
OBJAŚNIENIA DO KWESTIONARIUSZA 

Definicje 

1. Pętla indukcyjna, system FM – środki, systemy wspomagania słuchu. 

2. Transport grupowy – przewóz dla grup zorganizowanych. 

3. Transport indywidualny – transport, który zaspokaja potrzeby transportowe 

konkretnej osoby lub rodziny. 

4. Przez czynności zwykłe (podstawowe) należy rozumieć: 

 dla dzieci w wieku szkolnym – uczęszczanie do szkoły oraz uczestnictwo we 

wszystkich rodzajach obowiązkowych zajęć, 

 dla osób w wieku aktywności zawodowej – pracę zawodową, naukę lub 

prowadzenie gospodarstwa domowego, 

 dla osób w wieku starszym – podstawową samoobsługę przy czynnościach 

higienicznych, zakupach, przyrządzaniu posiłków itp. 

Rozróżnia się 3 stopnie ograniczenia zdolności do wykonywania czynności 

podstawowych: całkowicie, poważnie lub umiarkowanie ograniczoną. We 

wszystkich przypadkach chodzi o stany długotrwałe, tj. takie, które trwają lub 

przewiduje się, że będą trwały 6 miesięcy lub dłużej. 

5. Główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego – jest to źródło, z którego 

pochodzi przeważająca część środków w budżecie domowym, przeznaczana na 

potrzeby wszystkich członków gospodarstwa. 

6. Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób spokrewnionych lub 

niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. 

7. W przypadku posiadania 2 lub więcej orzeczeń o niepełnosprawności należy 

wybrać orzeczenie o wyższym stopniu niepełnosprawności. 
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Instrukcja wypełnienia kwestionariusza 

Dla kogo? 

Kwestionariusz dedykowany jest dla osób dorosłych z niepełnosprawnością w wieku 

15 lat i więcej. 

Kto wypełnia? 

Kwestionariusz może być wypełniony samodzielnie przez osobę z niepełno-

sprawnością lub we współpracy z opiekunem lub wyłącznie przez opiekuna osoby 

z niepełnosprawnością. 

Sposób wypełnienia? 

W zależności od rodzaju pytań znajdujących się w Kwestionariuszu należy wybrać 

właściwą odpowiedź wstawiając/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 Kwestionariusz na komputerze aby 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 pytań? 

W Kwestionariuszu znajdują się pytania jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru 

oraz pytania otwarte. 

Pytania jednokrotnego wyboru: 

1. W tego rodzaju pytaniach, należy wybrać właściwą odpowiedź (jedną) 

wstawiając/wybierając znak „x” w miejsce do tego przeznaczone. 

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

odpowiedź należy wybrać/ zaznaczyć tylko jedną z podpowiedzi. 

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

w podpowiedziach, należy wybrać dokładnie jedną z nich. 

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

odpowiedź, jeśli nie została ona uwzględniona w podpowiedziach. 

Pytania wielokrotnego wyboru: 

1. W pytaniach, z których nie wynika, że należy wybrać/zaznaczyć jedną 

odpowiedź można wybrać/zaznaczyć więcej odpowiedzi lub dodatkowo 

zaznaczyć opcję Inne, jakie? jeśli odpowiedź nie została uwzględniona 

w podpowiedziach. 

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 wybranych odpowiedzi. 

Są to pytania, w których spośród wskazanych odpowiedzi należy wybrać 

maksymalnie 5 lub 3 odpowiedzi (w zależności od pytania) a dodatkowo 
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uszeregować je według ważności od 1 do 5 lub od 1 do 3 zgodnie 

z poleceniem. 

Wybranie maksymalnie 5 odpowiedzi oznacza, że osoba może wybrać jedną 

odpowiedz, może wybrać dwie odpowiedzi, może wybrać trzy odpowiedzi, 

może wskazać cztery odpowiedzi lub wybrać aż pięć odpowiedzi. 

Przykład pytania z podpunktu 3 wraz z odpowiedzią zaprezentowano poniżej: 

 

Które z wymienionych niżej potrzeb wymagają w Pana / Pani przypadku 

najpilniejszego zaspokojenia? 

Spośród niżej wymienionych potrzeb 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 przedmioty ortopedyczne, rehabilitacyjne, środki pomocnicze 

□ Zaopatrzenie w leki 

□ Opieka lekarska / medyczna / rehabilitacyjna 

□ Pomoc w czynnościach codziennych 

□ Dostęp do asystenta osoby niepełnosprawnej / opiekuna 

□ Podwyższenie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

□ Uzyskanie / zmiana pracy 

□ Możliwość realizacji własnych zainteresowań 

□ Uzyskanie pomocy finansowej 

□ Uzyskanie pomocy rzeczowej 

□ Inne, jakie?  

 

Pierwszy przypadek: 

Załóżmy, że Pana/Pani potrzeby są zaspokojone, wówczas odpowiadając na 

pytanie należy wybrać odpowiedź pierwszą „Moje potrzeby są zaspokojone” 

zaznaczając „x” przy pierwszej odpowiedzi. Nie dokonuje się już szeregowania 

innych odpowiedzi. 

Drugi przypadek: 

Załóżmy, że z wymienionych potrzeb do najpilniejszego zaspokojenia Pana/Pani 

należą: 

Zakup/naprawa samochodu, Dostęp do asystenta osoby niepełnosprawnej/ 

opiekuna, Uzyskanie/zmiana pracy oraz Możliwość realizacji własnych zainte-

resowań. 
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Wybiera Pan/Pani 4 odpowiedzi, choć można było wskazać 5. Uznaje Pan/Pani 

jednak, że pozostałe potrzeby nie należą do tych wymagających najpilniejszego 

zaspokojenia. Po wybraniu tych odpowiedzi należy je uszeregować według 

ważności. 

Uznaje Pan/Pani, że na pierwszym miejscu wśród potrzeb wymagających 

najpilniejszego zaspokojenia znajduje się: 

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

Uzyskanie/zmiana pracy, 3. Zakup/ naprawa samochodu oraz 4. Możliwość 

realizacji własnych zainteresowań.  

Odpowiadając na powyższe pytanie odpowiedź byłaby następująca: 

 

□ Moje potrzeby są zaspokojone 

□ Uzyskanie mieszkania 

□ Poprawa warunków mieszkaniowych 

3 Zakup / naprawa samochodu 

□ Możliwość poruszania się poza domem 

□ Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, rehabilitacyjne, środki pomocnicze 

□ Zaopatrzenie w leki 

□ Opieka lekarska / medyczna / rehabilitacyjna 

□ Pomoc w czynnościach codziennych 

1 Dostęp do asystenta osoby niepełnosprawnej / opiekuna 

□ Podwyższenie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

2 Uzyskanie / zmiana pracy 

4 Możliwość realizacji własnych zainteresowań 

□ Uzyskanie pomocy finansowej 

□ Uzyskanie pomocy rzeczowej 

□ Inne, jakie?  

 

Pytania otwarte: 

To rodzaj pytań, gdzie Państwo mają możliwość wprowadzenia własnych 

odpowiedzi, w miejsce do tego przeznaczone. 

Wskazówki 

Kwestionariusz należy wypełnić zgodnie z poleceniami, zawartymi w pytaniach. 

Przy niektórych pytaniach i odpowiedziach znajdują się strzałki, które informują nas 

do którego miejsca należy przejść po dokonaniu określonego wyboru. Oznacza to, 

że nie na wszystkie pytania będą Państwo odpowiadać. 

Jaka pomoc przy wypełnianiu kwestionariusza? 

Na końcu kwestionariusza znajdują się objaśnienia do niego. W razie wątpliwości 

można z nich korzystać. Znajdują się tam pojęcia, które mogą być przydatne 

podczas wypełniania Kwestionariusza.  

 

 


