
Instrukcja 

 

Struktura ankiety 

Kwestionariusz badania Move to Work składa się z trzech części: 

•  informacje podstawowe, 

•  stan zdrowia, 

• wpływ choroby na aktywność zawodową.  

Każda z części zawiera kilka pytań na które trzeba wybrać jedną lub kilka spośród dostępnych 

odpowiedzi.  

Ankieta jest bardzo krótka. 

Udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania nie zajmuje więcej niż 10 minut. 

Proszę pamiętać, że badanie jest anonimowe, a jego wyniki będą prezentowane wyłącznie zbiorczo 

(jako statystyki podsumowujące odpowiedź wszystkich badanych osób lub wybranej ich grupy). 

 

Wypełnianie ankiety  

Po wybraniu przycisku Nowa ankieta pojawia się strona, na której należy wybrać kwestionariusz 

odpowiedni do występującego u Pana/Pani schorzenia.  

 



W przypadku posiadania więcej niż jednej przewlekłej choroby zapalnej, proszę wybrać 

kwestionariusz odnoszący się do tej choroby, która w Pana/Pani opinii ma największy wpływ na 

Pana/Pani aktywność w pracy i w życiu codziennym. Następnie proszę potwierdzić wybór za pomocą 

przycisku Kolejne. 

Po przejściu do kwestionariusza, proszę czytać uważnie polecenia oraz wybierać odpowiedzi zgodnie 

z posiadaną wiedzą, nie zostawiając pytań bez udzielenia żadnej odpowiedzi. Jeżeli uważa Pan/Pani, 

że pytanie Pana/Pani nie dotyczy, proszę wybrać, tam gdzie jest to możliwe, odpowiedź „nie dotyczy” 

lub „0” lub odpowiedź najbardziej zbliżoną do właściwej. 

W razie wątpliwości, w prawym górnym rogu wybranych pytań znajduje się znak zapytania. Po 

najechaniu na niego kursorem myszy, bez konieczności klikania, pojawia się dodatkowa informacja o 

tym jak należy interpretować terminy użyte w danym pytaniu.  

 

 

W przypadku, gdyby chciał/a Pan/Pani powrócić do poprzedniej strony kwestionariusza, proszę 

wybrać przycisk Poprzednie znajdujący się na dole strony. Proszę mieć jednak na uwadze fakt, że 

przejście do poprzedniej strony kwestionariusza usuwa wszystkie odpowiedzi wybrane na następnych 

stronach. 

Ankieta jest zapisywana w systemie dopiero po wypełnieniu jej w całości. Nie ma możliwości powrotu 

do częściowo wypełnionego kwestionariusza po pewnym czasie. 

 

Pytania jednokrotnego wyboru 

W przypadku pytań jednokrotnego wyboru, takich jak pytanie o płeć czy miejsce zamieszkania, 

odpowiedzi dokonuje się przez kliknięcie na treść właściwiej opcji lub okrągłe pole znajdujące się 

przed nią (por. obrazek powyżej). 

Pytania, które zawierają bardzo wiele odpowiedzi, np. pytanie o województwo lub wymiar czasu 

pracy, zawierają pole odpowiedzi w postaci listy. Listę należy rozwinąć, klikając w trójkącik znajdujący 

się obok pola i wybrać odpowiedź najlepiej oddającą stan rzeczywisty. W niektórych przypadkach 

lista odpowiedzi może być dłuższa niż otwierające się okienko, należy wtedy przewinąć listę za 

pomocą suwaka znajdującego się po jej prawej stronie lub za pomocą trójkącików umieszczonych 



w prawym górnym i dolnym rogu okienka, aż do poszukiwanej wartości. Listę można również 

przeszukiwać klikając w pole odpowiedzi i wpisując pierwszą literę lub liczbę poszukiwanej 

odpowiedzi . Gdyby jednak odpowiedź nie była dostępna na liście, proszę zaznaczyć najbardziej do 

niej zbliżoną wartość skrajną. 

 

 

Pytania wielokrotnego wyboru 

Pytania, w których można udzielić jednej lub więcej odpowiedzi, mają kwadratowe pola wyboru. 

Odpowiadając na nie, proszę zaznaczyć wszystkie kategorie, które wydają się Panu/Pani właściwe.  

 

Skale 

Ostatnim typem pytania jest skala, która umożliwia ocenę nasilenia wpływu choroby na poszczególne 

aspekty życia. 0 oznacza na niej całkowity brak wpływu, a 10 to pełny wpływ. Aby odpowiedzieć na 

ten rodzaj pytania, należy wybrać jeden z punkt ów na osi opisany liczbą, która Pana/Pani zdaniem 

najlepiej odpowiada sile wpływu choroby na dany aspekt życia.  

 

 


