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Załącznik nr 5 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Część I -  Przedmiotem zamówienia jest badanie ilościowe (CAWI lub CATI) dotyczące opinii na 

temat propozycji zmian do ustawy o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej 

Celem badania jest poznanie opinii społecznych na temat proponowanych przez Zamawiającego - 

Instytut Spraw Obywatelskich zmian w ustawie o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, w 

ramach projektu „Obywatele Decydują”, sfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  

w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy 

rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.  

Na potrzeby opracowania zmian do ustawy Zamawiający przeprowadził internetowe konsultacje 

społeczne (https://konsultacje.obywateledecyduja.pl/). Kolejnym krokiem było przygotowanie 

projektu zmian. Celem badania jest poznanie opinii społecznych na temat 8 kluczowych propozycji 

zmian, których treść zawarto w pytaniach sformułowanych na potrzeby przeprowadzenia konsultacji 

społecznych   

Na przedmiot zamówienia składa się: 

1. opracowanie raportu metodologicznego wraz z narzędziem badawczym - kwestionariuszem 

ankiety CAWI/CATI, w oparciu o listę 8 pytań wykorzystanych w trakcie konsultacji 

społecznych prowadzonych przez Zamawiającego: 

a. Czy jesteś za wprowadzeniem możliwości podpisywania się pod obywatelskim 

projektem przez internet? 

b. Czy jesteś za wydłużeniem czasu na zbiórkę podpisów pod obywatelskimi 

projektami ustaw? 

c. Czy jesteś przeciwny odrzucaniu projektów obywatelskich w pierwszym 

czytaniu w Sejmie? 

d. Czy jesteś za zwiększeniem czasu przeznaczonego na rozpatrzenie projektu 

przez Sejm do np. 10 lat? 

e. Czy jesteś za zmniejszenie ilości danych koniecznych do podpisu pod 

obywatelskim projektem? 

f. Czy popierasz wprowadzenie konkretnych terminów, w jakich ma być 

procedowany obywatelski projekt ustawy? 

g. Czy jesteś za nadaniem komitetom obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej 

osobowości prawnej? 

https://konsultacje.obywateledecyduja.pl/
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h. Czy popierasz udzielenie czasu antenowego w mediach publicznych komitetom 

obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej? 

Wykonawca oczekuje opracowania przez Zamawiającego listy pytań ankietowych 

odpowiadających i wyczerpujących zakres merytoryczny pytań przedstawionych powyżej, z 

uwzględnieniem wymogów metodologicznej poprawności. 

Niezbędnym elementem kwestionariusza ankiety jest wprowadzenie do tematyki badania. 

Wprowadzenie powinno w sposób zrozumiały i zwięzły zapoznać ankietowanego z 

zagadnieniem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. W tym celu Wykonawca może 

wykorzystać informacje zawarte na stronie https://obywateledecyduja.pl/  

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do przedstawionej metodologii badania 

i zobowiązuje Wykonawcę do ich uwzględnienia w ostatecznej wersji raportu. 

2. Realizacja badania na próbie minimum 1000 osób, spełniającej warunek 

reprezentatywności dla dorosłej (18 lat i więcej) populacji mieszkańców Polski. Wykonawca 

oczekuje przedstawienia przez Zamawiającego (na etapie oceny oferty) opisu doboru próby 

badawczej. Opis ten powinien przedstawiać kolejne kroki prowadzące do doboru próby 

badawczej obejmującej minimum 1000 osób, spełniającej warunek reprezentatywności dla 

dorosłej (18 lat i więcej) populacji mieszkańców Polski. Wykonawca zakłada, że 

reprezentatywność próby będzie miała charakter przedmiotowy, tj. struktura próby 

odzwierciedlać będzie strukturę kluczowych cech właściwych dla populacji dorosłych 

mieszkańców Polski, takich, jak - co najmniej - płeć, wiek, miejsce zamieszkania. Wykonawca 

oczekuje przedstawienia działań, które podejmie Zamawiający dla zrealizowania próby o 

wyżej wymienionych cechach. 

3. Opracowanie raportu końcowego z badania. Przedstawienie wyników wraz z wnioskami, w 

tym dotyczącymi ewentualnych powiązań między opiniami na temat zmian w ustawie o 

obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej a kluczowymi cechami populacji, wskazanymi 

wyżej. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do raportu końcowego z badania 

i zobowiązuje Wykonawcę do ich uwzględnienia w ostatecznej wersji raportu. 

Termin realizacji usługi: grudzień 2020 r. 

Część II - Przedmiotem zamówienia jest badanie ilościowe (CAWI lub CATI) - ewaluacja ex ante i ex 

post kampanii na temat zmiany ustawy o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej 

 

Celem badania jest określenie zmiany w obszarze wiedzy, na temat obywatelskiej inicjatywy 

ustawodawczej (OIU), którą planuje się osiągnąć w ramach kampanii społecznej dotyczącej tego 

tematu. Celem kampanii jest dotarcie do jak największej liczby osób za pośrednictwem działań 

promocyjnych w mediach społecznościowych, a także w mediach tradycyjnych oraz przekazanie im, 

co to jest OIU, na czym polega i jakie korzyści przynosi demokracji. Obywatele mają mieć możliwość 

krytycznego spojrzenia na dotychczasowy sposób funkcjonowania OIU, a także dowiedzieć się o 

możliwych sposobach wsparcia Zamawiającego w negocjowaniu wprowadzenia wypracowanych 

przez niego zmian do ustawy o OIU. 

https://konsultacje.obywateledecyduja.pl/
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Kampania jest elementem projektu „Obywatele Decydują”, sfinansowanego przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju  w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych 

„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Projekt 

realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim – Katedra Prawa Konstytucyjnego i 

Instytucji Politycznych oraz Uniwersytetem Łódzkim – Centrum Studiów Wyborczych. W jego ramach 

mechanizm OIU jest badany, rozwijany, ulepszany oraz promowany. Badanie będące przedmiotem 

zamówienia ma na celu ocenę wpływu kampanii społecznej na poziom wiedzy na temat OIU. 

Kampania prowadzona będzie w okresie styczeń- grudzień 2021. 

Na przedmiot zamówienia składa się: 

1. opracowanie raportu metodologicznego wraz z narzędziami badawczymi - 

kwestionariuszami ankiety CAWI lub CATI, na podstawie dostarczonych przez 

Zamawiającego informacji na temat planowanego i faktycznego przebiegu kampanii 

społecznej. 

Zamawiający w szczególności oczekuje od Wykonawcy doprecyzowania celu badania, 

przedstawienia listy proponowanych do wykorzystania kryteriów ewaluacyjnych wraz z 

odpowiadającymi im pytaniami ewaluacyjnymi, których uszczegółowienie i operacjonalizacja 

znajdą wyraz w narzędziach badawczych.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do przedstawionej metodologii badania 

i zobowiązuje Wykonawcę do ich uwzględnienia w ostatecznej wersji raportu. 

2. Realizacja badania, zarówno na etapie ewaluacji ex ante, jak i ex post, na próbie minimum 

1000 osób, spełniającej warunek reprezentatywności dla dorosłej (18 lat i więcej) populacji 

mieszkańców Polski. Wykonawca oczekuje przedstawienia przez Zamawiającego (na etapie 

oceny oferty) opisu doboru próby badawczej. Opis ten powinien przedstawiać kolejne kroki 

prowadzące do doboru próby badawczej obejmującej minimum 1000 osób, spełniającej 

warunek reprezentatywności dla dorosłej (18 lat i więcej) populacji mieszkańców Polski. 

Wykonawca zakłada, że reprezentatywność próby będzie miała charakter przedmiotowy, tj. 

struktura próby odzwierciedlać będzie strukturę kluczowych cech właściwych dla populacji 

dorosłych mieszkańców Polski, takich, jak - co najmniej - płeć, wiek, miejsce zamieszkania. 

Wykonawca oczekuje przedstawienia działań, które podejmie Zamawiający dla zrealizowania 

próby o wyżej wymienionych cechach. 

3. Opracowanie raportu końcowego z badania. Przedstawienie wyników wraz z wnioskami, w 

tym dotyczącymi ewentualnych powiązań między poziomem wiedzy na temat IOU i jej 

zaobserwowanymi zmianami a kluczowymi cechami populacji, wskazanymi wyżej. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do raportu końcowego z badania i 

zobowiązuje Wykonawcę do ich uwzględnienia w ostatecznej wersji raportu. 

Termin realizacji usługi: ewaluacja ex-ante: grudzień 2020 r., ewaluacja ex-post: czerwiec 2021 r. 

 

 


