
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Międzynarodowe Badanie Środowiskowe Osób 
z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego (InSCI) 

 
 
 
 
 

Pierwsze światowe badanie środowiskowe 
Osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. 

 
 
 
 

Kraje z całego świata biorą udział w projekcie mającym na celu zebranie 
informacji o życiu z konsekwencjami uszkodzenia rdzenia kręgowego. Pytamy 

tych, którzy wiedzą najlepiej: osoby z uszkodzeniem rdzenia. 

 
 
 
 

Projekt powstał dzięki współpracy 
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Szanowny Uczestniku/Uczestniczko  

Witamy w badaniu InSCI wyrażając radość, że jest Pan/Pani z nami. 

InSCI to pierwsze międzynarodowe badanie środowiskowe osób żyjących z konsekwencjami uszkodzenia rdzenia 

kręgowego. W inicjatywie biorą udział kraje z całego świata. Celem jest uchwycenie doświadczenia życia z 

uszkodzeniem rdzenia kręgowego od tych, którzy wiedzą najlepiej: osób z uszkodzeniem rdzenia.  

Prosimy o staranne wypełnienie kwestionariusza, pamiętając o odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie ma 

prawidłowych ani nieprawidłowych, dobrych ani złych odpowiedzi. Ważne jest, by odpowiadał/a Pan/Pani 

spontanicznie decydując, która z przedstawionych opcji najlepiej opisuje Pana/Pani osobistą sytuację. 

Kwestionariusz może także być wypełniony w trybie online pod adresem [www.insci.network/pl]. Prosimy o 

zalogowanie się przy użyciu Pana/Pani identyfikatora InSCI-ID i osobistego hasła: 

Pana/Pani identyfikator InSCI-ID: ######  

Pana/Pani hasło: ###### 

 

Gwarantujemy, że Pana/Pani dane osobowe oraz przekazane informacje są chronione z zastosowaniem 

najwyższych standardów ochrony danych. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim spoza 

centrum badawczego. Wszystkie kwestionariusze są anonimowe dzięki użyciu unikalnych identyfikatorów (InSCI-ID). 

W kwestionariuszu nie są zbierane żadne informacje pozwalające na identyfikację uczestnika (imię, nazwisko, 

adres). Przypominamy, że udział w badaniu jest dobrowolny. 

Służymy pomocą w przypadku jakichkolwiek pytań. Pomożemy w wypełnianiu kwestionariusza. Prosimy w tym celu o 

kontakt z Krajowym Ośrodkiem Badawczym przy Klinice Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

pod adresem kontakt@pl.insci.network. 

 

 

 

 

 

http://www.insci.network/pl
mailto:kontakt@pl.insci.network
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Dane badacza:  

prof. dr hab. med. Jolanta Kujawa - Klinika Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, jolantakujawa@gmail.com, nr telefonu +48 42 201 44 40; fax +48 42 201 44 41 

dr med. Piotr Tederko - specjalista rehabilitacji medycznej, ortopeda traumatolog, Klinika Rehabilitacji I Wydziału 

Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Barska 16/20, 02-315 Warszawa, p.tederko@gmail.com, 

nr telefonu 506 663 718   

Dane koordynatora:  

Robert Jagodziński - Instruktor Aktywnej Rehabilitacji, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, ul. Łowicka 19, 02-574 

Warszawa, robert.jagodzinski@far.org.pl, nr telefonu 500 293 865 

mgr Ewa Kochańska-Lechniak - Instruktor Aktywnej Rehabilitacji, Trener pracy, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, 

ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa, ewa.lechniak@far.org.pl, nr telefonu 501 875 907 

 

Jeszcze raz dziękujemy za Pana/Pani wysiłek i czas! 

 
  

mailto:jolantakujawa@gmail.com
mailto:p.tederko@gmail.com
mailto:robert.jagodzinski@far.org.pl
mailto:ewa.lechniak@far.org.pl
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Informacje o uczestniku badania 

  

1. Proszę zaznaczyć swoją płeć: 

 Mężczyzna 

 Kobieta 

2. Proszę podać datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok): 

DD / MM / RRRR    

_ _/_ _/_ _ _ _ 

3. Proszę podać kraj urodzenia:  

………………………………………..………… 

4. Jaki jest Pana/Pani stan cywilny?  

Należy wybrać tylko jedną odpowiedź, która najlepiej określa Pana/Pani obecną sytuację 

 Kawaler/panna 

 Żonaty/zamężna 

 Jestem w związku partnerskim 

 W separacji lub rozwiedziony/a 

 Wdowiec/wdowa 

5. Kto mieszka z Panem/Panią w gospodarstwie domowym?  

Należy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które Pana/Pani dotyczą 

 Nikt, mieszkam sam/a 

 Dzieci w wieku do 14 lat. Ile ich jest? …………… 

 Osoby w wieku 14-18 lat. Ile ich jest? ……………. 

 Osoby w wieku 18-64 lat. Ile ich jest? ……………. 

 Osoby w wieku powyżej 64 lat. Ile ich jest? ……………. 

 Mieszkam w ośrodku opieki długoterminowej, zakładzie pielęgnacyjnym, itp. 

6. Czy ktoś pomaga Panu/Pani w codziennych czynnościach w domu lub poza domem? 

 Nie  

 Tak. Jeśli tak, to są to: 

Należy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które Pana/Pani dotyczą 

 Rodzina 

 Przyjaciele/znajomi 

 Osoby z odpowiednimi kwalifikacjami lub opłacani opiekunowie  

7. Jaką szkołę/uczelnię Pan/Pani ukończył/a? 

Należy wybrać tylko jedną odpowiedź, która określa Pana/Pani najwyższy poziom wykształcenia 

 Nigdy nie chodziłem/am do szkoły lub nie ukończyłem/am nauki na żadnym poziomie 

 Szkołę podstawową 

 Gimnazjum  

 Szkołę zawodową 

 Szkołę średnią (liceum ogólnokształcące) 

 Szkołę średnią (technikum) 

 Szkołę pomaturalną, policealną 

 Studia licencjackie/zawodowe (np. inżynierskie) 

 Studia wyższe drugiego stopnia (np. magisterskie) 

 Inną, jaką?  ……………………………………………………. 
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8. Ile lat trwała Pana/Pani edukacja? 

Liczba lat edukacji przed uszkodzeniem rdzenia kręgowego: ……………… (Liczba lat) 

Liczba lat edukacji po uszkodzeniu rdzenia kręgowego: ……………… (Liczba lat) 

9. Ile wynosi suma średnich miesięcznych przychodów netto („na rękę”, tzn. po odliczeniu podatków) 

wszystkich pracujących osób, które z Panem/Panią mieszkają w jednym gospodarstwie domowym?  

 mniej niż 1200 zł 
 od 1201 zł do 1600 zł 
 od 1601 zł do 2000 zł  
 od 2001 zł do 2500 zł  
 od 2501 zł do 3000 zł  
 od 3001 zł do 3500 zł  
 od 3501 zł do 4100 zł  
 od 4101 zł do 4900 zł 
 od 4901 zł do 6400 zł  
 ponad 6400 zł  

10. Poniższy rysunek drabiny symbolizuje Pana/Pani pozycję w społeczeństwie polskim. 

U góry drabiny są ludzie, którym najlepiej się powodzi, np. ci, którzy mają najlepszą sytuację materialną, najlepsze 

wykształcenie i najbardziej szanowane zawody. U dołu drabiny są ludzie, którym powodzi się najgorzej - np. mają 

najgorszą sytuację materialną, najniższe wykształcenie i najmniej szanowane zawody lub nie mają pracy. Im 

wyżej widzi Pan/Pani siebie na drabinie, tym bliżej Panu/Pani do ludzi na samej górze. Im niżej Pan/Pani siebie 

widzi, tym bliżej Panu/Pani do ludzi na samym dole.  

 

W którym miejscu drabiny widzi Pan/Pani siebie? 

Proszę postawić duży krzyżyk X na tym szczeblu drabiny, który odpowiada Pana/Pani obecnej pozycji w życiu w 

porównaniu z innymi mieszkańcami naszego kraju. 
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Opis uszkodzenia rdzenia kręgowego 

  

11. Jaki jest poziom Pana/Pani uszkodzenia rdzenia? 

 Paraplegia (zachowane czucie oraz prawidłowa siła w kończynach górnych) 

 Tetraplegia (nieobecne lub nieprawidłowe czucie lub/i bezwład lub osłabienie siły w kończynach górnych i 

dolnych) 

12. Czy uszkodzenie rdzenia w Pana/Pani przypadku jest całkowite czy niecałkowite? 

 Całkowite (brak czucia i możliwości poruszania jakąkolwiek częścią ciała poniżej poziomu uszkodzenia) 

 Niecałkowite (obecne jest czucie lub/i możliwość poruszania jedną lub kilkoma częściami ciała poniżej 

poziomu uszkodzenia) 

13. Co było przyczyną uszkodzenia rdzenia kręgowego w Pana/Pani przypadku?  

Uszkodzenie w wyniku urazu: 

Należy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które Pana/Pani dotyczą 

Np. jeśli zaznacza Pan/Pani „wypadek podczas wykonywania pracy zarobkowej”, prosimy o jednoczesne 
zaznaczenie, czy był to upadek z wysokości, czy spowodowany inną przyczyną. 

 Wypadek podczas uprawiania sportu  

 Wypadek podczas rekreacji  

 Wypadek podczas wykonywania pracy zarobkowej   

 Wypadek komunikacyjny 

 Uraz związany z użyciem przemocy (np. w wyniku postrzału, pobicia)  

 Upadek z wysokości mniejszej niż 1 metr 

 Upadek z wysokości większej niż 1 metr 

 Uraz spowodowany inną przyczyną, jaką? ……………………………………..…………… 

Uszkodzenie w wyniku choroby: 

Należy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które Pana/Pani dotyczą 

 Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa  

 Guz (nowotwór) łagodny 

 Guz (nowotwór) złośliwy 

 Zaburzenia naczyniowe (np. niedokrwienie, wylew krwi, wady rozwojowe naczyń krwionośnych) 

 Zakażenie (np. bakteryjne, wirusowe) 

 Inna choroba, jaka? ………………………………………………..… 

 

14. Proszę określić z jak największą precyzją datę uszkodzenia rdzenia kręgowego: 

 
DD / MM / RRRR        

_ _/_ _/_ _ _ _ 

 

 
  



International Spinal Cord Injury Survey / InSCI ID |########|  strona 7 

Energia i żywotność (żywotność i samopoczucie) 

  

Poniższe pytania dotyczą Pana/Pani uczuć i ogólnego samopoczucia w ciągu ostatnich 4 tygodni. Na każde pytanie proszę 
udzielić jednej odpowiedzi, która najlepiej opisuje Pana/Pani samopoczucie. 

 

Jak często w ciągu ostatnich 4 tygodni… 
Przez cały 

czas 

Przez 
większość 

czasu Czasem Rzadko Nigdy 

15. był/a Pan/Pani pełen/na życia?      

16. był/a Pan/Pani bardzo zdenerwowany/a?      

17. czuł/a się Pan/Pani nic nie wart/a i nic 

nie było w stanie Pana/Pani pocieszyć? 
     

18. czuł/a się Pan/Pani wyciszony/a i 

spokojny/a? 
     

19. miał/a Pan/Pani dużo energii?      

20. był/a Pan/Pani załamany/a i smutny/a?      

21. czuł/a się Pan/Pani wyczerpany/a 
psychicznie? 

     

22. był/a Pan/Pani szczęśliwy/a?      

23. czuł/a się Pan/Pani zmęczony/a?      
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Problemy zdrowotne 

  

Proszę ocenić, w jakim stopniu wymienione poniżej problemy zdrowotne dotyczyły Pana/Pani w ciągu ostatnich 3 miesięcy. 
Jeżeli dany problem wystąpił u Pana/Pani, proszę zaznaczyć, czy otrzymał/a Pan/Pani leczenie z tego powodu (np. leki lub 
inny rodzaj leczenia zlecony przez lekarza lub innego pracownika ochrony zdrowia). 

  

1 

Problem nie 
wystąpił 

2 3 4 

5 

Bardzo 
duży 

problem 

 Czy 
otrzymał/a 
Pan/Pani 
leczenie z 

tego 
powodu? 

24. Problemy ze snem 

Np. trudności z zasypianiem lub 
nieprzesypianie nocy i zbyt wczesne 
budzenie się. 

     
 Tak  

 Nie 

25. Zaburzenia pracy jelit 

Np. biegunka, nietrzymanie stolca 
(„awarie”) i zaparcia. 

     
 Tak  

 Nie 

26. Infekcje dróg moczowych 

Np. zakażenia nerek lub pęcherza 
moczowego. 

     
 Tak  

 Nie 

27. Zaburzenia pracy pęcherza moczowego 

Np. nietrzymanie, wyciekanie moczu i 
cofanie się moczu z pęcherza (refluks), w 
konsekwencji złogi (kamienie) w pęcherzu 
lub nerkach i inne choroby nerek. 

     
 Tak  

 Nie 

28. Zaburzenia czynności seksualnych 

Np. trudności z osiąganiem stanu 
podniecenia, wzwodu, zwilżenia pochwy i 
orgazmu. 

     
 Tak  

 Nie 

29. Przykurcze 

Tzn. ograniczenie zakresu ruchu w stawie. 
     

 Tak  

 Nie 

30. Skurcze mięśni i spastyczność 

Tzn. wzmożone napięcie mięśniowe, 
obecność niekontrolowanych, 
mimowolnych skurczów mięśni.  

     
 Tak  

 Nie 

31. Odleżyny 

Tzn. początkowo zaczerwienienie skóry, a 
w późniejszym okresie mogące rozwijać 
się w ranę lub owrzodzenie. 

     
 Tak  

 Nie 

32. Problemy z układem oddechowym 

Np. utrudnione oddychanie i zwiększenie 
ilości wydzieliny. 

     
 Tak  

 Nie 

33. Uszkodzenia spowodowane utratą 
czucia 

Np. oparzenia spowodowane trzymaniem 
na kolanach pojemników z gorącymi 
płynami albo przebywanie zbyt blisko 
grzejnika lub kominka/ogniska. 

     
 Tak  

 Nie 
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Nie mam bólu    
Najgorszy ból, jaki można 

sobie wyobrazić 
 
           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

  

39. Proszę wymienić do 5 innych problemów zdrowotnych, które Pana/Pani dotyczą: 

 

 Nie ma innych problemów zdrowotnych 

 

…………………………………………………………….……… 
 
……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………….. 

40. Które z poniższych zdań dotyczących palenia tytoniu opisuje Pana/Pani sytuację? 

 Nigdy nie paliłem/am tytoniu  

 Paliłem/am, ale teraz nie palę  

 Palę tytoń (okazjonalnie lub regularnie)  

  

  
1 

Problem nie 
wystąpił 

2 3 4 

5 

Bardzo 
duży 

problem 

 Czy 
otrzymał/a 
Pan/Pani 
leczenie z 

tego 
powodu? 

34. Problemy krążeniowe 

Np. obrzęki stóp lub rąk lub zakrzepy 
żylne. 

     
 Tak  

 Nie 

35. Dysrefleksja autonomiczna 

Np. nagły wzrost ciśnienia krwi i poty, 
zmiany skórne, gęsia skórka, rozszerzenie 
źrenic i bóle głowy. 

     
 Tak  

 Nie 

36. Niedociśnienie ortostatyczne 

Po zmianie pozycji ciała np. silne zawroty 
głowy spowodowane nagłym spadkiem 
ciśnienia tętniczego krwi. 

     
 Tak  

 Nie 

37. Ból 

Odczuwanie bólu w życiu codziennym.      
 Tak  

 Nie 

  

38. Nasilenie bólu: proszę zaznaczyć liczbę, która najlepiej obrazuje najsilniejszy ból, jaki odczuwał/a 
Pan/Pani w ciągu ostatniego tygodnia. 
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Aktywność i zaangażowanie 

  

Kolejny dział dotyczy trudności, jakie Pan/Pani napotyka w życiu codziennym. Proszę uwzględnić zarówno dni dobre, jak i 
złe w ciągu ostatnich 4 tygodni.  

 
Jak dużą trudność sprawiało w ciągu 

ostatnich 4 tygodni... 

1 
Nie 

sprawiało 
trudności 

2 3 4 

5 
Sprawiało 
skrajnie 

dużą 
trudność 

41. realizowanie codziennego planu zajęć?      

42. radzenie sobie ze stresem?      

43. wykonywanie czynności wymagających 

użycia rąk i palców, np. podnoszenie 

małych przedmiotów lub otwieranie 

pojemników? 

     

44. przemieszczanie się tam, gdzie chce się 

Pan/Pani znaleźć? 
     

45. korzystanie z komunikacji publicznej?      

46. korzystanie z prywatnych środków 

transportu? 
     

47. troszczenie się o stan zdrowia, dobre 

odżywianie się, wykonywanie ćwiczeń 

fizycznych i przyjmowanie leków? 

     

48. wykonywanie typowych prac 

domowych? 
     

49. opiekowanie się innymi osobami lub 

ich wspieranie? 
     

50. nawiązywanie i utrzymanie kontaktu z 

innymi ludźmi? 
     

51. utrzymywanie bliskich i intymnych 

relacji z innymi osobami, opartych na 

uczuciach, poczuciu więzi, kontakcie 

fizycznym? 

     

52. robienie różnych rzeczy dla relaksu lub 

przyjemności? 
     

53. radzenie sobie z zadyszką/dusznością 

podczas wysiłku fizycznego? 
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Kolejne pytania dotyczą możliwości wykonywania przez Pana/Panią podstawowych czynności wymagających zmiany pozycji 
ciała. Proszę wybrać odpowiedź, która najlepiej opisuje Pana/Pani możliwość wykonywania danej czynności bez pomocy 
innej osoby, ale z wykorzystaniem sprzętu/urządzeń, których zwykle Pan/Pani używa w takich sytuacjach (np. desek do 
przemieszczania się, podnośników, łóżka szpitalnego). 

 

 
  

 W ciągu ostatnich 4 tygodni... 

1 
Nie 

sprawiało 
trudności 

2 3 4 

5 
Sprawiało 
skrajnie 

dużą 
trudność 

54. Czy był/a Pan/Pani w stanie siedzieć 

bez oparcia? 

 Nie 

 Tak  Jak dużą trudność 

sprawiało siedzenie przez dłuższy 

czas, np. 30 minut? 

     

55. Czy jest Pan/Pani w stanie stać bez 

podpierania się? 

 Nie 

 Tak  Jak dużą trudność stanowi 

stanie przez dłuższy czas, np. 30 

minut? 

     

 Czy jest Pan/Pani w stanie… 
Bez 

jakichkolwiek 
trudności 

Z niewielkimi 
trudnościami 

Z pewnymi 
trudnościami 

Z dużymi 
trudnościami 

Nie jestem 
w stanie 

56. podnieść się z leżenia na plecach na 

podłodze bez pomocy? 
     

57. otworzyć ciężkie drzwi, popychając 

je? 
     

58. położyć się na plecach z pozycji 

siedzącej na brzegu łóżka? 
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Samodzielne wykonywanie codziennych czynności 

  

Proszę w każdym punkcie zaznaczyć kółeczko obok stwierdzenia, które najlepiej określa Pana/Pani obecną sytuację. Proszę 
dokładnie przeczytać tekst i w każdym punkcie zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 

 

59. Jedzenie i picie 

 Jestem odżywiany/a sztucznie lub przez sondę żołądkową  

 Jestem całkowicie zdany/a na pomoc innych osób przy jedzeniu/piciu 

 Wymagam częściowej pomocy innych osób przy jedzeniu/piciu lub zakładaniu/zdejmowaniu sprzętu 

wspomagającego wykonywanie tych czynności  

 Jem/piję samodzielnie, ale korzystam ze sprzętu lub pomocy innych osób przy krojeniu pożywienia, 

nalewaniu napojów lub otwieraniu pojemników  

 Jem/piję samodzielnie bez pomocy innych osób i sprzętu 

60. Mycie górnej połowy ciała i głowy 

Mycie górnej połowy ciała i głowy obejmuje namydlanie i osuszanie oraz korzystanie z kranu. 

 Jestem całkowicie zdany/a na pomoc innych osób  

 Wymagam częściowej pomocy innych osób  

 Wykonuję te czynności samodzielnie, ale korzystam z odpowiedniego sprzętu lub urządzeń 

wspomagających np. poręczy, krzesła 

 Wykonuję te czynności samodzielnie, nie korzystam ze sprzętu ani urządzeń wspomagających  

61. Mycie dolnej połowy ciała 

Mycie dolnej połowy ciała obejmuje namydlanie i osuszanie oraz korzystanie z kranu. 

 Jestem całkowicie zdany/a na pomoc innych osób  

 Wymagam częściowej pomocy innych osób  

 Wykonuję te czynności samodzielnie, ale korzystam z odpowiedniego sprzętu lub urządzeń 

wspomagających np. poręczy, krzesła 

 Wykonuję te czynności samodzielnie, nie korzystam ze sprzętu ani urządzeń wspomagających 

62. Zakładanie odzieży na górną połowę ciała 

Zakładanie odzieży na górną połowę ciała obejmuje zakładanie i zdejmowanie takich części odzieży jak 

podkoszulek, bluzka, koszula, biustonosz, szalik czy ortozy (np. łuska, kołnierz ortopedyczny, gorset). 

 „Łatwe” ubrania to takie, które nie mają guzików, suwaków i sznurowań 

 „Trudne” ubrania to takie, które mają guziki, suwaki lub sznurowania 

 Jestem całkowicie zdany/a na pomoc innych osób  

 Wymagam częściowej pomocy, nawet w przypadku „łatwych” ubrań 

 Nie wymagam pomocy w przypadku „łatwych” ubrań, ale korzystam ze sprzętu lub urządzeń 

wspomagających  

 Samodzielnie zakładam/zdejmuję „łatwe” ubrania. Wymagam pomocy, sprzętu wspomagającego lub 

szczególnych dostosowań jedynie w przypadku „trudnych” ubrań  

 Jestem zupełnie samodzielny/a 
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63. Zakładanie odzieży na dolną połowę ciała 

Zakładanie odzieży na dolną połowę ciała obejmuje zakładanie i zdejmowanie takich części odzieży jak krótkie 

spodenki, spodnie, buty, skarpety, pasek lub ortozy (np. aparat na kończynę dolną). 

 „Łatwe” ubrania to takie, które nie mają guzików, suwaków i sznurowań 

 „Trudne” ubrania to takie, które mają guziki, suwaki lub sznurowania 

 Jestem całkowicie zdany/a na pomoc innych osób  

 Wymagam częściowej pomocy, nawet w przypadku „łatwych” ubrań 

 Nie wymagam pomocy w przypadku „łatwych” ubrań, ale korzystam ze sprzętu lub urządzeń 

wspomagających  

 Samodzielnie zakładam/zdejmuję „łatwe” ubrania. Wymagam pomocy, sprzętu wspomagającego lub 

szczególnych dostosowań jedynie w przypadku „trudnych” ubrań 

 Jestem zupełnie samodzielny/a 

64. Higiena osobista 

Pytanie dotyczy wykonywania czynności takich jak mycie rąk i twarzy, mycie zębów, czesanie włosów, golenie się 

lub nakładania makijażu.  

 Jestem całkowicie zdany/a na pomoc innych osób 

 Wymagam częściowej pomocy innych osób  

 Jestem samodzielny/a, lecz korzystam ze sprzętu wspomagającego 

 Jestem samodzielny/a i nie korzystam ze sprzętu wspomagającego 

65. Opróżnianie pęcherza moczowego 

W jaki sposób opróżnia Pan/Pani pęcherz moczowy.  

A. Mam założony na stałe cewnik do pęcherza (np. cewnik Foleya lub cewnik wprowadzony przez 

powłoki brzuszne) 

 Tak  Proszę przejść do pytania nr 66 

 Nie  Proszę odpowiedzieć na pytania w punktach B i C 

B. Regularne, okresowe cewnikowanie 

 Jestem całkowicie zdany/a na pomoc innych osób  

 Potrzebuję częściowej pomocy innych osób 

 Cewnikuję się zupełnie samodzielnie 

 Nie używam cewnika 

C. Wykorzystanie systemu zewnętrznej zbiórki moczu np. cewnika zewnętrznego, pieluchomajtek, wkładek 

higienicznych 

 Jestem całkowicie zdany/a na pomoc innych osób 

 Potrzebuję częściowej pomocy innych osób  

 Korzystam z nich samodzielnie 

 Mam kontrolę nad pęcherzem i nie korzystam z takich rozwiązań  

66. Oddawanie stolca 

A. Czy konieczna jest pomoc przy oddawaniu stolca? np. przy zakładaniu czopków  

 Tak 

 Nie 

B. Mam wypróżnienia … 

 nieregularnie lub rzadko (rzadziej niż raz na trzy dni) 

 regularnie (raz na trzy dni lub częściej) 

C. Nietrzymanie stolca („awaria”) zdarza się … 

 codziennie 

 1-6 razy w tygodniu 

 1-4 razy w miesiącu 

 rzadziej niż raz w miesiącu 

 nigdy się nie zdarza 
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67. Korzystanie z toalety 

W tym punkcie pytamy o korzystanie z ubikacji, higienę okolicy narządów płciowych i rąk, zakładanie i 

zdejmowanie ubrania oraz korzystanie z podpasek higienicznych lub pieluch. 

 Jestem całkowicie zdany/a na pomoc innych osób 

 Wymagam częściowej pomocy innych osób - nie jestem w stanie samodzielnie utrzymywać higieny tej 

okolicy 

 Wymagam częściowej pomocy innych osób, ale jestem w stanie samodzielnie utrzymywać higienę tej 

okolicy 

 Nie wymagam pomocy, ale korzystam ze sprzętu wspomagającego (np. poręczy) lub szczególnych 

dostosowań (np. toalety dla osób na wózkach) 

 Nie korzystam z pomocy innych osób, sprzętu wspomagającego ani szczególnych dostosowań 

68. Które z wymienionych poniżej czynności potrafi Pan/Pani wykonać bez pomocy innych osób lub 

korzystania z urządzeń napędzanych elektrycznie? 

Należy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które Pana/Pani dotyczą  

 Zmiana ułożenia górnej połowy ciała podczas leżenia w łóżku  

 Zmiana ułożenia dolnej połowy ciała podczas leżenia w łóżku  

 Przechodzenie z pozycji leżącej do siedzącej w łóżku 

 Unoszenie ciała, siedząc na krześle lub wózku 

 Żadnej, w każdym przypadku wymagam pomocy 

69. Przemieszczanie się z łóżka na wózek inwalidzki 

 Jestem całkowicie zdany/a na pomoc innych osób 

 Wymagam częściowej pomocy podczas przemieszczania się: wspomagania lub asekuracji przez inną 

osobę lub zastosowania urządzeń wspomagających np. płyta ślizgowa 

 Nie korzystam z pomocy innych osób ani sprzętu wspomagającego  

 Nie korzystam z wózka inwalidzkiego 

70. Przemieszczanie się na umiarkowane odległości (10-100 metrów) 

Należy zaznaczyć tylko jedno stwierdzenie, które najlepiej określa Pana/Pani typowy sposób przemieszczania się 

bez pomocy innej osoby, ale z wykorzystaniem sprzętu 

Korzystam z wózka inwalidzkiego. Kiedy się przemieszczam, … 

 jestem całkowicie zdany/a na pomoc innych osób 

 korzystam z elektrycznego wózka inwalidzkiego lub częściowej pomocy w poruszaniu się na ręcznym 

wózku inwalidzkim 

 poruszam się samodzielnie na ręcznym wózku inwalidzkim 

 

Chodzę na umiarkowane odległości i ... 

 w trakcie chodzenia (ze sprzętem wspomagającym lub bez) potrzebuję asekuracji  

 poruszam się przy pomocy balkonika lub kul, przenosząc obie stopy do przodu jednocześnie  

 poruszam się przy pomocy kul lub dwóch lasek, stawiając naprzemiennie stopy 

 poruszam się przy pomocy jednej laski  

 poruszam się jedynie z użyciem jednej lub dwóch ortoz na kończyny dolne np. aparaty, szyny, itp. 

 poruszam się bez sprzętu wspomagającego 
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Praca 

  

71. 
Jak brzmiała nazwa Pana/Pani podstawowego zawodu wykonywanego lub stanowiska pracy przed 
uszkodzeniem rdzenia kręgowego?  

 Przed uszkodzeniem rdzenia nie pracowałem/am. 

Nazwa mojej podstawowej pracy lub stanowiska to (proszę użyć jak najbardziej dokładnego określenia, np. 

nie „urzędnik”, ale „urzędnik bankowy”, nie „pracownik fizyczny/robotnik”, ale „murarz”, nie „menedżer”, ale 

„menedżer ds. sprzedaży”) 

……………………………………………………………………………………………………………. 

72. Czy w okresie od uszkodzenia rdzenia kręgowego korzystał/a Pan/Pani z rehabilitacji zawodowej?  

np. doradztwo zawodowe, nauka nowego zawodu, szkolenia zawodowe  

 Tak 

 Nie 

73. Po jakim czasie od zakończenia pierwszej rehabilitacji w szpitalu podjął/ęła Pan/Pani płatną pracę lub 
wrócił/a do płatnej pracy? 

 Po zakończeniu pierwszej rehabilitacji w szpitalu nie pracowałem/am 

 Zaraz po zakończeniu pierwszej rehabilitacji w szpitalu 

 Podjąłem/ęłam pracę po  …………… latach i  …………… miesiącach 

74. Czy obecnie jest Pan/Pani na rencie związanej z niepełnosprawnością lub pobiera podobne świadczenie? 

 Tak 

 Nie 

75. Jaka jest Pana/Pani obecna sytuacja zawodowa? 

Należy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które Pana/Pani dotyczą 

 Jestem zatrudniony/a na umowę o pracę (umowa cywilno-prawna) w wymiarze …………… godzin 

tygodniowo i otrzymuję z tego tytułu stałe wynagrodzenie 

 Jestem zatrudniony/a (umowa zlecenie lub podobne) w wymiarze …………… godzin tygodniowo i 

otrzymuję z tego tytułu stałe wynagrodzenie 

 Jestem zatrudniony/a (umowa o pracę, umowa zlecenie, itp.) w wymiarze …………… godzin tygodniowo 

i otrzymuję z tego tytułu stałe wynagrodzenie, ale obecnie przebywam na zwolnieniu od ponad 3 miesięcy  

 Prowadzę własną działalność gospodarczą, pracuję …………… godzin tygodniowo  

 Pracuję bez wynagrodzenia, jako członek rodziny np. w rodzinnej firmie  

 Prowadzę gospodarstwo domowe 

 Studiuję 

 Jestem bezrobotny/a 

 Utrzymuję się z renty lub innego świadczenia związanego z niepełnosprawnością  

 Na emeryturze  

 Inna, jaka? ………………………………………………………………………. 

76. Czy obecnie wykonuje Pan/Pani płatną pracę? 

 Tak 

 Nie  Proszę przejść do pytania nr 84 

77. Jaka jest nazwa Pana/Pani obecnie wykonywanego zawodu lub podstawowego stanowiska pracy?  

Proszę użyć jak najbardziej dokładnego określenia, np. nie „urzędnik”, ale „urzędnik bankowy”, nie „pracownik 
fizyczny/robotnik”, ale „murarz”, nie „menedżer”, ale „menedżer ds. sprzedaży”  

…………………………………………………………………………………………………………… 

78. Czy chciałby/aby Pan/Pani pracować przez więcej lub mniej godzin niż obecnie, czy tyle samo? 

 Więcej godzin 

 Mniej godzin 

 Tyle samo godzin 
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  1 
Nie sprawia 

trudności 
2 3 4 

5 
Sprawia 

skrajnie dużą 
trudność 

79. Jak dużą trudność sprawia 

Panu/Pani wypełnianie 

obowiązków w pracy zgodnie z 

wymaganiami codziennego planu 

zajęć? 

     

80. Jak dużą trudność sprawia 

Panu/Pani poruszanie się w 

miejscu pracy np. wejście do 

budynku, pokoju lub toalety?  

     

  
     

 

 

 
Całkowicie 

W dużym 
stopniu 

W 
pewnym 
stopniu 

W 
niewielkim 

stopniu 
Wcale 

Nie mam 
takiej 

potrzeby 

81. W jakim stopniu obecnie 

zaspokajana jest Pana/Pani 

potrzeba korzystania ze sprzętu 

wspomagającego pracę np. 

odpowiedniego sprzętu 

komputerowego, regulowanych 

biurek, stabilizatorów na kończynę 

górną/rękę, protez? 

      

 

 
Kolejne pytania dotyczą obecnie wykonywanej przez Pana/Panią pracy. Proszę określić, w jakim stopniu zgadza się 
Pan/Pani z każdym z poniższych stwierdzeń.  
 

  Zdecydowanie się 
zgadzam 

Zgadzam się  Nie zgadzam się 
Zdecydowanie się 

nie zgadzam 

82. Jestem odpowiednio doceniany/a 

za swoją pracę 
    

83. Moja pensja jest odpowiednia do 

mojego wkładu i osiągnięć. 

 Teraz proszę przejść do pytania 
nr 87 

    

 

 

84. Czy chciałby/aby Pan/Pani wykonywać płatną pracę? 

 Tak 

 Nie 

85. Czy czuje się Pan/Pani na siłach wykonywać płatną pracę? 

 Tak, przez 1 – 11 godzin w tygodniu 

 Tak, przez 12 – 20 godzin w tygodniu 

 Tak, przez więcej niż 20 godzin w tygodniu 

 Nie, zupełnie nie 
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86. Jakie są powody tego, że obecnie Pan/Pani nie pracuje?  

Należy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które Pana/Pani dotyczą 

 Stan zdrowia lub niewystarczająca sprawność  

 Nie ukończyłem/am jeszcze szkoły lub kształcenia zawodowego  

 Obowiązki rodzinne  

 Nie znalazłem/am odpowiedniej pracy  

 Nie wiem, jak albo gdzie szukać pracy  

 Nie mam potrzeby finansowej, żeby pracować 

 Rodzice lub małżonek/małżonka nie pozwalają mi pracować  

 Niedostateczne możliwości transportowe  

 Brak dostępu do potencjalnych miejsc pracy np. dojścia do budynku, biura lub toalet  

 Brak sprzętu wspomagającego  

 Obawa przed utratą świadczeń z tytułu niepełnosprawności np. wypłat renty, posiadanych świadczeń i 

zapomóg 

 Nie chcę pracować  

 Inne, jakie? …………………………………………………………………………….. 
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Czynniki środowiskowe 

  

W życiu codziennym podlegamy różnym wpływom otoczenia, których źródłem mogą być osoby, przedmioty, prawo i usługi, 
czy też warunki klimatyczne. Są to tzw. czynniki środowiskowe. Mogą one ułatwić lub utrudnić życie. Proszę ocenić, jak 
bardzo wymienione poniżej czynniki środowiskowe wpłynęły na Pana/Pani udział w życiu społecznym w ciągu ostatnich 4 
tygodni. 

  Nie dotyczy Nie utrudniło 
Trochę 

utrudniło 
Bardzo 

utrudniło 

87. Brak dostępu lub ograniczony dostęp do miejsc 
publicznych np. brak dostępu do publicznych 
budynków, parków 

    

88. Brak dostępu lub ograniczony dostęp do miejsc 
zamieszkania krewnych i przyjaciół     

89. Niekorzystne warunki klimatyczne np. pogoda, 
pora roku, temperatura, wilgotność powietrza     

90. Negatywny stosunek społeczeństwa do osób 
niepełnosprawnych np. uprzedzenia, stygmatyzacja, 
niewiedza 

    

91. Negatywny stosunek rodziny i krewnych do 
Pana/Pani niepełnosprawności np. uprzedzenia, 
brak wsparcia, nadopiekuńczość 

    

92. Negatywny stosunek przyjaciół do Pana/Pani 
niepełnosprawności np. uprzedzenia, brak wsparcia, 
nadopiekuńczość 

    

93. Negatywny stosunek sąsiadów, znajomych i 
współpracowników do Pana/Pani 
niepełnosprawności np. uprzedzenia, brak wsparcia, 
nadopiekuńczość 

    

94. Brak lub niedostateczne rozwiązania techniczne 
umożliwiające przemieszczanie się na niewielkie 
odległości np. brak lub niedostateczna 
funkcjonalność podnośników krzesełkowych, sprzętu 
wspomagającego chodzenie lub wózka inwalidzkiego 

    

95. Brak lub niedostosowanie środków transportu 
umożliwiających przemieszczanie się na dłuższe 
odległości np. brak możliwości skorzystania z 
odpowiednio dostosowanego samochodu lub 
niedostosowanie środków transportu publicznego 

    

96. Brak lub niedostateczna opieka i wsparcie 
pielęgnacyjne np. brak lub niedostateczna domowa 
opieka medyczna lub opieka osobista 

    

97. Brak lub niedostateczne zaopatrzenie w leki, 
sprzęt i materiały medyczne np. cewniki, środki 
odkażające, szyny ortopedyczne, poduszki, itp. 

    

98. Problemy finansowe np. brak pieniędzy     

99. Brak lub niedostateczne możliwości urządzeń 
wspomagających komunikowanie się np. urządzeń 
do pisania, komputera, telefonu, myszy komputerowej 

    

100. Brak lub niedostateczna dostępność usług 
świadczonych przez państwo np. ubezpieczenia na 
wypadek niepełnosprawności lub innych świadczeń 
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Opieka zdrowotna 

  

101. Kim były osoby zajmujące się zdrowiem, które odwiedził/a Pan/Pani lub które odwiedziły Pana/Panią w 
domu w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 

Należy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które Pana/Pani dotyczą 

 Lekarz rodzinny (lekarz podstawowej opieki medycznej) 

 Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej  

 Lekarz innej specjalności np. chirurg, ginekolog, psychiatra, okulista 

 Pielęgniarka lub położna 

 Dentysta 

 Fizjoterapeuta 

 Terapeuta zajęciowy 

 Psycholog 

 Bioenergoterapeuta, zielarz lub inna osoba praktykująca niekonwencjonalne usługi związane ze zdrowiem 

 Farmaceuta 

 Pracownik domowej opieki medycznej 

 Inna osoba, jaka? ……………………………………………………………… 

 W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie uczestniczyłem/am w takich spotkaniach 

  

102. Ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przebywał/a Pan/Pani, jako pacjent/ka w szpitalu, ośrodku 
rehabilitacji lub innej placówce ochrony zdrowia przez co najmniej jedną noc? 
 
…………… (razy) 

 
 Opisując ostatnie spotkanie w 

związku ze zdrowiem, jak ocenia 
Pan/Pani… 

Bardzo 
dobrze Dobrze 

Ani dobrze, 
ani źle Źle  Bardzo źle 

103. poczucie, że traktowano Pana/Panią 
z szacunkiem?      

104. przejrzystość udzielanych Panu/Pani 
wyjaśnień?      

105. możliwość uczestniczenia w 
podejmowaniu decyzji dotyczących 
Pani/Pana leczenia? 

     

 

106. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że potrzebował/a Pan/Pani pomocy w związku ze 
zdrowiem, ale jej nie uzyskał/a? 

 Nie  
 Tak. Które stwierdzenia najlepiej opisują powód nieuzyskania pomocy? 

Należy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które Pana/Pani dotyczą 

 Nie stać mnie było na opłacenie wizyty  
 Nie było możliwości uzyskania takiej pomocy  
 Brak możliwości transportu  
 Nie stać mnie było na pokrycie kosztów transportu  
 Wcześniej byłem/am źle leczony/a  
 Nie mogłem/am zwolnić się z pracy lub miałem/am inne obowiązki  
 Leki lub sprzęt, jakimi dysponowała osoba udzielająca pomocy nie były wystarczające 
 Osoba udzielająca pomocy miała niedostateczne umiejętności 
 Nie wiedziałem/am, dokąd się udać po pomoc  
 Próbowałem/am uzyskać pomoc, lecz spotkałem/am się z odmową 
 Uważałem/am, że nie jestem aż tak bardzo chory/a 
 Inny, jaki? …………………………………………………………………………. 
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Bardzo 
zadowolony/a 

Zadowolony/a 

Ani 
zadowolony/a,  

ani 
niezadowolony/a 

Niezadowolony/a 
Bardzo 

niezadowolony/a 

107. W jakim stopniu jest Pan/Pani 
zadowolony/a z opieki 
zdrowotnej w miejscu 
zamieszkania? 

     

 
 
 

Czynniki osobowe 

  

Poniższe zdania dotyczą tego, jak Pan/Pani postrzega siebie samego/samą.  

  1 

Zdecydowanie 
nie 2 3 4 

5 

Zdecydowanie 
tak 

108. Potrafię skutecznie zawalczyć o 
spełnienie własnych życzeń, gdy 
ktoś to utrudnia 

     

109. Potrafię skutecznie radzić sobie w 
nieprzewidzianych sytuacjach 

     

110. Potrafię utrzymać kontakt z ważnymi 
dla mnie osobami 

     

111. Potrafię utrzymać swoje zdrowie w 
dobrym stanie 

     

112. Uważam, że konieczność życia z 
następstwami uszkodzenia rdzenia 
kręgowego wzmocniła mnie jako 
człowieka 

     

113. Martwię się tym, co może mnie 
spotkać w przyszłości  
np. niezdolność do zatroszczenia się o 
siebie lub bycie ciężarem dla innych 

     

114. Uważam, że będę w stanie spełnić 
swoje marzenia, nadzieje i życzenia 

     

115. Podejmuję ważne życiowe decyzje  
np. wybór miejsca zamieszkania, 
osoby, z którą się mieszka, na co 
wydać pieniądze, itp. 

     

116. Przebywając w towarzystwie innych 
ludzi, czuję się częścią grupy 

     

  

117. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przechodził/a Pan/Pani „ciężkie chwile” w życiu? 

np. poważną chorobę lub wypadek, poważny konflikt z innymi osobami, rozwód lub śmierć kogoś bliskiego. 

 Nie  

 Tak, jakie? ……………………………………………………………………  
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Jakość życia i ogólny stan zdrowia 

  

Kolejne pytania dotyczą oceny Pana/Pani jakości życia w ogóle i w różnych sferach życia. Proszę myśleć o swoim życiu w 
ciągu ostatnich 14 dni. Proszę pamiętać o uznawanych przez Pana/Panią standardach, nadziejach, przyjemnościach i 
powodach do obaw.  

 
 

W ciągu ostatnich 14 dni… Bardzo zła Zła 
Ani zła,  

ani dobra 
Dobra Bardzo dobra 

118. jak określiłby/aby Pan/Pani 
jakość swojego życia? 

     

 

  

Bardzo 
niezadowolony/a Niezadowolony/a 

Ani 
zadowolony/a, 

ani 
niezadowolony/a Zadowolony/a 

Bardzo 
zadowolony/a 

119. jak bardzo zadowolony/a jest 
Pan/Pani ze swojego stanu 
zdrowia? 

     

120. jak bardzo zadowolony/a jest 
Pan/Pani z wykonywania 
codziennych czynności? 

     

121. jak bardzo zadowolony/a jest 
Pan/Pani z siebie 
samego/samej? 

     

122. jak bardzo zadowolony/a jest 
Pan/Pani ze związków z 
innymi osobami? 

     

123. jak bardzo zadowolony/a jest 
Pan/Pani z warunków 
mieszkaniowych? 

     

 
  

124. Uważa Pan/Pani, że ogólny stan Pana/Pani zdrowia jest: 

 Doskonały 

 Bardzo dobry 

 Dobry 

 Dostateczny 

 Zły  

125. W porównaniu do stanu sprzed roku jak oceniłby/aby Pan/Pani swój stan zdrowia? 

 O wiele lepszy 

 Nieco lepszy 

 Mniej więcej taki sam 

 Nieco gorszy 

 O wiele gorszy  

 
 

Bardzo dziękujemy 
za wypełnienie kwestionariusza InSCI. 
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Międzynarodowe Badanie Środowiskowe Osób 
z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego (InSCI) 

 
 

Moduł krajowy 
 
 
 

Pierwsze światowe badanie środowiskowe 
Osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. 

 
 

Kraje z całego świata biorą udział w projekcie mającym na celu zebranie 
informacji o życiu z konsekwencjami uszkodzenia rdzenia kręgowego. Pytamy 

tych, którzy wiedzą najlepiej: osoby z uszkodzeniem rdzenia. 
 
 
 

Projekt powstał dzięki współpracy 
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Ważne cele życiowe 

  

Poniżej podano różne cele życiowe, które często mają duże znaczenie dla osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Proszę 
zastanowić się wobec każdego z nich, w jakim stopniu jest on dla Pana/Pani ważny? 
 

 

Bardzo 
nieważny 

cel 

Nieważny 
cel 

Trudno 
powiedzieć 

Ważny cel 
Bardzo 

ważny cel 

126. Zdobycie zatrudnienia      

127. Rehabilitacja i leczenie      

128. Zdobycie wykształcenia i poprawa 

kwalifikacji zawodowych 
     

129. Nawiązanie lub utrzymanie dobrych 

relacji z rodziną 
     

130. Nawiązanie lub utrzymanie relacji 

partnerskiej 
     

131. Uzyskanie renty lub innego świadczenia 

związanego z niepełnosprawnością 
     

132. Niezależne i odpowiednio wyposażone 

mieszkanie 
     

133. Uzyskanie opieki i pielęgnacji      

134. Uzyskanie lub wzbogacenie wiedzy na 

temat stanu zdrowia i umiejętności 

zapobiegania powikłaniom 

     

135. Realizacja pasji lub hobby (np. ulubionej 

czynności rekreacyjnej, sportu, czy 

amatorskiej twórczości) 
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Poniżej podano te same cele życiowe co w poprzednich pytaniach. Proszę o zaznaczenie, w jakiej kolejności 
chciałby/chciałaby Pan/Pani je zrealizować? Proszę zrobić to zaznaczając odpowiedni numer od najważniejszego (1) do 
najmniej ważnego (10). 

 

136.   

  Zdobycie zatrudnienia 

  Rehabilitacja i leczenie 

  Zdobycie wykształcenia i poprawa kwalifikacji zawodowych 

  Nawiązanie lub utrzymanie dobrych relacji z rodziną 

  Nawiązanie lub utrzymanie relacji partnerskiej 

  Uzyskanie renty lub innego świadczenia związanego z niepełnosprawnością 

  Niezależne i odpowiednio wyposażone mieszkanie 

  Uzyskanie opieki i pielęgnacji 

  
Uzyskanie lub wzbogacenie wiedzy na temat stanu zdrowia i umiejętności zapobiegania 
powikłaniom 

  
Realizacja pasji lub hobby (np. ulubionej czynności rekreacyjnej, sportu, czy amatorskiej 
twórczości) 

 

Uszkodzenie rdzenia a stan zdrowia 

  

Większość ludzi częściej lub rzadziej doświadcza problemów zdrowotnych. Część spośród tych problemów u Pana/Pani 
może być związana z przebytym uszkodzeniem rdzenia.  

 

 

 

Całkowicie 
W dużym 
stopniu 

W 
pewnym 
stopniu 

W 
niewielkim 

stopniu 
Wcale 

Nie 
miałem/am 

żadnych 
problemów 

ze 
zdrowiem 

137. Proszę o określenie w jakim 

stopniu według Pana/Pani oceny 

doświadczane w ciągu ostatniego 

roku problemy ze zdrowiem miały 

związek z przebytym 

uszkodzeniem rdzenia 

      

 

Zawód, orzeczenie o niepełnosprawności 

  

138. Jaki jest Pana/Pani zawód wyuczony? 

 

………………………………………..………… 

139. Czy ma Pan/Pani orzeczenie o niepełnosprawności? 

 Tak 

 Nie 
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Poglądy na życie 

  

W każdym z punktów przedstawione są dwie opinie oznaczone literami „a" i „b”. Z każdej takiej pary proszę wybrać tę opinię 
(tylko jedną), która wydaje się Panu/Pani bardziej podobna do własnej (nie zaś tę, z którą chciałby/chciałaby lub uważa 
Pan/Pani, że powinien/powinna się zgodzić). W pewnych przypadkach może się wydać, że obie opinie są zgodne z 
Pana/Pani poglądem, albo też żadna nie jest z nim zgodna. W takiej sytuacji proszę upewnić się, że wybrał/a Pan/Pani tę 
opinię, która wydaje się bardziej zgodna z Pana/Pani opinią.  

 

 
a b 

140. Kłopoty z dziećmi są spowodowane tym, 
że dzieci są nadmiernie karane przez 
rodziców 

 
Kłopoty jakie sprawiają dzieci w 
dzisiejszych czasach są wynikiem tego, że 
ich rodzice na wszystko im pozwalają 

 

141. Wiele niepowodzeń spotykających 
człowieka powoduje brak szczęścia 

 
Niepowodzenia, które spotykają ludzi są 
wynikiem błędów, które oni sami 
popełniają 

 

142. Jednym z głównych powodów wojen jest 
to, że ludzie zbyt mało interesują się 
polityką 

 
Wojny będą zawsze, niezależnie, od tego, 
jak bardzo ludzie będą starali się im 
zapobiec 

 

143. Szacunek, jakim cieszą się ludzie, jest w 
dużym stopniu wynikiem ich zasług 

 
Niestety, wartość człowieka jest bardzo 
często niedostrzegana, choćby nawet o to 
się starał 

 

144. Opinia, że prowadzący zajęcia nie są 
sprawiedliwi wobec studentów, jest 
nonsensowna 

 
Większość studentów nie zdaje sobie 
sprawy, jak bardzo przypadkowe są oceny, 
które otrzymują 

 

145. Bez sprzyjających okoliczności nie można 
się wybić 

 
Zdolni ludzie, którym nie udało się wybić, 
to ci, którzy nie potrafili wykorzystać 
swoich możliwości 

 

146. Nawet gdybyś bardzo się starał być 
lubiany, pewni ludzie nie będą cię lubić 

 
Ci, którzy nie mogą sprawić by inni ich 
polubili, nie mają właściwego stosunku do 
ludzi 

 

147. Osobowość człowieka jest w głównej 
mierze wyznaczona przez dziedziczność 

 
O tym, kim będzie człowiek, decydują jego 
doświadczenia życiowe 

 

148. Z mojego doświadczenia wynika, że jeśli 
coś ma się stać, to się stanie 

 
W moim przypadku podjęcie decyzji 
określonego działania dawało lepszy 
rezultat, niż zdanie się na los 

 

149. 
Jeśli student jest dobrze przygotowany, 
to raczej nie ma dla niego 
nieoczekiwanych pytań 

 

W wielu przypadkach pytania 
egzaminacyjne są tak niezwiązane z 
tematem wykładów, ćwiczeń i literaturą, że 
przygotowanie się staje się naprawdę 
bezcelowe 

 

150. Osiąganie sukcesów w życiu jest 
rezultatem ciężkiej pracy, a „szczęście” 
ma tu niewielkie znaczenie 

 
Otrzymanie dobrej pracy zależy głównie od 
szczęśliwego zbiegu okoliczności 

 

151. Przeciętny obywatel może mieć wpływ na 
decyzje rządu 

 
Światem rządzi garstka ludzi 
posiadających władzę i szary człowiek 
niewiele może na to poradzić 

 

152. Kiedy coś planuję, jestem prawie 
pewny/a, że będę mógł/mogła to 
zrealizować 

 
Planowanie zbyt dalekiej przyszłości nie 
zawsze jest rozsądne, bo zbyt wiele zależy 
od przypadku 
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153. 
Niektórzy ludzie po prostu nie są dobrzy  W każdym człowieku jest coś dobrego  

154. W moim przypadku osiąganie tego, czego 
chcę, ma niewiele wspólnego z tak 
zwanym szczęściem 

 
W wielu przypadkach o tym, co 
powinniśmy zrobić, może zdecydować po 
prostu rzut monetą 

 

155. O tym, że ktoś zostaje szefem decyduje 
to, że miał szczęście pierwszy pojawić się 
we właściwym miejscu 

 
Powierzenie ludziom pewnych stanowisk 
zależy od ich zdolności, szczęście ma tu 
niewielki wpływ 

 

156. Jeżeli chodzi o wydarzenia na świecie, to 
większość z nas jest ofiarami działania sił, 
których nie możemy ani zrozumieć ani 
kontrolować 

 

Poprzez aktywne zaangażowanie w życie 
polityczne i społeczne ludzie mogą 
sprawować kontrolę nad wydarzeniami w 
świecie 

 

157. Większość ludzi nawet nie uświadamia 
sobie, do jakiego stopnia ich życiem 
rządzi przypadek 

 
Coś takiego jak „traf”, tak naprawdę nie 
istnieje 

 

158. Zawsze należy umieć przyznawać się do 
błędów 

 Zawsze jest lepiej ukrywać swoje błędy  

159. Bardzo trudno jest zorientować się, czy 
ktoś naprawdę nas lubi 

 
To, jak wielu masz przyjaciół, zależy od 
tego, jak dalece jesteś sympatyczny/a 

 

160. Kłopoty i zmartwienia, które się nam 
przytrafiają, są w dużym stopniu 
zrównoważone przez pomyślne 
wydarzenia 

 

Najczęściej „pech” jest wynikiem braku 
zdolności, nieuctwa, lenistwa albo też 
wszystkich tych trzech rzeczy 
jednocześnie 

 

161. Jeśli zadamy sobie trud, to możemy 
zwalczyć polityczną korupcję 

 
Bardzo trudno jest ludziom sprawować 
rzeczywistą kontrolę nad tym, co robią 
politycy 

 

162. Czasami zupełnie nie mogę zrozumieć, na 
jakich podstawach opierają się 
wystawione przez nauczycieli stopnie 

 
Istnieje bezpośredni związek między tym, 
jak wiele się uczę, a tym, jakie stopnie 
dostaję 

 

163. Dobry kierownik oczekuje, że ludzie 
potrafią zdecydować, co oni sami powinni 
robić 

 
Dobry kierownik wyjaśnia wszystkim, na 
czym polegają ich zajęcia 

 

164. Bardzo często czuję, że mam niewielki 
wpływ na to, co mnie spotyka 

 
Nigdy nie zgodziłbym/zgodziłabym się ze 
zdaniem, że szczęście czy traf odgrywają 
istotną rolę w moim życiu 

 

165. Ludzie są samotni, ponieważ nie starają 
się o przyjaźń innych 

 
Nie ma większego sensu starać się o 
przyjaźń innych; albo cię lubią, albo nie 

 

166. W szkołach zbyt duży nacisk kładzie się 
na sport 

 
Sporty zespołowe są znakomitym 
sposobem kształcenie charakteru 

 

167. 
To, co mnie spotyka, zależy ode mnie  

Czasami czuję, że nie mam dostatecznego 
wpływu na to, w jakim kierunku toczy się 
moje życie 

 

168. W większości przypadków nie mogę 
zrozumieć, dlaczego politycy zachowują 
się w ten, a nie inny sposób 

 
Ludzie są w dużym stopniu odpowiedzialni 
za złe rządy, zarówno na szczeblu 
państwowym, jak i lokalnym 
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Ocena wpływu na otaczającą rzeczywistość 

  
W jakim stopniu Pan/Pani zgadza się lub nie zgadza się z podanymi stwierdzeniami? Proszę starać się za każdym razem 
odpowiadać niezależnie, tj. tak by poprzednie Pana/Pani odpowiedzi nie wpływały na aktualne. Nie ma dobrych lub złych 
odpowiedzi. 
 

 
Zgadzam się 

całkowicie  
Raczej się 
zgadzam 

Ani się 
zgadzam, 

ani nie 
zgadzam 

Raczej się nie 
zgadzam 

Nie 
zgadzam 

się  
całkowicie  

169. W niepewnych czasach zwykle 
spodziewam się najlepszego 

     

170. Łatwo się relaksuję      

171. Jeżeli w moim życiu coś może pójść źle, 
to tak właśnie będzie 

     

172. Zawsze myślę z optymizmem o 
przyszłości 

     

173. Bardzo lubię moich przyjaciół i 
znajomych 

     

174. Ważne jest dla mnie, żeby zawsze mieć 
coś do zrobienia 

     

175. Prawie nigdy nie oczekuję, że wszystko 
potoczy się tak, jak chcę 

     

176. Niełatwo wytrącić mnie z równowagi      

177. Rzadko liczę, że przydarzy mi się coś 
dobrego 

     

178. Ogólnie mówiąc, spodziewam się, że 
przydarzy mi się więcej dobrego niż 
złego 

     

 

Komentarze i uwagi 

  
Będziemy wdzięczni za Pana/Pani komentarze i uwagi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bardzo dziękujemy 
za wypełnienie modułu krajowego kwestionariusza InSCI. 

 


