanie e-papierosów, w tym intensywność i poziom uzależnienia, 
próby rzucenia, percepcja, postawy oraz wiedza na temat zagrożeń wynikających 
z używania e-papierosów, postrzeganie szkodliwości e-papierosów, zagadnienia 
związane z kontrolą używania e-papierosów na szczeblu krajowym; 

 Aktywność fizyczna: informacja o rodzajach podejmowanej aktywności fizycznej, 
będącej składnikiem codziennego życia, ćwiczenia, rekreacja i sport, bariery 
w podejmowaniu aktywności ruchowej zwłaszcza rekreacyjnej;  

 Sposób odżywiania: ocena jakości diety pod kątem ryzyka powstania chorób układu 
krążenia; 

 Spożycie alkoholu: ocena ilości, częstości, rodzaju spożywanych napojów 
alkoholowych 

 Obciążenia rodzinne: ocena zachorowania rodzinnego na choroby układu krążenia 
<55 r.ż. u mężczyzn i <65 r.ż. u kobiet; 

 Narażenie na środowiskowy dym tytoniowy, 
 Subiektywna ocena stanu zdrowia. 
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Analizowane były także dane socjo-demograficzne, jak: wiek, płeć, wykształcenie, gmina, 
z której pochodzą respondenci, ocena sytuacji materialnej, ocena warunków 
mieszkaniowych i zadowolenie z życia.  

Celem badania było ponadto zidentyfikowanie osób, które są w największym stopniu 
narażone na zachorowania na choroby układu krążenia. W celu przeprowadzenia analizy 
została opracowana przez eksperta (konsultanta medycznego) punktacja umożliwiająca 
wytypowanie takich osób spośród wszystkich badanych.  

Punktacja zakładała zarówno punkty dodatnie, wskazujące na czynniki powodujące 
zachorowanie na choroby układu krążenia oraz punkty ujemne, wskazujące na czynniki 
chroniące przed chorobami układu krążenia. Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu  
i metod analizy zebranych danych stanowiącego podstawę analizy wyników wywiadu 
medycznego zostały zamieszczone w załączniku nr 3 do przedmiotowego raportu. 
Tabela 2. Analiza stopnia ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia  

Nr pytania w 
ankiecie 

Odpowiedź  Liczba przyznanych 
punktów 

2. 

Ból w klatce piersiowej – tak 3 

Ból pleców – tak 1 

Puchnięcie (obrzęki) stóp – tak 3 

Żylaki podudzi – tak 1 

Ból głowy – tak 1 

Bezsenność – tak 1 

Depresja (silne przygnębienie) – tak 1 

Bóle zębów – tak 1 

3. Wystąpienie zawału mięśnia sercowego przed 40 rokiem 
życia 3 

4. Wystąpienie nadciśnienia tętniczego przed 40 rokiem życia 3 

5. Wystąpienie cukrzycy przed 40 rokiem życia 3 

8. 

Zawał serca – matka przed 55 rokiem życia, ojciec przed 65 
rokiem życia 3 

Choroba wieńcowa – matka przed 55 rokiem życia, ojciec 
przed 65 rokiem życia 3 

Nadciśnienie tętnicze – matka przed 55 rokiem życia, ojciec 
przed 65 rokiem życia 3 

Udar mózgu – matka przed 55 rokiem życia, ojciec przed 65 
rokiem życia 3 

Cukrzyca – matka przed 55 rokiem życia, ojciec przed 65 
rokiem życia 3 

Wysokie stężenie cholesterolu – bez względu na wiek 1 

Otyłość – bez względu na wiek 1 

9. 

Alkohol wysokoprocentowy – kilka razy w miesiącu -1 
Alkohol wysokoprocentowy – kilka razy w tygodniu 1 

Alkohol wysokoprocentowy – codziennie 2 
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Wino – kilka razy w miesiącu -2 

Piwo - kilka razy w miesiącu -1 

Piwo - kilka razy w tygodniu 1 

Piwo – codziennie 2 

Inne alkohole – kilka razy w miesiącu -1 

Inne alkohole – kilka razy w tygodniu 1 

Inne alkohole – codziennie 2 

10. 

Alkohol wysokoprocentowy – ok. 50 ml -1 

Alkohol wysokoprocentowy – ok. 100 ml – kobiety 1  

Alkohol wysokoprocentowy – ok. 250 ml, ok. 1/3 l, ok. ½ l 1 

Alkohol wysokoprocentowy – ok. ¾ l, ok. 1l, więcej…. 2 

Wino – ok. 50 ml, ok. 100 ml  -1 

Wino – ok. ¾ l, ok. 1l, więcej… 1 

Piwo – ok. 1l, więcej… 1 

Inne alkohole – ok. 50 ml -1 

Inne alkohole – ok. 100 ml – kobiety 1 

Inne alkohole – ok. 250 ml, ok. 1/3 , ok. ½ l 1 

Inne alkohole – ok. ¾ l, ok. 1 l, więcej…. 2 

12. 
Zdarza mi się to ok. 1 raz w miesiącu 1 

Zdarza mi się to kilka razy w miesiącu 1 

13. Chodzę pieszo lub jeżdżę rowerem -1 

14. 

Mniej niż 15 minut -1 

Od 15 do 30 minut -1 

Powyżej 30 do 60 minut -2 

Ponad godzinę -2 

15. Nie 2 

16. 

Codziennie -3 

Prawie każdego dnia -2 

Co drugi lub co trzeci dzień -2 

Raz w tygodniu -1 

Dwa, trzy razy w miesiącu -1 

19. 
Jasny lub ciemny chleb żytni -1 

Pełnoziarnisty chleb żytni -1 

20. 

Margaryna roślinna 1 

Masło 1 

Mieszanka masła i margaryny 1 

Smalec 1 
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21. 

Margaryna 1 

Margaryna roślinna 1 

Masło 1 

Mieszanka tłuszczów 1 

Smalec 1 

Olej rzepakowy -1 

Oliwa z oliwek -1 

Olej kukurydziany/słonecznikowy/z pestek winogron -1 

22. 

1-2 na dzień -1 

3-4 na dzień -1 

5-6 na dzień -1 

23. Tak 1 

24. Tak 2 

29. 

Bez filtra 3 

Ręcznie skręcane 3 

Slim – do 10 sztuk 2 

Slim – powyżej 10 sztuk 3 

Mentolowe – do 10 sztuk 2 

Mentolowe – powyżej 10 sztuk 3 

30. Nie zamierzam rzucać palenia 2 

40. 

Tak, tylko w domu 1 

Tak, tylko w pracy 1 

Tak, w domu i w pracy 2 

Tak, w innych sytuacjach  1 

43. Tak 1 
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CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW  
W I turze badania większość respondentów stanowiły kobiety (67,4%). W II turze struktura 
ta została utrzymana, jednak nastąpiły nieznaczne różnice związane z mniejszą ilością 
zrealizowanych wywiadów – ostatecznie w II turze udział wzięło 67,8% kobiet oraz 32,2% 
mężczyzn.  

Dominującą grupą uczestników badania były osoby posiadające wykształcenie średnie 
(34,0%), choć znaczącą część badanych stanowiły również osoby z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym (32,9%). Najmniej liczną grupą były osoby z wykształceniem 
wyższym (5,4%).  
Wykres  1. Struktura wykształcenia uczestników badania 

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Uwzględniając status zawodowy respondentów dominującą grupą były osoby niepracujące 
(58,7%). Niemal 30% stanowiły natomiast osoby posiadające stałą pracę. Najmniej licznymi 
grupami respondentów byli uczniowie/studenci (0,1%) oraz renciści/emeryci (3,0%).  
Wykres  2. Status zawodowy uczestników badania   

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
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Analiza zmian w sytuacji zawodowej uczestników badania pokazuje, że sytuacja na 
lokalnym rynku pracy jest dość ciężka. Świadczy o tym odsetek osób, które utraciły  
w międzyczasie możliwość zarobkowania. Problem ten dotyczył 29,6% osób mających 
wcześniej stałą pracę i aż 45,6% osób pracujących dorywczo. Trzeba zapewne uwzględnić 
sezonowy charakter prac dorywczych i fakt, że zostaną one najpewniej ponownie podjęte 
przez respondentów z nadejściem miesięcy wiosenno-letnich. Problem z szybkim wejściem 
na rynek pracy mają też absolwenci szkół, którzy w 100% od czasu ukończenia szkoły 
pozostają bez pracy. 
Tabela 3. Status zawodowy uczestników badania  – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą badania.   

Status zawodowy uczestników 
badania  w trakcie 1 fali 

badania 

Status zawodowy uczestników badania w trakcie 2 fali badania 
mam 
stałą 
pracę 

pracuję 
dorywczo 

jestem na 
rencie/ 

emeryturze 

jestem 
uczniem/ 
studentem 

nie 
pracuję 

mam stałą pracę 65,7% 4,3% 0,0% 0,4% 29,6% 
pracuję dorywczo 23,8% 30,6% 0,0% 0,0% 45,6% 
jestem na rencie/ emeryturze 5,7% 3,8% 7,5% 0,0% 83,0% 
jestem uczniem/ studentem 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
nie pracuję 7,2% 6,2% 0,5% 0,1% 86,1% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Jeśli chodzi o wiek respondentów, to najliczniej reprezentowane były osoby w wieku 31-40 
lat, które stanowiły łącznie 44,4% przebadanej populacji. 
Wykres  3. Wiek uczestników badania   

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

W II turze zaobserwowano spadek liczby osób pracujących na rzecz liczby osób 
bezrobotnych – odsetek osób bezrobotnych wzrósł bowiem do 65,7%, a odsetek osób 
mających stałe zatrudnienie obniżył się do poziomu 26,0%. Biorąc  pod uwagę fakt, że 
badaniu podlegały te same osoby, obserwuje się pogorszenie sytuacji życiowej 
mieszkańców powiatu piotrkowskiego uczestniczących w przedmiotowym badaniu. 

Wśród mieszkańców powiatu piotrkowskiego uczestniczących w badaniu najliczniejsza 
grupa osób jest zdania, że dochody ich gospodarstwa domowego wystarczają 
na podstawowe potrzeby. Twierdziło tak 51,6% osób w I turze oraz 49,0% uczestników 
II tury badania. W ramach I tury wywiadów drugą najliczniejszą grupą były osoby 
twierdzące, że środki finansowe, którymi dysponują nie wystarczają nawet na podstawowe 
potrzeby – 25,1%. Jednak w II turze odsetek osób podzielających to zdanie obniżył się 
o niemal 10 punktów procentowych. A drugą z kolei najczęściej wskazywaną odpowiedzią, 
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po tej, że środków wystarcza na podstawowe potrzeby, jest wskazanie, że budżet domowy 
wystarcza na wszystkie wydatki – 22,7%.  

Wykres  4. Ocena sytuacji materialnej uczestników badania  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Analiza wyników z obu tur badania wskazują na poprawę sytuacji finansowej uczestników 
badania. Obniżył się procent osób, które wskazywały na duże trudności finansowe swoich 
gospodarstw domowych – z 25,1% do 15,2%, a wzrósł odsetek osób, których środki 
finansowe wystarczają na pokrycie wszystkich potrzeb oraz tych, które mogą pozwolić 
sobie także na oszczędności – z 12,0% do 25,5%.  

Porównanie sytuacji materialnej uczestników badania pomiędzy 1 i 2 fala badania 
wskazuje raczej na nieznaczne jej pogorszenie się. Tylko 31,3% osób, które podczas 1 fali 
badania mogły pozwolić sobie na wszystkie wydatki i odłożyć pewną sumę wyraziło 
podobną opinię w trakcie 2 fali badania. Z kolei tylko 51,4% osób mogących pierwotnie 
pozwolić sobie na wszystkie wydatki podtrzymało te opinię, a sytuacja 9,2% osób z tej 
grupy poprawiła się na tyle, że mogą odkładać oszczędności. Pozostałe osoby odczuły 
pogorszenie swojej sytuacji materialnej. Relatywnie lepiej sytuacja wygląda w przypadku 
osób, którzy podczas 1 fali badania mogli pozwolić sobie na podstawowe potrzeby lub mieli 
problem nawet z tym. W przypadku pierwszej z wymienionych grup osób w 58,7% sytuacja 
materialna nie uległa zmianie i nadal wystarcza im tylko na podstawowe potrzeby, ale 
jednocześnie w 24,5% mogą sobie pozwolić na wszystkie wydatki. Z kolei osoby, którym 
podczas 1 fali badania nie wystarczało pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb  
w 46,3% mogą sobie na nie pozwolić, a w sumie w 7% mogą nawet ponosić wszelkie 
wydatki. 
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Tabela 4. Ocena sytuacji materialnej uczestników badania – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą badania.   

Ocena sytuacji 
materialnej 

uczestników w 
trakcie 1 fali 

badania 

Ocena sytuacji materialnej uczestników w trakcie 2 fali badania 
wystarcza 

na 
wszystkie 
wydatki i 

mogę 
odłożyć 
pewną 
sumę 

wystarcza 
na 

wszystkie 
wydatki 

wystarcza 
tylko na 

podstawowe 
potrzeby 

nie 
wystarcza 
nawet na 

podstawowe 
potrzeby 

odmowa 
odpowiedzi 

trudno 
powiedzieć 

wystarcza na 
wszystkie 
wydatki i mogę 
odłożyć pewną 
sumę 

31,3% 37,5% 25,0% 6,3% 0,0% 0,0% 

wystarcza na 
wszystkie 
wydatki 

9,2% 51,4% 26,5% 3,2% 2,7% 7,0% 

wystarcza tylko 
na podstawowe 
potrzeby 

1,7% 24,5% 58,7% 8,4% 1,6% 5,1% 

nie wystarcza 
nawet na 
podstawowe 
potrzeby 

1,0% 6,0% 46,3% 38,4% 1,9% 6,4% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
Wykres  5. Ocena warunków mieszkaniowych uczestników badania  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Na poprawę sytuacji materialnej respondentów wskazuje również fakt, że w II turze 
badania wzrosła liczba osób oceniających swoje warunki mieszkaniowe jako raczej dobre 
i stanowili oni najliczniejszą grupę wśród badanych – 42,8%, podczas gdy w I turze 
dominującą odpowiedzią była ta oceniająca warunki jako przeciętne – 44,8%.  

O poprawie warunków mieszkaniowych świadczy także porównanie odpowiedzi udzielanych 
przez respondentów w trakcie obydwu tur badania. I chociaż tylko około połowy osób 
oceniających pierwotnie warunki mieszkaniowe (52,4%) jako bardzo dobre powtórzyło 
swoją ocenę, to jednak aż 39% oceniło je jako raczej dobre, czyli na podobnym poziomie. 

I tura II tura

10,7% 10,1%

35,8%

42,8%
44,8%

38,5%

4,8% 4,1%
1,8% 1,5%0,8% 1,1%1,3% 1,9%

bardzo dobre raczej dobre przeciętne raczej złe
bardzo złe odmowa odpowiedzi trudno powiedzieć
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Zbliżone bądź wyższe oceny w 2 fali badania były także udziałem respondentów, którzy 
wcześniej oceniali swoje warunki mieszkaniowe jako raczej dobre lub przeciętne, ale też 
jako raczej złe i bardzo złe. We wszystkich przypadkach oprócz ponawiania podobnych 
ocen pojawiały się wskazania na wyższą niż wcześniej jakość warunków mieszkaniowych. 

Tabela 5. Ocena warunków mieszkaniowych uczestników badania – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą 
badania.   

Ocena 
warunków 

mieszkaniowych 
uczestników 
badania w 

trakcie 1 fali 
badania 

Ocena warunków mieszkaniowych uczestników badania w trakcie 2 fali badania 

bardzo 
dobre 

raczej 
dobre przeciętne raczej złe bardzo 

złe 
odmowa 

odpowiedzi 
trudno 

powiedzieć 

bardzo dobre 52,4% 39,0% 5,3% 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 
raczej dobre 9,4% 67,1% 21,4% 0,8% 0,2% 0,3% 0,8% 
przeciętne 2,3% 29,5% 60,4% 3,6% 0,9% 1,4% 2,0% 
raczej złe 1,2% 8,4% 43,4% 30,1% 12,0% 1,2% 3,6% 
bardzo złe 0,0% 6,9% 24,1% 41,4% 27,6% 0,0% 0,0% 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
Wykres  6. Ocena zadowolenia z życia uczestników badania  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Mieszkańcy powiatu piotrkowskiego, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym 
są przeciętnie zadowoleni ze swojego życia. W I turze takiej odpowiedzi udzieliła niemal 
połowa respondentów (49,7%), w II turze odsetek ten nieco się obniżył i wyniósł 46,1%, 
jednak wciąż ta grupa osób stanowiła najbardziej liczną. Porównując deklaracje z obu tur 
dostrzegalny jest wzrost zadowolenia z życia – w przypadku osób uważającym, że są raczej 
w dużym stopniu zadowolone z życia pomiędzy I, a II turą nastąpił wzrost o 6,4 punktu 
procentowego.  

Patrząc jednak na zmiany w odpowiedziach udzielanych przez respondentów  
w 1 i 2 fali badania można odnieść wrażenie, że ogólne zadowolenie z życia wzrosło. Choć 
tylko 42% osób bardzo zadowolonych podtrzymało swoją opinię w 2 turze badania, to 
drugie tyle3 (41,5%) oceniło swoje zadowolenie jako raczej duże, a więc niewiele tylko 
niższe. Na uwagę zasługują szczególnie osoby, które wcześniej wyrażały negatywne opinie 
(zadowolenie z życia w raczej małym bądź małym stopniu). Te osoby w nielicznych tylko 

I tura II tura

11,2% 10,5%

30,2%

36,6%

49,7%
46,1%

6,2% 5,2%
2,7% 1,6%

w bardzo dużym raczej w dużym przeciętnie raczej w małym w bardzo małym
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przypadkach powtórzyły podobne opinie (21,9% osób raczej w małym stopniu zadowolonych 
z życia w trakcie 1 fali badania oraz 14,9% osób w bardzo małym stopniu zadowolonych). 
Relatywnie częściej oceniały swoje zadowolenie z życia na poziomie wyższym niż 
wcześniej, co należy uznać za dobry znak, nawet jeśli oznacza to w większości przejście do 
oceny przeciętnej (wskazało tak 60,0% osób raczej w małym stopniu zadowolonych z życia 
w trakcie 1 fali badania oraz 42,6% osób w bardzo małym stopniu zadowolonych). 
Tabela 6. Ocena zadowolenia z życia uczestników badania – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą badania.   

Ocena warunków Ocena 
zadowolenia z życia uczestników 
badania w trakcie 1 fali badania 

Ocena zadowolenia z życia uczestników badania w trakcie 
2 fali badania 

w 
bardzo 
dużym 

raczej w 
dużym przeciętnie raczej w 

małym 
w bardzo 
małym 

w bardzo dużym 42,0% 41,5% 15,5% 1,0% 0,0% 
raczej w dużym 12,9% 61,4% 24,6% 1,1% 0,0% 
przeciętnie 3,8% 24,9% 64,8% 5,2% 1,3% 
raczej w małym 0,0% 8,6% 60,0% 21,9% 9,5% 
w bardzo małym 0,0% 10,6% 42,6% 31,9% 14,9% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
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STAN ZDROWIA  
Większość uczestników badania ocenia swój stan zdrowia jako dobry (35,0% w I turze 
i 36,7% w II turze badania). Znaczący odsetek (mniej więcej co trzeci respondent) uważa, 
że ich stan zdrowia jest raczej dobry (31,0% i 34,6%). Osoby, które oceniają swój stan 
zdrowia raczej źle lub źle stanowi mniejszość wśród mieszkańców powiatu piotrkowskiego 
uczestniczących w badaniu (10,7% oraz 10,2%). Pomiędzy pierwszą a drugą turą badania 
wzrósł odsetek osób, które oceniają swój stan zdrowia jako dobry lub raczej dobry.  

Wykres  3. Ocena stanu zdrowia  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Pozytywne samooceny mieszkańców powiatu piotrkowskiego w odniesieniu do swojego 
stanu zdrowia należy traktować jako korzystną determinantę w aspekcie oceny ryzyka 
sercowo- naczyniowego – około 70% respondentów ocenia swój stan zdrowia jako dobry lub 
bardzo dobry. Najnowsze badania biologów molekularnych1 pokazują bowiem, że stan 
psychiki ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne, odporność oraz ryzyko rozwoju 
nowotworów i chorób serca. Osoby charakteryzujące się tzw. eudajmonicznym poczuciem 
szczęścia (zadowoleniem z całokształtu swojego życia, poczuciem sensu) w mniejszym 
stopniu narażone są na rozwój chorób wywoływanych przewlekłym stanem zapalnym. 
Wniosek z powyższych rozważań jest bardzo istotny dla wielu ludzi cierpiących z powodu 
różnych schorzeń – aby uniknąć chorób serca, zapobiec nowotworom czy cukrzycy, trzeba 
dbać o równowagę we wszystkich obszarach swojego życia. 

Pozytywna ocena stanu zdrowia maleje (zgodnie z oczekiwaniami) przy tym wraz  
z rosnącym wiekiem respondentów. Wśród osób w wieku 25-30 lat 88,0% uważa, że ich stan 
zdrowia jest dobry lub raczej dobry, a w kolejnych grupach wiekowych odsetek ten 
sukcesywnie się obniża. Spośród osób w wieku 46-50 lat niespełna połowa jest tego zdania, 
a wśród najstarszej grupy badanych odsetek ten nieznacznie przekracza 40%.  
 

 

                                                             
1 Fredrickson BL, Grewen KM, Algoe SB, Firestine AM, Arevalo JM, Ma J, Cole SW.  Psychological 
Well-Being and the Human Conserved Transcriptional Response to Adversity. PLoS One. 2016. 
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Wykres  4. Ocena stanu swojego zdrowia, a wiek respondentów  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Rozkład odpowiedzi wskazujących na ocenę stanu zdrowia w poszczególnych gminach 
powiatu piotrkowskiego prezentuje poniższa tabela.  
Tabela 7. Ocena stanu swojego zdrowia a gmina zamieszkania  

Gmina Tura badania  Stan zdrowia 
dobry raczej dobry  ani dobry, ani zły  raczej zły zły  

Aleksandrów I 34,8% 38,4% 19,6% 5,8% 1,4% 
II 25,4% 50,7% 16,4% 6,7% 0,7% 

Czarnocin I 29,4% 37,3% 20,3% 10,5% 2,6% 
II 36,9% 39,6% 13,4% 9,4% 0,7% 

Gorzkowice I 41,5% 32,1% 17,1% 7,7% 1,7% 
II 40,4% 36,0% 12,9% 8,9% 1,8% 

Grabica I 30,8% 25,6% 32,1% 9,0% 2,6% 
II 29,9% 46,8% 19,5% 3,9% 0,0% 

Łęki Szlacheckie I 20,5% 43,6% 25,6% 5,1% 5,1% 
II 20,0% 52,5% 15,0% 10,0% 2,5% 

Moszczenica I 36,4% 34,2% 20,3% 7,7% 1,5% 
II 37,6% 35,8% 18,6% 6,2% 1,8% 

Ręczno I 23,5% 31,6% 34,7% 7,1% 3,1% 
II 31,7% 25,7% 26,7% 12,9% 3,0% 

Rozprza I 45,9% 18,0% 27,5% 4,9% 3,9% 
II 52,0% 24,0% 17,3% 4,4% 2,2% 

Sulejów I 25,6% 28,1% 23,1% 14,9% 8,3% 
II 28,3% 22,0% 29,3% 15,4% 3,3% 

Wola 
Krzysztoporska 

I 31,7% 28,1% 28,6% 9,0% 2,5% 
II 30,1% 36,9% 20,9% 10,7% 3,2% 

Wolbórz I 36,7% 33,0% 20,2% 4,6% 5,5% 
II 45,4% 26,8% 18,6% 5,2% 4,1% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Najwięcej osób oceniających swoje zdrowie dobrze zamieszkuje na terenie gmin: Rozprza, 
Gorzkowice, Wolbórz i Moszczenica. Najmniej zaś w gminach: Łęki Szlacheckie i Sulejów. 

Istotnych informacji odnośnie tendencji w zakresie zmian stanu zdrowia dostarcza 
porównanie deklarowanej samooceny pomiędzy 1 i 2 falą badania. Wśród osób, które 
oceniały pozytywnie swój stan zdrowia (jako dobry lub raczej dobry) większość 
podtrzymała swoje oceny bądź oceniła swój stan zdrowia w 2 fali badania lepiej niż w 1.  
W przypadku pierwotnie złych ocen stanu zdrowia widzimy z kolei ewidentną poprawę  

25-30lat 31-35 lat 36-40 lat 41-45 lat 46-50 lat 51-55 lat

88,0%
81,8% 79,4%

69,4%

49,3%
41,7%
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w dokonywanych samoocenach – lepsze oceny bowiem zgłosiło 51,9% uczestników badania 
w 1 fali badania oceniających swój stan zdrowia jako ‘raczej zły’ oraz 70,6% uczestników 
badania oceniających swój stan zdrowia jako ‘zły’. Mamy zatem do czynienia z generalnie 
dobrym kierunkiem zmian w odbiorze swojego stanu zdrowia przez uczestników badania, 
co może mieć związek z wynikami diagnoz dokonywanych w ramach projektu.  
Tabela 8. Porównanie ocen stanu zdrowia respondentów pomiędzy 1 i 2 falą badania  

Ocena stanu zdrowia 
w trakcie 1 fali 

badania 

Ocena stanu zdrowia w trakcie 2 fali badania 
dobry raczej dobry  ani dobry, ani zły  raczej zły zły  

dobry 65,5% 27,6% 5,6% 0,8% 0,5% 
raczej dobry 32,5% 50,8% 13,1% 3,1% 0,4% 
ani dobry, ani zły 13,0% 35,4% 39,2% 11,0% 1,5% 
raczej zły 8,4% 11,5% 32,1% 41,2% 6,9% 
zły ,0% 3,9% 27,5% 39,2% 29,4% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Deklaracje respondentów odnośnie oceny stanu swojego zdrowia to tylko jeden ze 
sposobów określenia rzeczywistego stanu zdrowia mieszkańców powiatu. Innym jest 
określenie faktu występowania w ostatnim okresie (miesiącu) określonych dolegliwości.  

Tylko dwóch spośród wskazanych dolegliwości doświadczyła więcej niż połowa 
respondentów - bólu kręgosłupa (53,1%) oraz bólu głowy (51,9%). W przypadku pozostałych 
przypadłości zdrowotnych doświadczała mniejszość badanych. Wśród częściej 
występujących należy wymienić ból stawów (30,8%) oraz bezsenność (23,8%). Najrzadziej 
badani doświadczali zaparcia (8,2%) oraz żylaki podudzi (10,2%).  
Wykres  5. Doświadczone dolegliwości – I tura badania 

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

W II turze badania nastąpił wzrost deklaracji wystąpienia wszystkich wskazanych 
dolegliwości. Zmianom nie uległ fakt, że jedynie w przypadku bólu głowy i bólu kręgosłupa 
liczba odczuwających je osób przekroczyła połowę wszystkich badanych. W przypadku bólu 
głowy doświadczyło go niemal 60% uczestników badania, a bólu kręgosłupa 56,2%. 
W tej turze badania również najrzadziej wskazywane były te same dolegliwości, 
co w poprzednim etapie badania - żylaki podudzi (11,0%) oraz zaparcia (11,4%). 
Odsetek osób je doświadczających wzrósł w stosunku do poprzedniego badania.  
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Wzrost dotyczył wszystkich dolegliwości i wynosił od 0,8% (zaparcie) do 7,9% (puchnięcie 
stóp). Na podstawie tych danych można wnioskować, że mimo iż respondenci wyżej 
oceniają stan swojego zdrowia, to jednocześnie częściej doświadczają różnych 
dolegliwości. Pojawienie się większej ilości dolegliwości nie musi świadczyć o obniżeniu 
stanu zdrowia, ale np. o większej świadomości respondentów i skupieniu się na swoim 
ciele. Ponadto ogólny stan zdrowia może być w ich przypadku lepszy, a zaobserwowane 
dolegliwości mogły być pojedynczymi przypadkami, które nie mają istotnego wpływu 
na zdrowie danej osoby.  
Wykres  6. Doświadczone dolegliwości – II tura badania 

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Krzywe rozkładu częstości zgłaszanych dolegliwości pozwalają w sposób szacunkowy ocenić 
ryzyko sercowo-naczyniowe w omawianej populacji. Najbardziej swoiste dla chorób układu 
krążenia są oczywiście bóle w klatce piersiowej oraz obrzęki kończyn dolnych, a ich 
częstość – odpowiednio 15,7% oraz 14,5% wskazują na dość pilną potrzebę poszerzonej 
diagnostyki szczególnie w tej subgrupie respondentów i sytuują ją w kręgu wysokiego 
ryzyka sercowo-naczyniowego. Inne zgłaszane dolegliwości, choć o dużo mniejszej 
swoistości w kierunku rozpoznawania problemów natury kardiologicznej, wymagają co 
najmniej pogłębionego wywiadu: w grupie respondentów zgłaszających bóle stawów czy 
kręgosłupa mogą mieścić się osoby z układowymi chorobami zapalnymi, które to stanowią 
istotny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego. Również osoby zgłaszające obniżony nastrój 
(12,7%) czy bezsenność (23,8%) należą do grupy o ponadstandardowym ryzyku rozwoju 
schorzeń kardiologicznych.  

W II turze badania obserwowano trend w kierunku wzrostu częstości zgłaszanych 
dolegliwości, w tym najbardziej istotnym dotyczącym obrzęków kończyn dolnych (wzrost 
do 16,3% tj. o 1,8 punktu procentowego) oraz bólów w klatce piersiowej (wzrost do 22,3% 
tj. o 6,6 punktu procentowego). Autorom raportu bardzo trudno jednoznacznie odnieść się 
do przyczyn tak szybkiego i tak znacznego wzrostu omawianych dolegliwości. Z pewnością 
bardzo duży wpływ miał na to fakt rosnącej świadomości zdrowotnej w omawianej 
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populacji, która w pewnych subgrupach poddana została poszerzonej diagnostyce 
lekarskiej. 

Wszystkich dolegliwości zdecydowanie częściej doświadczały kobiety niż mężczyźni. 
Największa dysproporcja pomiędzy płciami dostrzegalna jest w przypadku puchnięcia stóp, 
żylaków podudzi oraz bólu głowy.  
Tabela 9. Doświadczone dolegliwości wg płci respondentów  

Dolegliwość Kobieta Mężczyzna  
Ból w klatce piersiowej 65,6% 34,4% 
Ból stawów 66,1% 33,9% 
Ból kręgosłupa 69,5% 30,5% 
Puchnięcie stóp 77,5% 22,5% 
Żylaki podudzi 77,3% 22,7% 
Zaparcie 82,4% 17,6% 
Ból głowy 75,3% 24,7% 
Bezsenność 66,7% 33,3% 
Depresja (silne przygnębienie) 68,9% 31,1% 
Bóle zębów  66,1% 33,9% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Osoby deklarujące w trakcie 1 fali badania występowanie bądź niewystępowanie 
określonych dolegliwości zostały poproszone o dokonanie podobnych ocen w trakcie 2 tury 
badania. Okazało się, że w przypadku połowy dolegliwości obserwowanych przez 
respondentów w ciągu miesiąca przed realizacją 1 fali wywiadu medycznego nie 
występowały one w podobnym okresie poprzedzającym 2 falę badania. Dotyczyło to bóli  
w klatce piersiowej, puchnięcia stóp, zaparć, depresji oraz bóli zębów. Warto podkreślić, 
że największa zmiana na lepsze nastąpiła w przypadku zaparć oraz bóli zębów, a więc 
takich dolegliwości, które przy odpowiedniej profilaktyce (zmiana diety bądź wizyty  
u stomatologa) dają się szybko wyeliminować. Jednocześnie także wśród osób, które  
w tracie1 fali badania nie wskazywały na doświadczanie określonych dolegliwości w ciągu 
poprzedzającego badanie miesiąca, nastąpiła zmiana, choć w tym przypadku polegająca na 
pojawieniu się określonych dolegliwości. Zmiany te w największym stopniu odnosiły się do 
bóli kręgosłupa oraz bóli głowy. 
Tabela 10. Doświadczone dolegliwości - porównanie wskazań pomiędzy 1 i 2 falą badania 

Deklaracja dolegliwości w trakcie 1 fali badania 
Deklaracja dolegliwości w trakcie 2 fali 

badania 
Tak Nie Nie pamiętam 

Ból w klatce piersiowej 39,5% 57,4% 3,1% 
Ból stawów 58,7% 40,5% 0,8% 
Ból kręgosłupa 72,1% 27,2% 0,7% 
Puchnięcie stóp 46,9% 51,7% 1,4% 
Żylaki podudzi 51,8% 47,7% 0,5% 
Zaparcie 38,3% 60,2% 1,5% 
Ból głowy 67,5% 31,9% 0,6% 
Bezsenność 53,6% 45,8% 0,6% 
Depresja (silne przygnębienie) 43,6% 54,5% 1,9% 
Bóle zębów  36,0% 62,9% 1,2% 

Deklaracja braku dolegliwości w 1 fali badania 
Odczuwanie dolegliwości w 2 fali badania 

Tak Nie Nie pamiętam 
Ból w klatce piersiowej 8,4% 89,6% 2,0% 
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Ból stawów 16,1% 82,3% 1,6% 
Ból kręgosłupa 53,8% 38,5% 7,7% 
Puchnięcie stóp 8,1% 90,9% 1,0% 
Żylaki podudzi 4,9% 94,2% ,9% 
Zaparcie 4,3% 94,3% 1,4% 
Ból głowy 28,8% 69,8% 1,4% 
Bezsenność 11,8% 87,0% 1,2% 
Depresja (silne przygnębienie) 6,2% 92,8% 1,0% 
Bóle zębów  9,8% 89,2% 1,0% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Poza dolegliwościami respondenci oceniając swój stan zdrowia wskazywali również 
na występowanie konkretnych schorzeń, które mogą mieć wpływ na układ krążenia - zawał 
mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze i cukrzyca. Spośród wszystkich uczestników 
badania choroby te dotknęły niewielki odsetek osób, jedynie w przypadku nadciśnienia 
tętniczego choruje na nie 11,2% uczestników badania. W przypadku cukrzycy jest 
to zaledwie 2,2%, a zawał mięśnia sercowego miało jedynie 1,2% wszystkich respondentów. 
Porównanie deklaracji respondentów pomiędzy 1 i 2 falą badania pokazuje, że nastąpiło  
w tym względzie pewne zmiany, choć 
Wykres  7. Zachorowania na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze i zawał serca  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Rozpowszechnienie najsilniejszych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego,  
tj. nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i hiperlipidemii, zdecydowanie odbiega od średniej 
populacyjnej w Polsce i sytuuje grupę w kręgu niskiego ryzyka. Częstość deklarowanego 
nadciśnienia tętniczego to tylko 11%, podczas gdy zgodnie z danymi badań WOBASZ  
i NATPOL PLUS2 rozpowszechnienie tego schorzenia wśród dorosłych Polaków przy 
pomiarach podczas dwóch oddzielnych wizyt wg kryteriów ESH i PTNT3 wynosi 31% (około  
9 mln dorosłych Polaków). Częstość deklarowanej cukrzycy w omawianej populacji to tylko 
2,2%, gdzie rozpowszechnienie tego schorzenia wśród dorosłych Polaków oceniane jest na 
2,17 mln osób (1,22 mln kobiet oraz 0,96 mln mężczyzn), co stanowi 5,6% łącznej 
liczby mieszkańców Polski. Tak duże rozbieżności są zdecydowanie efektem braku 
świadomości zdrowotnej w omawianej populacji. Należy się spodziewać, że rzeczywiste 
rozpowszechnienie w/w schorzeń jest zdecydowanie wyższe. Dlatego też do uzyskanych 
częstości rozpowszechnienia tych najistotniejszych z punktu oszacowania ryzyka 
kardiologicznego schorzeń należy podchodzić z dużą dozą rezerwy. 

                                                             
2 Zdrojewski T., Bandosz P., Szpakowski P.: Rozpowszechnienie głównych czynników ryzyka chorób 
układu sercowo-naczyniowego w Polsce. Wyniki badania NATPOL PLUS. Kardiol Pol. 2004, 61, 5–26. 
3 Mancia G,  Fagard R,  Narkiewicz K i wsp. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial 
hypertension. EHJ. 2013 
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Uznanym czynnikiem ryzyka sercowo naczyniowego jest obciążający wywiad rodzinny, 
wskazujący na predyspozycję dziedziczenia określonych schorzeń. Do największych  
z punktu kardiologicznego należy zaliczyć zachorowania na zawał serca, chorobę 
wieńcową, nadciśnienie tętnicze, przebyty udar mózgu (u kobiet przed 65 rokiem życia lub 
u mężczyzn przed 55 rokiem życia). Bardzo istotne są także obciążenia rodzinie dotyczące 
wysokiego stężenia cholesterolu we krwi oraz otyłości, bez względu na wiek rodziców.  
Wykres  8. Zachorowania na zawał serca wg wieku, w którym wystąpiła choroba  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Na nadciśnienie tętnicze przed 40 rokiem życia zachorowało, aż 68,0% osób, które 
zadeklarowały, że na nie choruje.  
Wykres  9. Zachorowania na nadciśnienie tętnicze wg wieku, w którym wystąpiła choroba  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

W przypadku osób chorujących na cukrzycę odsetek tych, u których zdiagnozowano tę 
chorobę przed 40 rokiem życia wynosi 46,2%.  
Wykres  10. Zachorowania na cukrzycę wg wieku, w którym wystąpiła choroba  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Zwraca uwagę fakt bardzo wysokiego odsetka młodych osób (tj. poniżej 40 rż) ze 
zdiagnozowanymi schorzeniami kardiologicznymi, sytuując tym samym tych pacjentów  
w grupie bardzo wysokiego ryzyka sercowo naczyniowego. Wysoki odsetek młodych 
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pacjentów z diagnozą nadciśnienia tętniczego (68%) pozwala przypuszczać, iż u jego 
podłoża leżą wtórne schorzenia (m.in. endokrynologiczne, nerkowe).  Tym samym 
respondenci ci (szczególnie grupa niezadowalająco odpowiadająca na terapię lekami 
hipotensyjnymi) wymagają poszerzonej diagnostyki w kierunku wtórnych przyczyn 
nadciśnienia tętniczego. Bardzo wysoki jest również odsetek pacjentów, u których 
diagnozę cukrzycy postawiono przed 40 rż (46,2%). Tutaj także należy doszukiwać się 
innych niż typ 2 postaci zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Konsekwencją tego faktu 
(nie można wykluczyć współobecności genetycznych zaburzeń gospodarki lipidowej) jest 
tak wysoki odsetek chorych poniżej 40 rż, u których rozpoznano zawał serca (47,6%). 
Pośrednim dowodem jest również stosunkowo wysoki odsetek respondentów z rodzinnymi 
(genetycznymi) predyspozycjami do wybranych schorzeń (przedwczesna choroba 
wieńcowa, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe). Reasumując, 
przytoczone dane odzwierciedlają pilną potrzebę prewencji (w tym szczególnie edukacji) 
oraz poszerzonej diagnostyki w kierunku schorzeń kardiologicznych u osób poniżej 40 rż  
w omawianej populacji regionu piotrkowskiego. 
Tabela 11. Obciążenia rodzinne  

Rodzaj 
schorzenia 

Odsetek osób, 
których ojciec 

chorował 
(dot. ogółu 
badanych) 

Odsetek osób, 
których ojciec 

chorował przed 65 r. 
ż.4 

Odsetek osób, 
których matka 

chorowała 
(dot. ogółu 
badanych) 

Odsetek osób, 
których matka 

chorowała przed 
55 r. ż.5 

Zawał serca 12,6% 58,3% 6,1% 22,6% 
Choroba 
wieńcowa 7,3% 49,1% 9,4% 36,2% 

Nadciśnienie 
tętnicze 16,9% 65,6% 25,5% 46,9% 

Udar mózgu 8,6% 47,3% 6,6% 18,6% 
Cukrzyca  8,9% 57,1% 12,9% 32,2% 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Najwięcej zagrożeń występuje ze strony matek chorujących na nadciśnienie tętnicze, na 
co wskazał co 4 respondent. Czynnikiem ryzyka jest także pojawienie się w najbliższej 
rodzinie wysokiego stężenia cholesterolu we krwi oraz otyłości, bez względu na wiek 
rodziców.  
Tabela 12. Obciążenia rodzinne 

Rodzaj schorzenia Odsetek osób, których 
ojciec chorował Odsetek osób, których matka chorowała 

Wysokie stężenie 
cholesterolu 7,0% 8,8% 

Otyłość 6,2% 11,5% 
Choroba nowotworowa  12,9% 10,2% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Prewencję chorób układu sercowo-naczyniowego definiuje się jako skoordynowany zestaw 
działań na poziomie populacyjnym lub ukierunkowany na jednostkę, którego celem jest 
eliminacja lub minimalizowanie wpływu chorób sercowo naczyniowych i związanej z nimi 
niepełnosprawności. Jednym z podstawowych narzędzi prewencji są badania przesiewowe. 
Przeprowadzanie systematycznej oceny ryzyka sercowo naczyniowego można rozważyć  
                                                             
4 Odsetek odnosi się tylko do osób, którzy zadeklarowali, że schorzenia występują wśród ich 
rodziców. Nie odnosi się do ogółu badanych.  
5 Odsetek odnosi się tylko do osób, którzy zadeklarowali, że schorzenia występują wśród ich 
rodziców. Nie odnosi się do ogółu badanych.  
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u dorosłych mężczyzn w wieku > 40 lat i u kobiet w wieku > 50 lat lub po menopauzie, bez 
rozpoznanych czynników ryzyka sercowo naczyniowego. Ocena ryzyka nie jest jednak 
jednorazowym wydarzeniem. Powinno się ją okresowo powtarzać, na przykład co 5 lat. 
Ocena ryzyka sercowo naczyniowego uwzględnia m.in. pomiar ciśnienia tętniczego oraz 
wartości lipidogramu (z uwzględnieniem cholesterolu LDL i HDL). Systematyczna ocena 
czynników ryzyka jest natomiast bezwzględnie zalecana u osób, u których jest ono 
podwyższone, tj. z rodzinnym wywiadem przedwczesnej choroby sercowo naczyniowej, 
rodzinną hiperlipidemią, obciążonych głównymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego 
(takimi jak: palenie tytoniu, wysokie ciśnienie tętnicze, cukrzyca lub podwyższone 
wartości lipidów) lub z chorobami współistniejącymi, które powodują podwyższenie ryzyka 
sercowo-naczyniowego. 

Analiza tego zagadnienia została przeprowadzona jedynie na podstawie danych z I tury 
badania, gdyż II tura realizowana była w czasie, gdy część respondentów wzięła udział  
w badaniach profilaktycznych w ramach Projektu "Twoje Serce Twoim Życiem", w ramach 
których miała mierzone ciśnienie tętnicze krwi i poziom cholesterolu we krwi.  Ponadto 
zarówno w ramach I, jak i II tury badania respondenci mieli prowadzone pomiary ciśnienia 
tętniczego krwi. W związku z tym analiza odpowiedzi na te pytania z II tury badania jest 
nieuzasadniona.  
Wykres  11. Częstotliwość wykonywania badań  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

O wiele częściej ludzie dokonują pomiaru ciśnienia tętniczego krwi niż poziomu 
cholesterolu we krwi. Jedynie 2,5% mieszkańców powiatu piotrkowskiego 
nigdy nie dokonało pomiaru ciśnienia tętniczego, ale aż 17,5% nie zmierzyła poziomu 
cholesterolu. W ciągu ostatniego roku ciśnienie tętnicze krwi zmierzyło 
aż 83,7% respondentów. Pomiaru poziomu cholesterolu dokonało w ciągu ostatniego roku 
przed udziałem w wywiadzie niespełna 50% badanych.  

Badanie nieznacznie częściej wykonują kobiety niż mężczyźni. W przypadku badania 
poziomu cholesterolu we krwi w ciągu ostatniego roku wykonało je 28,7% kobiet 
i 23,5% mężczyzn, a w pomiaru ciśnienia tętniczego krwi 67,2% kobiet oraz 
61,3% mężczyzn.  
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Tabela 13. Wykonywanie badań wg poszczególnych gmin  
Gmina  Odsetek osób, które wykonały badanie w ciągu ostatniego roku 

Ciśnienie tętnicze krwi Poziom cholesterolu we krwi 
Aleksandrów 61,6% 22,5% 
Czarnocin 68,6% 28,8% 
Gorzkowice 58,1% 29,5% 
Grabica 65,4% 20,5% 
Łęki Szlacheckie 69,2% 25,6% 
Moszczenica  60,8% 30,7% 
Ręczno 76,0% 23,0% 
Rozprza 70,3% 21,9% 
Sulejów 69,1% 29,8% 
Wola Krzysztoporska 75,0% 29,5% 
Wolbórz 52,3% 23,9% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Największy odsetek osób, które dokonały pomiaru ciśnienia tętniczego krwi zamieszkuje 
w gminach: Ręczno, Wola Krzysztoporska i Rozprza, a najmniejszy w gminach: Wolbórz 
i Gorzkowice.  

Z kolei najwięcej osób, które określiły poziom cholesterolu we krwi w ciągu ostatniego 
roku przed uczestnictwem w badaniu ankietowym pochodzi z gmin: Moszczenica, Sulejów, 
Wola Krzysztoporska i Gorzkowice, a najmniej takich osób zamieszkuje w gminach: 
Rozprza i Aleksandrów.  

Respondenci oceniając co w największym stopniu ma wg nich wpływ na zachorowania na 
choroby układu krążenia w główniej mierze wskazywali na stres, trudne warunki życiowe, 
męcząca praca – 63,5%, ponad 30% uznało za czynniki ryzyka palenie papierosów oraz 
nadwagę, otyłość. Niemal ¼ badanych uważa, że czynnikiem, który może powodować 
zachorowania na choroby układu krążenia jest alkohol, a nieco ponad 1/5 wskazała na 
nieodpowiednie odżywanie. 

Z kolei niedostatek ćwiczeń fizycznych, niedobór witamin i soli mineralnych oraz niski 
poziom opieki zdrowotnej w małym stopniu wpływają na zachorowania na choroby układu 
krążenia.  
Wykres  12. Czynniki powodujące wg respondentów choroby układu krążenia  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

niski poziom opieki zdrowotnej

niedobór witamin, soli minieralnych itp.

niedostatek ćwiczeń fizycznych

czynniki genetyczne (wrodzone)

nieodpowiednie odżywianie

alkohol

nadwaga, otyłość

palenie papierosów

stres, trudne warunki życiowe, męcząca praca

3,7%

4,7%

6,3%

10,5%

20,6%

24,3%

33,8%

37,1%

63,5%
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Poza dwoma czynnikami: alkohol i nadwaga, otyłość, w pozostałych nie występują 
zróżnicowania wg płci, tzn. że wskazała na te czynniki bardzo zbliżona liczba mężczyzn  
i kobiet. Natomiast w przypadku nadwagi, otyłości wskazało na nią więcej kobiet (36,0%), 
niż mężczyzn (29,2%). Z kolei w przypadku alkoholu wskazało na ten czynnik więcej 
mężczyzn (27,5%), niż kobiet (22,7%).  

W poszczególnych gminach badani wskazywali następujące czynniki, jako najbardziej 
wpływające na zachorowania na choroby układu krążenia: 
 
Tabela 14. Najważniejsze czynniki powodujące choroby układu krążenia wg gmin  
Gmina  I  czynnik II czynnik III czynnik 

Aleksandrów 
Stres, trudne 
warunki życiowe, 
męcząca praca 

56,3% Palenie 
papierosów 

45,2% Nadwaga, 
otyłość 

41,5% 

Czarnocin 
Stres, trudne 
warunki życiowe, 
męcząca praca 

61,5% Palenie 
papierosów 

38,5% Nadwaga, 
otyłość 

36,5% 

Gorzkowice 
Stres, trudne 
warunki życiowe, 
męcząca praca 

68,7% Nadwaga, 
otyłość 

36,8% Palenie 
papierosów 

32,5% 

Grabica 
Stres, trudne 
warunki życiowe, 
męcząca praca 

56,4% Palenie 
papierosów 

48,7% Nadwaga, 
otyłość 

29,5% 

Łęki 
Szlacheckie 

Nieodpowiednie 
odżywianie 

51,3% Stres, trudne 
warunki 
życiowe, 
męcząca praca 

48,7% Nadwaga, 
otyłość 

41,0% 

Moszczenica  
Stres, trudne 
warunki życiowe, 
męcząca praca 

60,0% Palenie 
papierosów 

41,8% Nadwaga, 
otyłość 

32,8% 

Ręczno 
Stres, trudne 
warunki życiowe, 
męcząca praca 

54,0% Nadwaga, 
otyłość 

36,0% Nieodpowiednie 
odżywianie 

33,0% 

Rozprza 
Stres, trudne 
warunki życiowe, 
męcząca praca 

72,0% Nadwaga, 
otyłość 

37,3% Palenie 
papierosów 

28,4% 

Sulejów 
Stres, trudne 
warunki życiowe, 
męcząca praca 

56,9% Palenie 
papierosów 

39,8% Alkohol  35,8% 

Wola 
Krzysztoporska 

Stres, trudne 
warunki życiowe, 
męcząca praca 

72,3% Palenie 
papierosów 

37,6% Alkohol  31,7% 

Wolbórz 
Stres, trudne 
warunki życiowe, 
męcząca praca 

69,2% Palenie 
papierosów 

36,5% Nadwaga, 
otyłość 

28,8% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

W 10 z 11 gmin jako główny czynnik został wskazany stres, trudne warunki życiowe, 
męcząca praca. Tylko w jednym przypadku jako najważniejszy czynnik wskazano 
nieodpowiednie odżywanie. Jako drugi w kolejności czynnik w 7 z 11 gmin wskazano 
palenie papierosów, w pozostałych czterech gminach na drugiej pozycji uplasował się 
czynnik związany z nadwagą, otyłością oraz stresem. Jako trzeci z kolei czynnik w sześciu 
gminach wskazano na nadwagę, otyłość, w dwóch palenie papierosów, w kolejnych dwóch 
alkohol i w jednej nieodpowiednie odżywianie. 
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Tabela 15. Świadomość czynników powodujących wg respondentów choroby układu krążenia w 1 i 2 fali 
badania. 

Świadomość 
czynników 
powodujących 
wg 
respondentów 
choroby układu 
krążenia w 
trakcie 1 fali 
badania 

Świadomość czynników powodujących wg respondentów choroby układu krążenia w trakcie 1 fali badania 

nieodpowiednie 
odżywianie 

stres, 
trudne 
warunki 
życiowe, 
męcząca 

praca 

palenie 
papierosów 

niedostatek 
ćwiczeń 

fizycznych 

niedobór 
witamin, 
soli min. 

itp. 

nadwaga
, otyłość 

czynniki 
genetyczne 
(wrodzone) 

alkohol 

niski 
poziom 
opieki 

zdrowotn
ej 

nieodpowiednie 
odżywianie 33,5% 61,2% 36,3% 10,0% 8,0% 31,9% 11,1% 18,3% 4,4% 
stres, trudne 
warunki 
życiowe, 
męcząca praca 

23,7% 69,2% 33,8% 7,7% 6,2% 33,0% 11,7% 21,3% 3,8% 

palenie 
papierosów 21,7% 57,2% 46,9% 8,4% 6,4% 29,0% 9,3% 26,8% 4,8% 
niedostatek 
ćwiczeń 
fizycznych 

25,9% 58,9% 31,3% 25,9% 6,3% 33,9% 7,1% 17,0% 4,5% 

niedobór 
witamin, soli 
mineralnych 
itp. 

21,3% 61,3% 36,3% 12,5% 13,8% 26,3% 5,0% 30,0% 6,3% 

nadwaga, 
otyłość 24,3% 59,1% 33,7% 11,8% 6,5% 42,1% 11,3% 22,7% 3,9% 
czynniki 
genetyczne 
(wrodzone) 

22,7% 70,3% 28,6% 8,1% 7,6% 30,3% 22,7% 16,2% 5,4% 

alkohol 22,5% 63,7% 37,5% 5,9% 6,9% 28,6% 8,9% 37,5% 5,4% 
niski poziom 
opieki 
zdrowotnej 

18,8% 65,6% 32,8% 7,8% 3,1% 37,5% 12,5% 18,8% 12,5% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Porównanie odpowiedzi respondentów z 1 i 2 fali badania może prowadzić do wniosku, że 
wiedza na temat przyczyn chorób układu krążenia ma charakter intuicyjny. Zaszły bowiem 
w odpowiedziach uczestników badania istotne zmiany pokazujące, że wiedza 
respondentów na temat analizowanych uwarunkowań nie ma charakteru ugruntowanego. 
Co prawda pewna część respondentów potwierdziła swoje wcześniejsze opinie – dotyczy to 
zwłaszcza osób uznających za groźne dla zdrowia stres, trudne warunki życiowe i męczącą 
pracę (69,2% osób potwierdziło swoje wcześniejsze opinie), palenie papierosów (46,9% 
ponownych wskazań), nadwaga i otyłość (42,1% wskazań). Pozostałe czynniki były 
wskazywane przez te same osoby zarówno w 1, jak i 2 fali badania relatywnie rzadziej.  
W niektórych kwestiach dochodziło nawet do niemal całkowitego odwrócenia proporcji, jak 
w przypadku niedoboru witamin i soli mineralnych, gdzie tylko 13,6% respondentów z 1 fali 
badania potwierdziło znaczenie tego czynnika w 2 fali badania, czy niskiego poziomu opieki 
zdrowotnej, gdzie ponownych wskazań na ten czynnik było w 2 fali jedynie 12,5%.  
W pozostałych przypadkach co 3-4 osoba powtarzała swoje pierwotne opinie, pozostali 
natomiast wskazywali inne czynniki, które wg nich powodują choroby układu krążenia. 

Identyfikacja i eliminacja modyfikowalnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego to 
podstawowe narzędzie szeroko pojętej prewencji. Tak zdefiniowany przez respondentów 
rozkład czynników ryzyka dowodzi stosunkowo niskiej świadomości zdrowotnej  
w omawianej populacji regionu piotrkowskiego. Kluczowe w prewencji chorób sercowo-
naczyniowych aspekty tj. palenie tytoniu, aktywność fizyczna czy dieta były stosunkowo 
rzadko postrzegane jako priorytetowe. 
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Zastanawiający jest fakt tak wysokiej pozycji psychospołecznych aspektów naszej 
egzystencji jako czynnika ryzyka sercowo-naczyniowego. Choć niski status 
socjoekonomiczny, brak wsparcia społecznego, stres w pracy i w życiu rodzinnym, wrogość, 
depresja, lęk i inne zaburzenia psychiczne przyczyniają się do ryzyka rozwoju schorzeń 
kardiologicznych i gorszego rokowania, ich udział w rozwoju patologii układu krążenia nie 
jest bezpośredni i budzi w kręgach eksperckich pewne kontrowersje. Niewątpliwie 
psychospołeczne czynniki ryzyka są barierami w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych  
i dla wysiłku ukierunkowanego na zmianę stylu życia (dieta, ruch, zaprzestanie palenia),  
a także w promocji zdrowia wśród pacjentów i na poziomie populacyjnym. W tym właśnie 
kontekście należy rozpatrywać ich znaczenie jako determinanty występowania chorób 
sercowo-naczyniowych. 
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SPOŻYCIE ALKOHOLU  
Jednym z czynników, które wpływają na stan zdrowia, a także zwiększa możliwość 
zachorowania na choroby układu krążenia jest spożywanie alkoholu, zwłaszcza 
wykraczające ponad normę zarówno w zakresie częstotliwości spożywania, jak i ilości 
wypijanych napojów alkoholowych.  

Osoby uczestniczące w badaniu najczęściej sięgają po piwo (39,2% przyznaje, że pija 
piwo). Następnym rodzaje alkoholu, po który sięgają jest alkohol wysokoprocentowy - 
wódka, bimber (25,0%) i wino (21,8%). Najrzadziej respondenci deklarują picie innych 
gatunków alkoholi (3,0%).  
Wykres  13. Częstotliwość picia alkoholu wg rodzajów alkoholu 

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

W II turze badania częstotliwość spożywania alkoholu była bardzo zbliżona do tej 
zadeklarowanej przy pierwszym pomiarze ankietowym. W przypadku alkoholi 
wysokoprocentowych 76,2% respondentów zadeklarowało, że nie pije tego typu trunków, w 
przypadku pozostałych gatunków napojów alkoholowych proporcje wyglądały następująco: 
wino - 79,8%, piwo - 60,8% i inne alkohole - 97,5%.  

Po alkohol sięgają częściej mężczyźni niż kobiety. Do picia wódki lub innego 
wysokoprocentowego alkoholu przyznało się 40,1% mężczyzn i tylko 15,8% kobieta, 
do spożywania piwa 60,9% mężczyzn oraz 28,7% kobiet, a do picia innego rodzaju alkoholi 
3,0% mężczyzn i 2,2% kobiet. Odmienna tendencja występuje jedynie w przypadku wina, 
które częściej piją kobiety (24,1%) niż mężczyźni (12,1%). 

Najwięcej osób, które nigdy nie sięgają po wysokoprocentowy alkohol pochodzi z gmin: 
Rozprza, Gorzkowice i Sulejów, w których ponad 80% badanych deklaruje, że w ogóle 
nie pije tego rodzaju alkoholu. Najmniej takich osób jest wśród mieszkańców gmin: 
Ręczno, Grabica i Łęki Szlacheckie. W przypadku spożycia wina najwięcej osób 
niespożywających tego rodzaju trunków stanowią mieszkańcy gmin: Sulejów, Rozprza, 
Gorzkowice, Łęki Szlacheckie i Wola Krzysztoporska, w których odsetek abstynentów sięga 
powyżej 80%. Najmniej osób, które unikają wina jest w gminach: Grabica i Ręczno. 
Natomiast najwięcej badanych, którzy nigdy nie piją piwa to mieszkańcy gmin: 
Aleksandrów oraz Sulejów, gdzie odsetek ten sięga nieco ponad 70%. Najmniejsza liczba 

alkohol
wysokoprocentowy

wino piwo inne

75,0% 78,2%

60,8%

97,0%

18,7%
17,2%

19,2%
2,1%5,5% 4,1% 16,3% 0,4%0,6% 0,1% 3,1% 0,3%0,2% 0,4% 0,6% 0,2%

wcale mniej niż raz w miesiącu kilka razy w miesiącu kilka razy w tygodniu codziennie
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osób deklarujących, że nie spożywa piwa pochodzi z gmin: Ręczno (gdzie odsetek 
ten wynosi tylko 43,0%) oraz Grabica i Łęki Szlacheckie.  

Tabela 16. Odsetek osób niepijących alkoholu wg gmin  
Gmina  Odsetek osób niepijących wcale  

alkoholu  wysokoprocentowego 

Odsetek osób 
niepijących wcale  

wina 

Odsetek osób 
niepijących wcale  

piwa 
Aleksandrów 79,7% 84,1% 71,7% 
Czarnocin 73,9% 71,9% 64,1% 
Gorzkowice 84,6% 84,6% 65,8% 
Grabica 61,5% 60,3% 50,0% 
Łęki Szlacheckie 64,1% 84,6% 51,3% 
Moszczenica  74,3% 77,7% 54,7% 
Ręczno 55,0% 61,0% 43,0% 
Rozprza 86,9% 86,1% 67,1% 
Sulejów 81,5% 89,5% 71,0% 
Wola Krzysztoporska 71,3% 81,7% 54,0% 
Wolbórz 78,9% 84,4% 68,8% 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Spośród osób deklarujących, że pijają piwo mniej niż raz w miesiącu dominuje grupa osób, 
które sięgają po nie 6-10 razy w ciągu roku (54,6%). Pozostali piją je 1-5 razy do roku 
(37,9%) lub powyżej 10 razy w roku (7,5%). Z kolei wśród osób, które zadeklarowały, 
że piją piwo kilka razy w miesiącu dominują ci, którzy robią to 1-5 razy (86,0%). 
Odsetek pijących piwo 6-10 razy w miesiącu wynosi 11,8%, a tych, którzy robią to częściej 
niż 10 razy w ciągu miesiąca jest jedynie 1,7%. Wśród osób, które twierdzą, że piją piwo 
kilka razy w tygodniu 97,3% robi to maksymalnie do 5 razy. Jedynie 2,7% robi to częściej.  

W przypadku wódki lub innych alkoholi wysokoprocentowych przeważały osoby, które 
twierdzą, że spożywają je rzadziej niż raz w miesiącu. Wśród nich dominują osoby pijące 
tego typu alkohole maksymalnie 5 razy do roku (66,5%). Nie więcej niż 10 razy w roku pije 
ten alkohol 30,9% badanych, a więcej razy sięga po niego 2,7%. Osoby, 
które zadeklarowały, że piją wódkę/bimber klika razy w miesiącu najczęściej sięgają 
po niego nie więcej niż 5 razy w tym czasie (93,2%), jedynie 6,8% robi to nie częściej 
niż 10 razy. Niewielki odsetek osób przyznaje, że pija wysokoprocentowy alkohol kilka razy 
w tygodniu, ale wśród nich 90,9% robi to nie częściej niż 5 razy.  

W przypadku osób spożywających wino tylko 1 osoba zadeklarowała, że pija je kilka razy 
w tygodniu, wskazując na trzykrotne sięganie po ten trunek w tym czasie. Największy 
odsetek osób twierdzi, że pija wino mniej niż raz w miesiącu, ponadto dominują wśród 
nich osoby, które spożywają je do 5 razy (74,5%). Osób, które wskazują, że piją wino 
od 6 do 10 razy w roku było 23,5%, a tylko 2,0% wskazało, że robi to więcej niż 10 razy. 
Wśród osób, które wskazują, że piją wino kilka razy w miesiącu zdecydowana większość 
robi to nie więcej niż 5 razy (95,3%), pozostałe 4,7% robi to nie częściej niż 10 razy w tym 
okresie.  

Osoby pijące alkohol wskazują, że nie spożywają go jednorazowo w dużych ilościach. 
W przypadku alkoholi wysokoprocentowych większość respondentów twierdzi, że wypija 
co najwyżej 50 ml alkoholu (34,1%), a niemal 30% uważa, że jest to ok. 100 ml.  

Wśród osób, które pijają wino niemal połowa twierdzi, że jednorazowo spożywa ok. 100 ml 
trunku i jest to dominująca odpowiedź. Wśród innych wskazywanych podawane wartości 
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również nie były wysokie - 21,4% wypija za jednym razem ok. 50 ml wina, a 17,7% 
ok. 250 ml.  

Osoby spożywające piwo najczęściej wypijają za jednym razem ok. pół litra tego trunku 
(36,8%), ale 27,3% uważa, że jest to ok. 250 ml. Jednocześnie co dziesiąty z badanych 
zadeklarował, że jednorazowo wypija ok. litra piwa.  
Wykres  14. Ilość wypijanego jednorazowo alkoholu wg rodzaju alkoholu 

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Badani zadeklarowali, że w tygodniu poprzedzającym badania ankietowe w ogóle nie 
spożywali alkoholu. Jedynie 6,6% przyznało, że sięgnęło w tym czasie po jakiś rodzaj 
alkoholu. Wśród tych osób 68,6% piło piwo, 21,8% alkohol wysokoprocentowy, 8,6% wino,  
a 1,0% inny rodzaj alkoholu.  

Osoby, które sięgnęły po alkohol wysokoprocentowy w większości (51,4%) wypiły 
go ok. 1 litra. 2,9% zadeklarowało, że wypiło ok. 2 litrów wódki/bimbru, a 45,7% 
ok. 3 litrów. Z kolei osoby, które piły wino w niemal połowie (47,6%) zadeklarowały, że 
wypiły ok. 1 litra wina, 14,3% spożyły ok. 2 litrów, 33,3% ok. 5 litrów, a 4,8% ok. 10 litrów.  

Wśród osób, które spożywały piwo 45,7% twierdzi, że wypiły nie więcej niż 1 litr tego 
trunku, 9,1% ok. 2 litrów, 3,0% ok. 3 litrów, 2,6% ok. 4 litrów, 39,2% spożyło ok. 5 litów 
piwa, a 0,4% aż ok. 10 litrów.  

Wśród badanych zdecydowana większość w obu turach badania wskazała, że nigdy im się 
nie zdarza wypić takiej ilości alkoholu i że czuliby się po takiej dawce pijani (74,8%  
w I turze i 70,5% w II turze). Sporadycznie zdarza się to niespełna co piątemu 
respondentowi (20%). Odsetek osób, którym zdarza się nadużyć alkoholu raz w miesiącu 
bądź raz w tygodniu jest bardzo niewielki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alkohol wysokoprocentowy wino piwo

34,1

21,4

9,5

29,9

49,8

5,3

20,4 17,7

27,3

3,7 2,6 6,56,4
4,1

36,8

1,2 1,1 1,20,6 0,4
10,7

0,0 0,4 0,93,7 2,6 1,9

ok. 50 ml ok. 100 ml ok. 250 ml ok. 1/3 l ok.1/2 l ok.3/4 l ok.1 l więcej nie wiem



Twoje Serce                  Twoim Życiem 
Program Zmniejszania Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego 

 z ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia 
 
 

Realizator Projektu: Powiat Piotrkowski     Materiał dofinansowany ze środków funduszy 
www.powiat-piotrkowski.pl       Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
www. zdrowie.powiat-piotrkowski.pl      oraz budżetu państwa 
    

St
ro

na
35

 

Wykres  15. Częstotliwość upijania się  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Należy jednak zauważyć, że pomiędzy obiema turami badania ankietowego doszło 
do spadku liczby osób, które twierdzą, że nigdy nie zdarza im się wypić zbyt dużo alkoholu, 
ale wzrósł odsetek tych, którzy przyznają, że taka sytuacja ma miejsce sporadycznie 
oraz tych, którzy nie potrafią jednoznacznie ustosunkować się do tego pytania. Kobiety 
przy tym (85,3%) zdecydowanie częściej niż mężczyźni (40,3%) deklarują, że nie 
nadużywają alkoholu.  

Wpływ na tendencje do upijania się ma również poziom wykształcenia. Im wyższy stopień 
wykształcenia, tym częściej osoby deklarują, że nie wypijają tyle alkoholu, aby poczuć się 
pijanymi.  
Wykres  16. Częstotliwość upijania się a poziom wykształcenia respondentów  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Odsetek osób deklarujących, że nigdy nie zdarza im się wypić takiej ilości alkoholu, 
aby czuć się pijanymi w ramach poszczególnych gmin powiatu piotrkowskiego przedstawia 
poniższa tabela. Najwięcej osób, które przyznają, że nigdy się nie upijają pochodzi z gmin: 
Łęki Szlacheckie, Grabica i Rozprza, gdzie odsetek tego rodzaju wskazań przekracza 80% 
wszystkich uczestników badania ankietowego. Z kolei najmniej takich osób mieszka  
w gminach: Sulejów, gdzie stanowi on niespełna 45% oraz Woli Krzysztoporskiej, gdzie 
osiąga wartość 57,0%.  

I tura II tura

74,8%
70,5%

16,3% 18,0%
2,3% 2,5%0,7% 1,0%5,9% 8,0%

nigdy mi się to nie zdarza zdarza mi się to sporadycznie (kilka razy w roku)
zdarza mi się to ok. 1 raz w miesiącu zdarza mi się to ok. 1 raz w tygodniu
nie wiem/trudno powiedzieć

podstawowe zasadnicze
zawodowe

średnie wyższe

61,7% 67,9%
78,5% 81,1%

nigdy mi się to nie zdarza
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Tabela 37. Odsetek osób, które się nie upijają wg gmin  

Gmina Odsetek osób, które uważają, że nigdy się nie upijają   
Aleksandrów 76,8% 
Czarnocin 69,3% 
Gorzkowice 78,5% 
Grabica 84,6% 
Łęki Szlacheckie 87,2% 
Moszczenica 66,8% 
Ręczno 70,1% 
Rozprza 81,0% 
Sulejów 44,4% 
Wola Krzysztoporska 57,0% 
Wolbórz 65,1% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Porównanie odpowiedzi udzielonych przez respondentów w czasie 1 i 2 fali badania 
pozwala określić czy i jakie zmiany w odniesieniu do spożycia alkoholu zaszły  
w zachowaniach uczestników badania. Generalnie zaszły zmiany idące w dobrą stronę.  
I tak osoby podczas pierwszej tury badania deklarujące sporadyczne upijanie się w niemal 
połowie przypadków (45,5%) zadeklarowały, że stany upojenia już im się nie zdarzają,  
a w niewielkim stopniu (w sumie w 7,1%) zwiększyła się częstotliwość upijania się tych 
osób. Z kolei osoby, które pierwotnie wskazywały, że stan upojenia zdarza im się raz  
w miesiącu bądź raz w tygodniu zadeklarowały mniejszą częstotliwość upijania się bądź 
całkowite odstąpienie od tego rodzaju zwyczajów. Nie można zatem wykluczyć 
pozytywnego oddziaływania edukacyjnej funkcji działań projektowych. Nie zmienia tej 
oceny nawet fakt, że 13% spośród osób, które w 1 fali badania zadeklarowały, że nie 
zdarza im się upijanie, w 2 fali wskazały na sporadyczne (8,4%) lub częstsze (w sumie 1,2% 
wskazań na upijanie się 1 raz w miesiącu lub 1 raz w tygodniu) przypadki upijania się. 

Tabela 48. Zmiany w zachowaniach osób, które w 1 turze badania zadeklarowały określone zachowania  
z użyciem alkoholu – porównanie 1 i 2 tury badania. 

Częstotliwość upijania 
się zadeklarowana w 1 

turze badania 

Częstotliwość upijania się zadeklarowana w 2 turze badania 

nigdy mi się 
to nie zdarza 

zdarza mi się to 
sporadycznie 
(kilka razy w 

roku) 

zdarza mi się to 
ok. 1 raz w 
miesiącu 

zdarza mi się to 
ok. 1 raz w 
tygodniu 

nigdy mi się to nie 
zdarza 87,0% 8,4% 0,7% 0,5% 

zdarza mi się to 
sporadycznie (kilka razy 
w roku) 

45,5% 40,4% 6,1% 1,0% 

zdarza mi się to ok. 1 
raz w miesiącu 20,0% 40,0% 15,0% 5,0% 

zdarza mi się to ok. 1 
raz w tygodniu 23,5% 35,3% 23,5% 5,9% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Patrząc na zależności pomiędzy częstotliwością upijania się, a ocenami stanu zdrowia 
można zauważyć, że najbardziej wyraźne zależności występują w przypadku osób 
deklarujących relatywnie najczęstsze upijanie się. Te osoby albo częściej wskazują na zły 
stan zdrowia (1 fala badania), albo rzadziej wskazują na dobry stan zdrowia (w 2 fali 
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badania). Na pewno w przypadku osób wskazujących na rzadkie upijanie się lub nie 
upijanie się, różnice w ocenach stanu zdrowia mają charakter kosmetyczny. 

 
Tabela 19. Częstotliwość upijania się a ocena stanu zdrowia – porównanie 1 i 2 tury badania.  

Częstotliwość upijania się zadeklarowana 
w trakcie 1 fali badania 

Ocena stanu zdrowia w trakcie 1 fali badania 

dobry raczej 
dobry 

ani dobry, 
ani zły 

raczej 
zły zły 

nigdy mi się to nie zdarza 34,9% 31,6% 23,7% 7,2% 2,5% 
zdarza mi się to sporadycznie (kilka razy w 
roku) 34,3% 29,5% 26,7% 7,0% 2,5% 

zdarza mi się to ok. 1 raz w miesiącu 32,6% 37,2% 20,9% 2,3% 7,0% 
zdarza mi się to ok. 1 raz w tygodniu 27,8% 22,2% 16,7% 22,2% 11,1% 

Częstotliwość upijania się zadeklarowana 
w trakcie 2 fali badania 

Ocena stanu zdrowia w trakcie 2 fali badania 

dobry raczej 
dobry 

ani dobry, 
ani zły 

raczej 
zły zły 

nigdy mi się to nie zdarza 38,1% 35,2% 16,7% 8,2% 1,8% 
zdarza mi się to sporadycznie (kilka razy w 
roku) 34,7% 36,3% 20,5% 7,3% 1,2% 

zdarza mi się to ok. 1 raz w miesiącu 28,9% 21,1% 28,9% 18,4% 2,6% 
zdarza mi się to ok. 1 raz w tygodniu 18,2% 9,1% 63,6% 9,1% 0,0% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Podsumowując część prezentacji wyników badania odnoszących się do spożywania alkoholu 
należy podkreślić, że w licznych badaniach epidemiologicznych wykazano, że relacja 
pomiędzy konsumpcją alkoholu a ryzykiem ogólnej śmiertelności przyjmuje obraz krzywej 
U, a dla niektórych populacji i niektórych grup wiekowych obraz krzywej J. Zmniejszenie 
ryzyka wiąże się przede wszystkim ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia choroby 
niedokrwiennej serca, niedokrwiennego udaru mózgu i objawowej miażdżycy naczyń 
obwodowych u osób spożywających umiarkowane dawki alkoholu (1–2 drinki/dobę). Przy 
nadużywaniu alkoholu — powyżej 3–4 drinków/dobę — występuje zwiększone ryzyko 
nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu, udaru krwotocznego (60 g alkoholu/dobę),  
a także kardiomiopatii alkoholowej. Znane są różnorodne mechanizmy fizjologiczne 
odpowiedzialne za zmniejszanie ryzyka sercowo-naczyniowego przy umiarkowanym 
spożyciu alkoholu. Główne z nich to: zmiana profilu lipidowego (wzrost HDL), wpływ na 
układ krzepnięcia (fibrynoliza), modyfikacja procesu zapalnego (obniżenie CRP), poprawa 
insulinowrażliwości. Nie dysponujemy dziś precyzyjnie sformułowanymi zaleceniami 
dotyczącymi spożywania alkoholu opracowywanymi przez towarzystwa naukowe, tak jak to 
jest w zakresie innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Nie może dziwić ta 
ostrożność, bowiem ryzyko może przewyższać korzyści. 

Ustalono, że umiarkowane spożycie to 1 drink na dobę u kobiet i nie więcej niż 2 drinki na 
dobę u mężczyzn. Choć przez wiele lat uważano, że wino i zawarte w nim antyoksydanty 
spełniają szczególną rolę prewencyjną, nie ma dziś dobrze udokumentowanych badań 
potwierdzających tę hipotezę i powszechna jest dziś opinia, że korzyści dla układu 
sercowo-naczyniowego związane z wielokierunkowym wpływem etanolu są niezależne od 
jego źródła (wino białe i czerwone, piwo czy mocne alkohole). Wyjątkiem jest tu 
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znajdujący się w czerwonym winie resweratrol, odpowiedzialny prawdopodobnie za 
„francuski paradoks”6. 

Z całą stanowczością trzeba jednak nadmienić o szkodliwym wpływie nadmiernego 
spożycia alkoholu. Przewlekłe picie alkoholu może powodować zaburzenia regulacji 
nerwowej i humoralnej oraz zmiany strukturalne, a także stać się podłożem rozwoju 
istotnych patologii układu krążenia. Alkohol stymuluje beztlenową drogę metaboliczną,  
a przy nadużywaniu prowokuje wystąpienie zmian strukturalnych w mięśniu sercowym. 
Mogą to być: przerost i zwłóknienie mięśnia sercowego, zatory śródścienne, ogniska 
bliznowacenia, obrzęk, cechy przewlekłego procesu zapalnego. Prowadzi to do 
nieodwracalnego procesu rozwoju kardiomiopatii alkoholowej.  

                                                             
6 “Francuski paradoks” – istotna redukcja chorobowości i śmiertelności sercowo naczyniowej w 
populacji francuskiej, uzyskiwana prawdopodobnie dzięki znacznie zwiększonej konsumpcji 
czerwonego wina. 



Twoje Serce                  Twoim Życiem 
Program Zmniejszania Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego 

 z ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia 
 
 

Realizator Projektu: Powiat Piotrkowski     Materiał dofinansowany ze środków funduszy 
www.powiat-piotrkowski.pl       Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
www. zdrowie.powiat-piotrkowski.pl      oraz budżetu państwa 
    

St
ro

na
39

 

 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 
Aktywność fizyczna to jakikolwiek ruch ciała związany z kurczeniem się mięśni, 
który zwiększa wydatek energetyczny powyżej poziomu spoczynkowego7. 
Pojęcie aktywności fizycznej obejmuje wysiłek podczas uprawiania sportu, zajęcia 
podejmowane w czasie wolnym, a również takie codzienne zajęcia, jak energiczne 
chodzenie, prace domowe oraz praca zawodowa związana z wysiłkiem fizycznym. 
Aktywność fizyczna jest czynnikiem silnie wpływającym na zdrowie i jakość 
życia.  W ramach wywiadów medycznych mieszkańcy powiatu piotrkowskiego wskazywali 
na umiarkowane zainteresowanie aktywnością fizyczną. Spośród badanych, którzy pracują 
mniej niż połowa (45,3%) pokonuje zazwyczaj drogę do pracy pieszo lub rowerem.  

Regularna aktywność fizyczna obniża ryzyko wielu niepożądanych zdarzeń zdrowotnych  
w szerokim przedziale wiekowym — u osób z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego,  
u pacjentów kardiologicznych oraz u osób zdrowych, powoduje redukcję śmiertelności 
ogólnej i sercowo naczyniowej o 20–30% w modelu odpowiedzi na dawkę. Wykazano, że 
aktywność fizyczna wpływa korzystnie na wiele czynników ryzyka, takich jak: nadciśnienie 
tętnicze, cholesterol frakcji lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) i nie-HDL, masa ciała  
i cukrzyca typu 2. Dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet i wywiera działanie  
w szerokim przedziale wiekowym — od dzieciństwa do późnej starości. Siedzący tryb życia 
jest jednym z głównych czynników ryzyka wystąpienia schorzeń kardiologicznych. 
Podstawową formą zalecanej aktywności fizycznej jest (u wszystkich dorosłych w każdym 
wieku) ≥150-minutowy wysiłek o umiarkowanej intensywności tygodniowo, 75-minutowy 
intensywny, tlenowy wysiłek lub połączenie stanowiące ekwiwalent obu ww. form wysiłku8. 

Wykres  17. Struktura wieku osób, które zazwyczaj przebywają drogę do pracy (szkoły, uczelni) pieszą 
bądź rowerem  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Wśród osób pokonujących drogę do pracy pieszo lub rowerem dominują osoby w wieku  
36-40 lat (22,9%) oraz w wieku 31-35 lat (21,2%). Najrzadziej taką formę dotarcia do 

                                                             
7 EU Working Group “Sport and Health” (2008) EU Physical Activity Guidelines. Available 
at: http://ec.europa.eu/sport/what-we-
do/doc/health/pa_guidelines_4th_consolidated_draft_en.pdf 
8 Massimo F. Piepoli, Arno W. Hoes, Stefan Agewall i wsp. 2016 European Guidelines on 
cardiovascular disease prevention in clinical practice. European Heart Journal (2016) 37, 2315–2381 

II tura I tura

7,5%
11,9%

23,6%
21,2%21,0%

22,9%21,0% 20,3%
14,2%

13,0%12,7% 10,7%

38,2%
45,3%

25-30lat 31-35 lat 36-40 lat 41-45 lat 46-50 lat 51-55 lat ogółem wśród pracujących
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miejsca pracy wybierają osoby najstarsze, tj. w wieku 51-55 lat (10,7%) oraz najmłodsze  
w wieku 25-30 lat (11,9%).  

W ciągu połowy roku, która dzieliła obydwie tury badania uległ obniżeniu odsetek osób 
przebywających drogę do miejsca pracy pieszo bądź rowerem. W listopadzie odpowiedzi 
takiej udzieliło o 7,1% badanych mniej. Dostrzec można, że u osób, które stawiają 
na aktywność fizyczną w drodze do pracy ubyło w grupie 25-30-latków oraz 36-40-latków. 
W pozostałych grupach wiekowych odsetek osób wybierających ten sposób dotarcia 
do pracy nieznacznie wzrósł (od 0,7% w grupie osób w wieku 41-45 lat do 2,4% wśród osób 
w wieku 31-35 lat).  

Częściej drogę do pracy pieszo lub rowerem pokonują kobiety (65,5%) niż mężczyźni 
(34,5%). Tendencja ta pozostała niemal bez zmian w II turze badania (65,7% kobiety, 34,3% 
mężczyźni). Znacznie częściej pieszo lub rowerem do pracy docierają osoby pracujące 
dorywczo (40,6% w I turze, 49,6% w II turze), niż osoby posiadające stałą pracę (25,2%  
w I turze, 27,2% w II turze). 

Występuje również zależność pomiędzy statusem materialnym gospodarstw domowych, 
a wybieraniem formy przebywania drogi do pracy. Im niżej respondenci oceniają swój 
status materialny, tym częściej decydują się pokonać drogę pieszo lub rowerem. 
W obu turach badania wśród osób najmniej zamożnych dominowały te poruszające się 
w drodze do i z pracy pieszo bądź rowerem.  
Wykres  18. Poruszanie się pieszo do pracy (szkoły, uczelni) a ocena własnej sytuacji materialnej  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
Tabela 205. Poruszanie się pieszo do pracy (szkoły, uczelni) wg gminy zamieszkania  

Gmina  
Odsetek osób przebywających drogę do pracy pieszo lub rowerem wśród 

ogółu osób pracujących 
I tura II tura 

Aleksandrów 15,9% 8,0% 
Czarnocin 15,1% 11,5% 
Gorzkowice 29,2% 15,6% 
Grabica 5,1% 1,3% 
Łęki Szlacheckie 15,4% 35,9% 
Moszczenica  24,7% 19,6% 
Ręczno 13,0% 8,9% 
Rozprza 13,1% 9,2% 
Sulejów 18,5% 20,3% 
Wola Krzysztoporska 7,5% 12,0% 
Wolbórz 36,7% 35,3% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

II etap I etap

35,0% 10,0%32,1% 26,8%33,9% 40,5%
54,5%

70,6%

wystarcza na wszystkie wydatki i mogę odłożyć pewną sumę
wystarcza na wszystkie wydatki
wystarcza tylko na podstawowe potrzeby
nie wystarcza nawet na podstawowe potrzeby
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Najwięcej osób wybiera aktywność fizyczną w drodze do pracy wśród mieszkańców gminy 
Wolbórz, w której w obu turach utrzymał się wysoki odsetek przemieszczających się pieszo 
lub rowerem. Najmniej takich osób jest w gminie Grabica, gdzie odsetek w I turze badania 
nieznacznie przekroczył 5%, a w II turze badania uległ zmniejszeniu do nieco ponad 1%. 

W 8 z 11 gmin odsetek takich osób zmalał w II turze badania, w pozostałych wzrósł, 
a w przypadku gminy Łęki Szlacheckie był to znaczny wzrost, bo o 20,5%. 

W kontekście oceny oddziaływania projektu na zmianę prozdrowotnych postaw oraz stylu 
życia mieszkańców powiatu istotne jest porównanie odpowiedzi udzielanych przez 
respondentów w obydwu turach badania. Okazuje się, że nawet osoby pierwotnie 
wskazujące na korzystny z punktu widzenia ich zdrowia sposób docierania do pracy pieszo 
lub rowerem odstępowali od tego zwyczaju na rzecz chociażby dojazdu samochodem 
(14%). Z kolei osoby korzystające właśnie z samochodów lub komunikacji miejskiej raczej 
pozostawali przy swoich zwyczajach, ewentualnie zmieniając komunikację miejską na 
samochód. W niewielkim stopniu występował w zasadzie trend odwrotny, tj. odchodzenie 
od korzystania z pojazdów mechanicznych na rzecz roweru czy chodzenia pieszo. 
Oceniając jednak zachodzące tendencje należy mieć na uwadze wpływ czynników 
pogodowych (pór roku) oraz to, że respondenci podejmowali bądź podejmują pracę daleko 
od miejsca zamieszkania, w związku z czym samochód bądź komunikacja publiczna są 
jedynym możliwym sposobem dotarcia do pracy. Tezę tę uprawdopodabnia diagnoza stanu 
lokalnego rynku pracy, która mimochodem wynika z analizy danych. Otóż znaczna część 
respondentów pomiędzy 1 i 2 turą badania utraciła pracę. Dotyczyło to nawet co czwartej 
osoby pierwotnie wskazującej, że dociera do pracy pieszo lub rowerem. Zatrudnienie może 
mieć tu głównie charakter sezonowy (np. praca w rolnictwie w okresach wiosenno-letnich), 
stąd też zachodzi konieczność poszukiwania stałego zatrudnienia w dalszej odległości od 
miejsca zamieszkania, co z kolei implikuje środek transportu w postaci właśnie samochodu 
osobowego bądź komunikacji publicznej. 
Tabela 6. Sposób docierania do pracy (szkoły, uczelni) – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą badania.   

Sposoby docierania do 
pracy zadeklarowane w 

1 turze badania 

Sposoby docierania do pracy zadeklarowane w 2 turze badania 

chodzę pieszo lub 
jeżdżę rowerem 

dojeżdżam do 
pracy (szkoły, 

uczelni) i 
wracam 

samochodem 
osobowym 

środkami 
komunikacji 

miejskiej 

nie pracuję (nie 
uczę się) lub 

pracuję w domu 

chodzę pieszo lub jeżdżę 
rowerem 45,5% 14,0% 0,6% 39,9% 

dojeżdżam do pracy 
(szkoły, uczelni) i 
wracam samochodem 
osobowym  

4,9% 70,2% 2,0% 22,9% 

środkami komunikacji 
miejskiej  11,3% 20,8% 37,7% 30,2% 

nie pracuję (nie uczę 
się) lub pracuję w domu  9,0% 8,5% 1,2% 81,4% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Spadek osób, które wybierają aktywny sposób dotarcia do pracy w II turze badania nie jest 
zależny od liczby osób pracujących, gdyż w obu turach ich liczba była porównywalna.  
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Jak pokazują wyniki badania sposób docierania do pracy (tj. z wykorzystaniem pojazdów 
mechanicznych lub w sposób wymagający zaangażowania wysiłku fizycznego) ma niewielki 
wpływ na odczucia związane ze stanem zdrowia. Oczywiście mamy na myśli stan zdrowia 
deklarowany przez respondentów na podstawie subiektywnych kryteriów. Osoby 
poruszające się pieszo lub rowerem relatywnie częściej skarżą się nawet na zły lub raczej 
zły stan zdrowia. Wydaje się zatem, że uwarunkowań należy szukać w innych obszarach 
życia respondentów. Należy jednakże nadmienić, że w przypadku osób niepracujących lub 
pracujących w domu, odsetek wskazań na zły stan zdrowia jest relatywnie najwyższy. 
Można na tej podstawie próbować wyciągać wnioski, jednak należałoby celem uzyskania 
obiektywnego spojrzenia poddać także analizie inne parametry i zwyczaje życiowe tych 
osób. 
Tabela 22. Sposób docierania do pracy (szkoły, uczelni) a ocena stanu zdrowia – porównanie pomiędzy  
1 i 2 falą badania.   

Sposób docierania do pracy (szkoły, 
uczelni) w trakcie 1 fali badania 

Ocena stanu zdrowia w trakcie 1 fali badania 

dobry raczej 
dobry 

ani dobry, 
ani zły 

raczej 
zły zły 

chodzę pieszo lub jeżdżę rowerem 39,8% 30,8% 20,1% 7,8% 1,5% 
dojeżdżam do pracy (szkoły, uczelni) i 
wracam samochodem osobowym  41,6% 37,7% 17,6% 2,8% 0,3% 

środkami komunikacji miejskiej  32,7% 34,5% 25,5% 5,5% 1,8% 
nie pracuję (nie uczę się) lub pracuję w 
domu  31,5% 28,4% 26,1% 9,7% 4,4% 

Sposób docierania do pracy (szkoły, 
uczelni) w trakcie 2 fali badania 

Ocena stanu zdrowia w trakcie 2 fali badania 

dobry raczej 
dobry 

ani dobry, 
ani zły 

raczej 
zły zły 

chodzę pieszo lub jeżdżę rowerem 38,8% 36,5% 16,0% 7,2% 1,5% 
dojeżdżam do pracy (szkoły, uczelni) i 
wracam samochodem osobowym  46,6% 39,1% 10,9% 3,1% ,3% 

środkami komunikacji miejskiej  42,5% 20,0% 30,0% 5,0% 2,5% 
nie pracuję (nie uczę się) lub pracuję w 
domu  32,3% 33,3% 21,4% 10,2% 2,8% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Większość osób chodzących do pracy pieszo lub jeżdżących rowerem pokonanie trasy 
zajmuje mniej niż 15 minut (52,2% i 54,0%), co łącznie daje, wliczając w to drogę  
w obydwie strony, poniżej 30 minut tego typu aktywności. Ponad 30% respondentów 
przebywa tę odległość w czasie od 15 do 30 minut. Nieznacznie więcej niż 10% zajmuje to 
od 30 do 60 min, a jedynie ok. 2% powyżej godziny.  
Wykres  19. Długość czasu dotarcia do pracy (szkoły, uczelni)  
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Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
 
Tabela 23. Długość czasu dotarcia do pracy (szkoły, uczelni) wg gminy zamieszkania  

Gmina Tura 
badania 

Mniej niż 15 
minut 

Od 15 do 30 
minut 

Od 30 do 60 
minut 

Ponad 
godzinę 

Aleksandrów I 59,1% 27,3% 13,6% 0,0% 
II 43,8% 31,2% 18,7% 6,2% 

Czarnocin I 50,0% 45,5% 4,5% 0,0% 
II 63,1% 34,6% 5,3% 0,0% 

Gorzkowice I 61,5% 29,2% 9,2% 0,0% 
II 54,5% 36,4% 3,0% 6,1% 

Grabica I 0,0% 50,0% 25,0% 25,0% 
II 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 

Łęki Szlacheckie I 83,3% 16,7% 0,0% 0,0% 
II 64,3% 35,7% 0,0% 0,0% 

Moszczenica I 45,3% 44,2% 10,5% 0,0% 
II 56,7% 31,3% 9,0% 3,0% 

Ręczno I 61,5% 15,4% 15,4% 7,7% 
II 69,2% 23,1% 7,7% 0,0% 

Rozprza I 61,3% 22,6% 12,9% 3,2% 
II 60,0% 32,0% 8,0% 0,0% 

Sulejów I 31,6% 47,4% 15,8% 5,3% 
II 44,0% 32,0% 16,0% 8,0% 

Wola 
Krzysztoporska 

I 66,7% 26,7% 6,7% 0,0% 
II 46,2% 34,6% 19,2% 0,0% 

Wolbórz I 46,8% 34,0% 12,8% 6,4% 
II 48,6% 35,1% 16,2% 0,0% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Ponad 40% (zarówno w I, jak i II turze badań) mieszkańców powiatu piotrowskiego 
przynajmniej od czasu do czasu wykonuje ćwiczenia fizyczne (np. biega, jeździ 
na rowerze, pływa, gimnastykuje się) przez co najmniej 30 minut bez przerwy.  

Wykres  20. Wykonywanie ćwiczeń fizycznych przez co najmniej 30 minut bez przerwy 

I tura II tura

52,2% 54,0%

34,8%
33,1%

10,9% 10,4%2,1% 2,5%

mniej niż 15 min od 15 do 30 min powyżej 30 do 60 min ponad godzinę
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Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Zdecydowanie częściej ćwiczenia fizyczne wykonują kobiety (I tura - 46,8%; II tura – 
45,4%), niż mężczyźni (I tura - 38,3%; II tura – 32,9%). Na zainteresowanie aktywnością 
fizyczną ma wpływ poziom wykształcenia badanych – im wyższy stopień wykształcenia, 
tym większa aktywności fizyczna.  
 
 
 
 
 
 
 
Wykres  21. Wykonywanie ćwiczeń fizycznych przez co najmniej 30 minut bez przerwy a poziom 
wykształcenia  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Najczęściej ćwiczenia fizyczne wykonują osoby z wykształceniem wyższym 
(55,7% oraz 49,5%), a wraz z obniżeniem się poziomu wykształcenia spada procent osób 
aktywnych fizycznie. Najniższy był wśród osób z wykształceniem podstawowym w I turze 
badania – 41,4% oraz osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym w II turze badania – 
38,2%.  
Tabela 247. Wykonywanie ćwiczeń fizycznych przez co najmniej 30 minut bez przerwy a gmina 
zamieszkania  

Gmina  
 

Odsetek osób wykonujących ćwiczenia fizyczne przez co najmniej 
30 minut bez przerwy 

I tura II tura 
Aleksandrów 27,5% 18,1% 
Czarnocin 43,4% 42,3% 
Gorzkowice 51,1% 46,2% 
Grabica 62,8% 60,3% 
Łęki Szlacheckie 30,8% 22,5% 

I tura II tura

44,1%
41,3%

47,4%
51,4%

8,1% 7,3%

tak nie trudno powiedzieć

II etap I etap

49,5%
55,7%

43,1% 46,8%
38,2% 42,7%41,4% 41,1%

wyższe średnie zawodowe podstawowe
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Moszczenica  44,6% 39,1% 
Ręczno 54,0% 46,5% 
Rozprza 33,1% 36,4% 
Sulejów 54,5% 50,4% 
Wola Krzysztoporska 37,3% 33,3% 
Wolbórz 56,0% 71,7% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Najwyższy poziom podejmowania aktywności fizycznej obserwowany jest wśród 
mieszkańców gmin: Grabica, Wolbórz, Ręczno i Gorzkowice. Najmniejszy zaś w gminach: 
Aleksandrów, Łęki Szlacheckie i Rozprza. W ciągu pół roku, jaki upłyną pomiędzy I a II turą 
badania odsetek osób ćwiczących wzrósł jedynie w gminie Wolbórz – o 15,7 punktu 
procentowego i Rozprza – o 3,3 punktu procentowego. W pozostałych gminach zanotowano 
spadki w granicach od 1,1 (Czarnocin) do 9,4 (Aleksandrów) punktów procentowych.   

Pomiędzy obydwiema turami badania zaszły niewielkie zmiany w zakresie zwyczajów 
wykonywania ćwiczeń fizycznych. Co prawda 6 na 10 respondentów wskazujących  
w ramach pierwszego wywiadu, że wykonuje określoną porcję ćwiczeń fizycznych pozostał 
przy takim zwyczaju, to równocześnie co trzeci (34,1%) zadeklarował odstąpienie od niego. 
Dodatkowo tylko co czwarta (26,9%) spośród osób pierwotnie deklarujących 
niewykonywanie ćwiczeń fizycznych zmieniła zwyczaj na korzystny dla zdrowia. 

 
 
Tabela 25. Wykonywanie ćwiczeń fizycznych przez co najmniej 30 minut bez przerwy – porównanie 
pomiędzy 1 i 2 falą badania.   

Wykonywanie ćwiczeń fizycznych przez 
co najmniej 30 minut bez przerwy 
zadeklarowane w 1 turze badania 

Wykonywanie ćwiczeń fizycznych przez co najmniej 30 
minut bez przerwy zadeklarowane w 2 turze badania 

tak nie trudno powiedzieć 
tak 58,9% 34,1% 7,0% 
nie  26,9% 67,8% 5,3% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Częstotliwość wykonywania ćwiczeń fizycznych została zestawiona z ocenami 
respondentów odnośnie stanu własnego zdrowia. Okazuje się, że osoby wykonujące 
ćwiczenia nieznacznie lepiej oceniają swój stan zdrowia, częściej jako dobry i rzadziej 
jako zły niż osoby nie wykonujące ćwiczeń. Prawidłowości są nieco bardziej dostrzegalne  
w przypadku 2 fali badania, na co wpływ mogły mieć działania informacyjne prowadzone  
w ramach projektu i uświadamiające mieszkańcom powiatu różnego rodzaju zależności 
pomiędzy zwyczajami dnia codziennego a stanem zdrowia. Generalnie jednak różnice we 
wskazaniach nie są jednak na tyle wyraźne, aby można było na ich podstawie wnioskować 
na temat profilaktycznej skuteczności ćwiczeń fizycznych. Ponadto pewną rolę może także 
odgrywać nieświadomość respondentów odnośnie stanu zdrowia, jak również 
przyzwyczajenie do określonych zwyczajów życiowych. 
Tabela 268. Wykonywanie ćwiczeń fizycznych przez co najmniej 30 minut bez przerwy a ocena stanu 
zdrowia  – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą badania.   

Wykonywanie ćwiczeń fizycznych przez co 
najmniej 30 minut bez przerwy w trakcie 1 

fali badania 

Ocena stanu zdrowia w trakcie 1 fali badania 

dobry raczej 
dobry 

ani dobry, 
ani zły 

raczej 
zły zły 

tak 37,2% 29,6% 23,3% 7,0% 2,9% 
nie  33,7% 31,5% 23,4% 8,1% 3,3% 
Wykonywanie ćwiczeń fizycznych przez co 
najmniej 30 minut bez przerwy w trakcie 2 

fali badania 

Ocena stanu zdrowia w trakcie 2 fali badania 

dobry raczej 
dobry 

ani dobry, 
ani zły 

raczej 
zły zły 
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tak 41,1% 33,2% 17,5% 6,9% 1,3% 
nie  32,3% 36,6% 19,4% 9,1% 2,6% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Odnosząc się do częstotliwości wykonywania ćwiczeń dominującą grupą są osoby ćwiczące 
codziennie – zwłaszcza w I turze stanowiły one większość, w II turze ich liczba nieznacznie 
spadła, ale wciąż stanowią oni istotny odsetek wszystkich osób ćwiczących. Najwięcej osób 
ćwiczy, bądź codziennie, bądź raz w tygodniu. Jednak blisko 20% badanych wykonuje 
ćwiczenia nieregularnie, gdyż wskazuje na trudności w udzieleniu odpowiedzi 
o częstotliwość ćwiczeń.  
Wykres  22. Częstotliwość wykonywania ćwiczeń fizycznych  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Częściej do codziennej aktywności fizycznej przyznają się mężczyźni (26,4% w I turze, 
22,6% w II turze), niż kobiety (odpowiednio 20,0% i 21,2%). Jednak jak wskazują te dane 
wraz z upływem czasu wzrasta liczba ćwiczących kobiet, a maleje odsetek mężczyzn 
wykonujących ćwiczenia codziennie.   

W I turze badania najwięcej osób wykonujących ćwiczenia fizyczne codziennie było wśród 
mieszkańców gmin Ręczno (33,3%) i Rozprza (30,0%). W pozostałych gminach, poza gminą 
Wolbórz (13,9%), odsetek osób zażywających aktywności fizycznej każdego dnia plasował 
się w granicach 20%.  
Tabela 279. Wykonywanie ćwiczeń fizycznych codziennie a gmina zamieszkania   

Gmina  Odsetek osób wykonujących ćwiczenia fizyczne codziennie 
I tura II tura 

Aleksandrów 21,3% 9,4% 
Czarnocin 26,6% 22,2% 
Gorzkowice 19,1% 15,2% 
Grabica 22,4% 8,5% 
Łęki Szlacheckie 25,0% 22,2% 
Moszczenica  19,4% 15,0% 
Ręczno 33,3% 30,0% 
Rozprza 30,5% 27,6% 
Sulejów 20,8% 20,8% 
Wola Krzysztoporska 20,0% 43,9% 
Wolbórz 13,9% 24,4% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Porównując wyniki z I i II tury badania widać w niektórych gminach wyraźny spadek liczby 
osób ćwiczących codziennie. Spadek taki odnotowano w 8 z 11 gmin. Najwięcej osób 
wykonujących ćwiczenia każdego dnia ubyło w gminach Grabica (spadek o 13,9%) 
i Aleksandrów (spadek o 11,9%). W pozostałych gminach różnica wynosi od 4,4% do 2,8%. 

I tura II tura

21,9% 21,1%

8,7% 10,2%
17,4% 14,6%

18,8%
21,8%

8,0% 9,1%6,6% 4,6%

18,6% 18,6%

codziennie prawie każdego dnia (4-6 razy w tygodniu)
co drugi lub co trzeci dzień raz w tygodniu
2-3 razy w miesiącu kilka razy w roku lub rzadziej
trudno powiedzieć
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Jedynie w gminie Sulejów odsetek utrzymał się na tym samym poziomie. Z kolei w gminie 
Wola Krzysztoporska zanotowano największy wzrost codziennej aktywności fizycznej – 
o 23,9 punktu procentowego. Wzrost nastąpił również w gminie Wolbórz i przybrał wartość 
10,5 punktu procentowego.  
Tabela 28. Częstotliwość wykonywania ćwiczeń fizycznych – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą badania.   

Częstotliwość 
wykonywania ćwiczeń 

fizycznych 
zadeklarowana w 1 

turze badania 

Częstotliwość wykonywania ćwiczeń fizycznych zadeklarowana w 2 turze 
badania 

codziennie 
prawie 
każdego 

dnia 

co 2 lub 
co 3 
dzień 

raz w 
tygodniu 

2-3 razy 
w 

miesiącu 

kilka razy w 
roku lub 
rzadziej 

codziennie 49,6% 10,4% 14,4% 7,2% 8,8% 0,8% 

prawie każdego dnia 27,3% 30,9% 14,5% 16,4% 0,0% 0,0% 

co 2 lub co 3 dzień 13,1% 12,1% 32,7% 21,5% 9,3% 0,9% 

raz w tygodniu 11,6% 8,3% 15,7% 38,8% 9,9% 3,3% 

2-3 razy w miesiącu 5,3% 5,3% 10,5% 28,9% 23,7% 10,5% 
kilka razy w roku lub 
rzadziej 3,1% 15,6% 9,4% 31,3% 6,3% 15,6% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Podobnie jak w przypadku wyżej opisywanych zwyczajów dotyczących wykonywania 
ćwiczeń przez co najmniej 30 minut bez przerwy, tak i w przypadku deklarowanej 
częstotliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych zaszły niewielkie jedynie zmiany na 
korzyść. Niewiele osób zmieniało swoje zwyczaje zwiększając częstotliwość wykonywania 
ćwiczeń fizycznych. Relatywnie najwierniejsi swoim zwyczajom pozostawali respondenci 
wskazujący na wykonywanie codziennej dawki ćwiczeń fizycznych, bowiem aż połowa  
z nich (49,6%) powtórnie wskazała na podobną częstotliwość aktywności fizycznej.  
W przypadku pozostałych deklarowanych w 1 fali badania częstotliwości ćwiczeń 
fizycznych respondenci co najwyżej w 40% deklarowali podtrzymanie wskazanych 
częstotliwości – taki mniej więcej odsetek respondentów pozostał przy swoich zwyczajach 
w przypadku wykonywania ćwiczeń raz w tygodniu (w przypadku osób ćwiczących kilka 
razy w roku lub rzadziej podtrzymało swoje zwyczaje 15,6%, 2-3 razy w miesiącu – 23,7%, 
co 2 lub 3 dzień32,7%, a prawie każdego dnia – 30,9%). 

Wśród przyczyn braku aktywności fizycznej mieszkańcy powiatu piotrkowskiego wskazywali 
przede wszystkim na dużą aktywność fizyczną w ogóle oraz brak czasu oraz chęci. Znikome 
znaczenie w tym wypadku ma brak funduszy oraz niedostępność do właściwej 
infrastruktury.  
Wykres  23. Przyczyny niewykonywania ćwiczeń fizycznych  
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Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

W I turze respondenci wskazywali na dużą aktywność fizyczną w ogóle, jako przyczynę nie 
wykonywania ćwiczeń fizycznych (33,7%), a na drugim miejscu odnosili się do braku czasu 
(26,1%). W II turze badania kolejność ta uległa zmianie i to brak czasu okazał się główną 
przyczyną braku aktywności fizycznej (34,0%), a na drugim miejscu znalazła się duża 
aktywność w życiu codziennym (26,6%). W obu turach po 11,3% badanych uznało, 
że przeszkodą w podjęciu ćwiczeń jest ich zły stan zdrowia.  

W poszczególnych gminach dostrzegalne jest duże zróżnicowanie przyczyn, dla których ich 
mieszkańcy nie wykonują ćwiczeń fizycznych. Duża aktywność fizyczna w życiu codziennym 
jest powodem, dla którego głównie nie wykonują ćwiczeń fizycznych mieszkańcy gmin: 
Aleksandrów, Czarnocin, Łęki Szlacheckie i Ręczno, a także Moszczenica, Rozprza i 
Grabica, jednak w przypadku tych trzech gmin odpowiedź taka dominowała tylko w jednej 
turze badania.  

Brak czasu jest argumentem do niewykonywania ćwiczeń dla większości mieszkańców 
gminy Gorzkowice i Wolbórz, ale także dla gminy Moszczenica, Rozprza i Wola 
Krzysztoporska, z tym, że w tych gminach taka odpowiedź była przeważającą tylko 
w jednej turze badania. Brak chęci do ćwiczeń fizycznych to główny czynnik braku 
aktywności wśród mieszkańców gminy Sulejów, ale także Grabicy i Woli Krzysztoporskiej, 
jednak tylko w jednej turze.  

Tabela 29. Główne przyczyny niewykonywania ćwiczeń fizycznych a gmina zamieszkania  

Gmina Tura 
badania  

Brak 
czasu  

Brak 
chęci 

Zły stan 
zdrowia 

Duża aktywność fizyczna 
w ogóle 

Aleksandrów I 20,8% 13,0% 1,3% 70,1% 
II 22,6% 10,8% 4,0% 55,9% 

Czarnocin I 26,0% 27,4% 6,8% 38,4% 
II 20,0% 16,0% 8,0% 53,3% 

Gorzkowice I 41,3% 23,9% 14,1% 20,7% 
II 48,6% 24,8% 9,2% 18,3% 

Grabica I 31,0% 37,9% 13,8% 17,2% 
II 35,5% 16,1% 9,7% 38,7% 

Łęki Szlacheckie I 3,7% 14,8% 11,1% 66,7% 
II 20,7% 6,9% 17,2% 51,7% 

Moszczenica I 25,7% 28,6% 15,4% 30,3% 
II 40,2% 27,5% 15,3% 16,9% 

Ręczno I 23,8% 23,8% 7,1% 47,6% 
II 28,0% 22,0% 14,0% 34,0% 

I tura II tura

26,1%

34,0%

23,5% 24,6%

11,3% 11,3%

33,7%

26,6%

3,1% 1,2%2,2% 2,4%

brak czasu

brak chęci (nie mam takiej potrzeby)

zły stan zdrowia (choroba, inwalidztwo)

duża aktywność fizyczna w ogóle (praca
fizyczna,działka,dom itp.)

brak pieniędzy

brak dostępu do właściwej
infrastruktury (siłowni, boiska itp.)
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Rozprza I 30,0% 17,3% 11,3% 54,7% 
II 43,5% 26,8% 9,4% 18,8% 

Sulejów I 31,8% 40,9% 18,2% 2,3% 
II 33,3% 37,8% 20,0% 6,7% 

Wola 
Krzysztoporska 

I 28,6% 23,8% 14,3% 21,8% 
II 28,7% 41,8% 10,7% 18,0% 

Wolbórz I 32,4% 26,5% 20,6% 20,6% 
II 36,8% 15,8% 26,3% 15,8% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Tabela 30. Główne przyczyny niewykonywania ćwiczeń fizycznych – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą 
badania.   

Główne 
przyczyny 

niewykonywania 
ćwiczeń 

fizycznych 
zadeklarowana 

w 1 turze 
badania 

Główne przyczyny niewykonywania ćwiczeń fizycznych zadeklarowana w 2 turze 
badania 

brak 
czasu 

brak 
chęci 

(nie mam 
takiej 

potrzeby) 

zły stan 
zdrowia 

(choroba, 
inwalidztwo) 

duża 
aktywność 
fizyczna 
w ogóle 

brak 
pieniędzy 

brak dostępu 
do właściwej 
infrastruktury 

(siłowni, 
boiska itp.) 

inna 
przyczyna 

brak czasu 52,2% 25,2% 1,3% 17,6% ,6% 2,5% 1,3% 

brak chęci (nie 
mam takiej 
potrzeby) 

22,3% 45,3% 10,1% 23,0% 2,0% 0,7% 0,7% 

zły stan zdrowia 
(choroba, 
inwalidztwo) 

11,8% 23,5% 58,8% 2,9% 0,0% 4,4% 1,5% 

duża aktywność 
fizyczna w 
ogóle 

34,9% 16,7% 2,8% 46,0% 0,5% 0,9% 0,9% 

brak pieniędzy 41,2% 47,1% 0,0% 11,8% 0,0% 5,9% 0,0% 

brak dostępu do 
właściwej 
infrastruktury 
(siłowni, boiska 
itp.) 

40,0% 30,0% 20,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Jeśli chodzi o główne przyczyny niepodejmowania ćwiczeń fizycznych i ich ewolucję 
pomiędzy obydwiema falami badania, to w większości wskazywano na podobne czynniki 
zarówno w ramach 1, jak i 2 fali badania. Oczywiście pojawiały się również wśród wskazań 
respondentów inne przyczyny, w większości wiążące się z brakiem czasu, brakiem chęci 
czy wreszcie dużą aktywnością fizyczną podejmowaną przez respondentów w ogóle, np.  
w ramach pracy zawodowej. 

Podsumowując należy podkreślić, że podejście do aktywności fizycznej jest zróżnicowane 
w ramach poszczególnych gmin. W części odsetek osób aktywnych fizycznie jest znaczny, 
w innych stanowi nie wielką część przebadanych mieszkańców. Ponad 40% mieszkańców 
powiatu piotrkowskiego deklaruje, że jest aktywna fizycznie, że wykonuje różnego rodzaju 
ćwiczenia fizyczne. Różna jest jednak ich częstotliwość, jednak dominują wśród osób 
ćwiczących takie, które są aktywne codziennie i te, które ćwiczą co najmniej 
raz w tygodniu. Należy ponadto zauważyć, że wśród osób, które nie ćwiczą znaczną część 
stanowią te, które są po prostu aktywne fizycznie w ciągu dnia, ze względu na swoje 
obowiązki, pracę itp.  
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SPOSÓB ŻYWIENIA  
Sposób odżywania uwzględniający liczbę spożywanych posiłków oraz ich zawartość czy 
jakość ma istotny wpływ na zdrowie człowieka. Nawyki i preferencje żywieniowe mogą 
sprzyjać utrzymaniu dobrej kondycji i zdrowia bądź wręcz przeciwnie - stać się czynnikiem 
chorobotwórczym.  

Nawyki żywieniowe wpływają na ryzyko sercowo-naczyniowe, oddziałując m.in. na czynniki 
ryzyka, takie jak: cholesterol, ciśnienie tętnicze, masa ciała i gospodarka węglowodanowa. 
Charakterystyka zdrowej diety obejmuje: 

- Nasycone kwasy tłuszczowe powinny stanowić < 10% całkowitej energii zawartej  
w pożywieniu w wyniku zastąpienia ich wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi; 

- Kwasy nienasycone trans: możliwie jak najmniej, najlepiej nie spożywać przetworzonego 
pożywienia, i powinny stanowić < 1% całkowitej energii zawartej w pożywieniu i pochodzić 
z naturalnych źródeł;  

- < 5 g soli dziennie; 

- 30–45 g błonnika dziennie, najlepiej pochodzącego z produktów pełnoziarnistych;  

- ≥ 200 g owoców dziennie (2–3 porcji); 

- ≥ 200 g warzyw dziennie (2–3 porcji); 

- Ryby 1–2 razy/tydzień, w tym raz ryby tłuste; 

- 30 g niesolonych orzechów dziennie. 

Badanie wpływu całkowitego wzorca żywienia teoretycznie ukazuje pełen potencjał 
prewencyjny diety, gdyż dostarcza danych na temat połączonego oszacowania wpływu 
kilku korzystnych nawyków dietetycznych. Dieta śródziemnomorska zawiera wiele 
składników odżywczych i pokarmów, które omówiono wcześniej: wysokie spożycie owoców, 
warzyw, roślin strączkowych, produktów pełnoziarnistych, ryb i nienasyconych kwasów 
tłuszczowych (zwłaszcza oliwy z oliwek); umiarkowane spożycie alkoholu (w większości 
wina, najlepiej spożywanego do posiłków) i niska konsumpcja (czerwonego) mięsa, 
produktów mlecznych i nasyconych kwasów tłuszczowych. W metaanalizie prospektywnych 
badań kohortowych wykazano, że lepsze stosowanie się do diety śródziemnomorskiej wiąże 
się ze zmniejszeniem o 10% zapadalności lub śmiertelności sercowo naczyniowej. Na 
podstawie wyników badań randomizowanych u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka 
zasugerowano, że stosowanie diety śródziemnomorskiej przez 5 lat, w porównaniu z dietą 
kontrolną, wiązało się z niższym o 29% ryzykiem rozwoju schorzeń kardiologicznych910. 

Jednym z ważniejszych elementów zdrowego odżywania jest liczba spożywanych posiłków. 
Jak wskazują wyniki badań ankietowych najwięcej osób spożywa 3 zasadnicze posiłki 
dziennie (39,5% w I turze i 43,3% w II turze) oraz 4 posiłki (31,3% i 30,3%). Poniżej 20% 
badanych przyznało, że jada 5 razy dziennie (17,2% i 14,9%). Więcej niż 5 posiłków, a także 
mniej niż 3 zjada niewielka liczba badanych.  

                                                             
9 Massimo F. Piepoli, Arno W. Hoes, Stefan Agewall i wsp. 2016 European Guidelines on 
cardiovascular disease prevention in clinical practice. European Heart Journal (2016) 37, 2315–2381 
10 Estruch R, Ros E, Salas-Salvado J, i wsp. Primary prevention of cardiovascular disease with a 
Mediterranean diet. N Engl J Med 2013;368:1279 –1290 
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Wykres  24. Liczba zasadniczych posiłków spożywanych w ciągu dnia  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Porównując wyniki I i II tury badania widać wzrost odsetka osób, które jedzą 3 razy 
dziennie, ale także spadek udziału tych, które jedzą 4 i 5 posiłków.  

Wśród osób, które spożywają mniej niż 3 posiłki dziennie nieznacznie dominują mężczyźni 
(9,0%), przed kobietami (7,2%). Trzy zasadnicze posiłki dziennie zjada także więcej 
mężczyzn (49,7%), niż kobiet (40,2%). Z kolei kobiety dominują w grupie osób, które jedzą 
więcej niż 3 posiłki dziennie (52,5%), podczas gdy wśród mężczyzn robi tak 41,3%.  
Tabela 10. Liczba zasadniczych posiłków spożywana w ciągu dnia – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą 
badania.   

Liczba zasadniczych 
posiłków zadeklarowana w 

1 turze badania 

Liczba zasadniczych posiłków zadeklarowana w 2 turze badania 

1 2 3 4 5 6 >6 

1 12,0% 32,0% 36,0% 4,0% 12,0% 4,0% 0,0% 
2 4,6% 33,3% 38,0% 13,9% 8,3% 1,9% 0,0% 
3 0,7% 6,5% 55,1% 26,0% 9,7% 1,9% 0,1% 
4 0,0% 2,8% 32,6% 43,8% 16,7% 3,6% 0,4% 
5 0,4% 1,5% 17,6% 31,4% 41,8% 5,4% 1,9% 
6 2,3% 6,8% 11,4% 25,0% 27,3% 25,0% 2,3% 
>6 0,0% 0,0% 15,8% 21,1% 21,1% 26,3% 15,8% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Obserwując zmiany w zachowaniach mieszkańców powiatu piotrkowskiego uczestniczących 
w badaniu można dostrzec pewne zmiany na korzyść. Mamy bowiem generalnie do 
czynienia z korzystną sytuacją zwiększenia liczby zasadniczych posiłków spożywanych  
w ciągu dnia. W nielicznych tylko przypadkach dochodziło do ograniczenia ich liczby. 
Możemy zatem ponownie mieć do czynienia z pozytywnym oddziaływaniem działań 
projektowych. I tak spośród osób, które w 1 fali badania deklarowały spożywania 1 posiłku  
(0,9% na wykresie 27) 12% podtrzymało swoją opinię, 32% zadeklarowało zwiększenie liczy 
posiłków do 2 dziennie, 36% zwiększenie liczby posiłków do 3 dziennie etc., a pozostali do 
4 i więcej posiłków. W przypadku osób, które pierwotnie spożywały 2 posiłki dziennie 
33,3% podtrzymało swoje zwyczaje, nieliczni (4,6%) zmniejszyli częstotliwość do 4,6%, 
natomiast 38% zwiększyło liczbę spożywanych dziennie posiłków do 3, a pozostali do  
4 posiłków i więcej. Relatywnie najwierniejsi swoim zwyczajom żywieniowym byli 
respondenci, którzy spożywali 3 posiłki dziennie – w 55% podtrzymali swoje preferencje, 
w 26% zwiększyli liczbę posiłków do 4, zaś w sumie 11,7% do 5 i więcej posiłków dziennie. 

I tura II tura

0,9% 1,4%
6,6% 6,4%

39,5%

43,3%

31,3% 30,3%

17,2%
14,9%

3,8% 2,7%
0,8% 1,0%

1 posiłek 2 posiłki 3 posiłki 4 posiłki 5 posiłków 6 posiłków więcej niż 6 posiłków
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W nielicznych przypadkach ograniczyli spożywane posiłki do 2 dziennie. Osoby, które miały 
w zwyczaju jedzenie 4 posiłków dziennie w 43,8% nie zmienili zwyczajów, w 35,4% 
ograniczyli liczbę posiłków do 3 i mniej, zaś w 20,7% zwiększyli ich liczbę do 5 i więcej. 
Respondenci preferujący w trakcie 1 fali badania jedzenie 5 posiłków dziennie zachowali 
ten zwyczaj w 41,8%, w 31,4% ograniczyli liczbę posiłków do 4, w 17,6% natomiast do 3. 
Nieliczne osoby zadeklarowały 2 turze spożywanie 1 lub 2 posiłków (w sumie 1,9%) lub  
6 i więcej posiłków (7,3%). Osoby, które stosowały dietę polegającą na spożywaniu dużej 
liczby posiłków dziennie (> 6) w większości ograniczyły ich liczbę pozostając jednak przy 
spożywaniu co najmniej 3 posiłków w ciągu dnia. 

Sięgając po pieczywo uczestnicy badania wybierali przede wszystkim biały chleb 
tradycyjny (65,4%). Wśród innych gatunków chleba dość częstym wyborem (23,5%) 
był również jasny lub ciemny chleb żytni. Pozostałe rodzaje chleba nie cieszą się dużą 
popularnością wśród mieszkańców powiatu piotrkowskiego.  

Wykres  25. Rodzaje spożywanego chleba  

  
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Po tradycyjny biały chleb częściej sięgają mężczyźni (76,5%) niż kobiety (61,2%). Kobiety 
z kolei chętniej spożywają jasny lub ciemny chleb żytni (26,4%) niż mężczyźni (18,2%) oraz 
pełnoziarnisty chleb żytni - 11,4% kobiet i jedynie 3,5% mężczyzn.  

Preferencje dotyczące pieczywa wśród mieszkańców poszczególnych gmin prezentuje 
poniższa tabela, w której uwzględniono dwa najczęściej wskazywane przez respondentów 
gatunki chleba. Najwięcej osób spożywających biały chleb tradycyjny jest wśród 
mieszkańców gmin: Łęki Szlacheckie, Grabica, Sulejów i Aleksandrów. Najmniej zaś wśród 
osób z gmin: Czarnocin i Wolbórz. Wśród osób wybierających jasny lub ciemny chleb żytni 
dominują osoby z gmin: Czarnocin, Wolbórz i Wola Krzysztoporska, najmniej jest ich 
pośród przedstawicieli gmin: Grabica i Łęki Szlacheckie.  
Tabela 32. Rodzaje najczęściej spożywanego chleba wg gmin 

Gmina  Biały chleb tradycyjny Jasny lub ciemny chleb żytni 
Aleksandrów 76,1% 18,8% 
Czarnocin 56,9% 30,1% 
Gorzkowice 60,8% 23,7% 
Grabica 78,2% 9,0% 
Łęki Szlacheckie 87,2% 12,8% 
Moszczenica  63,9% 24,8% 
Ręczno 75,0% 22,0% 
Rozprza 63,7% 25,3% 
Sulejów 77,2% 17,9% 
Wola Krzysztoporska 65,7% 28,4% 
Wolbórz 56,9% 28,4% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Biały chleb, włoski

inne

Biały chleb, grube ziarno

Pełnoziarnisty chleb żytni

Jasny lub ciemny chleb żytni

Biały chleb tradycyjny

,5%

,9%

1,0%

8,7%

23,5%

65,4%
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Patrząc na zmiany jakie zaszły w zwyczajach żywieniowych respondentów odnośnie 
spożywania pieczywa można stwierdzić, że zaszły tu raczej niewielkie zmiany. I tak osoby, 
które w pierwszej fali badania zadeklarowały spożywanie jasnego lub ciemnego pieczywa 
żytniego w 49% podtrzymały swoje zwyczaje żywieniowe w tym zakresie, w 14,6% zaczęły 
spożywać pełnoziarnisty chleb żytni, a w 37,6% zmieniły swoje zwyczaje na biały chleb 
tradycyjny. Zwolennicy pieczywa żytniego pełnoziarnistego w 36,8% podtrzymali swoje 
zwyczaje, zaś w 39,4% zmienili je na jasny lub ciemny chleb żytni, a w 27,7% na tradycyjne 
białe pieczywo. Jak zostało wspomniane osoby preferujące w 1 turze badania pieczywo 
tradycyjne w 73% pozostali przy swoich upodobaniach, zaś w 20,8% zmienili je na chleb 
żytni, a w 5% na chleb żytni pełnoziarnisty. Relatywnie rzadko wybierane pieczywa (chleb 
włoski czy biały chleb gruboziarnisty) były zamieniane na białe pieczywo tradycyjne (77,8% 
wskazań w 2 fali badania).  

Tabela 33. Rodzaje najczęściej spożywanego chleba – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą badania.   

Rodzaje najczęściej 
spożywanego chleba 

zadeklarowane w 1 turze 
badania 

Rodzaje najczęściej spożywanego chleba zadeklarowane w 2 turze 
badania 

Jasny 
lub 

ciemny 
chleb 
żytni 

Pełnoziarnisty 
chleb żytni 

Biały chleb 
tradycyjny 

Biały 
chleb, 
grube 
ziarno 

Biały 
chleb, 
włoski 

inne 

Jasny lub ciemny chleb żytni 49,0% 14,6% 37,6% 0,5% 0,0% 2,2% 
Pełnoziarnisty chleb żytni 39,4% 36,8% 27,7% 1,3% 0,0% 1,9% 
Biały chleb tradycyjny 20,8% 5,0% 73,0% 1,7% 0,3% 1,0% 
Biały chleb, grube ziarno 22,2% 5,6% 77,8% 5,6% 0,0% 0,0% 
Biały chleb, włoski 0,0% 22,2% 77,8% 0,0% 0,0% 0,0% 
Inne 25,0% 25,0% 25,0% 6,3% 0,0% 18,8% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Do smarowania chleba mieszkańcy powiatu piotrkowskiego, którzy uczestniczyli w badaniu 
wybierają przede wszystkim masło (34,3%). Ale niemal równie często sięgają 
po mieszkankę masła i margaryny (27,1%) oraz margarynę roślinną (26,3%). Pozostałych 
gatunków tłuszczów do smarowania używa niewielki odsetek badanych, a 4,4% nie stosuje 
niczego.   
Wykres  26. Rodzaje tłuszczów używanych do smarowania chleba  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

W przypadku masła, czyli tłuszczu najczęściej używanego przez respondentów 
do smarowania pieczywa nie występują duże różnice w używaniu ze względu na płeć - 
niemal taki sam procent kobiet (35,0%), jak i mężczyzn (37,3%) sięga po nie. Podobnie 
sytuacja ma się w przypadku margaryny roślinnej, którą stosuje 26,9% kobiet 
i 28,5% mężczyzn. Z kolei w przypadku mieszanki masła i margaryny częściej spożywają 

Smalec

Nie używam żadnego

Margaryna o obniżonej zawartości tłuszczu

Margaryna roślinna

Mieszanka masła i margaryny

Masło

2,3%

4,4%

5,6%

26,3%

27,1%

34,3%
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ją kobiety (30,8%) niż mężczyźni (22,9%). Mężczyźni dominują w przypadku deklaracji 
używania do smarowania pieczywa smalcu oraz nie stosowania żadnego tłuszczu.  

Wykres  27. Rodzaje tłuszczów najczęściej używanych do smarowania chleba a ocena sytuacji materialnej 
gospodarstwa domowego  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Wpływ na wybór tłuszczu do smarowania pieczywa ma sytuacja finansowa gospodarstwa 
domowego respondenta. Osoby, które mają wyższe dochody częściej sięgają po masło, 
z kolei badani, których środki finansowe nie są wystarczające na zaspokojenie potrzeb 
rodziny częściej sięgają po mieszankę masła i margaryny oraz margarynę roślinną. 
Wybór zatem nie zawsze podyktowany jest jakością i walorami zdrowotnymi produktu, ale 
często jego ceną.  

Odsetek osób sięgających po masło wzrósł pomiędzy obiema turami badania w gminach: 
Czarnocin, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno i Wolbórz. Wzrost wyniósł 
od 1,3% w przypadku Grabicy do 19,7% w Łękach Szlacheckich. W pozostałych gminach 
zanotowano spadek osób, które używają masła do smarowania chleba - od 0,8% w gminie 
Sulejów do 7,3% w gminie Aleksandrów.  

Zmiany zaszły również w przypadku stosowania mieszkanki masła i margaryny. 
Procent osób używających tego rodzaju tłuszczu do smarowania pieczywa wzrósł tylko 
w dwóch gminach: Rozprza o 4,7% oraz Sulejów o 4,0%. W gminie Aleksandrów utrzymał się 
na tym samym poziomie, co w I turze. A w pozostałych ośmiu gminach zanotowano spadek 
liczy osób sięgających po ten gatunek tłuszczu do smarowania chleba - od 1,1% w gminie 
Gorzkowice do 22,3% w gminie Ręczno.  

Odsetek osób stosujących margarynę roślinną w poszczególnych gminach również zmienił 
się pomiędzy I a II turą badania, poza gminą Czarnocin, gdzie nie uległ on zmianie. 
Obniżeniu uległ jedynie w trzech gminach: Łęki Szlacheckie, Moszczenica i Sulejów – 
od 0,9% w gminie Moszczenica do 18,7% w gminie Łęki Szlacheckie. W pozostałych gminach 
nastąpił wzrost procenta osób używających margaryny roślinnej do smarowania pieczywa - 
od 2,2% w gminie Wolbórz do 23,1% w gminie Grabica.  

Margaryna o obniżonej zawartości tłuszczu jest rzadko stosowanym tłuszczem 
do smarowania chleba przez mieszkańców powiatu piotrkowskiego. W gminie Łęki 
Szlacheckie żadna osoba w obydwu turach badania nie zadeklarowała, że używa tego 
rodzaju tłuszczu. Wzrost liczby sięgających po ten rodzaj margaryny dostrzegalny jest 

Margaryna roślinna Masło Mieszanka masła i margaryny

10,0%

60,0%

20,0%17,3%

52,3%

23,4%
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34,9%
29,4%29,3% 30,4% 28,9%

wystarcza na wszystkie wydatki i mogę odłożyć pewną sumę
wystarcza na wszystkie wydatki
wystarcza tylko na podstawowe potrzeby
nie wystarcza nawet na podstawowe potrzeby
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tylko w dwóch gminach: Gorzkowice o 1,9% oraz Ręczno o 9,9%. W pozostałych gminach 
nastąpił spadek osób, które stosują ten rodzaj tłuszczu - od 0,3% w gminie Moszczenica do 
4,7% w gminie Wola Krzysztoporska.  
Tabela 34. Rodzaje tłuszczów najczęściej używanych do smarowania chleba wg gmin 

Gmina 
Tura 
badania  

Masło Mieszanka masła 
i margaryny 

Margaryna 
roślinna  

Margaryna o obniżonej 
zawartości tłuszczu  

Aleksandrów I 43,5% 26,8% 22,5% 6,5% 
II 36,2% 26,8% 34,8% 2,9% 

Czarnocin I 46,4% 22,2% 23,5% 6,5% 
II 48,3% 17,4% 23,5% 4,7% 

Gorzkowice I 36,3% 28,2% 32,5% 4,7% 
II 32,8% 27,1% 35,5% 6,6% 

Grabica I 23,1% 48,7% 17,9% 2,6% 
II 24,4% 32,1% 41,0% 0,0% 

Łęki Szlacheckie I 12,8% 38,5% 46,2% 0,0% 
II 32,5% 30,0% 27,5% 0,0% 

Moszczenica I 29,0% 30,4% 30,9% 7,4% 
II 36,4% 26,5% 30,0% 7,1% 

Ręczno I 23,0% 57,0% 14,0% 5,0% 
II 24,7% 34,7% 20,8% 14,9% 

Rozprza I 41,9% 22,9% 30,5% 1,3% 
II 36,0% 27,6% 32,9% 0,4% 

Sulejów I 33,1% 25,8% 34,7% 2,4% 
II 32,3% 29,8% 31,5% 1,6% 

Wola 
Krzysztoporska 

I 46,0% 17,3% 18,3% 10,9% 
II 44,6% 10,4% 31,6% 6,2% 

Wolbórz I 34,9% 20,2% 29,4% 10,1% 
II 41,8% 16,3% 31,6% 6,1% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Jeśli chodzi o ewolucję zwyczajów związanych z używaniem tłuszczów do smarowania 
pieczywa, to wśród osób, które zadeklarowały, że nie używają żadnych tłuszczów mamy do 
czynienia z odchodzeniem od tego nawyku na rzecz stosowania margaryny roślinnej (23,2% 
wskazań na tę zmianę), masła (25,6%) czy mieszanki masła i margaryny (14,5%).  
W kierunku tradycyjnych postaci tłuszczów do smarowania odchodziły także osoby 
deklarujące spożywanie margaryny o obniżonej zawartości tłuszczu. Tylko w 3,9% 
zaprzestali stosowania tłuszczów w ogóle, w 36,3% stosując margarynę roślinną, w 21,6% 
masło, zaś w 20,6% mieszankę margaryny i masła. Respondenci wywiadów medycznych, 
którzy wskazali w 1 fali badania na stosowanie margaryny roślinnej w 51,5% przypadków 
podtrzymali swoje opinie. W 3,8% odeszli od stosowania tłuszczów w ogóle, zaś w 4,6% 
zaczęli stosować margarynę o obniżonej zawartości tłuszczu. W pozostałych przypadkach 
zmienili rodzaje stosowanych tłuszczów na masło (22,4%) czy mieszankę margaryny i masła 
(19,5%). Jeszcze bardziej wierni swoim upodobaniem byli zwolennicy masła, którzy  
w 62,1% nie zmienili swojego nawyku żywieniowego w tym zakresie, w 22,2% przechodząc 
na stosowanie margaryny roślinnej, a 13,5% mieszanki margaryny i masła. W sumie tylko  
w 4,6% osoby te odstąpiły od spożywania tłuszczów do smarowania bądź zaczęły stosować 
margarynę o obniżonej zawartości tłuszczu. Nie zmieniło swoich preferencji także 45,5% 
osób, które wskazały, że stosują do smarowania pieczywa mieszankę margaryny i masła. 
Również w niewielkim stopniu (w sumie 9,1% wskazań) osoby te odstąpiły od stosowania 
tłuszczów bądź zaczęły używać do smarowania pieczywa margaryny o obniżonej zawartości 
tłuszczu. Przechodziły raczej do stosowania margaryny (24,%) bądź masła (22,7%). Warto 
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podkreślić, że rzadko zdarzało się przechodzenie do stosowania do smarowania pieczywa 
smalcu. Również jego zwolennicy odchodzili od stosowania tego tłuszczu na rzecz innych 
rodzajów jak: margaryna o obniżonej zawartości tłuszczu – 4,7%, margaryna roślinna – 
32,6%, masło – 3,9% czy mieszanka masła i margaryny – 23,3%.  

Tabela 35. Rodzaje tłuszczów najczęściej używanych do smarowania chleba – porównanie pomiędzy 1 i 2 
falą badania.   

Rodzaje tłuszczów 
najczęściej używanych do 

smarowania chleba 
zadeklarowane w 1 turze 

badania 

Rodzaje najczęściej spożywanego chleba zadeklarowane w 2 turze 
badania 

Nie 
używam 
żadnego 

Margaryna o 
obniżonej 
zawartości 
tłuszczu 

Margaryna 
roślinna Masło 

Mieszanka 
masła i 

margaryny 
smalec 

Nie używam żadnego 34,1% 0,0% 23,2% 25,6% 14,6% 2,4% 
Margaryna o obniżonej 
zawartości tłuszczu 3,9% 21,6% 36,3% 21,6% 20,6% 2,0% 

Margaryna roślinna 3,8% 4,6% 51,5% 22,4% 19,5% 2,3% 
Masło 1,7% 2,9% 22,2% 62,1% 13,5% 2,1% 
Mieszanka masła i 
margaryny 3,0% 6,1% 24,5% 22,7% 45,5% 0,8% 

smalec 0,0% 4,7% 32,6% 34,9% 23,3% 11,6% 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

W niemal połowie przypadków badani do smażenia używają oleju rzepakowego (47,7%) 
i jest to zdecydowanie najczęściej używany tłuszcz. Z innych używanych niespełna 
16% respondentów stosuje do obróbki termicznej potraw smalcu. Inne rodzaje tłuszczów 
są używane zdecydowanie rzadziej.  
Wykres  28. Rodzaje tłuszczów używanych do smażenia  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Uwzględniając podział na płeć kobiety częściej niż mężczyźni używają: margaryny (13,8% 
do 12,5%), masła (15,3% do 14,0%), mieszanki tłuszczów (5,4% do 4,9%), oleju rzepakowego 
(87,3% do 80,7%), oliwy z oliwek (9,8% do 5,6%). Mężczyźni z kolei częściej niż kobiety 
używają do smażenia: margaryny roślinnej (12,2% do 11,8%) i smalcu (31,9% do 26,7%), 
a także nie używają żadnego tłuszczu (1,5% do 0,8%).  

Odsetek osób używających oleju rzepakowego do smażenia utrzymuje się na bardzo 
wysokim poziomie w każdej z gmin w obu turach badania ankietowego. Warto zauważyć, 
że w I turze wszyscy respondenci z gminy Łęki Szlacheckie, a w II turze ci z gminy Grabica 
wskazali, że stosują ten rodzaj tłuszczu do smażenia.  

Inny

Nie używam żadnego

Mieszanka tłuszczów

Oliwa z oliwek

Olej kukurydziany/słonecznikowy/z pestek winogron

Margaryna roślinna

Margaryna

Masło

Smalec

Olej rzepakowy

0,5%

0,6%

2,9%

4,7%

5,1%

6,7%

7,5%

8,4%

15,9%

47,7%
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W pięciu gminach pomiędzy obiema turami badania nastąpił wzrost liczby osób, 
które smażą na oleju rzepakowym - gminy: Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Wola 
Krzysztoporska i Wolbórz - od 1,6% w gminie Wolbórz do 17,9% w gminie Grabica.  
W pozostałych sześciu gminach odsetek ten obniżył się - od 1,7% w gminie Rozprza 
do 7,5% w gminie Łęki Szlacheckie.  
Tabela 36. Rodzaje tłuszczów najczęściej używanych do smażenia wg gmin 

Gmina Tura badania  Olej rzepakowy 

Aleksandrów I 95,7% 
II 92,8% 

Czarnocin I 83,0% 
II 87,2% 

Gorzkowice I 82,4% 
II 86,8% 

Grabica I 82,1% 
II 100,0% 

Łęki Szlacheckie I 100,0% 
II 92,5% 

Moszczenica I 78,0% 
II 73,7% 

Ręczno I 94,0% 
II 90,1% 

Rozprza I 89,9% 
II 88,2% 

Sulejów I 94,4% 
II 91,1% 

Wola Krzysztoporska I 85,1% 
II 90,7% 

Wolbórz I 75,2% 
II 76,8% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

W przypadku tłuszczów używanych do smażenia również mamy do czynienia z istotnymi 
nierzadko zmianami w zakresie zwyczajów żywieniowych obserwowanych pomiędzy  
1 i 2 falą badania. Okazuje się, że tylko 11,1% osób deklarujących pierwotnie 
niestosowanie tłuszczów do smażenia zaczęło stosować tłuszcze, głównie olej rzepakowy 
(77,8%), ale także margarynę roślinną (16,7%) czy mieszankę tłuszczów (11,1%). Osoby 
preferujące w 1 fali badania margarynę w jednej czwartej (25,2%) nie zmienili zwyczajów, 
w pozostałych przypadkach zmieniając tłuszcze stosowane do smażenia głównie na olej 
rzepakowy (87,8%), ale także margarynę roślinną (16,0%), masło (11,8%), mieszankę 
tłuszczów (11,8%), w mniejszym stopniu na oliwę z oliwek (5%) czy inne rodzaje olejów 
(5%). 20,1% osób wskazujących stosowanie margaryny roślinnej pozostały przy tym 
tłuszczu, a w przypadkach, kiedy dochodziło do zmiany zamieniano go głównie na olej 
rzepakowy (82,7%). Inne zastępniki to margarynę  (15,9%), masło (18,7%), mieszanka 
tłuszczów (6,1%), smalec (21%), oliwa z oliwek (9,3% czy inne rodzaje olejów (5,1%). Masło 
jako tłuszcz do smażenia było potwierdzane w 2 turze badania jako tłuszcz do smażenia w 
29,8% przypadków. Zastępowane było podobnie jak inne tłuszcze głównie olejem 
rzepakowym (85,3%), choć jako substytut masła wymieniane były margaryny (zwykła – 
16,6% i roślinna – 8,7%), mieszanka tłuszczów (6,8%), smalec (23%), oliwa z oliwek (10,6%) 
czy inne rodzaje olejów (7,5%).  

Zwolennicy mieszanek tłuszczów pozostawali przy swoich zwyczajach w 19,8% przypadków. 
Najczęściej mieszanki były zastępowane olejem rzepakowym (86,8%), rzadziej 



Twoje Serce                  Twoim Życiem 
Program Zmniejszania Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego 

 z ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia 
 
 

Realizator Projektu: Powiat Piotrkowski     Materiał dofinansowany ze środków funduszy 
www.powiat-piotrkowski.pl       Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
www. zdrowie.powiat-piotrkowski.pl      oraz budżetu państwa 
    

St
ro

na
58

 

margarynami (zwykłą – 7,7% i roślinną – 12,1%), ale także masłem (16,5%), smalcem 
(25,3%), oliwą z oliwek (7,7%) czy innymi olejami niż rzepakowy (7,7%). 43,5% osób 
wskazujących na używanie do smażenia smalcu nie zaprzestało jego stosowania, 
zastępując go głównie podobnie jak w innych przypadkach olejem rzepakowym (82,1%). 
Inne zastępniki było stosowane rzadziej: margaryna (13,9%), margaryna roślinna (12,1%), 
masło (16,5%), mieszanki tłuszczów (8,7%), oliwa z oliwek (6,5%) czy inne oleje niż 
rzepakowy (7,5%). 

Najpopularniejszy z tłuszczów stosowanych do smażenia, czyli olej rzepakowy był 
ponownie w 2 fali badania deklarowany do stosowania w 89,2% przypadków. Margaryna 
była wskazywana w 11,2% przypadków, margaryna roślinna w 9,7%, masło w 13,0%, 
mieszanki tłuszczów w 5,8%, a w co piątym przypadku (21,5%) smalec. Mało popularna byłą 
oliwa z oliwek (6,5%) oraz inne oleje niż rzepakowy (7,5%). Rzadko stosowana oliwa  
z oliwek była albo stosowana bez zmiany (40,4% wskazań), albo zastępowana olejem 
rzepakowym (69,9%). Mało popularne były margaryny (zwykła – 8,2% i roślinna – 6,8%), ale 
też masło (24,7%), mieszanki tłuszczów (4,1%), smalec (11,6%) czy inne oleje niż 
rzepakowy (8,9%). Tłuszczami zastępującymi olej rzepakowy był głównie smalec (19,6%), 
inne oleje niż rzepakowy (19%), masło (14,6%), margaryna zwykła (11,4%), oliwa z oliwek 
(10,1%), mieszanka tłuszczów (8,9%), czy margaryna roślinna (7,6%).  

Tabela 37. Rodzaje tłuszczów najczęściej używanych do smażenia – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą 
badania.   

Rodzaje 
tłuszczów 

najczęściej 
używanych do 

smażenia 
zadeklarowane 

w 1 turze 
badania 

Rodzaje tłuszczów najczęściej używanych do smażenia zadeklarowane w 2 turze badania 

Nie 
używam 
żadnego 

Margaryna Margaryna 
roślinna Masło Mieszanka 

tłuszczów Smalec Olej 
rzepakowy 

Oliwa 
z 

oliwek 

Olej 
kukurydziany/ 
słonecznikowy/ 

z pestek 
winogron 

inny 

Nie używam 
żadnego 11,1% 0,0% 16,7% 5,6% 11,1% 0,0% 77,8% 5,6% 0,0% 0,0% 

Margaryna 2,1% 25,2% 16,0% 11,8% 11,8% 29,0% 87,8% 5,0% 5,0% 0,8% 
Margaryna 
roślinna 1,9% 15,9% 20,1% 18,7% 6,1% 21,0% 82,7% 9,3% 5,1% 0,9% 

Masło 0,8% 16,6% 8,7% 29,8% 6,8% 23,0% 85,3% 10,6% 7,5% 1,5% 
Mieszanka 
tłuszczów 0,0% 7,7% 12,1% 16,5% 19,8% 25,3% 86,8% 7,7% 7,7% 1,1% 

Smalec 0,4% 13,9% 9,9% 16,3% 8,7% 43,5% 82,1% 6,5% 7,5% 0,6% 
Olej 
rzepakowy 0,5% 11,2% 9,7% 13,0% 5,8% 21,5% 89,2% 7,4% 5,8% 0,7% 

Oliwa z oliwek 0,7% 8,2% 6,8% 24,7% 4,1% 11,6% 69,9% 40,4% 8,9% 1,4% 
Olej 
kukurydziany/ 
słonecznikowy/ 
z pestek 
winogron 

0,0% 11,4% 7,6% 14,6% 8,9% 19,6% 77,8% 10,1% 19,0% 0,6% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Istotnym czynnikiem wpływającym na zachowanie zdrowia jest spożywanie odpowiedniej 
ilości owoców, które są źródłem cennych witamin.  

Zdecydowana większość uczestników badania (93,9%) jada owoce, jednak z różną 
częstotliwością. W I turze dominując ilością był 1-2 owoce tygodniowo (27,5%), a kolejną 
1-2 porcje owoców dziennie (25,9%). Ponad 20,0% jadała owoce 3-4 razy na tydzień.  
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W II turze badania ankietowego dominującą odpowiedzią było 1-2 porcje owoców dziennie 
(25,4%), a dopiero następną 1-2 porcje na tydzień (24,7%). Można zauważyć, że zmianie 
nie uległa liczba osób, które w ogóle nie sięgają po owoce. Spadła natomiast liczba osób, 
które jedzą je 1-2 razy tygodniowo, 1-2 razy na dzień oraz 5-6 razy dziennie. Wzrosła 
zaś liczba tych, które spożywają owoce 3-4 razy i 5-6 razy w ciągu tygodnia, 3-4 porcje 
dziennie oraz bardzo nieznacznie odsetek tych, którzy jedzą je więcej niż 6 razy dziennie.  
Wykres  29. Częstotliwość spożywania owoców  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

W ogóle owoców częściej nie jadają mężczyźni (9,6%) niż kobiety (4,3%). We wszystkich 
przedziałach dotyczących częstotliwości spożywania owoców w tygodniu dominują kobiety.  

Odsetek osób spożywających owoce w trzech najpopularniejszych częstościach w podziale 
na gminy powiatu piotrkowskiego obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.  
Tabela 38. Częstotliwość spożywania owoców wg gmin  

Gmina Tura badania 1-2 porcje tyg. 3-4 porcje tyg. 1-2 porcje dziennie 

Aleksandrów I 23,9% 23,9% 27,5% 
II 8,7% 19,6% 31,2% 

Czarnocin I 17,0% 19,0% 36,6% 
II 16,8% 21,5% 32,9% 

Gorzkowice I 35,0% 21,8% 15,0% 
II 31,4% 19,9% 20,8% 

Grabica I 21,8% 21,8% 32,1% 
II 35,9% 28,2% 16,7% 

Łęki Szlacheckie I 41,0% 12,8% 17,9% 
II 15,4% 25,6% 30,8% 

Moszczenica I 29,0% 19,4% 23,8% 
II 31,1% 20,9% 20,4% 

Ręczno I 28,0% 19,0% 29,0% 
II 22,8% 19,8% 31,7% 

Rozprza I 26,7% 20,3% 30,9% 
II 17,5% 23,7% 33,7% 

Sulejów I 21,8% 23,4% 18,3% 
II 21,8% 19,4% 18,5% 

Wola Krzysztoporska I 24,3% 16,8% 34,7% 
II 26,9% 20,7% 25,4% 

Wolbórz I 38,5% 21,1% 18,3% 
II 31,3% 20,2% 24,2% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Uwzględniając największą ilość spożywanych owoców można dostrzec zmiany 
na przestrzeni obu tur badania ankietowego. w przypadku siedmiu gmin nastąpił wzrost 

I tura II tura

6,1% 6,1%

27,5%
24,7%

20,2% 21,3%

10,5%
11,0%

25,9% 25,4%

7,2%
8,9%

2,1% 1,9%0,7% 0,8%

nie jem owoców 1-2 na tydzień 3-4 na tydzień 5-6 na tydzień
1-2 dziennie 3-4 dziennie 5-6 dziennie więcej niż 6 dziennie
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odsetka osób, które sięgają po owoce co najmniej 1-2 razy dziennie - od 0,2% w gminie 
Sulejów do 12,9% w gminie Łęki Szlacheckie. W pozostałych czterech gminach zanotowano 
spadek w tym zakresie - od 3,4% w gminie Moszczenica do 15,4% w gminie Grabica. 
Poniższe zestawienie prezentuje najczęściej wskazywaną odpowiedź w II turze badania 
w każdej z gmin objętych badaniem: 
Tabela 39. Ilość spożywanych owoców wg gmin 

Gmina  Najczęściej wskazywana odpowiedź Odsetek wskazań 
Aleksandrów 1-2 dziennie 31,2% 
Czarnocin 3-4 tygodniowo 21,5% 
Gorzkowice 1-2 tygodniowo 31,4% 
Grabica 1-2 tygodniowo 35,9% 
Łęki Szlacheckie 1-2 dziennie 30,8% 
Moszczenica  1-2 tygodniowo 31,1% 
Ręczno 1-2 dziennie 31,7% 
Rozprza 1-2 dziennie 33,8% 
Sulejów 1-2 tygodniowo 21,8% 
Wola Krzysztoporska 1-2 tygodniowo 26,9% 
Wolbórz 1-2 tygodniowo 31,3% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Biorąc pod uwagę najczęściej padające odpowiedzi dotyczące ilości spożywanych owoców 
można uznać, że najczęściej sięgają po nie mieszkańcy gmin: Aleksandrów, Łęki 
Szlacheckie, Ręczno i Rozprza.  

Analizując zmiany, jakie w kwestii spożywania owoców zaszły w czasie oddzielającym 
obydwie tury badania można generalnie dostrzec zmiany na korzyść. Jest to widoczne 
zwłaszcza w przypadku osób pierwotnie deklarujących niejedzenie owoców. Te osoby tylko 
w 33,3% podtrzymały opinię, w pozostałych przypadkach wskazując na różne częstotliwości 
spożywania owoców, najczęściej w małych ilościach (1-2 porcje na tydzień – 39%), co 
jednak i tak jest postępem jeśli chodzi o strukturę diety. Co prawda część osób 
zmniejszyła częstotliwość spożywania owoców lub odeszła od tego zwyczaju, to jednak 
oceniając ten  stan rzeczy należy mieć na uwadze dostępność owoców oraz ceny owoców 
na rynku w związku z porami roku.  Dodatkowo bardzo niewielka część osób wskazywała w 
2 fali na fakt niejedzenia owoców. Odsetek ten był dodatkowo mniejszy w przypadku osób 
deklarujących pierwotnie spożywanie relatywnie większych ilości owoców, co świadczy  
o tym, że upodobania dietetyczne są względnie trwałe. 

Tabela 11. Częstotliwość spożywania owoców – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą badania.   
Częstotliwość 
spożywania 

owoców 
zadeklarowana w 1 

turze badania 

Częstotliwość spożywania owoców zadeklarowana w 2 turze badania 

nie jem 
owoców 

1-2 na 
tydzień 

3-4 na 
tydzień 

5-6 na 
tydzień 

1-2 
dziennie 

3-4 
dziennie 

5-6 
dziennie 

> niż 6 
dziennie 

nie jem owoców 33,3% 39,0% 7,6% 4,8% 10,5% 3,8% 1,0% 0,0% 
1-2 na tydzień 9,0% 41,3% 20,5% 8,8% 14,9% 3,6% 1,3% 0,6% 
3-4 na tydzień 2,5% 23,0% 32,0% 13,8% 19,4% 7,3% 1,4% 0,6% 
5-6 na tydzień 2,7% 16,4% 25,7% 18,0% 29,0% 6,0% 1,6% 0,5% 
1-2 dziennie 2,6% 15,3% 18,1% 10,1% 40,7% 10,8% 1,9% 0,4% 
3-4 dziennie 1,6% 7,0% 15,5% 10,9% 37,2% 24,0% 3,1% 0,8% 
5-6 dziennie 2,6% 7,9% 10,5% 7,9% 18,4% 34,2% 10,5% 7,9% 
więcej niż 6 
dziennie 0,0% 18,2% ,0% ,0% 9,1% 45,5% 9,1% 18,2% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
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Jeśli chodzi o ewentualną zależność pomiędzy częstotliwością zjadania owoców a ocenami 
stanu zdrowia, to najbardziej wyraźne są dostrzegane w przypadku osób, które deklarują 
relatywnie najczęstsze spożywanie owoców. I tak w zależności od tury badania nawet 8 na 
10 osób (83,3% osób deklarujących spożywanie więcej niż 6 porcji owoców dziennie w 1 fali 
badania)ocenia swój stan zdrowia co najmniej raczej dobrze. Trzeba jednak podkreślić, że 
mamy do czynienia z sytuacją, w której nawet przy mniejszych ilościach spożywanych 
owoców oceny stanu zdrowia są również dobre w jednaj czy drugiej fal badania. Trzeba 
wziąć pod uwagę, że bierzemy do analizy dane związane z odczuciami respondentów – 
krótko mówiąc czują się zdrowi wg swoich doznać, co nie oznacza, że mierząc ich poziom 
zdrowia obiektywnymi medycznymi metodami (np., wykonując badania analityczne) nie 
uzyskano by diametralnie innych wyników świadczących o potencjalnych problemach 
zdrowotnych, być może wdanej chwili nie odczuwalnych. 
Tabela 12. Częstotliwość spożywania owoców a ocena stanu zdrowia – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą 
badania.   

Częstotliwość spożywania owoców 
zadeklarowana w trakcie 1 fali badania 

Ocena stanu zdrowia w trakcie 1 fali badania 

dobry raczej 
dobry 

ani dobry, 
ani zły 

raczej 
zły zły 

nie jem owoców 32,7% 20,9% 28,2% 10,9% 7,3% 
1-2 na tydzień 32,9% 31,0% 25,0% 8,5% 2,6% 
3-4 na tydzień 37,7% 30,9% 21,0% 8,7% 1,6% 
5-6 na tydzień 33,3% 35,4% 22,2% 5,3% 3,7% 
1-2 dziennie 36,1% 29,9% 22,8% 7,7% 3,4% 
3-4 dziennie 36,4% 34,1% 22,5% 5,4% 1,6% 
5-6 dziennie 27,0% 40,5% 24,3% 5,4% 2,7% 
więcej niż 6 dziennie 58,3% 25,0% 16,7% 0,0% 0,0% 

Częstotliwość spożywania owoców 
zadeklarowana w trakcie 2 fali badania 

Ocena stanu zdrowia w trakcie 2 fali badania 

dobry raczej 
dobry 

ani dobry, 
ani zły 

raczej 
zły zły 

nie jem owoców 26,2% 36,4% 26,2% 9,3% 1,9% 
1-2 na tydzień 30,3% 39,1% 20,4% 8,3% 1,9% 
3-4 na tydzień 39,0% 35,5% 16,8% 7,0% 1,6% 
5-6 na tydzień 45,0% 30,9% 15,7% 5,8% 2,6% 
1-2 dziennie 38,7% 33,3% 18,0% 8,4% 1,6% 
3-4 dziennie 39,0% 31,8% 15,6% 9,7% 3,9% 
5-6 dziennie 37,5% 28,1% 25,0% 6,3% 3,1% 
więcej niż 6 dziennie 42,9% 7,1% 21,4% 28,6% 0,0% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
Wykres  30. Tendencja do jadania na słono  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

I tura II tura

34,0%
30,6%

57,0% 57,9%

9,0%
11,5%

tak nie trudno powiedzieć



Twoje Serce                  Twoim Życiem 
Program Zmniejszania Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego 

 z ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia 
 
 

Realizator Projektu: Powiat Piotrkowski     Materiał dofinansowany ze środków funduszy 
www.powiat-piotrkowski.pl       Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
www. zdrowie.powiat-piotrkowski.pl      oraz budżetu państwa 
    

St
ro

na
62

 

W I turze badania do jadania słono przyznało się 34,0% respondentów, jednak w II turze 
odsetek ten obniżył się do 30,6%. Oznacza to, że mniejsza liczba osób jada słono. 
Dominują jednak osoby, które unikają słonego jedzenia - w I turze stanowili oni 
57,0% badanych, a w II turze już niemal 60%.  

Potrawy częściej dosalają mężczyźni (40,9%) niż kobiety (30,7%).  

W I turze badania najwięcej osób używających często soli zamieszkiwało w gminach: 
Rozprza, Wolbórz i Ręczno, najmniej zaś takich osób było wśród uczestników badania 
z gmin: Gorzkowice, Łęki Szlacheckie i Aleksandrów. W II turze badania do gmin, w których 
było najwięcej mieszkańców lubiących dosalać spożywane posiłki było w gminach: Sulejów, 
Czarnocin i Rozprza, najmniej z kolei w gminach: Grabica i Aleksandrów.  

Pomiędzy I a II turą badania zmienił się procent osób, które jadają słono. W siedmiu 
gminach uległ on obniżeniu - od 2,0% w gminie Moszczenica do 18,0% w gminie Grabica. 
W czterech pozostałych gminach (Czarnocin, Gorzkowice, Łęki Szlacheckie i Sulejów) 
liczba takich osób wzrosła - od 1,2% w gminie Czarnocin do 5,4% w gminie Sulejów. 
Tabela 42. Dosalanie potraw wg gmin   

Gmina Tura badania  Dosalanie potraw 

Aleksandrów I 28,3% 
II 21,7% 

Czarnocin I 35,3% 
II 36,5% 

Gorzkowice I 27,8% 
II 29,1% 

Grabica I 35,9% 
II 17,9% 

Łęki Szlacheckie I 28,2% 
II 30,0% 

Moszczenica I 33,9% 
II 31,9% 

Ręczno I 37,4% 
II 29,7% 

Rozprza I 39,9% 
II 34,1% 

Sulejów I 33,1% 
II 38,5% 

Wola Krzysztoporska I 34,8% 
II 29,0% 

Wolbórz I 37,6% 
II 28,3% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Jeśli chodzi o tendencje w zakresie dosalania potraw to 57,9% osób podtrzymało swoją 
opinię z 1 fali badania, a 31,5% zmieniło nawyki w tym zakresie. Z kolei wśród osób, które 
wskazywały, że nie jadają na słono ponad trzy czwarte (75,8%) wskazało, że podtrzymuje 
tego rodzaju zwyczaje kulinarne, ale też 15,3% zaczęło jadać na słono. 

Tabela 43. Dosalanie potraw – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą badania.   
Skłonność do dosalania 

potraw zadeklarowana w 1 
turze badania 

Skłonność do dosalania potraw zadeklarowana w 2 turze 
badania 

Tak Nie Trudno powiedzieć 
Tak 57,9% 31,5% 10,6% 
Nie 15,3% 75,8% 8,9% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
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Osoby mające skłonność do dosalania potraw mają podobne odczucia odnośnie swojego 
stanu zdrowia, jak osoby, które raczej nie jadają na słono (przynajmniej wg własnych 
deklaracji). Dotyczy to stanu zarówno z 1, jak i 2 fali badania i ma podobnie jak zapewne 
w przypadku innych analizowanych zależności (np. spożywanie owoców czy aktywność 
fizyczna) związek z ugruntowaniem określonych zwyczajów życiowych, jak również 
niewielką świadomością respondentów odnośnie stanu swojego zdrowia. 

Tabela 44. Dosalanie potraw a ocena stanu zdrowia – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą badania.   

Skłonność do dosalania potraw 
zadeklarowana w trakcie 1 fali badania 

Ocena stanu zdrowia w trakcie 1 fali badania 

dobry raczej 
dobry 

ani dobry, 
ani zły 

raczej 
zły zły 

Tak 36,4% 31,4% 22,4% 7,0% 2,8% 
Nie 34,6% 30,4% 23,9% 8,3% 2,8% 

Skłonność do dosalania potraw 
zadeklarowana w trakcie 2 fali badania 

Ocena stanu zdrowia w trakcie 2 fali badania 

dobry raczej 
dobry 

ani dobry, 
ani zły 

raczej 
zły zły 

Tak 37,5% 32,6% 18,8% 9,2% 1,9% 
Nie 36,9% 35,1% 18,4% 7,6% 2,0% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Przedstawione wyniki pozostawiają wiele do życzenia w aspekcie nawyków dietetycznych 
populacji rejonu piotrkowskiego. Przeważająca grupa respondentów je dużo i rzadko  
(3 duże posiłki w ciągu doby je 39,5% badanych). Tylko 8,7% respondentów konsumuje 
chleb pełnoziarnisty i tylko co 10 osoba nie smaruje pieczywa tłuszczami lub stosuje do 
tego celu tłuszcze wzbogacane w fitosterole. Nieco lepiej wyglądają nawyki dotyczące 
stosowanych w kuchni oliw: dominuje olej rzepakowy, dostrzegany jest też olej 
słonecznikowy, kukurydziany czy oliwa z oliwek, a więc bogate w zalecane, 
jednonienasycone i wielonienasycone, kwasy tłuszczowe produkty spożywcze. Są one 
preferowane w blisko 60% gospodarstw domowych w regionie piotrkowskim. Zatrważająco 
wygląda natomiast ilość spożywanych owoców. Zalecane 200g owoców dziennie konsumuje 
tylko około 10% respondentów. Dla odmiany pozytywnie zaskakuje fakt rosnącej 
świadomości społecznej dotyczącej szkodliwego wpływu nadmiaru soli w diecie. Jest to 
szczególnie istotne u osób z nadciśnieniem tętniczym. Słonych potraw unika bowiem blisko 
60% respondentów.  
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PALENIE TYTONIU  
Palenie tytoniu jest śmiertelnym nałogiem. U osoby palącej przez całe życie 
prawdopodobieństwo zgonu z powodu palenia wynosi 50% i przeciętnie traci ona 10 lat 
życia. Palenie tytoniu jest uznaną przyczyną mnóstwa chorób i odpowiada za 50% 
wszystkich, możliwych do uniknięcia, zgonów u palaczy, z których połowę stanowią zgony  
z powodu chorób sercowo naczyniowych. Ryzyko rozwoju schorzeń kardiologicznych 
zakończonej zgonem w ciągu 10 lat jest szacunkowo 2-krotnie wyższe u palaczy tytoniu. 
Opublikowany w 2008 roku raport WHO (M-POWER) wskazuje, że epidemia tytoniowa zabija 
każdego roku na świecie 5,4 mln osób. Dane z 2000 roku wskazują, że w Polsce palenie 
tytoniu było przyczyną około 69 tys. zgonów, z czego około 43 tys. stanowiły zgony 
przedwczesne (w wieku 35–69 lat). Szacuje się, że obecnie w Polsce pali około 29% dorosłej 
populacji, czyli blisko 9 mln ludzi. 

Palenie tytoniu przyspiesza rozwój miażdżycy i nasila procesy zakrzepowe. Niekorzystnie 
oddziałuje na funkcję śródbłonka, procesy oksydacyjne, funkcję płytek krwi, fibrynolizę, 
stan zapalny, utlenianie tłuszczów i funkcję naczyniowo-ruchową. W badaniach 
eksperymentalnych wykazano całkowitą lub częściową odwracalność kilku z tych efektów  
w bardzo krótkim czasie. Konsekwencje palenia tytoniu (w tym przede wszystkim 
uszkodzenie śródbłonka i promocja powstania blaszki miażdżycowej) nie jest całkowicie 
odwracalne i dlatego osoby palące nie osiągną poziomu ryzyka sercowo naczyniowego 
właściwego dla osób nigdy niepalących. 

Ryzyko związane z paleniem wykazuje zależność dawka–odpowiedź i nie ma żadnego 
dolnego limitu dla szkodliwych efektów (w tym tzw. Okazjonalnego palenia). Znaczenie ma 
również okres palenia tytoniu – im wcześniejsza ekspozycja na dym tytoniowy tym większe 
ryzyko następstw zdrowotnych w późniejszym okresie życia. Najczęstsze jest palenie 
papierosów, ale zagrożeniem są wszystkie rodzaje tytoniu, włącznie z papierosami o małej 
zawartości substancji smolistych („łagodne” lub light), cygarami i fajką. Palenie tytoniu 
jest szkodliwe niezależnie od sposobu jego praktykowania, z paleniem fajki wodnej 
włącznie. Dym tytoniowy jest bardziej szkodliwy w przypadku wdychania go, lecz u palaczy 
twierdzących, że nie wdychają dymu (np. palacze fajek), ryzyko chorób sercowo 
naczyniowych również jest podwyższone. Zażywanie tytoniu w inny sposób niż palenie  
(np. żucie) wiąże się z niewielkim, ale statystycznie znamiennym wzrostem ryzyka zawału 
serca i udaru mózgu. 

Istnieją liczne dowody naukowe potwierdzające korzyści z zaprzestania palenia. Niektóre  
z nich są widoczne niemal natychmiast, na wystąpienie innych potrzeba czasu. Ryzyko 
schorzeń kardiologicznych u byłych palaczy mieści się między wartościami u palaczy i osób 
nigdy niepalących. Zaprzestanie palenia po zawale serca czy udarze mózgu jest 
potencjalnie najskuteczniejszym ze wszystkich środków prewencyjnych (wykazano 
zmniejszenie częstości zawałów serca 43% w porównaniu z nieprzerwanym paleniem).  
W badaniach randomizowanych również potwierdzono korzyści z zaprzestania palenia.  
W ciągu 10–15 lat ryzyko sercowo naczyniowe zbliżało się (lecz nigdy się nie równoważyło) 
do ryzyka osób nigdy niepalących11. 

                                                             
11 Kotseva K, Wood D, De Backer G, i wsp. EUROASPIRE III: a survey on the lifestyle, risk factors and 
use of cardioprotective drug therapies in coronary patients from 22 European countries. Eur J 
Cardiovasc Prev Rehabil 2009;16:121–137 
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Ponad połowa (52,4%) badanych kiedykolwiek w swoim życiu paliła tytoń w postaci 
papierosów, fajki, cygara itp. Wśród osób, które paliły tytoń dominują mężczyźni (69,5%) 
przed kobietami (44,1%). Palaczami częściej są osoby z niższym poziomem wykształcenia, 
a wraz ze wzrostem stopnia wykształcenia spada odsetek osób, które kiedykolwiek w 
swoim życiu paliły tytoń. Wśród osób z najniższym wykształceniem (podstawowe) aż 63,3% 
sięgnęło po tytoń, a wśród osób z najwyższym wykształceniem (wyższe) było to tylko 27,1% 
badanych.  

Wykres  31. Palenie tytoniu 

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Wykres  32. Palenie tytoniu wg poziomu wykształcenia respondentów  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Częściej po papierosy lub inną formę tytoniu sięgają osoby, które gorzej oceniają swoją 
sytuację materialną. Wśród osób, które deklarują, że dochody gospodarstwa domowego 
nie wystarczają nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb aż 63,6% paliła w sowim 
życiu tytoń, podczas gdy wśród osób, które deklarują, że dochody zapewniają 
im zaspokojenie wszystkich potrzeb i możliwość robienia oszczędności po papierosy 
lub inny rodzaj tytoniu sięgnęło 25,0%.  

Wykres  33. Palenie tytoniu wg oceny sytuacji materialnej gospodarstwa domowego  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Po tytoń sięgają też częściej osoby, które nie są zadowolone ze swojego życia. 
Pośród osób, które deklarują, że są w bardzo małym stopniu zadowolone ze swojego życia 

52,4%
47,6%

tak

nie

podstawowe zasadnicze zawodowe średnie wyższe

63,3% 56,5%
43,6%

27,1%

wystarcza na
wszystkie wydatki i

mogę odłożyć
pewną sumę

wystarcza na
wszystkie wydatki

wystarcza tylko na
podstawowe

potrzeby

nie wystarcza nawet
na podstawowe

potrzeby

25,0% 38,4% 51,5% 63,6%
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aż 73,5% kiedykolwiek w życiu paliła tytoń. Wraz ze wzrostem zadowolenia z życia obniża 
się odsetek osób sięgających po tytoń i wśród osób najbardziej zadowolonych wynosi 
44,3%.  
Wykres  34. Palenie tytoniu wg stopnia zadowolenia ze swojego życia  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

W poszczególnych gminach, na terenie których realizowane było badanie procent osób 
sięgających po tytoń jest różny. Rozkład ten prezentuje poniższe zestawienie 
tabelaryczne. Najmniej osób, które kiedykolwiek paliły tytoń pochodzi z gminy 
Aleksandrów, gdzie odsetek nieznacznie przekracza 30% respondentów. W gminach: 
Rozprza i Ręczno utrzymuje się on poniżej połowy badanych. Najwyższy jest zaś  
w gminach: Łęki Szlacheckie, Wola Krzysztoporska, Wolbórz i Grabica, gdzie odsetek 
przekracza 60%. 
Tabela 45. Palenie tytoniu wg gmin   

Gmina  Odsetek osób, które kiedykolwiek paliły tytoń 
Aleksandrów 32,6% 
Czarnocin 50,0% 
Gorzkowice 51,3% 
Grabica 60,3% 
Łęki Szlacheckie 64,1% 
Moszczenica  55,9% 
Ręczno 49,0% 
Rozprza 42,4% 
Sulejów 58,9% 
Wola Krzysztoporska 61,5% 
Wolbórz 60,6% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
Wykres  35. Wiek inicjacji tytoniowej  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

w bardzo dużym raczej w dużym przeciętnie raczej w małym w bardzo małym

44,3% 44,6%
55,4%

71,4% 73,5%

3,6%

29,4%

50,9%

10,9%
4,0% 1,0% 0,3%

przed 15 rokiem życia

15-17 lat

18-20 lat

21-25 lat

26-30 lat

31-40 lat

powyżej 40 roku życia
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Osoby sięgające po tytoń z reguły robią to we wczesnej młodości. Niemal 84% palących 
sięgnęło po pierwszego papierosa przed 20 urodzinami. Jedynie 5,3% zaczęło palić tytoń 
powyżej 25 roku życia. Większość osób, które kiedykolwiek paliły tytoń robiły to przez 
dłuższy czas. Najwięcej osób paliło bądź pali od 16 do 20 lat (20,0%). Znacząca część 
palaczy paliła również od 6 do 10 lat (16,3%), od 11 do 15 lat (14,5%) oraz od 21 do 25 lat 
(13,1%).  
Wykres  36. Długość palenia tytoniu w latach  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

W I turze badania niemal 60% osób, które zadeklarowały, że kiedykolwiek paliły tytoń robi 
to regularnie, codziennie. Okazjonalnie robi to 12,1%, a tylko 29,0% zaprzestała palenia. 

Wykres  37. Intensywność palenia tytoniu  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
Tabela 46. Intensywność palenia tytoniu wg gmin  

Gmina  Codziennie Okazjonalnie Nie pali 
Aleksandrów 46,7% 8,9% 44,4% 
Czarnocin 61,0% 18,2% 20,8% 
Gorzkowice 60,0% 10,8% 29,2% 
Grabica 53,2% 2,1% 44,7% 
Łęki Szlacheckie 32,0% 20,0% 48,0% 
Moszczenica  56,0% 13,3% 30,7% 
Ręczno 39,6% 8,3% 52,1% 
Rozprza 72,3% 11,9% 15,8% 
Sulejów 71,2% 6,8% 21,9% 
Wola Krzysztoporska 66,9% 14,5% 18,5% 
Wolbórz 51,5% 13,6% 34,8% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
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Odsetek palaczy12 w poszczególnych gminach prezentuje się jak w tabeli poniżej. 
Najwięcej regularnych palaczy jest w gminach: Rozprza i Sulejów, gdzie stanowią 
oni ponad 70% wszystkich osób, które kiedykolwiek sięgnęły po tytoń. Niemal 70% jest 
również w gminie Wola Krzysztoporska. Najmniej regularnie palących jest w gminach: 
Łęki Szlacheckie i Ręczno. Największy odsetek palaczy okazjonalnych jest w gminach: Łęki 
Szlacheckie i Czarnocin, najmniejszy zaś w gminie Grabica gdzie wynosi on jedynie 2,1%. 
Poniżej 10% okazjonalnych palaczy jest również w gminach: Sulejów, Ręczno  
i Aleksandrów.  
Biorąc pod uwagę szkodliwość palenia tytoniu istotne jest obserwowanie zmian  
w nawykach respondentów pod tym względem. Okazuje się, że w niewielkim stopniu 
odchodzą oni od nałogu, ponieważ tylko 4,6% osób palących codziennie zaprzestało palenia 
pomiędzy 1 i 2 falą badania. Z kolei osoby deklarujące okazjonalne palenie tytoniu 
rozpoczęły w dużym stopniu palenie regularne (51,9%), tylko w 13,5% zaprzestając palenia 
tytoniu w ogóle. Trzeba też podkreślić, że co piąta osoba, która nie paliła rozpoczęła 
palenie tytoniu regularnie (8,9%) lub okazjonalnie (10%). 

Tabela 47. Intensywność palenia tytoniu – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą badania.   
Palenie tytoniu  zadeklarowane 

w 1 turze badania 
Palenie tytoniu zadeklarowane w 2 turze badania 

Tak, codziennie Tak, okazjonalnie Nie 
Tak, codziennie 92,1% 3,3% 4,6% 
Tak, okazjonalnie 51,9% 34,6% 13,5% 
Nie 8,9% 10,0% 81,1% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Zależność pomiędzy paleniem tytoniu, a stanem zdrowia populacji jest generalnie dobrze 
rozpoznana i negatywny wpływ nałogu tytoniowego na zdrowie ludzi jest rzeczą oczywistą. 
Ciekawych wniosków w tym kontekście dostarcza porównanie odpowiedzi respondentów na 
pytania dotyczące palenia papierosów oraz oceny stanu ich zdrowia. Okazuje się bowiem, 
że z analizy zestawienie nie wynikają wnioski, zgodnie z którymi palenie papierosów w 
istotny sposób przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia. Oczywiście osoby palące 
codziennie nieznacznie rzadziej wskazują na dobry lub raczej dobry stan zdrowia i nieco 
częściej na zły lub raczej zły, tym niemniej różnice w stosunku do wskazań innych 
respondentów (np. palących okazjonalnie lub niepalących) nie są na tyle wyraźne, aby 
można było na ich podstawie wnioskować na temat szkodliwości palenia tytoniu. 

Tabela 48. Intensywność palenia tytoniu a ocena stanu zdrowia – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą badania.   

Skłonność do dosalania potraw 
zadeklarowana w trakcie 1 fali badania 

Ocena stanu zdrowia w trakcie 1 fali badania 

dobry raczej 
dobry 

ani dobry, 
ani zły 

raczej 
zły zły 

tak, codziennie 32,0% 28,9% 25,9% 9,0% 4,3% 
tak, ale okazjonalnie 35,7% 32,2% 20,0% 9,6% 2,6% 
nie 30,5% 32,4% 25,7% 8,1% 3,3% 

Skłonność do dosalania potraw 
zadeklarowana w trakcie 2 fali badania 

Ocena stanu zdrowia w trakcie 2 fali badania 

dobry raczej 
dobry 

ani dobry, 
ani zły 

raczej 
zły zły 

tak, codziennie 31,0% 33,6% 21,7% 10,2% 3,4% 
tak, ale okazjonalnie 35,4% 37,8% 20,7% 4,9% 1,2% 
nie 34,5% 33,6% 21,2% 7,5% 3,1% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

                                                             
12 Osoby, które zadeklarowały, że kiedykolwiek paliły tytoń.  
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Osoby, które zrezygnowały z palenia tytoniu jako najczęstszą przyczynę podawały 
przekonanie o szkodliwym działaniu palenia (25,6%). Ale czynnikiem podjęcia działań 
w celu zaprzestania palenia tytoniu były również życzenia rodziny (16,8%), względy 
finansowe (14,3%) oraz inne przyczyny (14,3%) wśród których główną wymienianą była 
ciąża.   
Wykres  38. Przyczyny rzucenia palenia  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Najbardziej skuteczne w kontekście przyczyn rzucania palenia, jak wynika z badań, jest 
nabycie świadomości, jak bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia jest palenie tytoniu. 
Innymi czynnikami są z kolei nacisk otoczenia i sytuacja finansowa. Niestety względy 
zdrowotne i zalecenia lekarza nie były kluczowymi przyczynami zaprzestania palenia 
tytoniu.  

Kobiety częściej niż mężczyźni wskazywali na takie czynniki wpływające na podjęcie 
decyzji o zaprzestaniu palenia, jak: obawa przed chorobą, zalecenia lekarza czy inne 
powody, co wiąże się z faktem, że za inne przyczyny podawana była głównie ciąża. 
Mężczyźni z kolei dominowali w grupie osób, która wskazywała na następujące czynniki: 
aktualne dolegliwości, życzenia rodziny, względy finansowe, zakaz palenia w miejscu 
pracy. W przypadku najczęściej wskazywanej przyczyny rzucenia palenia – przekonania 
o szkodliwym działaniu palenia – odsetek odpowiedzi mężczyzn i kobiet był do siebie 
zbliżony. 

Wśród osób, które kontynuują palenie tytoniu zdecydowana większość sięga po papierosy 
z filtrem (73,9%), a niespełna 15% po papierosy ręcznie skręcane. Inne rodzaje papierosów 
są mało popularne wśród objętych badaniem mieszkańców powiatu piotrkowskiego.  
Wykres  399. Rodzaje palonych papierosów  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
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Papierosy z filtrem częściej palą mężczyźni (79,9%), niż kobiety (69,5%). Tak samo wygląda 
zależność między płcią, a paleniem papierosów ręcznie skręcanych (17,5% mężczyzn 
i 12,4% kobiet) i bez filtra (1,0% mężczyzn i 0,6% kobiet). Kobiety z kolei chętniej sięgają 
po papierosy mentolowe (9,9% kobiet i 1,0% mężczyzn) oraz silm (8,2% kobiet 
i 0,6% mężczyzn). Najwięcej osób pali od 6 do 10 papierosów dziennie (30,8%), ale niewiele 
mniej, bo 26,5% wypala ich o 10 więcej, a więc 16-20 w ciągu doby. Niemal 20% pali 
dziennie od 1 do 5 papierosów, a niespełna 17% od 11 do 15 sztuk. Tylko 6,4% badanych 
sięga codziennie po więcej niż 20 papierosów.  

Wykres  40. Liczba palonych papierosów dziennie  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Większą ilość papierosów w ciągu dnia wypalają mężczyźni niż kobiety. Wśród kobiet 
dominującą wartością jest 6-10 sztuk dziennie, a wśród mężczyzn 16-20 papierosów. 
Kobiety dominują wśród osób, które palą od 1 do 5 papierosów w ciągu doby oraz od  
6 do 10, natomiast mężczyźni wśród pozostałych wyższych zakresów.  

Wykres  41. Ilość palonych papierosów dziennie wg płci  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Spośród osób palących w I turze rzucenie palenia w czasie do roku deklarowało 
51,5% badanych, w II turze było ich nieco mniej 45,5%. Spadła przede wszystkim liczba 
osób, które deklarują chęć rzucenia palenia w ciągu najbliższego miesiąca. Odsetek osób, 
które planują rzucić palenie nie wcześniej niż za rok jest na podobnym poziomie 
w obu pomiarach. O 3,2% wzrósł odsetek osób, które nie zamierzają rzucać palenia. 
W I turze badania stanowili oni 13,2% palaczy, a w II turze 16,4%.  
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Wykres  42. Plany dotyczące rzucenia palenia  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Plany dotyczące zaprzestania palenia papierosów wśród mieszkańców poszczególnych gmin 
są różne. Najwięcej osób planuje rzucić palenie w ciągu miesiąca w gminach: Ręczno, Wola 
Krzysztoporska, Rozprza i Aleksandrów. Najmniej zaś w gminie Grabica, gdzie nikt 
w I turze nie zadeklarował chęci rzucenia palenia w ciągu najbliższego miesiąca. 
Niski odsetek takich osób jest również w gminach: Łęki Szlacheckie i Moszczenica. Wśród 
osób planujących rzucenie palenia w ciągu najbliższego roku najwięcej mieszka 
w gminach: Łęki Szlacheckie i Rozprza. Najmniej zaś w gminach: Czarnocin i Grabica. 
Największy odsetek osób, które nie chcą rzucać palenia zamieszkuje w gminie Łęki 
Szlacheckie, najmniejszy zaś w gminach: Grabica, Gorzkowice i Wolbórz.  
Tabela 50. Plany dotyczące rzucenia palenia wg gmin  

Gmina Tura 
badania 

Rzucę palenie w ciągu 
miesiąca 

Rzucę palenie w 
ciągu roku 

Nie rzucę 
palenia 

Aleksandrów I 20,0% 28,0% 16,0% 
II 13,6% 36,4% 13,6% 

Czarnocin I 18,0% 26,2% 16,4% 
II 14,8% 32,8% 26,2% 

Gorzkowice I 17,6% 34,1% 5,9% 
II 15,3% 33,3% 11,1% 

Grabica I 0,0% 30,8% 3,8% 
II 4,5% 31,8% 18,2% 

Łęki Szlacheckie I 7,7% 61,5% 30,8% 
II 13,3% 53,3% 20,0% 

Moszczenica I 12,2% 29,5% 16,0% 
II 7,9% 25,7% 16,4% 

Ręczno I 21,7% 30,4% 17,4% 
II 12,5% 33,3% 12,5% 

Rozprza I 20,2% 45,2% 15,5% 
II 10,7% 37,3% 22,7% 

Sulejów I 19,3% 38,6% 10,5% 
II 7,8% 49,0% 11,8% 

Wola 
Krzysztoporska 

I 21,0% 38,0% 13,0% 
II 10,6% 39,4% 17,0% 

Wolbórz I 16,7% 35,7% 9,5% 
II 5,1% 38,5% 5,1% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Odsetek osób twierdzących, że rzucą palenie w ciągu miesiąca wzrósł jedynie wśród 
mieszkańców dwóch gmin: Grabica (o 4,5%) i Łęki Szlacheckie (o 5,6%). W pozostałych 
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zanotowano spadek tego typu deklaracji – od 2,3% w gminie Gorzkowice do 11,6% w gminie 
Wolbórz. W gminach Wola Krzysztoporska, Sulejów i Wolbórz spadek wyniósł ponad 10%.  
Rzucanie palenia nie jest proste, zwłaszcza dla nałogowych palaczy. Świadczą o tym także 
wyniki porównujące 1 i 2 falę badania. Tylko co czwarta osoba z tych, które planowały 
rzucić palenie podtrzymała swoje zdanie, choć trzeba też podkreślić, że pomimo 
wcześniejszych deklaracji nie udało się im odejść od nałogu. Podobny problem mają osoby, 
które wcześniej wskazywały zamiar rzucenia palenia w ciągu roku lub dłuższym okresie,  
z których część porzuciła te plany (11,4% osób zamierzających wcześniej rzucić palenie  
w ciągu 12 miesięcy oraz15,4% osób planujących taki krok w dłuższej perspektywie niż 
rok).  

Tabela 13. Plany dotyczące rzucenia palenia – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą badania.   

Plany dotyczące 
rzucenia palenia 

zadeklarowane w 1 
turze badania 

Plany dotyczące rzucenia palenia zadeklarowane w 2 turze badania 
zamierzam 

rzucić palenie 
w ciągu 

najbliższego 
miesiąca 

rozważam 
rzucenie palenia 

w ciągu 
najbliższych 12 

miesięcy 

rzucę 
palenie, ale 
nie w ciągu 
najbliższych 
12 miesięcy 

nie 
zamierzam 

rzucać 
palenia 

nie wiem 

zamierzam rzucić 
palenie w ciągu 
najbliższego miesiąca 

24,5% 38,3% 6,4% 9,6% 21,3% 

rozważam rzucenie 
palenia w ciągu 
najbliższych 12 
miesięcy 

6,7% 45,6% 9,3% 11,4% 26,9% 

rzucę palenie, ale nie 
w ciągu najbliższych 
12 miesięcy 

5,8% 28,8% 32,7% 15,4% 17,3% 

nie zamierzam rzucać 
palenia 6,4% 20,5% 6,4% 46,2% 20,5% 

nie wiem 9,1% 25,0% 5,3% 15,9% 44,7% 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Odsetek osób deklarujących rzucenie palenia przed upływem 12 miesięcy wzrósł  
w 7 z 11 gmin, największy wzrost nastąpił w gminach: Sulejów (o 10,4%) i Aleksandrów 
(o 8,4%). W gminach: Gorzkowice, Łęki Szlacheckie, Moszczenica i Rozprza zanotowano 
spadek takich deklaracji – od 0,8% w Gorzkowicach do 8,2% w Łękach Szlacheckich.  

Wykres  43. Próby rzucenia palenia  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Liczba osób, które nie planują rzucenia palenia wzrosła aż w siedmiu gminach, najbardziej 
w gminach: Grabica, Czarnocin i Rozprza. Wzrost wyniósł od 0,4% w gminie Moszczenica, 
do 14,4% w gminie Grabica. Jedynie w czterech gminach nastąpił spadek liczby osób 
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deklarujących niechęć do rzucenia palenia: Aleksandrów, Łęki Szlacheckie, Ręczno 
i Wolbórz. Spadek wyniósł od 2,4% w gminie Aleksandrów do 10,8% w gminie Łęki 
Szlacheckie. Trzeba jednak podkreślić, że aż 8 na 10 uczestników badania (80,3%), którzy 
palą papierosy, podejmowało próby rzucenia palenia.  

Tabela 51. Próby rzucenia palenia wg gmin  
Gmina  Odsetek osób, które podejmowały próby rzucenia palenia 
Aleksandrów 76,0% 
Czarnocin 76,3% 
Gorzkowice 85,4% 
Grabica 80,8% 
Łęki Szlacheckie 84,6% 
Moszczenica  79,5% 
Ręczno 87,0% 
Rozprza 82,1% 
Sulejów 89,3% 
Wola Krzysztoporska 78,0% 
Wolbórz 65,0% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

O tym, jak trudne jest odstąpienie od nałogu świadczy fakt, że część osób (40,5%) spośród 
tych, które w pierwszej turze próbowały rzucić palenie odstąpiły od tych zamiarów 
podczas badania w trakcie 2 fali wywiadów. Równocześnie tylko 17,4% osób, które 
wcześniej nie miały planów rzucenia palenia powzięły traki zamiar w drugiej turze 
badania. 

Tabela 52. Próby rzucenia palenia – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą badania.   

Próby rzucenia palenia zadeklarowane w 1 
turze badania 

Próby rzucenia palenia zadeklarowane w 2 turze 
badania 

Tak Nie 
Tak 59,5% 40,5% 
Nie 17,4% 82,6% 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Próby porzucenia nałogu tytoniowego nie były przez palaczy podejmowane zbyt często, 
gdyż 70,0% spośród nich podjęło jedynie 1-3 takie próby, a 22,0% 4-6. Jedynie 8,0% z nich 
można uznać za osoby zdeterminowane do rzucenia palenia, gdyż podejmowanych przez 
nich prób było zdecydowanie więcej.  
Wykres  44. Liczba podjętych prób rzucenia palenia – I tura  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
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Wykres  45. Ilość podjętych prób rzucenia palenia wg płci  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Kobiety podejmują więcej prób zerwania z nałogiem niż mężczyźni. Panie dominują 
we wszystkich grupach, które wskazują na podjęcie co najmniej 4 prób rzucenia palenia 
lub więcej. Mężczyźni z kolei częściej niż kobiety wskazywali na podjęcie jedynie 1-3 prób 
zerwania z nałogiem.  

Porównując liczbę podjętych prób rzucenia palenia z I i II tury badania widać nieznaczny 
wzrost liczby osób, które podjęły 4-6 próby, przy jednoczesnym spadku tych, którzy podjęli 
1-3 próby. Oznacza to, że niewielki odsetek osób w okresie pomiędzy badaniami podjęła 
dodatkowe próby zerwania z nałogiem tytoniowym. 
Wykres  46. Liczba podjętych prób rzucenia palenia – II tura  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Osoby podejmujące próby rzucenia palenia najczęściej robiły to ponad rok temu (56,0%), 
mniej odległe w czasie próby podejmowała mniejszość badanych. Okres ostatniego 
miesiąca, ostatniego półrocza i roku to czas, kiedy rzucić palenie usiłowały zbliżone liczby 
palaczy.  
Wykres  47. Czas podejmowanych prób rzucenia palenia  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
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Kobiety częściej podejmowały próby rzucenia palenia w ostatnim czasie niż mężczyźni. 
W ciągu ostatniego miesiąca przed badaniem wysiłek zerwania z nałogiem podjęło 17,9% 
kobiet i 11,0% mężczyzn, w okresie od miesiąca do pół roku 17,9% kobiet i 13,0% mężczyzn, 
pomiędzy pół roku a rokiem było to 15,2% kobiet i 11,2% mężczyzn. Natomiast do podjęcia 
ostatniej próby rzucenia palenia ponad rok temu przyznało się więcej mężczyzn (64,2%) 
niż kobiet (49,0%).  

Większość palaczy (78,8%) jest zaniepokojona szkodliwymi skutkami palenia tytoniu 
dla zdrowia. W tym aż 41,0% przyznaje, że jest bardzo zaniepokojona. Natomiast 10,9% 
to osoby niezbyt zaniepokojone, a 10,4% w ogóle się nie obawiające szkodliwego wpływu 
palenia tytoniu na ich zdrowie.  
Wykres  48. Stopień zaniepokojenia szkodliwym działaniem palenia tytoniu na zdrowie  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Wśród kobiet aż 83,3% wyraża niepokój o szkodliwy wpływ tytoniu na ich zdrowie, 
zaś wśród mężczyzn odsetek ten jest nieco niższy i wynosi 73,5%.  

Najwięcej osób zaniepokojonych szkodliwym wpływem palenia tytoniu na zdrowie 
zamieszkuje w gminach: Łęki Szlachecki, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Grabica i Rozprza, 
w których odsetek wynosi powyżej 80% respondentów, a w gminie Łęki Szlacheckie 
nieznacznie przekracza 90%. Najmniej jest ich w gminach: Ręczno i Gorzkowice, 
gdzie stanowią mniej niż 70% badanych.  
Tabela 14. Odsetek osób zaniepokojonych i niezaniepokojonych szkodliwym wpływem palenia tytoniu na 
zdrowie wg gmin 

Gmina  Odsetek osób zaniepokojonych Odsetek osób niezaniepokojonych 
Aleksandrów 76,0% 24,0% 
Czarnocin 74,1% 25,9% 
Gorzkowice 69,3% 30,7% 
Grabica 86,4% 13,6% 
Łęki Szlacheckie 90,9% 9,1% 
Moszczenica  75,0% 25,0% 
Ręczno 65,0% 35,0% 
Rozprza 86,2% 13,8% 
Sulejów 89,1% 10,9% 
Wola Krzysztoporska 87,3% 12,7% 
Wolbórz 72,5% 27,5% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Jak pokazują wyniki badania pomiędzy 1 i 2 falą badania zaszły pewne zmiany odniesieniu 
do nastawienia respondentów do kwestii nałogu tytoniowego oraz jego szkodliwości. 
Okazuje się bowiem, że tylko 53,6% osób, które pierwotnie były bardzo zaniepokojone 
szkodliwością palenia podtrzymało swoją oceną w ramach 2 fali badania. 32,8% uznało 
natomiast, że jest jedynie trochę zaniepokojonych, 8,3% niezbyt zaniepokojonych, a 5,2% 
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zupełnie nie jest zaniepokojonych. Pozytywną zmianą jest to, że w przypadku osób trochę 
zaniepokojonych aż 47,6% podtrzymało swoje zdania, a 29,4% zaczęło się bardzo niepokoić. 
11,8% natomiast oceniło, że niezbyt się o to niepokoją, a 11,2% zupełnie nie wyraziło 
zaniepokojenia. Z kolei osoby niezbyt zaniepokojone w jednej trzeciej (32%) utrzymało 
swoja opinię, natomiast ponad połowa zgłosiła bardziej restrykcyjne opinie (20% było 
bardzo zaniepokojonych, a 34% trochę zaniepokojonych), a 14% zmieniło zdanie na bardziej 
łagodne (zupełny brak zaniepokojenia).Wreszcie osoby, które w ramach 1 fali badania 
zupełnie się nie niepokoiły szkodliwością nałogu tytoniowego w 46,2% podtrzymały swoje 
zdanie, 26,9% zaczęło się bardzo niepokoić, 15,4% zaczęło się niepokoić trochę, a 11,5% 
zadeklarowało, że niezbyt się niepokoją.  

Tabela 15. Stopień zaniepokojenia szkodliwym działaniem palenia tytoniu na zdrowie – porównanie 
pomiędzy 1 i 2  falą badania.   

Stopień 
zaniepokojenia 

szkodliwym 
działaniem palenia 
tytoniu na zdrowie 
zadeklarowany w 1 

turze badania 

Stopień zaniepokojenia szkodliwym działaniem palenia tytoniu na 
zdrowie zadeklarowany w 2 turze badania 

jestem bardzo 
zaniepokojony/a 

jestem trochę 
zaniepokojony/a 

jestem niezbyt 
zaniepokojony/a 

zupełnie nie 
jestem 

zaniepokojony/a 

jestem bardzo 
zaniepokojony/a 53,6% 32,8% 8,3% 5,2% 

jestem trochę 
zaniepokojony/ 29,4% 47,6% 11,8% 11,2% 

jestem niezbyt 
zaniepokojony/a 20,0% 34,0% 32,0% 14,0% 

zupełnie nie jestem 
zaniepokojony/a 26,9% 15,4% 11,5% 46,2% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Zdecydowana większość (92,5%) uczestników badania uważa, że palenie tytoniu wywołuje 
poważne choroby. Przeciwnego zdania jest jedynie 2,5% respondentów, a 5,0% nie ma 
zdania w tym temacie.  
Wykres  49. Przekonanie o wywoływaniu poważnych chorób przez palenie tytoniu  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Największy odsetek osób zgadzających się z twierdzeniem, że palenie tytoniu powoduje 
poważne choroby pochodzi z gmin: Rozprza, Sulejów i Ręczno, gdzie wynosi 95% i więcej. 
Najmniej osób popierających tę opinię zamieszkuje w gminach: Łęki Szlacheckie 
i Aleksandrów i nie osiąga 90% wszystkich badanych. W każdej jednak spośród jedenastu 
gmin uczestniczących w badaniu ankietowym procent osób uważających, że palenie tytoniu 
jest szkodliwe dla zdrowia i powoduje poważne choroby jest bardzo wysoki.  
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Tabela 55. Odsetek osób twierdzących, że palenie tytoniu wywołuje poważne choroby wg gmin  
Gmina  Odsetek osób twierdzących, że palenie tytoniu wywołuje poważne choroby 
Aleksandrów 89,8% 
Czarnocin 91,5% 
Gorzkowice 91,5% 
Grabica 94,9% 
Łęki Szlacheckie 89,7% 
Moszczenica  90,1% 
Ręczno 95,0% 
Rozprza 96,6% 
Sulejów 95,6% 
Wola Krzysztoporska 91,5% 
Wolbórz 93,6% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

W kontekście przekonania o wywoływaniu przez palenie tytoniu poważnych chorób zaszły 
pewne zmiany. Co prawda większość osób (90,9%) uważających tak w trakcie 1 fali badania 
podtrzymała swoje zdanie, ale co ważniejsze 56,8% osób, które uważały, że palenie tytoniu 
nie wywołuje poważnych chorób zmieniło swoje zdanie. Podobna zmiana zaszła  
u zbliżonego odsetka (56,5%) osób, które wcześniej takiej wiedzy nie miały (odpowiedź 
‘nie wiem’).   

Tabela 16. Przekonanie o wywoływaniu poważnych chorób przez palenie tytoniu – porównanie pomiędzy 1 
i 2 falą badania.   

Przekonanie o wywoływaniu poważnych 
chorób przez palenie tytoniu 

zadeklarowane w 1 turze badania 

Przekonanie o wywoływaniu poważnych chorób przez 
palenie tytoniu zadeklarowane w 2 turze badania 

Tak Nie Nie wiem 
Tak 90,9% 1,5% 7,6% 
Nie 56,8% 31,8% 11,4% 
Nie wiem 56,5% 3,5% 40,0% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Spośród wskazanych jednostek chorobowych zdecydowana większość badanych uważa, 
że palenie tytoniu powoduje raka płuca (92,1%), a tylko 2,2% jest odmiennego zdania. 
Niespełna 70% respondentów jest zdania, że palenie papierosów może doprowadzić 
do ataku (zawału) serca, a niemal 60% uważa, że skutkiem palenia może być udar mózgu 
(wylew), który może prowadzić do paraliżu. Wśród osób negujących możliwość wystąpienia 
wskazanych chorób najwięcej uważa, że nałóg tytoniowy nie może doprowadzić do udaru 
mózgu (10,0%), a 7,5% nie łączy palenia tytoniu z wystąpieniem ataku serca. Niepokojący 
jest wysoki odsetek osób, które nie mają zdania zwłaszcza w kwestii udaru mózgu, jak  
i ataku serca.  

Wykres  50. Rodzaje chorób powodowanych przez palenie tytoniu  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
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58,1%
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tak nie nie wiem



Twoje Serce                  Twoim Życiem 
Program Zmniejszania Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego 

 z ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia 
 
 

Realizator Projektu: Powiat Piotrkowski     Materiał dofinansowany ze środków funduszy 
www.powiat-piotrkowski.pl       Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
www. zdrowie.powiat-piotrkowski.pl      oraz budżetu państwa 
    

St
ro

na
78

 

Częściej o możliwości wystąpienia raka płuca przekonane są osoby, które nigdy nie sięgnęły 
po papierosy, ani tytoń w innej formie (95,3%) niż te, które paliły w swoim życiu tytoń 
(89,3%). Zależność ta nie występuje w przypadku opinii na temat spowodowania ataku 
serca przez palenie tytoniu – w tym przypadku bardzo zbliżona liczba osób uważa, 
że zachorowanie jest możliwe (ok. 69,7%). Podobnie odsetki rozkładają się w przypadku 
opinii o możliwości wystąpienia udaru mózgu (ok. 58,0%).  

Respondenci oceniając szkodliwość różnego rodzaju wyrobów tytoniowych porównywali 
je do tradycyjnych papierosów. Zdecydowana większość badanych uznała, że każdy rodzaj 
wyrobów zwierających nikotynę jest tak samo szkodliwy, jak tradycyjne papierosy. Jedynie 
w przypadku e-papierosów odsetek wskazujących na równoważną szkodliwość tego 
produktu z tradycyjnymi papierosami jest na poziomie poniżej 80%.   
Wykres  51. Ocena szkodliwości różnych rodzajów wyrobów tytoniowych  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Największy odsetek osób, które uważają, że pewne rodzaje wyrobów nikotynowych 
są mniej szkodliwe niż tradycyjne papierosy wskazuje na e-papierosy (18,3%) oraz tytoń 
bezdymny, np. snus lub tytoń do żucia (13,1%).  

Wśród osób, które wskazują, że niektóre wyroby są bardziej szkodliwe niż tradycyjne 
papierosy wskazuje na cygaretki (7,9%) i e-papierosy (7,4%).  

Wyniki badań pokazują, że e-papierosy są produktem nikotynowym, który wzbudza skrajne 
reakcje, bo zarówno wśród osób oceniających wyroby bardziej i mniej szkodliwe 
od tradycyjnych papierosów dominowały te, które wskazywały na ten produkt.  

Osoby, które nigdy nie paliły tytoniu w większym stopniu oceniają szkodliwość wskazanych 
wyrobów zawierających nikotynę, jako równą z tradycyjnymi papierosami. Z kolei osoby, 

81,9% 84,5% 85,7% 85,5%
81,4% 80,9%

74,3%

12,3% 10,0% 10,3% 6,6%
12,2% 13,1%

18,3%

5,8% 5,5% 4,0%
7,9% 6,4%

6,0% 7,4%

tak samo szkodliwe, jak tradycyjne papierosy
są mniej szkodliwe w porównaniu z tradycyjnymi papierosami
są bardziej szkodliwe w porównaniu z tradycyjnymi papierosami
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które są palaczami są bardziej skłonne oceniać inne produkty nikotynowe, jak mniej bądź 
bardziej szkodliwe.  

W celu zapobiegania biernemu paleniu, a więc konieczności wdychania dymu 
papierosowego w wielu domach oraz zakładach pracy określane są zasady, które regulują 
kwestie możliwości palenia papierosów. Takie zasady zostały ustalone w 78,3% 
gospodarstw domowych, których członkowie uczestniczyli w obu turach badań 
ankietowych. W niemal 20% takie rozwiązania/ograniczenia nie zostały przyjęte.  

Wykres  52. Obowiązywanie zasad ograniczających palenie w domu 

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Bierne palenie zwiększa ryzyko chorób układu krążenia w takim samym stopniu jak palenie 
czynne, wykazuje podobną zależność dawka-odpowiedź. Palenie tytoniu przez 
współmałżonka lub narażenie w miejscu pracy zwiększa ryzyko chorób układu krążenia  
o ok. 30%. Znaczne korzyści zdrowotne wynikają ze zmniejszenia palenia tytoniu  
w środowisku. Zakazy palenia w miejscach publicznych w różnych lokalizacjach 
geograficznych prowadzą do istotnego zmniejszenia częstości zawałów serca. Tym samym 
wykształcone przez ponad 80% respondentów ograniczenia dotyczące palenia tytoniu  
w gospodarstwach domowych mają bezpośredni wpływ na ograniczenie konsekwencji 
zdrowotnych osób palących biernie. Zdecydowanie jednak niepokoi, że wciąż obecne są 
zakłady pracy, w których nie ma ograniczeń dotyczących miejsca palenia tytoniu (6,1% 
odpowiedzi) oraz że wciąż aż 16% respondentów jest narażonych na kontakt z dymem 
tytoniowym we własnym domu13. 

Na występowanie zasad ograniczających palenie tytoniu w domu częściej wskazują kobiety 
(81,2%) niż mężczyźni (72,4%). Ustalanie takich zasad jest zależne od poziomu 
wykształcenia badanych. Im wyższy stopień wykształcenia, tym częściej respondenci 
deklarowali, że w ich gospodarstwie domowym obowiązują reguły ograniczające palenie 
tytoniu. Wśród osób z wykształceniem podstawowym takie działania podjęło 
72,9% badanych, a pośród osób z wyższym wykształceniem przyznaje się do tego 
aż 90,5% respondentów.  
 
 
 
 
 
 

                                                             
13 He J, Vupputuri S, Allen K, i wsp. Passive smoking and the risk of coronary heart disease—a meta-
analysis of epidemiologic studies. N Engl J Med 1999;340:920–926 
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Wykres  53. Obowiązywanie zasad ograniczających palenie w domu a poziom wykształcenia respondentów  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
Wykres  54. Obowiązywanie zasad ograniczających palenie w domu a ocena sytuacji materialnej 
gospodarstwa domowego  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Także status materialny wpływa na podjęcie działań ograniczających palenie w domu – 
wśród osób, które dobrze oceniają swoją sytuację materialną (wystarcza im na wszystkie 
wydatki i oszczędności) 84,2% określiło zasady palenia w swoich domach, gdy wśród osób 
w najgorszej sytuacji finansowej zrobiło to tylko 70,6%.  

Zależność taka powtarza się również w przypadku oceny warunków mieszkaniowych, 
osoby oceniające je pozytywnie częściej wskazują na posiadanie zasad dotyczących palenia 
w domu (89,6%) niż te, które bardzo źle oceniają swoje warunki lokalowe (48,5%). 
Wraz z obniżaniem się stopnia zadowolenia z warunków mieszkaniowych, sukcesywnie 
obniżeniu ulega również odsetek gospodarstw domowych z określonymi normami 
dotyczącymi palenia tytoniu.  
Wykres  55. Obowiązywanie zasad ograniczających palenie w domu a ocena warunków mieszkaniowych  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
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Zasady regulujące możliwości palenia tytoniu w domu częściej określane są przez osoby, 
które nigdy nie paliły tytoniu (80,2%), niż przez te, które to robiły (76,6%). Jednak różnica 
ta nie jest wysoka, a w obu przypadkach odsetek osób posiadających takie zasady jest 
wysoka.  

Tendencja do ustalania zasad dotyczących możliwości palenia tytoniu w domu jest zależna 
także od wieku. Jest ona wyższa u osób młodszych i obniża się wraz ze wzrostem wieku 
respondentów. Najwyższa jest wśród osób w wieku 31-35 lat (83,1%), najniższa zaś u osób 
w wieku 51-55 lat (67,6%). Być może wynika to z większej świadomości osób młodych 
w zakresie szkodliwości biernego palenia dla zdrowia osób na nie narażonych.  
Wykres  56. Obowiązywanie zasad ograniczających palenie w domu a wiek respondentów  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Odsetek osób, które ustaliły zasady ograniczające palenie w swoim domu jest różny wśród 
mieszkańców poszczególnych gmin. Największy jest w gminach: Ręczno, Grabica, 
Gorzkowice, Rozprza i Czarnocin. Najmniejszy zaś w gminach: Wola Krzysztoporska 
i Wolbórz.  
Tabela 57. Obowiązywanie zasad ograniczających palenie w domu wg gmin  

Gmina Tura 
badania  

Odsetek osób, w domu których obowiązują zasady, które 
ograniczają palenie w domu 

Aleksandrów I 76,8% 
II 68,8% 

Czarnocin I 82,4% 
II 85,8% 

Gorzkowice I 82,9% 
II 84,8% 

Grabica I 84,6% 
II 48,7% 

Łęki Szlacheckie I 76,9% 
II 72,5% 

Moszczenica I 75,0% 
II 77,2% 

Ręczno I 89,9% 
II 89,1% 

Rozprza I 82,6% 
II 86,2% 

Sulejów I 79,8% 
II 76,2% 

Wola 
Krzysztoporska 

I 68,7% 
II 76,6% 

Wolbórz I 69,7% 
II 71,6% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

25-30lat 31-35 lat 36-40 lat 41-45 lat 46-50 lat 51-55 lat

81,3% 83,1% 82,0% 76,4% 71,6% 67,6%
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W przypadku pięciu gmin odsetek osób, które ustaliły sady odnoszące się do palenia 
papierosów w domu uległ obniżeniu – od 0,8% w gminie Ręczno aż do 35,9% w gminie 
Grabica. W pozostałych sześciu gminach zanotowano wzrost – od 1,9% w gminach 
Gorzkowice i Wolbórz do 7,9% w gminie Wola Krzysztoporska.  
Zasady ograniczające palenie w domu i narażanie domowników na efekt biernego palenia 
zostały podtrzymane w większości przypadków (86,3%), które zostały zadeklarowane 
podczas 1 fali badania. Z kolei wśród osób, które wówczas zadeklarowały brak tego rodzaju 
zasad, aż 47,1% stosuje takie w swoich domach. Mamy zatem do czynienia z bardzo 
wyraźną zmianą postawy wobec kwestii biernego palenia. 

Tabela 58. Obowiązywanie zasad ograniczających palenie w domu – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą 
badania.   

Obowiązywanie zasad 
ograniczających palenie w domu 
zadeklarowane w 1 turze badania 

Obowiązywanie zasad ograniczających palenie  
w domu zadeklarowane w 2 turze badania 

Tak Nie Nie wiem 
Tak 86,3% 10,8% 2,9% 
Nie 47,1% 51,1% 1,8% 
Nie wiem 57,1% 22,9% 20,0% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

W więcej niż połowie przypadków (53,3%) zasady są bardzo rygorystyczne i pozwalają 
na palenie tytoniu wyłącznie na zewnątrz, w niemal 30% palenie zabronione jest w każdym 
zamkniętym pomieszczeniu, a w niespełna 20% dopuszczane jest w niektórych, 
wyznaczonych pomieszczeniach. Ma to mi.in. związek z ograniczaniem szkodliwego 
oddziaływania tzw. biernego palenia. 
Wykres  57. Rodzaje zasad ograniczających palenie w domu  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Zasady te nie są zależne od płci respondentów, w przypadku każdej ze wskazanych zasad 
odsetek kobiet i mężczyzn, na nią wskazujących jest niemal identyczny.  
Tabela 59. Rodzaje zasad ograniczających palenie w domu – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą badania.   

Rodzaje zasad 
ograniczających palenie 

w domu zadeklarowane w 
1 turze badania 

Rodzaje zasad ograniczających palenie w domu zadeklarowane w 2 
turze badania 

Palenie jest 
zabronione w 

każdym zamkniętym 
pomieszczeniu 

Palenie jest 
dozwolone w 
niektórych 

pomieszczeniach 

Palenie jest 
dozwolone tylko na 

zewnątrz 

Palenie jest zabronione w 
każdym zamkniętym 
pomieszczeniu 

50,2% 5,6% 44,3% 

Palenie jest dozwolone w 
niektórych 18,5% 51,3% 30,2% 

28,3%

18,4%

53,3%

Palenie jest zabronione w
każdym zamkniętym
pomieszczeniu

Palenie jest dozwolone w
niektórych pomieszczeniach

Palenie jest dozwolone tylko na
zewnątrz



Twoje Serce                  Twoim Życiem 
Program Zmniejszania Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego 

 z ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia 
 
 

Realizator Projektu: Powiat Piotrkowski     Materiał dofinansowany ze środków funduszy 
www.powiat-piotrkowski.pl       Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
www. zdrowie.powiat-piotrkowski.pl      oraz budżetu państwa 
    

St
ro

na
83

 

pomieszczeniach 

Palenie jest dozwolone 
tylko na zewnątrz 26,5% 8,5% 65,0% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
Analiza opinii dotyczących rodzajów zasad ograniczających palenie w domach 
respondentów prowadzi do wniosków, że w większości przypadków uległy one zaostrzeniu. 
Pośród osób, które zadeklarowały 2 1 turze badania, że palenie jest zabronione w każdym 
zamkniętym pomieszczeniu połowa (50,2%) podtrzymała obowiązywanie tej zasady, 44,3% 
osób wskazała na możliwość palenia tylko na zewnątrz, a tylko 5,6% wspomniało  
o możliwości palenia w niektórych pomieszczeniach domowych. W przypadku osób, które 
pierwotnie wskazały na zasadę polegającą na możliwości palenia tylko w wybranych 
pomieszczeniach 51,3% potwierdziło utrzymanie zasady, a pozostałe osoby wskazały na 
wprowadzenie bardziej restrykcyjnych zasad (18,5% mieszka w domach, gdzie zabrania się 
palenia w zamkniętych pomieszczeniach, a 30,2% dopuszcza tylko palenie za zewnątrz). 
Jedyna negatywna zmiana zaszła w przypadku osób, które w 1 fali badania zadeklarowały, 
że w ich domach dopuszcza się tylko palenie na zewnątrz. Tyko dwie trzecie spośród niech 
(65%) podtrzymało tę zasadę, 26,5% zabrania palenia w każdym zamkniętym 
pomieszczeniu, a 8,5% zezwala na palenie tylko w wybranych pomieszczeniach. 

W wielu zakładach pracy również wprowadzono zasady regulujące palenie tytoniu. 
Respondenci, którzy pracują w większości (57,9%) wskazywali, że palenie w ich miejscu 
pracy jest zabronione we wszystkich zamkniętych pomieszczeniach. W 23,5% miejscach 
pracy palenie możliwe jest tylko w niektórych, określonych pomieszczeniach zamkniętych. 
Zaś w 6,1% można palić w każdym miejscu. Należy pamiętać, że każdy zakład i rodzaj 
pracy rządzi się swoimi specyficznymi prawami – w niektórych zakładach obowiązuje 
całkowity zakaz palenia, bądź są specjalnie wyznaczone do tego pomieszczenia – palarnie. 
Jednak w przypadku pracy na wolnym powietrzu bądź specyficznych przedsiębiorstwach 
możliwym jest, że pracownicy mają możliwość palenia papierosów wszędzie, w każdym 
miejscu.  
Wykres  58. Rodzaje zasad ograniczających palenie w miejscu pracy  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Podobnie jak w domu, tak i w przypadku zasad obowiązujących w pracy zaszły pewne 
zmiany pomiędzy 1 i 2 falą badania. Na wstępie trzeba wskazać, że część osób  
w międzyczasie przestała pracować, a spośród tych, które podczas 1 fali badania nie 
pracowała tylko część podjęła pracę (w sumie około 16,4%). Pozytywną zmianą jest 
natomiast na pewno ta, że w przypadku osób, które pracują w miejscach, gdzie dozwolone 

6,1%

23,5%

57,9%

12,5% palenie jest dozwolone w każdym
miejscu

palenie jest dozwolone tylko w
niektórych pomieszczeniach
zamkniętych

palenie jest zabronione we wszystkich
pomieszczeniach zamkniętych

nie wiem
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było pierwotnie palenie w każdy miejscu wprowadzono pewne ograniczenia, jak chociażby 
możliwość palenia w niektórych pomieszczeniach (18,4%) czy zakaz palenia we wszystkich 
zamkniętych pomieszczeniach (18,4%). W sytuacji, kiedy zadeklarowana została zasada, że 
palenie jest dozwolone w niektórych pomieszczeniach, 26,4% respondentów podtrzymało 
jej obowiązywanie, 38,2% wskazało, że palenie jest dozwolone w niektórych 
pomieszczeniach zamkniętych, a tylko 4,9% wskazało na rozluźnienie zasad i możliwość 
palenia w każdym miejscu. Wreszcie w przypadku wcześniej zadeklarowanego zakazu 
palenia we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych w 52,1% zasada nadal obowiązywała, 
a w niespełna 14% rozluźniono ograniczenia (3,3% na możliwość palenia w każdym miejscu i 
10,3% wskazań na możliwość tylko w niektórych pomieszczeniach zamkniętych). 
 
Tabela 60. Rodzaje zasad ograniczających palenie w miejscu pracy – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą 
badania.   

Rodzaje zasad 
ograniczających 

palenie w miejscu 
pracy 

zadeklarowane w 1 
turze badania 

Rodzaje zasad ograniczających palenie w miejscu pracy zadeklarowane w 
2 turze badania 

palenie jest 
dozwolone w 

każdym 
miejscu 

palenie jest 
dozwolone tylko 

w niektórych 
pomieszczeniach 

zamkniętych 

palenie jest 
zabronione we 

wszystkich 
pomieszczeniach 

zamkniętych 

nie 
pracuję 

nie 
wiem 

Palenie jest 
dozwolone w 
każdym miejscu 

23,7% 18,4% 18,4% 28,9% 10,5% 

Palenie jest tylko w 
niektórych 
pomieszczeniach 
zamkniętych 

4,9% 38,2% 26,4% 23,6% 6,9% 

Palenie jest 
zabronione we 
wszystkich 
pomieszczeniach 
zamkniętych 

3,3% 10,3% 52,1% 25,6% 8,6% 

Nie pracuję 1,6% 4,3% 10,5% 78,6% 5,0% 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
Wykres  59. Narażenie na bierne palenie  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Mimo, że w większości domów oraz zakładów pracy obowiązują zakazy ograniczające 
palenie tytoniu i kontakt osób trzecich z dymem tytoniowym, to 44,4% badanych 
przyznaje, że jest narażona na tzw. bierne palenie, tj. wdychanie dymu papierosowego. 
Najwięcej spośród nich doświadcza tego poza domem i miejscem pracy w innych 

15,7%
4,7%

3,3%

20,6%

55,6%

tak, tylko w domu

tak, tylko w pracy

tak, w domu i w pracy

tak, w innych sytuacjach

nie
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sytuacjach, czyli np. w miejscach publicznych, podczas spotkań ze znajomymi/rodziną, 
w miejscach takich, jak puby czy bary. Jednak niemal 16% respondentów jest narażonych 
na kontakt z dymem tytoniowym we własnym domu.   

Kwestia narażenia na bierne palenie również została podjęta w kontekście analizy zmian, 
jakie ewentualnie zaszły w czasie rozdzielającym obydwie tury badania. 4 na 10 osób, 
które były narażone na bierne palenie w domu (41,5%) wskazało, że nie ma już takiego 
zagrożenia. Zbliżony odsetek osób (42,2%) wskazał, że narażenie na bierne palenie 
utrzymało się. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku osób podczas 1 fali badania 
narażonych na bierne palenie w pracy. Tam również 41% wskazało na utrzymanie sytuacji 
narażenia na bierne palenie, a w 44,6% przypadków nastąpiła zmiana pozytywna, co 
wskazuje na wprowadzenie ograniczeń palenia w miejscach pracy. Jeszcze lepiej sytuacja 
wygląda w przypadku sytuacji łączonych, tj. narażenia na bierne palenie w pracy  
i w domu. Tu aż w 47,3% przypadków respondenci przestali odczuwać tego rodzaju 
zagrożenia, choć jednocześnie 23,1% nadal jest poddawanych tego rodzaju negatywnemu 
oddziaływaniu. Najwięcej zmian na lepsze zaszło w przypadku osób narażonych na skutki 
biernego palenia w sytuacja innych niż w domu czy pracy, gdzie aż 63,3% osób odczuło 
poprawę. Również osoby, które pierwotnie nie były narażone na bierne palenie tylko  
w 19,5% odczuli zmiany na gorsze, głównie w sytuacjach innych niż w domu czy pracy (9%). 

Tabela 17. Narażenie na bierne palenie – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą badania.   
Narażenie na bierne 

palenie zadeklarowane w 
1 turze badania 

Narażenie na bierne palenie zadeklarowane w 2 turze badania 
Tak, tylko 
w domu 

Tak, tylko w 
pracy 

Tak, w domu 
i w pracy 

Tak, w innych 
sytuacjach Nie 

Tak, tylko w domu 42,2% 0,4% 4,8% 11,1% 41,5% 
Tak, tylko w pracy 2,4% 41,0% 4,8% 7,2% 44,6% 
Tak, w domu i w pracy 18,2% 7,3% 18,2% 9,1% 47,3% 
Tak, w innych sytuacjach 10,3% 1,7% 1,7% 23,1% 63,3% 
Nie 6,1% 2,7% 1,7% 9,0% 80,5% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
Tabela 62. Narażenie na bierne palenie a ocena stanu zdrowia – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą badania.   

Narażenie na bierne palenie 
zadeklarowane w 1 turze badania 

Ocena stanu zdrowia w trakcie 1 fali badania 

dobry raczej 
dobry 

ani dobry, 
ani zły 

raczej 
zły zły 

Tak, tylko w domu 31,0% 30,3% 26,4% 8,8% 3,5% 
Tak, tylko w pracy 39,5% 40,7% 17,4% 1,2% 1,2% 
Tak, w domu i w pracy 28,3% 45,0% 25,0% 1,7% 0,0% 
Tak, w innych sytuacjach 30,6% 30,6% 25,3% 9,7% 3,8% 
Nie 37,8% 29,6% 21,9% 7,8% 2,8% 

Narażenie na bierne palenie 
zadeklarowane w trakcie 2 fali badania 

Ocena stanu zdrowia w trakcie 2 fali badania 

dobry raczej 
dobry 

ani dobry, 
ani zły 

raczej 
zły zły 

Tak, tylko w domu 31,1% 31,5% 28,4% 7,7% 1,4% 
Tak, tylko w pracy 50,0% 26,4% 19,4% 4,2% 0,0% 
Tak, w domu i w pracy 30,0% 50,0% 12,0% 6,0% 2,0% 
Tak, w innych sytuacjach 29,4% 39,7% 18,1% 9,8% 2,9% 
Nie 38,7% 34,4% 16,7% 8,1% 2,2% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Biorąc pod uwagę, że poddawanie się biernemu paleniu może negatywnie wpływać na 
zdrowie ludzi poddano analizie zależność pomiędzy faktem bycia poddanym oddziaływaniu 
biernego palenia, a ocenami respondentów dotyczącymi stanu ich zdrowia. Okazuje się, że 
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podobnie jak w przypadku innych analizowanych w podobny sposób zmiennych nie można 
dostrzec istotnych zależności i prawidłowości pomiędzy obydwiema zmiennymi. Nie 
oznacza to, ze bierne palenie nie pozostaje bez wpływu na zdrowie ludzi.  
W przedmiotowym porównaniu mamy do czynienia z akceptacją przez respondentów 
określonego stanu zdrowia i uznaniu go jako dobry. 

Wśród osób, które przyznają, że są biernymi palaczami 50,8% doświadcza tego typu 
sytuacji, że jest zmuszona wdychać dym tytoniowy mniej niż przez godzinę dziennie, 
21,1% jest narażona na szkodliwe działanie dymu tytoniowego od 1 do 5 godzin dziennie, 
a blisko 20% przebywa w zadymionych pomieszczeniach ponad 8 godzin dziennie.  

Wykres  60. Długość dziennego narażenia na bierne palenie tytoniu 

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Biernymi palaczami przez większą część dnia są częściej mężczyźni niż kobiety. Kobiety, 
które są narażone na wdychanie dymu tytoniowego częściej wskazują, że ma to miejsce 
przez mniej niż godzinę dziennie (56,5%), podczas, gdy wśród mężczyzn odsetek ten jest 
niższy o 15 punktów procentowych. Mężczyźni górują we wszystkich pozostałych grupach, 
które są przez dłuższy czas wystawione na szkodliwe działanie dymu tytoniowego.   

Wykres  61. Długość dziennego narażenia na bierne palenie tytoniu a płeć  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Większość osób (81,9%), które dotychczas nie przebywały w pomieszczeniach, gdzie byłyby 
narażone na bierne palenie nadal nie jest poddawanych tego rodzaju odziaływaniu 
otoczenia, a 12,7% na czas krótszy niż 1 godzina w ciągu dnia. Najbardziej pozytywna 
zmiana zaszła w sytuacji osób, które podczas 1 fali badania wskazały na narażenie na 
bierne palenie na czas 1 godziny w ciągu dnia. Co prawda 31,9% nadal wskazało na takie 

50,8%

21,1%

9,9%

18,2%

mniej niż 1 godz w
ciągu dnia

od 1 do 5 godz w ciągu
dnia

pow. 5 do 8 godz w
ciągu dnia

pow. 8 godz dziennie

kobieta mężczyzna

56,5%

41,5%

19,0%
24,5%

9,3% 10,9%
15,2%

23,1%

mniej niż 1 godz w
ciągu dnia

od 1 do 5 godz w ciągu
dnia

pow. 5 do 8 godz w
ciągu dnia

pow. 8 godz dziennie
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oddziaływanie, to jednak 54,6% w ogóle przestało być poddawanych tego rodzaju 
doświadczeniom. Mniejsze zmiany natomiast zaszły w przypadku respondentów narażonych 
na dłuższe niż 1 godzina dziennie oddziaływanie na bierne palenie. Około jednej czwartej 
respondentów narażonych na tego rodzaju zagrożenia (23,5% w przypadku narażenia na 
bierne palenie od 1 do 5 godzin, 22,5% w przypadku narażenia na bierne palenie pow. 5 do 
8 godz. w ciągu dnia i 26,8% w przypadku ponad 8-godzinnego oddziaływania biernego 
palenia). W tych przypadkach również relatywnie mniej osób przestało przebywać  
w pomieszczeniach, gdzie mogliby być narażeni na bierne palenie (44,3% w przypadku 
narażenia na bierne palenie od 1 do 5 godzin, 29,6% w przypadku narażenia na bierne 
palenie pow. 5 do 8 godz. w ciągu dnia i 39,4% w przypadku ponad 8-godzinnego 
oddziaływania biernego palenia). 

Tabela 63. Długość dziennego narażenia na bierne palenie tytoniu – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą 
badania.   

Długość dziennego 
narażenia na bierne 

palenie tytoniu 
zadeklarowana w 1 

turze badania 

Długość dziennego narażenia na bierne palenie tytoniu zadeklarowana w 2 
turze badania 

w ogóle nie 
przebywam w 

takich 
pomieszczeniach 

mniej niż 1 
godz. w ciągu 

dnia 

od 1 do 5 godz. 
w ciągu dnia 

pow. 5 do 
8 godz. w 
ciągu dnia 

pow. 8 
godz. 

dziennie 

w ogóle nie 
przebywam w takich 
pomieszczeniach 

81,9% 12,7% 1,7% 1,3% 2,4% 

mniej niż 1 godz. w 
ciągu dnia 54,6% 31,9% 8,9% 3,0% 1,6% 

od 1 do 5 godz. w 
ciągu dnia 44,3% 24,2% 23,5% 3,4% 4,7% 

pow. 5 do 8 godz. w 
ciągu dnia 29,6% 18,3% 18,3% 22,5% 11,3% 

pow. 8 godz. 
dziennie 39,4% 5,5% 15,7% 12,6% 26,8% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
Wykres  62. Zaniepokojenie szkodliwym wpływem biernego palenia na zdrowie  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Ponad 60% badanych przyznaje, że jest zaniepokojona szkodliwymi skutkami biernego 
palenia tytoniu dla zdrowia. W tym 36,7% jest bardzo zaniepokojona. 
Jedynie 14,5% uważa, że nie jest zaniepokojona oddziaływaniem dymu tytoniowego 
na swoje zdrowie. Jednak aż 21,4% respondentów nie ma jednoznacznego zdania w tej 

36,7%

27,4%

5,5%

9,0%

21,4%
jestem bardzo
zaniepokojony/a

jestem trochę
zaniepokojony/a

jestem niezbyt
zaniepokojony/a

zupełnie nie jestem
zaniepokojony/a

trudno powiedzieć
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kwestii, być może wynika to z faktu, iż nieznany jest im wpływ biernego palenia 
na zdrowie człowieka lub nie są na nie narażeni i nie zastanawiają się czy ewentualny 
kontakt z dymem tytoniowym byłby dla nich szkodliwy.  

Największy odsetek osób, które wyrażają zaniepokojenie szkodliwością oddziaływania 
na zdrowie dymu tytoniowego zamieszkuje w gminach: Sulejów, Rozprza i Grabica, 
gdzie wynosi powyżej 70%. Najmniejszy jest z kolei w gminach: Wolbórz i Moszczenica 
i nie osiąga nawet poziomu 60%.  

Zaniepokojenie wpływem biernego palenia na zdrowie nie jest zależne od płci 
respondentów, wśród kobiet i mężczyzn odsetek osób zaniepokojonych jest na podobnym 
poziomie – powyżej 60%.  

Wśród osób niezaniepokojonych skutkami biernego palenia najwięcej jest ich w gminach: 
Łęki Szlacheckie (przekracza 20%) oraz Grabica i Ręczno. Najmniejszy zaś w gminach: 
Sulejów, Gorzkowice i Wola Krzysztoporska.   
Tabela 64. Odsetek zaniepokojonych i niezaniepokojonych szkodliwym wpływem biernego palenia na 
zdrowie wg gmin  

Gmina 
Tura 
badania  

Odsetek osób zaniepokojonych 
szkodliwymi skutkami biernego 
palenia tytoniu na zdrowie 

Odsetek osób niezaniepokojonych 
szkodliwymi skutkami biernego 
palenia tytoniu na zdrowie 

Aleksandrów I 64,5% 14,5% 
II 55,5% 6,6% 

Czarnocin I 66,7% 14,4% 
II 77,9% 12,1% 

Gorzkowice I 60,3% 12,1% 
II 59,1% 11,8% 

Grabica I 71,8% 17,9% 
II 44,9% 50,0% 

Łęki 
Szlacheckie 

I 69,2% 20,5% 
II 66,7% 17,9% 

Moszczenica I 57,4% 16,1% 
II 50,0% 16,1% 

Ręczno I 62,9% 17,5% 
II 63,3% 12,7% 

Rozprza I 74,5% 13,2% 
II 70,4% 12,4% 

Sulejów I 76,4% 10,6% 
II 69,7% 14,3% 

Wola 
Krzysztoporska 

I 60,8% 12,6% 
II 59,8% 22,8% 

Wolbórz I 56,9% 16,5% 
II 57,9% 11,6% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Pomiędzy I i II turą badania nastąpiły zmiany w odsetku osób zaniepokojonych 
i niezaniepokojonych skutkami biernego palenia na zdrowie. W przypadku osób 
zaniepokojonych wzrósł on jedynie w przypadku trzech gmin: Czarnocin, Ręczno i Wolbórz 
– od 0,4% w gminie Ręczno do 11,2% w gminie Czarnocin. W pozostałych gminach nastąpił 
spadek odsetka osób zaniepokojonych – od 1,0% w gminie Wola Krzysztoporska 
do 26,9% w gminie Grabica.  

Odnosząc się do osób niewyrażających zaniepokojenia wpływem mimowolnego wdychania 
dymu tytoniowego na zdrowie również dostrzegalne są różnice pomiędzy obiema turami 
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badania ankietowego. Odsetek takich osób wzrósł jedynie w przypadku trzech gmin: 
Grabica, Sulejów i Wola Krzysztoporska – od 3,7% w gminie Sulejów do 32,1% w gminie 
Grabica. Natomiast w siedmiu gminach nastąpił spadek osób potwierdzających tę postawę 
wobec biernego palenia – wyniósł on od 0,3% w gminie Gorzkowice, do 7,9% w gminie 
Aleksandrów. Jedynie w gminie Moszczenica odsetek ten pozostał bez zmian w obu turach 
badania.  
Jak pokazują wyniki badania pomiędzy 1 i 2 falą badania nie zaszły istotne zmiany  
w odniesieniu do nastawienia respondentów do kwestii nałogu tytoniowego oraz 
szkodliwości biernego palenia. Tylko 52,2% osób bardzo zaniepokojonych szkodliwym 
działaniem palenia potwierdziło swoją opinię. Pozostali zgłosili bardziej łagodne postawy. 
Z kolei osoby trochę zaniepokojone tylko w 30,6% wyrażali bardziej zdecydowane opinie,  
w 36,1% podtrzymując pierwotną opinię. Osoby pierwotnie w trakcie 1 fali badania niezbyt 
zaniepokojone szkodliwością nałogu tytoniowego w 14,1% wyraziły zdecydowane 
zaniepokojenie, a w 28.3% małe zaniepokojenie. Z kolei osoby zupełnie niedostrzegające 
szkodliwego oddziaływania palenia tytoniu w 32,9% pozostały przy swoim zdaniu, ale też w 
sumie w połowie przepadków wyraziły co najmniej niewielkie zaniepokojenie.  Wart też 
podkreślić, że nawet ponad jedna czwarta respondentów w jednej z grup (27,2% 
respondentów w 1 fali badania niezbyt zaniepokojonych szkodliwością palenia) nie 
potrafiło zająć jednoznacznego stanowisk w kwestii szkodliwości palenia papierosów. 

Tabela 65. Stopień zaniepokojenia szkodliwym działaniem biernego palenia tytoniu na zdrowie – 
porównanie pomiędzy 1 i 2 falą badania.   

Stopień 
zaniepokojenia 

szkodliwym 
działaniem 

biernego palenia 
tytoniu na 
zdrowie 

zadeklarowany w 
1 turze badania 

Stopień zaniepokojenia szkodliwym działaniem biernego palenia tytoniu na zdrowie 
zadeklarowany w 2 turze badania 

jestem bardzo 
zaniepokojony/a 

jestem trochę 
zaniepokojony/a 

jestem niezbyt 
zaniepokojony/a 

zupełnie nie 
jestem 

zaniepokojony/a 

trudno 
powiedzieć 

jestem bardzo 
zaniepokojony/a 52,2% 19,2% 3,8% 5,8% 19,0% 

jestem trochę 
zaniepokojony/ 30,6% 36,1% 8,1% 5,3% 19,9% 

jestem niezbyt 
zaniepokojony/a 14,1% 28,3% 17,4% 13,0% 27,2% 

zupełnie nie 
jestem 
zaniepokojony/a 

19,1% 21,1% 9,9% 32,9% 17,1% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
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UŻYWANIE PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH  
W Ustawie z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1331) papierosy 
elektroniczne definiowane są jako wyrób, który może być wykorzystywany do spożycia pary 
zawierającej nikotynę za pomocą ustnika14. Papierosy elektroniczne (e-papierosy) to 
urządzenia zasilane baterią imitujące palenie papierosów. W wyniku podgrzewania 
nikotyny i innych związków chemicznych powstaje para, która jest wdychana. Podstawowa 
różnica pomiędzy papierosem tradycyjnym a e-papierosem, mająca ogromny wpływ na 
ocenę szkodliwości e-papierosów, to brak procesu spalania tytoniu. Proces ten, zachodzący 
w papierosach tradycyjnych i podczas konsumpcji wyrobów tytoniowych do palenia, jest 
przyczyną pojawienia się w dymie tytoniowym prawie 6000 związków chemicznych w tym 
wielu rakotwórczych substancji smolistych. Ze względu na małą liczbę badań, niski odsetek 
zdarzeń i szerokie przedziały ufności dane dotyczące skuteczności e-papierosów są 
ograniczone. Dane pochodzące z badań obserwacyjnych i badania z randomizacją 
wskazują, że skuteczność e-papierosów pierwszej generacji jest podobna do skuteczności 
transdermalnych plastrów terapii nikotynozastępczej lub inhalatorów. Korzyści mogą 
wynikać z niskiego stężenia dostarczanej nikotyny lub tylko ze składowych behawioralnych 
niezwiązanych z samą nikotyną, a wynikających z używania e-papierosów. Badania te oraz 
rzeczywiste dane wskazują, że e-papierosy są umiarkowanie skuteczne jako środki 
pomocnicze w zaprzestaniu palenia i zmniejszaniu szkód. Istotna składowa tego efektu 
wynika jednak raczej ze zmian behawioralnych niż z dostarczanej nikotyny. Aktualne 
dowody naukowe wskazują, że stosowane obecnie e-papierosy wiążą się z niskim 
odsetkiem zaprzestania palenia wśród palaczy. Mimo że krótkoterminowo (2 lata) nie 
obserwowano żadnych niebezpiecznych zdarzeń, to ocena długotrwałego wpływu 
zdrowotnego wynikającego ze stosowania e-papierosów (zwłaszcza w połączeniu  
z papierosami) będzie wymagała dalszych badań15. Tym bardziej, że rok 2016 przyniósł 
niepokojące informacje na temat potencjału szkodliwości e-papierosów na ludzkie zdrowie 
(porównywalnego do tradycyjnych papierosów). 

Wśród uczestników badania jedynie 9,5% kiedykolwiek użyło e-papierosa.  
Wykres  63. Używanie e-papierosów  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

                                                             
14 Art. 2. pkt. 20.  
15 Pisinger C, Dossing M. A systematic review of health effects of electronic cigarettes. Prev Med 
2014;69:248 –260. 
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Po e-papierosy częściej (16,6%) sięgają osoby, które wcześniej sięgnęły również 
po papierosy lub inny rodzaj tytoniu, niż te, które nie miały kontaktu z innymi wyrobami 
tytoniowymi (1,7%).  

Częściej po papierosy elektroniczne sięgają mężczyźni (13,5%), niż kobiety (7,5%).  

W poszczególnych gminach, które uczestniczyły w badaniach ankietowych odsetek osób, 
które kiedykolwiek sięgnęły po elektroniczne papierosy jest różny. Najwyższy jest 
w gminach: Wolbórz, Moszczenica i Czarnocin, najniższy zaś jest w gminach: Rozprza 
i Wola Krzysztoporska.  
Tabela 66. Używanie e-papierosów wg gmin  

Gmina Odsetek osób, które kiedykolwiek używały e-papierosów 
Aleksandrów 8,7% 
Czarnocin 12,4% 
Gorzkowice 8,5% 
Grabica 7,7% 
Łęki Szlacheckie 7,7% 
Moszczenica 13,1% 
Ręczno 7,0% 
Rozprza 5,1% 
Sulejów 7,4% 
Wola Krzysztoporska 6,9% 

Wolbórz 15,6% 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Ponad 75% osób, które kiedykolwiek sięgnęły po e-papierosa już ich nie używa, 
a 16% używa ich jedynie okazjonalnie. Jedynie ok. 9% badanych stosuje je codziennie. 
Osoby, które regularnie używają papierosów elektronicznych stanowią jedynie 0,8% całej 
badanej populacji.  
Wykres  64. Intensywność używania e-papierosów  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Wśród osób, które codziennie używają e-papierosów dominują mężczyźni (10,3%), 
przed kobietami (7,7%). Kobiety stanowią większość wśród osób, które po pierwszych 
kontaktach z elektronicznymi papierosami więcej z nich nie korzystają (76,9% kobiet 
i 73,1% mężczyzn).  
Pomiędzy obydwiema turami badania zaszły korzystne zmiany w zakresie używania  
e-papierosów. Z jednej strony 30% osób, które deklarowały codzienne używanie  
e-papierosów zaprzestało ich palenia, a 10% zmniejszyło częstotliwość na okazjonalną.  
Z kolei osoby, które w pierwszej turze wskazały na okazjonalne korzystanie  

8,9%

16,0%

75,1%
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z e-papierosów, w 64,3% zaprzestały całkowicie ich używania. Trzeba jednakże podkreślić, 
że spośród respondentów, którzy w 1 turze badania zadeklarowali, że nie używają  
e-papierosów, 3,2% zaczęło regularne, codzienne ich użytkowanie, a 9,7% użytkowanie 
okazjonalne. 

Tabela 67. Intensywność używania e-papierosów – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą badania.    
Intensywność używania e-

papierosów zadeklarowana w 1 
turze badania 

Intensywność używania e-papierosów zadeklarowana w 2 
turze badania 

Tak, codziennie Tak, okazjonalnie Nie 
Tak, codziennie 60,0% 10,0% 30,0% 
Tak, okazjonalnie 0,0% 35,7% 64,3% 
Nie 3,2% 9,7% 87,1% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Osoby, które aktualnie nie używają e-papierosów w przyszłości nie zamierzają 
po nie sięgać (76,8%), 15,2% nie ma potrafi jednocześnie udzielić odpowiedzi na to 
pytanie, a jedynie 8,0% planuje w przyszłości ponownie sięgnąć po elektroniczne 
papierosy.  
Wykres  65. Plany dotyczące użytkowania e-papierosów w przyszłości  

  
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
Tabela 18. Plany dotyczące użytkowania e-papierosów w przyszłości – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą 
badania.   

Plany dotyczące 
użytkowania e-
papierosów w 

przyszłości 
zadeklarowane w 1 

turze badania 

Plany dotyczące użytkowania e-papierosów w przyszłości zadeklarowane 
w 2 turze badania 

zdecydowanie 
tak raczej tak raczej nie zdecydowanie 

nie 
trudno 

powiedzieć 

zdecydowanie tak 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
raczej tak 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 
raczej nie 0,0% 7,1% 35,7% 42,9% 14,3% 
zdecydowanie nie 11,8% 0,0% 23,5% 58,8% 5,9% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

W kontekście planów dotyczących używania e-papierosów zaszły pomiędzy obydwiema 
falami badania zmiany pozytywne. I tak połowa osób, które raczej dopuszczały możliwość 
‘palenia’ e-papierosów zmienił postawę na zdecydowanie negatywną. Zdecydowane 
odrzucenie zamiarów korzystania z e-papierosów wskazało także 42,9% osób, które 
wcześniej niezbyt zdecydowanie dorzucały taką możliwość. Jedynie w przypadku osób, 
które pierwotnie zdecydowanie nie miały takich planów pojawiły się również zdecydowane 
wskazania na możliwość korzystania z e-papierosów (11,8%). Równocześnie 23,5% tych osób 
zmieniło postawy na raczej nie przewidujące możliwości korzystania z e-papierosów.  

3,6% 4,4%

39,3%
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Osoby, które używają e-papierosów robią do z reguły od niedawna – 63,5% do roku czasu, 
a 25,6% od 2 do 3 lat. Jedynie 10,9% używa elektronicznych papierosów dłużej niż 4 lata.  

Wykres  66. Okres używania Osoby, które używają e-papierosów  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Niemal połowa (48,8%) osób, które sięgają po papierosy elektroniczne używa tych, 
które nie zawierają nikotyny. Jednak 36,1% respondentów korzysta z e-papierosów 
zawierających nikotynę. Niepokojące jest, że 15,1% nie wie czy używane przez nich  
e-papierosy zawierają nikotynę. Oznacza to, że użytkownicy nie zwracają uwagi na to, 
jakie składniki ma e-papieros, po który sięgają.  

Wykres  67. Używanie e-papierosów z nikotyną  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

W poszczególnych gminach różna liczba osób sięga po e-papierosy z nikotyną. 
Spośród wszystkich respondentów używających papierosów elektronicznych najwięcej tych, 
którzy wybierają te z nikotyną jest w gminach: Ręczno i Rozprza, gdzie stanowią oni 
2/3 wszystkich użytkowników e-papierosów. Najmniej osób wybierających e-papierosy 
z nikotyną zamieszkuje w gminach: Gorzkowice i Wola Krzysztoporska.  
Tabela 69. Używanie e-papierosów z nikotyną  

Gmina Odsetek osób, które używają e-papierosów zawierających nikotynę  
Aleksandrów 33,3% 
Czarnocin 52,6% 
Gorzkowice 15,0% 
Grabica 25,0% 
Łęki Szlacheckie 33,3% 
Moszczenica 29,4% 
Ręczno 66,7% 
Rozprza 66,7% 
Sulejów 33,3% 
Wola Krzysztoporska 15,4% 
Wolbórz 52,9% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
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Zamiary dotyczące używania e-papierosów z nikotyną osłabły względem pierwszej tury 
badania – 35,5% osób pierwotnie deklarujących taki zamiar odstąpiło od niego. Również 
41,7% osób, które wcześniej nie wiedziały jakie mają w tym względzie postawy 
zdecydowało, że nie jest zainteresowanych używaniem e-papierosów z nikotyną.  
Jednocześnie jednak trzeba podkreślić, że 15,4% osób, które podczas 1 fali badania 
wskazały, że nie korzystają z tego rodzaju e-papierosów zaczęły w międzyczasie ich 
stosowanie.   
Tabela 70. Używanie e-papierosów z nikotyną – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą badania.   

Używanie e-papierosów z nikotyną 
zadeklarowane w 1 turze badania 

Używanie e-papierosów z nikotyną zadeklarowane w 2 
turze badania 

Tak Nie Nie wiem 
Tak 58,1% 35,5% 6,5% 
Nie 15,4% 71,8% 12,8% 
Nie wiem 41,7% 41,7% 16,7% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Osoby, które kiedykolwiek sięgnęły po e-papierosy w znacznej większości nie używały ich 
w ciągu ostatniego miesiąca przed realizacją badania ankietowego (77,7%). Poza nimi 
największy odsetek stanowią osoby, które korzystają z tego rodzaju wyrobów codziennie 
(6,6%).  

Wykres  68. Częstotliwość używania e-papierosów w ciągu ostatniego miesiąca  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Pewnych informacji na temat zwyczajów związanych ze stosowaniem e-papierosów 
dostarcza porównanie częstotliwości stosowania e-papierosów deklarowanych w obydwu 
turach badania. Pozytywnym aspektem jest na pewno to, że większość osób (89,3%), które 
w 1 turze badania zadeklarowały, że nie używają e-papierosów nie zmieniły swojego 
zwyczaju. Również osoby, które niegdyś robiły to codziennie, wyraźnie zmniejszyły 
częstotliwość, w dużej mierze (w 42,9%) odchodząc od stosowania e-papierosów. 
Rezygnacja ze stosowania e-papierosów miała także miejsce w przypadku osób, które  
w 1 turze wskazały na relatywnie rzadkie ich używanie (1-2 i 3-6 dni). Te osoby  
w większości (75-80% wskazań) zaprzestały stosowania e-papierosów. Na zaprzestanie 
stosowania e-papierosów, chodź relatywnie rzadziej, wskazały też osoby, które podczas  
1 tury badań zadeklarowały dość częste używanie e-papierosów (7-10 dni, 11-19 dni) – 
33,3% do 50% tych osób zaprzestało ich stosowania. W najmniejszym stopniu (25%) odejście 
od nałogu wskazały osoby palące wcześniej niemal codziennie (20-29 dni w miesiącu). 
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Tabela 71. Częstotliwość używania e-papierosów w ciągu ostatniego miesiąca – porównanie pomiędzy  
1 i 2 falą badania.   

Częstotliwość używania e-papierosów w 
ciągu ostatniego miesiąca zadeklarowana w 

1 turze badania 

Częstotliwość używania e-papierosów w ciągu 
ostatniego miesiąca zadeklarowana w 2 turze 

badania 
Ani 
razu 

1-2 
dni 

3-6 
dni 

7-10 
dni 

20-29 
dni codziennie 

ani razu 89,3% 7,1% 1,8% 0,0% 0,0% 1,8% 
1-2 dni 80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
3-6 dni 75,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 
7-10 dni 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 
11-19 dni 33,3% 33,3% 0,0% ,0% 33,3% 0,0% 
20-29 dni 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 50,0% 
codziennie 77,8% 7,4% 2,5% 2,5% 2,5% 7,4% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Wśród osób, które sięgają po e-papierosy 37,8% korzysta z nich tylko raz dziennie, 
a 26,7% nie więcej niż 5 razy dziennie. Jednak 15,5% sięga po nie więcej niż 20 razy 
na dzień.  

Wykres  69. Liczba użyć e-papierosów w ciągu dnia  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

O tym, że stosowanie e-papierosów również może prowadzić do uzależnienia świadczą 
wyniki porównania stanu odpowiedzi pomiędzy obydwiema turami badania. Większość osób 
zwiększyła liczbę użyć e-papierosów w ciągu dnia. Tylko w przypadku pierwotnie 
wskazywanych najczęstszych użyć (powyżej 20 razy dziennie czy 11-20 razy dziennie) 
pojawiały się w 2 turze badania wskazania na obniżoną częstotliwość stosowania. Również 
w przypadku osób, które wcześniej stosowały e-papierosy 6-10 razy dziennie można 
zaobserwować całkowite odejście od tego zwyczaju. Nie wiadomo jednak czy wiązało się 
to z zastąpieniem e-papierosów papierosami tradycyjnymi czy też było całkowitą 
rezygnacją z nałogu. 
Tabela 72. Liczba użyć e-papierosów w ciągu dnia – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą badania.   

Liczba użyć e-papierosów w 
ciągu dnia zadeklarowana w 1 

turze badania 

Liczba użyć e-papierosów w ciągu dnia zadeklarowana w 2 turze 
badania 

raz 
dziennie 

2-5 razy 
dziennie 

6-10 razy 
dziennie 

11-20 razy 
dziennie 

pow. 20 razy 
dziennie 

raz dziennie 0,0% 75,0% 0,0% 0,0% 25,0% 
2-5 razy dziennie 0,0% 25,0% 62,5% 0,0% 12,5% 
6-10 razy dziennie 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 
11-20 razy dziennie 0,0% 33,3% 0,0% 33,3% 33,3% 
pow. 20 razy dziennie 0,0% 33,3% 33,3% 0,0% 33,3% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Najwięcej osób (34,3%) sięgnęło po e-papierosy w wieku 31-4 lat, spora grupa 
użytkowników papierosów elektronicznych (22,8%) zaczęła z nich korzystać w wieku 26-
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30 lat. Zaniepokojenie szkodliwymi skutkami używania e-papierosów dla zdrowia było przy 
tym wyrażane przez 38,4% badanych w I turze badania i 44,4% respondentów w II turze 
badania. Oznacza to, że wzrósł odsetek osób, które obawiają się negatywnych skutków 
używania papierosów elektronicznych. Odmiennego zdania w I turze badania było 
25,8% uczestników badania, a w II turze odsetek ten spadł do 17,3%. Najwięcej osób w obu 
turach badania nie potrafiło jednoznacznie określić swojego stosunku do szkodliwego 
wpływu e-papierosów na zdrowie.  

 
Wykres  70. Wiek, w którym respondenci sięgnęli po e-papierosy  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
Wykres  71. Stopień zaniepokojenia szkodliwym wpływem e-papierosów na zdrowie  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Najbardziej zaniepokojeni negatywnym wpływem e-papierosów na zdrowie są mieszkańcy 
gmin: Rozprza i Sulejów, najmniej zaś gmin Łęki Szlacheckie i Ręczno.  
Tabela 19. Odsetek osób zaniepokojonych i niezaniepokojonych szkodliwym wpływem e-papierosów na 
zdrowie wg gmin  

Gmina 
Odsetek osób zaniepokojonych 
szkodliwymi skutkami używania 

e-papierosów na zdrowie 

Odsetek osób niezaniepokojonych 
szkodliwymi skutkami używania  

e-papierosów na zdrowie 
Aleksandrów 33,3% 25,0% 
Czarnocin 42,1% 5,3% 
Gorzkowice 35,0% 25,0% 
Grabica 33,3% 33,3% 
Łęki Szlacheckie 33,3% 66,7% 
Moszczenica 30,8% 26,9% 
Ręczno 33,3% 50,0% 
Rozprza 58,3% 25,0% 
Sulejów 50,0% 37,5% 
Wola Krzysztoporska 41,7% 41,7% 
Wolbórz 47,1% 16,7% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
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Kwestia nastawienia uczestników badania do kwestii użytkowania e-papierosów 
wybrzmiewa także z porównania ich ocen dotyczących szkodliwości użytkowania  
e-papierosów zgłaszanych w trakcie obydwy fal badania. Jak się okazuje wśród osób 
pierwotnie bardzo zaniepokojonych 66,7% podtrzymało swoją ocenę, a pozostali ocenili 
zagrożenie mniej restrykcyjnie (trochę zaniepokojeni – 22,2%, zupełnie nie zaniepokojeni – 
5,6%). Osoby trochę zaniepokojone w 36,4% pozostały przy swoim pierwotnym zdaniu,  
a 18,2% zgłosiło bardziej restrykcyjną opinię. Pozostali albo niezbyt się o to niepokoją 
(18,2%), albo też nie potrafią wyrazić zdania (27,3%).Z kolei osoby w 1 turze badania 
niezbyt zaniepokojone w 33,3% podtrzymały swoja opinię, a w 44,4% nie potrafiły wyrazić 
zdania. Najbardziej pozytywnym przejawem jest zmiana, jaka wystąpiła w przypadku osób 
w 1 fali badania zupełnie nie uwzględniających szkodliwości e-papierosów dla zdrowia. Aż 
41,7% spośród tych osób zaczęła się niepokoić trochę bardziej (41,7% wskazań na 
odpowiedź ‘jestem trochę zaniepokojony/a), choć jednocześnie aż 25% nie potrafiła 
wyrazić swojego zdania. 

Tabela 74. Stopień zaniepokojenia szkodliwym wpływem e-papierosów na zdrowie – porównanie pomiędzy 
1 i 2 falą badania.   

Stopień 
zaniepokojenia 

szkodliwym 
wpływem e-

papierosów na 
zdrowie 

zadeklarowany w 1 
turze badania 

Stopień zaniepokojenia szkodliwym wpływem e-papierosów na zdrowie zadeklarowany w 2 
turze badania 

jestem bardzo 
zaniepokojony/a 

jestem trochę 
zaniepokojony/a 

jestem niezbyt 
zaniepokojony/a 

zupełnie nie 
jestem 

zaniepokojony/a 

trudno 
powiedzieć 

jestem bardzo 
zaniepokojony/a 66,7% 22,2% 0,0% 5,6% 5,6% 

jestem trochę 
zaniepokojony/ 18,2% 36,4% 18,2% ,0% 27,3% 

jestem niezbyt 
zaniepokojony/a 11,1% 33,3% 0,0% 11,1% 44,4% 

zupełnie nie 
jestem 
zaniepokojony/a 

0,0% 41,7% 0,0% 33,3% 25,0% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Większość respondentów jest zdania, że używanie e-papierosów wywołuje poważne 
choroby (64,4%), opinia ta umocniła się jeszcze w II turze badania (66,8%). Odsetek osób, 
które uważają, że stosowanie tego typu produktów nie ma wpływu na zdrowie jest bardzo 
niski, jednak ponad 30% respondentów z obu tur badania nie ma jednoznaczne opinii 
w tym temacie. Może to wynikać z braku wiedzy na temat rzeczywistego wpływu              
e-papierosów na zdrowie, ale również braku zainteresowania tym tematem w związku 
z niewielką stycznością z tego typu wyrobami.  
Wykres  72. Opinia o powodowaniu poważnych chorób przez e-papierosy  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
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W przypadku tych opinii nie występuje zależność pomiędzy opinią o szkodliwym wpływie    
e-papierosów na zdrowie, a płcią respondentów. Najwięcej osób, które uważają  
e-papierosy za powodujące poważne choroby zamieszkuje w gminach: Sulejów i Rozprza,  
a najmniej w gminie Łęki Szlacheckie, gdzie odsetek ten nie przekracza 45%, podczas gdy 
w pozostałych gminach odsetek wynosi powyżej 50%. 

Tabela 20. Odsetek osób uważających, ze używanie e-papierosów wywołuje poważne choroby wg gmin   

Gmina Odsetek osób uważających, że używanie e-papierosów wywołuje 
poważne choroby 

Aleksandrów 57,2% 
Czarnocin 58,8% 
Gorzkowice 66,7% 
Grabica 62,8% 
Łęki Szlacheckie 43,6% 
Moszczenica 55,7% 
Ręczno 57,0% 
Rozprza 76,2% 
Sulejów 82,1% 
Wola Krzysztoporska 69,8% 
Wolbórz 68,8% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Porównując odpowiedzi respondentów z 1 i 2 fali badania można zauważyć, że dochodziło 
raczej do zmian na korzyść. I tak niemal połowa (47,5%) osób, które wcześniej uważały, że 
e-papierosy są niegroźna dla zdrowia, zmieniła zdanie w tym temacie. Podobny odsetek 
(50,8%) osób, które wcześniej nie miały wyrobionego zdania w temacie wpływu  
e-papierosów na zdrowie, również zaczęło uważać, że ich palenie może wywoływać groźne 
choroby. Również osoby, które podczas 1 fali badania uznawały, że stosowanie  
e-papierosów może wywoływać groźne choroby podtrzymało w 75,6% swoje zdanie,  
a w 21,7% uznało, że nie ma co do tego pewności. 

Tabela 76. Opinia o powodowaniu poważnych chorób przez e-papierosy – porównanie pomiędzy 1 i 2 falą 
badania.   

Opinia o powodowaniu poważnych chorób 
przez e-papierosy zadeklarowana w 1 turze 

badania 

Opinia o powodowaniu poważnych chorób przez 
e-papierosy zadeklarowana w 2 turze badania 

Tak Nie Nie wiem 
Tak 75,6% 2,7% 21,7% 
Nie 47,5% 16,4% 36,1% 
Nie wiem 50,8% 2,7% 46,5% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
Wykres  73. Wpływ e-papierosów na zachorowania na udar mózgu, atak serca i raka płuca  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Spośród wskazanych w kwestionariuszu ankiety jednostek chorobowych najwięcej 
badanych (63,4%) opowiadało się za tym, że e-papierosy wywołują raka płuca, nieco ponad 

udar mózgu atak serca rak płuca

44,8%
50,7%

63,4%

6,9% 5,9% 3,3%

48,3%
43,4%

33,3%

tak

nie

nie wiem
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połowa (50,7%) twierdzi, że sięganie po nie może skutkować atakiem (zawałem) serca, 
a 44,8%, że może doprowadzić do udaru mózgu (wylewu), który może prowadzić 
do paraliżu. Bardzo znaczący odsetek osób nie potrafi odnieść się do wpływu e-papierosów 
na występowanie wymienionych chorób. Prawdopodobnie jest to wynikiem braku wiedzy 
respondentów w tym zakresie.  

Dominująca liczba osób poparłaby pomysł wprowadzenia zakazu palenia e-papierosów 
w miejscach publicznych. 44,6% zdecydowanie opowiedziała się za tym pomysłem, 
a 22,5% raczej by tę ideę poprała. Tylko 11,3% byłoby przeciwnym wprowadzeniu tego typu 
obostrzeń.  
Wykres  74. Postawa wobec zaostrzenia prawa w zakresie używania e-papierosów  

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

W II turze badania nieznacznie wzrosła liczba osób, które popierają zakaz korzystania  
z e-papierosów w miejscach publicznych – o 3,9%, a zmalała liczba osób są przeciwne temu 
pomysłowi – o 3,4%. Warto jednak zauważyć, że w okresie realizacji II tury badania 
obowiązywała już ustawa, która zakazywał używania e-papierosów w miejscach 
publicznych. Mogło mieć to nieznaczny wpływ na zmiany opinii respondentów i większe 
przychylenie się do tego rozwiązania. Bardziej skłonne do poparcia zakazu są kobiety 
(71,6%) niż mężczyźni (57,6%).  

Tabela 77. Odsetek osób popierających zaostrzenie prawa w zakresie używania e-papierosów wg gmin  

Gmina Tura 
badania  

Odsetek osób popierających wprowadzenie zakazu palenia e-
papierosów w miejscach publicznych  

Aleksandrów I 70,3% 
II 60,9% 

Czarnocin I 62,7% 
II 77,9% 

Gorzkowice I 72,2% 
II 69,2% 

Grabica I 78,2% 
II 85,9% 

Łęki Szlacheckie I 61,5% 
II 65,0% 

Moszczenica I 62,9% 
II 64,0% 

Ręczno I 76,0% 
II 83,2% 

Rozprza I 64,5% 
II 87,2% 

Sulejów I 79,7% 
II 73,6% 

Wola 
Krzysztoporska 

I 64,3% 
II 57,9% 

I tura II tura

44,6% 45,5%

22,5% 25,5%

7,7% 5,2%3,6% 2,7%

21,6% 21,2%

zdecydowanie bym
poparł/a
raczej bym poparł/a

raczej bym nie poparł/a

zdecydowanie bym nie
poparł/a
nie wiem
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Wolbórz I 55,0% 
II 68,0% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 

Najwięcej osób popierających zakaz mieszka w gminach: Sulejów, Grabica i Ręczno, 
najmniej z kolei w gminach: Wolbórz, Łęki Szlacheckie i Moszczenica. Pomiędzy obiema 
turami badania ankietowego odsetek osób popierających zakaz używania papierosów 
elektronicznych w miejscach publicznych wzrósł w siedmiu gminach – od 1,1% w gminie 
Moszczenica do 22,7% w gminie Rozprza. W pozostałych czterech gminach uległ obniżeniu – 
od 3,0% w gminie Gorzkowice do 9,4% w gminie Aleksandrów.   

Oceny respondentów odnośnie możliwości zaostrzenia prawa w zakresie używania  
e-papierosów uległy różnym zmianom w czasie, jaki upłynął pomiędzy obydwiema turami 
badania. Osoby zdecydowanie opowiadające się za zaostrzeniem przepisów w 59,7% 
pozostały przy swoim zdaniu, a w 21,4% raczej by prawo zaostrzyły. W nielicznych 
przypadkach byłyby przeciwne bardziej rygorystycznemu prawu (w sumie 5,3% wskazań),  
a w 13,7% nie mają zdania. Respondenci, którzy pierwotnie raczej byli za zaostrzeniem 
prawa, w 2 fali badania w 37,9% pozostali przy swoim zdaniu, a w ponad jednej trzeciej 
(37,1%) opowiedzieli się za tym zdecydowanie. Zdecydowane poparcie dla zaostrzenia 
prawa zgłosiły także w większości te osoby, które podczas 1 fali badania nie były 
zwolennikami takich rozwiązań (36,6% wskazań wśród osób, które raczeni nie popierały 
zaostrzenia prawa oraz 38,3% wśród zdecydowanych przeciwników takich rozwiązań). 
Również osoby, które wcześniej nie miały zdania w tym temacie zaczęły opowiadać się za 
wprowadzeniem bardziej zaostrzonego prawa w zakresie używania e-papierosów.  

Tabela 78. Postawa wobec zaostrzenia prawa w zakresie używania e-papierosów – porównanie pomiędzy 1 
i 2 falą badania.   

Postawa wobec 
zaostrzenia prawa w 
zakresie używania e-

papierosów 
zadeklarowana w 1 

turze badania 

Postawa wobec zaostrzenia prawa w zakresie używania e-papierosów 
zadeklarowana w 2 turze badania 

zdecydowanie 
bym poparł/a 

raczej bym 
poparł/a 

raczej 
bym nie 
poparł/a 

zdecydowanie 
bym nie 
poparł/a 

nie 
wiem 

zdecydowanie bym 
poparł/a 59,7% 21,4% 3,6% 1,7% 13,5% 

raczej bym poparł/a 37,1% 37,9% 5,6% 1,5% 17,9% 
raczej bym nie 
poparł/a 36,6% 23,9% 15,7% 5,2% 18,7% 

zdecydowanie bym nie 
poparł/a 38,3% 20,0% 11,7% 18,3% 11,7% 

nie wiem 28,7% 22,3% 3,2% 2,7% 43,2% 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badania PAPI 
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ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik nr 1 – kwestionariusz wywiadu medycznego 
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Załącznik nr 2 – opinia konsultanta naukowego na temat kwestionariusza wywiadu 
medycznego 
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Załącznik nr 3 – wytyczne konsultanta naukowego dotyczące sposobu i metod analizy 
zebranych danych 

 



Twoje Serce                  Twoim Życiem 
Program Zmniejszania Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego 

 z ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia 
 
 

Realizator Projektu: Powiat Piotrkowski     Materiał dofinansowany ze środków funduszy 
www.powiat-piotrkowski.pl       Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
www. zdrowie.powiat-piotrkowski.pl      oraz budżetu państwa 
    

St
ro

na
10

7 

 



Twoje Serce                  Twoim Życiem 
Program Zmniejszania Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego 

 z ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia 
 
 

Realizator Projektu: Powiat Piotrkowski     Materiał dofinansowany ze środków funduszy 
www.powiat-piotrkowski.pl       Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
www. zdrowie.powiat-piotrkowski.pl      oraz budżetu państwa 
    

St
ro

na
10

8 

Załącznik nr 4 – opinia konsultanta naukowego na temat wyników badania 
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