
 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KWESTIONARIUSZA 

 

Przekazuję Państwu dwie ankiety (dwa kwestionariusze): 

Ankieta 1: Kwestionariusz_dorośli_w wieku_15+.pdf 

Ankieta 2: Kwestionariusz_dzieci_w wieku_14-.pdf 

W zależności od wieku osoby z niepełnosprawnością należy wypełnić Ankietę 1 lub Ankietę 2.  

Dla kogo ankieta? 

Ankieta 1 dedykowana jest dla osób dorosłych z niepełnosprawnością w wieku 15 lat i więcej,  

Ankieta 2 przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnością w wieku 14 lat i mniej. 

Kto wypełnia ankietę? 

Ankieta 1 może być wypełniona samodzielnie przez osobę z niepełnosprawnością lub we współ-

pracy z opiekunem lub wyłącznie przez opiekuna osoby z niepełnosprawnością 

Ankieta 2 powinna być wypełniona przez opiekuna dziecka z niepełnosprawnością lub we współ-

pracy z dzieckiem. 

Pod pojęciem opiekuna dziecka należy rozumieć jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. 

Formy wypełnienia ankiety? 

Kwestionariusz można wypełnić na papierze lub na komputerze. Kwestionariusz przygotowany jest 

w interaktywnej wersji pdf. umożliwiającej jego wypełnienie przy użyciu komputera. 

Pierwsze kroki umożliwiające wypełnienie ankiety na komputerze? 

Ankietę należy: 

1. Zapisać na swoim komputerze w wybranym przez siebie miejscu 

2. Otworzyć ankietę 

3. Wypełnić ją zgodnie z poleceniami 

4. Zapisać wprowadzone informacje  

Aby Zapisać wprowadzone zmiany w Ankiecie należy wybrać z górnego menu opcje Plik,  

a następnie opcje Zapisz. Gdy pojawi się informacja potwierdzająca zamianę istniejącego na 

komputerze o takiej nazwie Kwestionariusza należy wybrać opcję Tak. 

5. Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres e-mail: agata.girul@gmail.com  

W przypadku braku możliwości wypełnienia Ankiety przy użyciu komputera, można wypełnić papie-

rową wersję Ankiety i przekazać na adres: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 

Wrocław (z dopiskiem Agata Girul).   

6. Wypełnione ankiety proszę przekazywać na wskazane wyżej adresy do 25 czerwca 2020 r. 

mailto:agata.girul@gmail.com


 

Sposób wypełniania ankiety? 

W zależności od rodzaju pytań znajdujących się w Ankiecie należy wybrać właściwą odpowiedź wsta-

wiając/wybierając znak „x”  w pole do tego przeznaczone znajdujące się przed treścią odpowiedzi 

lub wpisać wartość liczbową. W pytaniach otwartych należy wpisać własną odpowiedz w polach do 

tego przeznaczonych. 

Wypełniając Ankietę na komputerze by zaznaczyć odpowiedź wystarczy kliknąć lewym przyciskiem 

myszy w pole do tego przeznaczone, wówczas znak „x” pojawi się automatycznie. W przypadku 

błędnie wprowadzonej odpowiedzi należy zaznaczone pole klikając ponownie lewym przyciskiem 

myszy, wówczas pole zostanie odznaczone.  

 

Rodzaje pytać: 

W Ankiecie znajdują się pytania jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte.  

 

Pytania jednokrotnego wyboru: 

1. W tego rodzaju pytaniach, należy wybrać właściwą odpowiedź (jedną) wstawiając/wybiera-

jąc znak „x” w miejsce do tego przeznaczone, tj.  

 

2. W pytaniach, z których wynika, że należy wybrać/zaznaczyć jedną odpowiedź należy wy-

brać/zaznaczyć tylko jedną z podpowiedzi. 

 

3. W pytaniach, gdzie należy wskazać najczęstszą z możliwości wskazanych w podpowiedziach, 

należy wybrać dokładnie jedną z nich. 

Przykład takiego pytania wraz z odpowiedzią zaprezentowano poniżej: 

 

Proszę wskazać najczęstszy powód wyjścia z domu/mieszkania? 

Zakupy, obowiązki domowe 

Praca, szkoła 

Lekarz, rehabilitacja 

Rekreacja 

Spotkania towarzyskie 

Inny, jaki?  ................................................................................................................  

 

 



 

Załóżmy, że moim najczęstszym powodem wyjścia z domu jest szkoła, wówczas odpowiada-

jąc na powyższe pytanie moja odpowiedź byłaby następująca:  

Proszę wskazać najczęstszy powód wyjścia z domu/mieszkania? 

Zakupy, obowiązki domowe 

Praca, szkoła 

Lekarz, rehabilitacja 

Rekreacja 

Spotkania towarzyskie 

Inny, jaki?  ................................................................................................................  

 

4. W pytaniach z opcją Inne, jakie? można we wskazane miejsce wpisać własną odpowiedź, jeśli 

nie została ona uwzględniona w podpowiedziach. 

Przykład takiego pytania wraz z odpowiedzią zaprezentowano poniżej: 

 

Proszę wskazać najczęstszy powód wyjścia z domu/mieszkania? 

Zakupy, obowiązki domowe 

Praca, szkoła 

Lekarz, rehabilitacja 

Rekreacja 

Spotkania towarzyskie 

Inny, jaki?  ................................................................................................................  

Załóżmy, że moim najczęstszym powodem wyjścia z domu są Warsztaty Terapii Zajęciowej. 

Ponieważ wśród podpowiedzi nie ma możliwości dokonania takiego wyboru, mogę wybrać 

odpowiedź Inny, jaki? i uzupełnić brakujący powód, w miejscu do tego przeznaczonym. 

Wówczas odpowiadając na powyższe pytanie moja odpowiedź byłaby następująca:  

 

Proszę wskazać najczęstszy powód wyjścia z domu/mieszkania? 

Zakupy, obowiązki domowe 

Praca, szkoła 

Lekarz, rehabilitacja 

Rekreacja 

Spotkania towarzyskie 

Inny, jaki?  ................................................................................................................  

x 

Warsztaty terapii zajęciowej x 



 

Pytania wielokrotnego wyboru: 

1. W pytaniach, z których nie wynika, że należy wybrać/zaznaczyć jedną odpowiedź można wy-

brać/zaznaczyć więcej odpowiedzi lub dodatkowo zaznaczyć opcję Inne, jakie? jeśli moja 

odpowiedź nie została uwzględniona w podpowiedziach.  

Przykład takiego pytania wraz z odpowiedzią zaprezentowano poniżej: 

 

W jakich kursach Pan/Pani obecnie uczestniczy lub uczestniczył(a) w ciągu ostatnich 3 lat? 

Kurs z języka migowego 

Kurs z alfabetu Braille’a 

Kurs językowy 

Kurs komputerowy 

Kurs przyuczajacy do zawodu 

Inny, jaki?  ................................................................................................................  

Załóżmy, że w ostatnich 3 latach uczestniczyłam w kurskie języka migowego, języka angiel-

skiego oraz w kursie szydełkowania. Wówczas odpowiadając na powyższe pytanie moja od-

powiedź byłaby następująca:  

 

W jakich kursach Pan/Pani obecnie uczestniczy lub uczestniczył(a) w ciągu ostatnich 3 lat? 

Kurs z języka migowego 

Kurs z alfabetu Braille’a 

Kurs językowy 

Kurs komputerowy 

Kurs przyuczajacy do zawodu 

Inny, jaki?  ................................................................................................................  

 

2. W pytaniach o wskazanie maksymalnie 3 odpowiedzi można wybrać jedną, można wybrać 

dwie lub można wybrać aż trzy odpowiedzi. 

 

3. Najtrudniejszą wersją pytań i odpowiedzi są pytania o uszeregowanie według ważności wy-

branych odpowiedzi.  

Są to pytania, w których spośród wskazanych odpowiedzi należy wybrać maksymalnie 5 lub 

3 odpowiedzi (w zależności od pytania) a dodatkowo uszeregować je według ważności  

od 1 do 5 lub od 1 do 3 zgodnie z poleceniem.   

Kurs szydełkowania 

x 

x 

x 



 

Wybranie maksymalnie 5 odpowiedzi oznacza, że osoba może wybrać jedną odpowiedz, 

może wybrać dwie odpowiedzi, może wybrać trzy odpowiedzi, może wskazać cztery odpo-

wiedzi lub wybrać aż pięć odpowiedzi. 

Przykład takiego pytania wraz z odpowiedzią zaprezentowano poniżej: 

 

Które z wymienionych niżej potrzeb wymagają w Pana/Pani przypadku najpilniejszego zaspokoje-

nia? Spośród niżej wymienionych proszę wskazać maksymalnie 5 najistotniejszych dla Pana/Pani oraz 

uszeregować je według ważności od 1 do 5 (1 oznacza potrzebę najważniejszą, a 5 – najmniej ważną) 

albo zaznaczyć odpowiedź pierwszą – „Moje potrzeby są zaspokojone” 

 

Moje potrzeby są zaspokojone  

Uzyskanie mieszkania 

Poprawa warunków mieszkaniowych 

Zakup/naprawa samochodu 

Możliwość poruszania się poza domem 

Zaopatrzenie w leki 

Opieka lekarska/medyczna/rehabilitacyjna 

Pomoc w czynnościach codziennych 

Dostęp do asystenta osoby niepełnosprawnej / opiekuna 

Uzyskanie/zmiana pracy 

Podwyższenie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

Możliwość realizacji własnych zainteresowań 

Uzyskanie pomocy finansowej 

Inne, jakie?  ..............................................................................................................  

 

Pierwszy przypadek:  

Załóżmy, że moje potrzeby są zaspokojone, wówczas odpowiadając na pytanie wybieram 

odpowiedź pierwszą „Moje potrzeby są zaspokojone” zaznaczając „x” przy pierwszej odpo-

wiedzi i nie dokonuję szeregowania innych odpowiedzi, bo ich nie wybieram. 

Drugi przypadek: 

Załóżmy, że w mojej opinii, z wymienionych potrzeb do najpilniejszego zaspokojenia należą:  

Zakup/naprawa samochodu, Dostęp do asystenta osoby niepełnosprawnej/opiekuna,  

Uzyskanie/zmiana pracy oraz Możliwość realizacji własnych zainteresowań.  



 

Wybrałam 4 odpowiedzi, choć mogłam maksymalnie 5. Uznałam jednak, że pozostałe po-

trzeby nie należą, w mojej opinii, do tych wymagających najpilniejszego zaspokojenia.  

Po wybraniu tych odpowiedzi muszę jeszcze uszeregować je według ważności.  

Uznałam, że na pierwszym miejscu wśród potrzeb wymagających najpilniejszego zaspokoje-

nia znajduje się:  

1. Dostęp do asystenta osoby niepełnosprawnej / opiekuna, a następnie 2. Uzyskanie/ 

zmiana pracy, 3. Zakup/naprawa samochodu oraz 4. Możliwość realizacji własnych zaintere-

sowań. Odpowiadając na powyższe pytanie moja odpowiedź byłaby następująca: 

 

Moje potrzeby są zaspokojone  

Uzyskanie mieszkania 

Poprawa warunków mieszkaniowych 

Zakup/naprawa samochodu 

Możliwość poruszania się poza domem 

Zaopatrzenie w leki 

Opieka lekarska/medyczna/rehabilitacyjna 

Pomoc w czynnościach codziennych 

Dostęp do asystenta osoby niepełnosprawnej / opiekuna 

Uzyskanie/zmiana pracy 

Podwyższenie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

Możliwość realizacji własnych zainteresowań 

Uzyskanie pomocy finansowej 

Inne, jakie?  ..............................................................................................................  

 

Pytania otwarte: 

To rodzaj pytań, gdzie Państwo mają możliwość wprowadzenia własnych odpowiedzi, w miejsce 

do tego przeznaczone. Są to miejsca z odsyłaczami lub z błękitnym tłem. 

 

Pytania do uzupełnienia: 

W Ankiecie znajdują się pytania, w których odpowiadając należy uzupełnić lukę w zdaniu, w miejscu 

do tego przeznaczonym, oznaczonym kropkami lub błękitnym tłem. Przykładem takiego pytania jest: 

Ile tygodniowo godzin wsparcia ze strony asystenta osoby niepełnosprawnej potrzebuje Pan/Pani? 

Tygodniowo potrzebuję wsparcia przez ……… godzin. 

1 

2 

3 

4 



 

Odpowiadając na powyższe pytanie należy uzupełnić lukę w powyższym zadaniu. 

Załóżmy, że tygodniowo potrzebowałabym 35 godzin wsparcia udzielanego mi przez asystenta, 

wówczas moja odpowiedź byłaby następująca: 

Tygodniowo potrzebuję wsparcia przez ……… godzin. 

 

Wskazówki 

Ankietę należy wypełnić zgodnie z poleceniami, zawartymi w pytaniach. 

Przy niektórych pytaniach i odpowiedziach znajdują się strzałki, które informują nas do którego miej-

sca ankiety należy przejść po dokonaniu określonego wyboru. Oznacza to, że nie na wszystkie pyta-

nia będą Państwo odpowiadać. 

Przykład takiego pytania wraz z informacją jak należy postąpić zaprezentowano niżej: 

 

Czy korzysta Pan/Pani z regularnej pomocy innej osoby lub urządzeń przy wykonywaniu czynności związanych 

z samoobsługą? 

Tak 

Korzystam z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej        przejdź do pytań 4, 5, 6 

Korzystam z pomocy innej osoby        przejdź do pytań 7, 8, 9 

Korzystam z pomocy urządzeń         przejdź do pytania 10 

Nie        przejdź do pytania 10 

 

Załóżmy, że korzystam z pomocy innej osoby oraz z pomocy urządzeń, ponieważ poruszam się na 

wózku inwalidzkim. Wówczas odpowiadając na powyższe pytanie moja odpowiedź byłaby nastę-

pująca:  

Czy korzysta Pan/Pani z regularnej pomocy innej osoby lub urządzeń przy wykonywaniu czynności związanych 

z samoobsługą? 

Tak 

Korzystam z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej        przejdź do pytań 4, 5, 6 

Korzystam z pomocy innej osoby        przejdź do pytań 7, 8, 9 

Korzystam z pomocy urządzeń         przejdź do pytania 10 

Nie        przejdź do pytania 10 

Po dokonaniu takiej odpowiedzi, kontynuując wypełnianie Ankiety, powinnam odpowiedzieć na py-

tania 7, 8, 9 i 10, omijając pytania 4, 5 i 6, ponieważ w powyższym pytaniu nie zaznaczyłam że ko-

rzystam z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej. 

35 

x 

x 

x 



 

Jaka pomoc przy wypełnianiu ankiety? 

Na końcu kwestionariusza znajdują się objaśnienia do niego. W razie wątpliwości można z nich ko-

rzystać. Znajdują się tam pojęcia, które mogą być przydatne podczas wypełniania Ankiety. 

W sprawach merytorycznych i technicznych można kontaktować się ze mną pisząc na adres e-mail: 

agata.girul@gmail.com lub dzwoniąc pod numer telefonu 668 646 221. 

 

Dziękuję za wypełnienie Ankiety  

mailto:agata.girul@gmail.com

