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Dzie� dobry, nazywam si� .................... i reprezentuj� Instytut PENTOR Research International. Na zlecenie Pa�stwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeprowadzamy badanie działalno�ci gmin na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu 
Gmino, jaka jeste�? realizowanego w zakresie Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 
schemat b).  
Niniejsze badanie skierowane jest do przedstawicieli wszystkich samorz�dów gminnych w Polsce. Jego celem jest pozyskanie informacji na 
temat działalno�ci samorz�dów w zakresie rehabilitacji zawodowej społecznej oraz problemów bytowych osób niepełnosprawnych, a tak�e 
potrzeb samorz�dów w zakresie �wiadczenia pomocy osobom niepełnosprawnym.  
Ze wzgl�du na wag� badania konieczne jest, aby udział w nim wzi�li przedstawiciele wszystkich  gmin w Polsce. Dlatego te� bardzo prosimy o 
pomoc w wypełnieniu poni�szej ankiety.   
Gwarantujemy pełn� poufno�� informacji, zgodnie z Ustaw� o ochronie danych osobowych oraz normami etycznymi obowi�zuj�cymi w 
badaniach opinii i rynku. Zebrane dane opracowywane b�d� w formie zbiorczych zestawie� statystycznych, bez mo�liwo�ci powi�zania ich z 
osob� respondenta i nie zostan� wykorzystane do �adnych celów reklamowych ani handlowych.  
 

INFORMACJE O GMINIE 

 
Na pocz�tek prosz� o podanie informacji na temat Pan(i) gminy:  
 
(PROSZ� PODA� DOKŁADNE INFORMACJE, WYPEŁNI� WSZYSTKIE POLA W TABELI) 
 ODPOWIEDZI 
S1. Nazwa gminy:  

_______________________________________________|___|___|___|___|  13-16 
S2. Typ gminy:  Miejska 

Miejsko-wiejska 
Wiejska 

1                                                                  
2 
3                                                       17 

S3. Powiat:  
_______________________________________________|___|___|___|  18-20 

S4. Województwo:   
_______________________________________________|___|___|___|  21-23     

S5. Liczba mieszka�ców gminy:   
|___|___|___|___|___|___|___|   (W razie konieczno�ci poprzedzi� zerem.) 24-30 

S6. Stopa rejestrowanego bezrobocia w gminie:   
                    %   (W razie konieczno�ci poprzedzi� zerem.)     31-32 
 

 
Nie wiem � 1 33 

 

Bardzo dobr� 5 

Raczej dobr� 4 

Ani dobr� ani zł� 3 
Raczej zł�  2 

S7. Jak, ogólnie rzecz bior�c, ocenia Pan(i) sytuacj� finansow� gminy?  
       Czy jako... 
 

 
(Tylko jedna odpowied�.) Bardzo zł�  1 

34 

 

Du�o lepsza 5 
Troch� lepsza 4 

Taka sama 3 

Troch� gorsza  2 

S8. Czy obecna sytuacja gminy w porównaniu do okresu sprzed 3 lat jest…  
 
 
(Tylko jedna odpowied�.) 

Du�o gorsza  1 

35 

 
S9. Prosz� poda� (na podstawie ubiegłorocznego bud�etu)…          (W razie konieczno�ci poprzedzi� zerem.) 

wysoko�� przychodów gminy w 2005 roku.   
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|   PLN              36-45 

wysoko�� kosztów gminy w 2005 roku   
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|   PLN              46-55 

Wysoko�� wydatków gminy w 2005 roku   
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|   PLN              56-65 

 
S10. Prosz� poda� liczb� zarejestrowanych w gminie osób prowadz�cych działalno�� gospodarcz�….   
(W razie konieczno�ci poprzedzi� odpowied� zerem.)  

Brak danych w gminie 
na ten temat 

 
OGÓŁEM osób prowadz�cych działalno�� gospodarcz�  

 
|___|___|___|___|___|___|    66-71 

 

� 1 72 

 
 

A. Zatrudniaj�cych do 25 pracowników   
|___|___|___|___|___|___|    73-78 

 

� 1 79 
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W tym:  B. Zatrudniaj�cych powy�ej 25 pracowników   
|___|___|___|___|___|___|    80-85 

 

� 1 86 
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S11. Ile zakładów pracy chronionej jest na terenie Pana(i) gminy? 
(W  razie konieczno�ci poprzedzi� odpowied� zerem.) 

 
|___|___|___|  87-89 

Brak danych w gminie na 
ten temat 

� 1 90 

 

Prosz� poda� informacje na temat osób niepełnosprawnych w Pana(i) gminie:  
 
S13. Prosz� poda� dane na temat osób niepełnosprawnych w Pana(i) gminie. Przy ka�dej liczbie prosz� okre�li�, czy s� to dokładne 
czy te� szacunkowe dane. Je�eli nie posiada Pan(i) nawet szacunkowych danych prosz� zakre�li� odpowied� „brak wiedzy”.  
(W razie konieczno�ci poprzedzi� odpowied� zerem.) 

Dane:  Dokładne  Szacunkowe  Brak wiedzy  

OGÓŁEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

|___|___|___|___|___|___|     91-96 1 2 3 
97 

A. Pełnoletnich  
|___|___|___|___|___|___|     98-103 

 
1 

 
2 

 
3 

104 W tym:  

B. Dzieci i młodzie�y  
|___|___|___|___|___|___|    105-110 

 
1 

 
2 

 
3 

111 

C. O znacznym stopniu 
niepełnosprawno�ci  

|___|___|___|___|___|___|    112-117 
 
1 

 
2 

 
3 

118 

D. O umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawno�ci  

|___|___|___|___|___|___|   119-124 
 
1 

 
2 

 
3 

125 

W tym: 

E. O lekkim stopniu niepełnosprawno�ci  
|___|___|___|___|___|___|   126-131 

 
1 

 
2 

 
3 

132 

F. Z niepełnosprawno�ci� ruchow�  
|___|___|___|___|___|___|   133-138 

 
1 

 
2 

 
3 

139 

G. Z niepełnosprawno�ci� wzrokow�  
|___|___|___|___|___|___|   140-145 

 
1 

 
2 

 
3 

146 

H. Z niepełnosprawno�ci� słuchow�  
|___|___|___|___|___|___|   147-152 

 
1 

 
2 

 
3 

153 

I. Z niepełnosprawno�ci� umysłow�  
|___|___|___|___|___|___|   154-159 

 
1 

 
2 

 
3 

160 

J. Z niepełnosprawno�ci� psychiczn� 
|___|___|___|___|___|___|   161-166 

 
1 

 
2 

 
3 

167 

W tym: 

K. Epileptycy (chorzy na padaczk�) 
|___|___|___|___|___|___|   168-173 

 
1 

 
2 

 
3 

174 

L. Mieszkaj�cych w mie�cie   
|___|___|___|___|___|___|   175-180 

 
1 

 
2 

 
3 

181 W tym: 

M. Mieszkaj�cych na wsi  
|___|___|___|___|___|___|   182-187 

 
1 

 
2 

 
3 

188 

 
S14. Prosz� poda� dane na temat bezrobocia osób niepełnosprawnych w Pana(i) gminie. Przy ka�dej liczbie prosz� okre�li�, czy s� 
to dokładne czy te� szacunkowe dane. Je�eli nie posiada Pan(i) nawet szacunkowych danych prosz� zakre�li� „brak wiedzy”.  
(W  razie konieczno�ci poprzedzi� odpowied� zerem.) 

Dane:  Dokładne  Szacunkowe  Brak wiedzy  

A. Stopa rejestrowanego bezrobocia w�ród osób niepełnosprawnych   
|___|___| %  

189-190 

 
1 

 
2 

 
3 

 
191 

B. Stopa całkowitego bezrobocia w�ród osób niepełnosprawnych  
(Prosz� poda� bezrobocie rejestrowane i nierejestrowane.) 

 
|___|___| %  

192-193 

 
1 

 
2 

 
3 

 
194 

 

Prosz� poda� informacje na temat obsługi osób niepełnosprawnych w gminie.  
 

tak, jest opracowany 1 

jest w trakcie opracowywania 2 

nie podj�to dotychczas prac nad takim programem, ale ma by� 
opracowany w ci�gu roku  

3 

S15. Czy gmina ma opracowany gminny program 
działa� na rzecz osób niepełnosprawnych? 

  
(Tylko jedna odpowied�.) 

nie zamierza si� opracowywa� takiego programu 4 

 
 
195 

 
Gmina robi bardzo du�o w tym zakresie  4 

Gmina robi do�� du�o w tym zakresie  3 

Gmina robi raczej niewiele w tym zakresie  2 

S16. Jak ogólnie rzecz bior�c ocenia Pan(i) działania 
gminy na rzecz osób niepełnosprawnych?  
 
(Tylko jedna odpowied�.) Gmina praktycznie nic nie robi w tym zakresie  1 

 
 
196 

 
Gmina robi du�o wi�cej  5 

Gmina robi troch� wi�cej  4 

Gmina robi tyle samo  3 

Gmina robi troch� mniej  2 

S17. Prosz� porówna� działania gminy na rzecz 
osób niepełnosprawnych w bie��cym roku i 3 lata 
temu.  
Czy obecnie, w porównaniu do okresu sprzed 3 lat... 
 
(Tylko jedna odpowied�.) Gmina robi du�o mniej  1 

197 
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S18. Gdzie w administracji gminnej lokowana jest obsługa osób niepełnosprawnych? – prosz� zaznaczy� odpowied� 
najbli�sz� strukturze organizacyjnej Pana(i) gminy.   

(Tylko jedna 
odpowied�.) 

Istnieje jednostka organizacyjna w strukturze gminy odpowiedzialna tylko za problemy osób niepełnosprawnych  1 

Problemy osób niepełnosprawnych podlegaj� pod jednostk� organizacyjn� w strukturze gminy odpowiedzialn� za problemy 
społeczne/ socjalne  

2 

Nie ma jednej wyznaczonej jednostki organizacyjnej, osobami niepełnosprawnymi i ich problemami zajmuj� si� ró�ne 
jednostki organizacyjne   

3 

�adna jednostka organizacyjna w gminie nie zajmuje si� problemami osób niepełnosprawnych  4 

198 

 
S19. Czy na terenie gminy istnieje… (Prosz� zaznaczy� odpowied� w ka�dym wierszu.) TAK NIE  

A. Gminny/miejski O�rodek Pomocy Społecznej  1 2 199 
B. Komisja Rady Gminy ds. problemów społecznych/ socjalnych  1 2 200 
C. Komisja Rady Gminy ds. problemów osób niepełnosprawnych  1 2 201 
D. Stanowisko ds. problemów społecznych/ socjalnych w Urz�dzie Gminy 1 2 202 
E. Stanowisko ds. problemów osób niepełnosprawnych w Urz�dzie Gminy 1 2 203 
F. Informacja dla osób niepełnosprawnych w Urz�dzie Gminy lub jej jednostkach 1 2 204 
G. Prosz� wymieni� inne jednostki podległe gminie, je�eli takie s�, zajmuj�ce si� zadaniami 

zwi�zanymi z osobami niepełnosprawnymi  
         _______________________________________________________|___|___|   205-206 
 
         _______________________________________________________|___|___|   207-208 
 

   

 
A. Osoby zajmuj�ce si� wył�cznie obsług� osób 
niepełnosprawnych  

 
|___|___| osób  

209-210 

B. Osoby zajmuj�ce si� obsług� osób 
niepełnosprawnych powy�ej 50% czasu pracy 

 
|___|___| osób  

211-212 

S20. Prosz� poda� liczb� pracowników w jednostkach 
organizacyjnych gminy zajmuj�cych si� obsług� zada� 
dotycz�cych osób niepełnosprawnych.  
 
(W razie konieczno�ci poprzedzi� odpowied� zerem.) C. Osoby zajmuj�ce si�  obsług� osób 

niepełnosprawnych poni�ej 50% czasu pracy 
 
|___|___| osób  

213-214 

 
S21. Ile osób w jednostkach organizacyjnych gminy zajmuje si� pomoc� bytow� i opiek� nad 
niepełnosprawnymi?  (W razie konieczno�ci poprzedzi� odpowied� zerem.) 

 
|___|___| osób  

215-216 

 
S22. Kto w jednostkach organizacyjnych gminy 
zajmuje si� obsług� osób niepełnosprawnych? 
 
Prosz� poda� nazwy stanowisk, jakie zajmuj� osoby 
zajmuj�ce si� obsług� osób niepełnosprawnych: 

 
___________________________________________|___|___| 217-218 
 
___________________________________________|___|___| 219-220 
 
___________________________________________|___|___| 221-222 
 
___________________________________________|___|___| 223-224 
 
___________________________________________|___|___| 225-226 
 

 
S22a. Czy w jednostkach organizacyjnych gminy istnieje zapotrzebowanie na nowe etaty zwi�zane z obsług� osób 
niepełnosprawnych? 
NIE  1  
TAK 2 

227 

             (W razie konieczno�ci poprzedzi� odpowied� zerem.) 
>>> Na ile nowych etatów istnieje zapotrzebowanie?  |___|___|___|  228-229-230  

 
S23. Czy na terenie gminy działaj� organizacje pozarz�dowe, fundacje lub stowarzyszenia, które pracuj� na rzecz osób 
niepełnosprawnych? Chodzi o organizacje rzeczywi�cie działaj�ce (a nie istniej�ce tylko z nazwy), systematycznie podejmuj�ce 
ró�nego rodzaju działania na rzecz osób niepełnosprawnych.    
 
Tak  3    231  

>>> Ile jest tego typu organizacji?  |___|___|___|  232-233-234    >> PROSZ� PRZEJ	
 DO PYTANIA  S24 

Nie  2  
>> PROSZ� PRZEJ	
 DO PYTANIA  S35 

Nie wiem  1 >> PROSZ� PRZEJ	
 DO PYTANIA  S35 

 
 
S24. Prosz� poda� godne polecenia 
przykłady działalno�ci organizacji 
pozarz�dowych z Pana(i) gminy na 
rzecz osób niepełnosprawnych.  
 
 
(Prosz� krótko opisa�.) 

 
_____________________________________________________________|___|___| 235-236 
 
_____________________________________________________________|___|___| 237-238 
 
_____________________________________________________________|___|___| 239-240 
 
_____________________________________________________________|___|___| 241-242 
 
_____________________________________________________________|___|___| 243-244 
 
_____________________________________________________________|___|___| 245-246 
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S25/26. Czy na terenie gminy s� organizacje pozarz�dowe  zajmuj�ce si� 
nast�puj�cymi obszarami? Je�li tak, prosz� zakre�li� cyfr� 1 w pierwszej 
kolumnie oraz okre�li� ile jest takich organizacji?  

S25. 
TAK 

S26. Ile jest takich organizacji? 
 
(W razie konieczno�ci poprzedzi� odpowied� zerem.) 

A. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych (np. kursy i szkolenia zawodowe, pomoc przy szukaniu 
pracy)  

1 247  
|___|___|___| 

248-250 Brak danych 

� 1 251 

B. Opieka i pomoc nad osobami niepełnosprawnymi (finansowa, materialna, bytowa) 1 252  
|___|___|___| 

253-255 Brak danych 

� 1 256 

C. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, np. poprzez organizacj� 
turnusów rehabilitacyjnych,  imprez kulturalnych, rozwijanie hobby, itp. 

1 257  
|___|___|___| 

258-260 Brak danych 

� 1 261 

 
D. Inne obszary,  jakie? ________________________________________|___|___|   

262-263 

1 264  
|___|___|___| 

265-267 Brak danych 

� 1 268 

 

Jest dobrze planowana i ma charakter długofalowy 1 

Zazwyczaj ma charakter dora�ny, lecz zdarzaj� si� równie� bardziej 
długofalowe działania  

2 

Ma charakter dora�ny i nie jest specjalnie planowana  3 

S27. Prosz� pomy�le� o wszystkich organizacjach 
pozarz�dowych z Pana(i) gminy działaj�cych na 
rzecz osób niepełnosprawnych. Czy w Pana(i) opinii 
działalno�� ta… 
(Tylko jedna odpowied�.) Nie wiem/ Trudno powiedzie� 4 

269 

 

Organizacje te bardzo cz�sto wspólnie realizuj� ró�ne projekty  1 
Organizacje te zazwyczaj działaj� samodzielnie, cho� zdarzaj� si� 
wspólne projekty  

2 

Organizacje nie współpracuj� ze sob�   3 

S28. Jak wygl�da współpraca mi�dzy ró�nymi 
organizacjami pozarz�dowymi z Pana(i) gminy 
działaj�cymi na rzecz osób niepełnosprawnych?  
 
(Tylko jedna odpowied�.) Nie wiem/ Trudno powiedzie� 4 

270 

 
Cz�sta współpraca przy wielu projektach  1 

Sporadyczna współpraca przy niektórych projektach  2 

S29. Jak wygl�da współpraca urz�du gminy z 
organizacjami pozarz�dowymi działaj�cymi na rzecz 
osób niepełnosprawnych?   
(Tylko jedna odpowied�.) 

Brak współpracy  3 

271 

 

Nie 1 >> PROSZ� PRZEJ	
 DO PYTANIA  S35                S30. Czy w 2005 roku organizacje pozarz�dowe działaj�ce na 
rzecz osób niepełnosprawnych  składały wnioski  o 
dofinansowanie z bud�etu gminy?    272                                                                   Tak 2  >>PROSZ� PRZEJ	
 DO PYTANIA  S31                 

 
S31. Ile organizacji pozarz�dowych działaj�cych na rzecz osób 
niepełnosprawnych w 2005 wnioskowało o dofinansowanie z bud�etu 
gminy? (W razie potrzeby poprzedzi� zerem.) 

 
|___|___|___|    273-275 
  

Brak danych 

� 1 276 

S32. Ile z tych organizacji otrzymało dofinansowanie?  
 
(W razie potrzeby poprzedzi� zerem.) 

 
|___|___|___|    277-279 
  

Brak danych 

� 1 280 

S33. Jaka była ł�czna kwota dofinansowania organizacji 
pozarz�dowych w 2005 roku na ich działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych?    
(W razie potrzeby poprzedzi� zerem.) 

 
|___|___|___|___|___|___|___|___|  PLN  281-

288 

Brak danych 

� 1 289 

S34. Prosz� wymieni�, jakie działania 
organizacji pozarz�dowych (na rzecz 
niepełnosprawnych) zostały 
dofinansowane w 2005?   
 
(Prosz� krótko opisa� dofinansowane 
projekty.) 

290-292 
_____________________________________________________________|___|___|___|   

293-295 
_____________________________________________________________|___|___|___|   

296-298 
_____________________________________________________________|___|___|___|   

299-301 
_____________________________________________________________|___|___|___|   

302-304 
_____________________________________________________________|___|___|___|   

305-307 
_____________________________________________________________|___|___|___|   
 
 

 
UWAGA!!. ODPOWIADAJ� WSZYSCY  
 

Regularnie  1 >>> PRZEJ	
 DO PYTANIA S36 

Sporadycznie  2 >>> PRZEJ	
 DO PYTANIA S36 

S35. Czy gmina poszukuje we własnym zakresie informacji na 
temat prawodawstwa dotycz�cego osób niepełnosprawnych?  
 

308 Nie  3 >>> PRZEJ	
 DO PYTANIA P1  

 
S36. Sk�d gmina czerpie informacje na temat 
prawodawstwa dotycz�cego osób niepełnosprawnych?  
 
(Prosz� wymieni� najwa�niejsze �ródła informacji.) 

309-310 
1. ____________________________________________________|___|___| 

311-312 
2. ____________________________________________________|___|___| 

313-314 
3. ____________________________________________________|___|___| 
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PROBLEMY  REHABILITACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE 

 

Bardzo dobrze 4 

Raczej dobrze  3 

Raczej �le  2 

Bardzo �le  1 

P1. Jak, ogólnie rzecz bior�c, w Pana(i) opinii �yje si� osobom niepełnosprawnym na terenie 
gminy?  
 
(Tylko jedna odpowied�.) 

Nie wiem  9 

315 

 
P2. Jak Pan(i) s�dzi, jakie s� najwa�niejsze problemy, z 
jakimi borykaj� si� osoby niepełnosprawne 
mieszkaj�ce na terenie Pana(i) gminy?  
Prosz� poda� najwa�niejsze Pana(i) zdaniem 
problemy.  

316-317 
1. _________________________________________________|___|___|  

318-319 
2. _________________________________________________|___|___|  

320-321 
3. _________________________________________________|___|___|  

322-323 
4.  _________________________________________________|___|___|  

324-325 
5. _________________________________________________|___|___| 
 

 
P3. Prosz� poda� odsetek niepełnosprawnych mieszka�ców gminy borykaj�cych si� z nast�puj�cymi problemami. Prosz� 
zaznaczy�, czy s� to dane dokładne, czy szacunkowe.  
(W razie konieczno�ci poprzedzi� odpowied� zerem.) 

Dane:  Dokładne  Szacunkowe  Brak wiedzy  

A. Osoby niepełnosprawne potrzebuj�ce pomocy bytowej i opieki  |___|___| %  
326-327 

 
1 

 
2 

 
3 

328 

B. Osoby niepełnosprawne potrzebuj�ce pomocy finansowej i materialnej  |___|___| %  
329-330 

 
1 

 
2 

 
3 

331 

C. Osoby niepełnosprawne borykaj�ce si� z problemami mieszkaniowymi  |___|___| % 
332-333 

 
1 

 
2 

 
3 

334 

D. Osoby niepełnosprawne borykaj�ce si� z problemami na rynku pracy 
(problemy ze znalezieniem/utrzymaniem pracy)  

|___|___| % 
335-336 

 
1 

 
2 

 
3 

337 

 
P4. Kto na terenie Pana(i) gminy pomaga osobom niepełnosprawnym? Prosz� oceni�, jak du�o w zakresie pomocy osobom 
niepełnosprawnym robi� nast�puj�ce organizacje i osoby … (Prosz� zaznaczy� odpowied� w ka�dym wierszu.) 
 Bardzo 

du�o  
Raczej du�o  Raczej 

niewiele  
Praktycznie 

nic  
Nie wiem   

A. Urz�d wojewódzki i jego jednostki organizacyjne 4 3 2 1 9 338 
B. Urz�d powiatowy i jego jednostki organizacyjne 4 3 2 1 9 339 
C. Urz�d gminy i jego jednostki  organizacyjne 4 3 2 1 9 340 
D. Organizacje 

pozarz�dowe/stowarzyszenia/fundacje/koła/kluby   
4 3 2 1 9 341 

E. Parafie/Ksi��a 4 3 2 1 9 342 
F. Szkoły/ dyrektorzy/nauczyciele  4 3 2 1 9 343 
G. Firmy prywatne 4 3 2 1 9 344 
H. Rodziny osób niepełnosprawnych  4 3 2 1 9 345 
I. Osoby prywatne  4 3 2 1 9 346 
J. Czy kto� jeszcze pomaga niepełnosprawnym?  

 
____________________________|___|___| 347-348 

 

4 3 2 1 9 349 

K. Czy kto� jeszcze pomaga niepełnosprawnym?  
 

____________________________|___|___| 350-351 

 

4 3 2 1 9 352 

 
tak, na podstawie szczegółowych bada� w�ród tych osób 1 

tak, ale ogólnie, bez szczegółów 2 

istnieje raczej słabe rozpoznanie na ten temat 3 

P5. Czy gmina ma rozpoznane potrzeby (w tym diagnoz�) 
w zakresie ró�nych aspektów �rodowiska osób 
niepełnosprawnych? 
(Tylko jedna odpowied�.)  

nie ma w tej sprawie rozpoznania 4 

353 

 
Od samych osób niepełnosprawnych zgłaszaj�cych si� do gminy  1 354 

Od organizacji pozarz�dowych  2 355 

Z prowadzonych bada� ankietowych  3 356 

Od pracowników gminy zajmuj�cych si� osobami niepełnosprawnymi  4 357 

Od władz powiatowych  5 358 

Od mieszka�ców gminy pomagaj�cych osobom niepełnosprawnym  6 359 

P6. Sk�d przede wszystkim gmina 
czerpie informacje na temat osób 
niepełnosprawnych i ich problemów?  
 
(Prosz� zaznaczy� trzy najwa�niejsze 
�ródła informacji.) 

Z innych �ródeł, jakich? ________________________________|___|___| 360-361 7 362 
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P7. Jak ocenia Pan(i) mo�liwo�ci, jakie stwarza gmina 
osobom niepełnosprawnym w zakresie …   
(Prosz� zaznaczy� odpowied� w ka�dym wierszu.) 

Bardzo 
du�e  

Raczej 
du�e  

Raczej 
małe  

Bardzo 
małe 

 

�adne  

A. podj�cia pracy  5 4 3 2 1 363 
B. rehabilitacji i leczenia  5 4 3 2 1 364 
C. uprawiania sportu  5 4 3 2 1 365 
D. uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, ró�nych 

imprezach   
5 4 3 2 1 366 

E. poruszania si� po terenie gminy, pokonywania 
przeszkód architektonicznych  

5 4 3 2 1 367 

F. uzyskania pomocy finansowej (pieni��nej) 5 4 3 2 1 368 
G. uzyskania pomocy i  opieki bytowej   5 4 3 2 1 369 
H. uzyskania pomocy materialnej 5 4 3 2 1 370 
I. edukacji i pomocy w zdobyciu wykształcenia 5 4 3 2 1 371 
J. szkolenia  i dokształcania  5 4 3 2 1 372 
K. rozwijania indywidualnych zainteresowa� i hobby 5 4 3 2 1 373 
L. integracji, spotka� z innymi osobami 

niepełnosprawnymi 
5 4 3 2 1 374 

M. integracji, spotka� z osobami pełnosprawnymi 5 4 3 2 1 375 

 

Do urz�du gminy (ogólnie) 1 380 

Do O�rodka Pomocy Społecznej  2 381 

Bezpo�rednio do wójta/ burmistrza  3 382 

Bezpo�rednio do radnych  4 383 

P9. Do jakich konkretnie jednostek 
gminnych zgłaszaj� si� osoby 
niepełnosprawne ze swoimi 
problemami?  
 
(Mo�liwo�� kilku odpowiedzi.) 

Inne jednostki, jakie _____________________________|___|___|  384-385 5 386 

 
P10. Ile �rednio w miesi�cu osób niepełnosprawnych zgłasza si� do urz�du gminy i jej  jednostek 
organizacyjnych? 
(W razie konieczno�ci poprzedzi� zerem.) 

 
|___|___|___|___|___| 

387-391 

 
P11. Z jakim problemami osoby 
niepełnosprawne najcz��ciej zgłaszaj� si� 
do gminy i jej jednostek organizacyjnych? 
 
(Prosz� wskaza� najcz�stsze problemy.) 

392-393 

1._____________________________________________________________|___|___|  
394-395 

2._____________________________________________________________|___|___|  
396-397 

3._____________________________________________________________|___|___|  
398-399 

4._____________________________________________________________|___|___|  
400-401 

5. _____________________________________________________________|___|___|  
402-403 

6._____________________________________________________________|___|___|  

 

Bardzo dobrze  5 

Raczej dobrze 4 

Ani dobrze ani �le  3 

Raczej �le  2 

P12. Jak w Pana(i) opinii gmina radzi sobie z załatwianiem spraw, z którymi zgłaszaj� 
si� osoby niepełnosprawne?    
 
(Tylko jedna odpowied�.) 

Bardzo �le  1 

404 

 
P13. Jaki �rednio odsetek spraw i problemów, z jakimi zgłaszaj� si� osoby niepełnosprawne, udaje 
si� pozytywnie załatwi�? 
(W razie konieczno�ci poprzedzi� zerem.) 

405-407 
|___|___|___| % 

 
P14. Jakie problemy osób niepełnosprawnych  s� 
najłatwiejsze do załatwienia dla gminy? 
 
(Prosz� wskaza� trzy najłatwiejsze problemy.) 

408-409 
1. _________________________________________________|___|___|  

410-411 
2. _________________________________________________|___|___|  

412-413 
3. _________________________________________________|___|___|  

 
P15. Jakie problemy osób niepełnosprawnych  s� 
najtrudniejsze do załatwienia dla gminy?   
 
(Prosz� wskaza� trzy najłatwiejsze problemy.) 

414-415 
1. _________________________________________________|___|___|  

416-417 
2. _________________________________________________|___|___|  

418-419 
3. _________________________________________________|___|___|  

 

W urz�dzie gminy i jego jednostkach 
organizacyjnych  

|___|___| %    376-377 P8. Gdzie zgłaszaj� si� niepełnosprawni mieszka�cy 
Pana(i) gminy szukaj�c pomocy i wsparcia?  
Prosz� zaznaczy� jaki procent niepełnosprawnych szuka 
pierwszego wsparcia w gminie, a jaki w powiecie? 

W urz�dzie powiatowym i jego jednostkach 
organizacyjnych 

|___|___| %    378-379 
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tak, jest opracowany i zatwierdzony 1 >>> PRZEJ	
 DO PYT. P17 
tak, jest opracowany, ale nie zatwierdzony 2 >>> PRZEJ	
 DO PYT. P17 
jest obecnie w opracowaniu 3 >>> PRZEJ	
 DO PYT. P17 

P16. Czy gmina opracowała program 
walki z bezrobociem w�ród osób 
niepełnosprawnych?  
 
(Tylko jedna odpowied�.) nie, nie ma takiego programu 4 >>> PRZEJ	
 DO PYT. P18 

420 

 

P17. Je�eli program taki istnieje, to 
jakie s�  jego główne elementy? 
Prosz� je wymieni�.  

421-422 

1. ___________________________________________________________|___|___| 
423-424 

2. ___________________________________________________________|___|___| 
425-426 

3. ___________________________________________________________|___|___| 
427-428 

4. ___________________________________________________________|___|___| 

 

P18.  Prosz� poda� przykłady działa� lub 
inicjatyw zrealizowanych w 2005 lub 
2006 roku na rzecz zmniejszenia 
bezrobocia w�ród osób 
niepełnosprawnych.  

429-430 

1. _____________________________________________________________|___|___| 
431-432 

2. _____________________________________________________________|___|___| 
433-434 

3. _____________________________________________________________|___|___| 
435-436 

4. _____________________________________________________________|___|___| 
437-438 

5. _____________________________________________________________|___|___| 

 

P19. Prosz� poda� liczb� osób niepełnosprawnych obecnie zatrudnionych w urz�dzie gminy, 
czy innych jednostkach organizacyjnych gminy:  

(W razie konieczno�ci poprzedzi� zerem.) 

OGÓŁEM  
 

|___|___| 

439-440 

A. O znacznym stopniu niepełnosprawno�ci  |___|___| 441-442 

B. O umiarkowanym stopniu niepełnosprawno�ci  |___|___| 443-444 

W tym:  

C. O lekkim stopniu niepełnosprawno�ci  |___|___| 445-446 

D. Z niepełnosprawno�ci� ruchow� |___|___| 447-448 

E. Z niepełnosprawno�ci� wzrokow�  |___|___| 449-450 

F. Z niepełnosprawno�ci� słuchow�  |___|___| 451-452 

G. Z niepełnosprawno�ci� umysłow�  |___|___| 453-454 

H. Z niepełnosprawno�ci� psychiczn�  |___|___| 455-456 

W tym:  

I. Epileptyków (chorych na padaczk�) |___|___| 457-458 

 

P20. Na jakich stanowiskach zatrudnione s� osoby 
niepełnosprawne pracuj�ce w urz�dzie gminy, czy 
jednostkach organizacyjnych gminy?  
 

(Prosz� wymieni� wszystkie stanowiska na jakich zatrudnione 
s� osoby niepełnosprawne.) 

 
|___|___| 459-460 
|___|___| 461-462 
|___|___| 463-464 
|___|___| 465-466 
|___|___| 467-468 
|___|___| 469-470 
|___|___| 471-472 
|___|___| 473-474 
|___|___| 475-476 
|___|___| 477-478 
|___|___| 479-480 
|___|___| 481-482 
|___|___| 483-484 

 

Tak  1 >>>> Je�li tak, to ile osób?  |___|___| 486-487  P21. Czy w najbli�szej przyszło�ci  planuje si� zatrudni�  
osoby niepełnosprawne w urz�dzie gminy lub jej 
jednostkach organizacyjnych?                                           485 Nie  2  

 

zwrot kosztów zatrudnienia asystenta dla osoby niepełnosprawnej (gdyby zachodziła 
taka potrzeba) 

1 488 

zwrot kosztów niezb�dnego transportu osoby niepełnosprawnej  1 489 

organizowanie giełd pracy dla osób niepełnosprawnych 1 490 

organizowanie lokalnych konferencji pracodawców oraz organizacji pozarz�dowych 
działaj�cych na rzecz osób niepełnosprawnych 

1 491 

działania promocyjne organizacji pracuj�cych na rzecz osób niepełnosprawnych 1 492 

�cisła współpraca organizacji pozarz�dowych i administracji samorz�dowej  w celu 
wypracowania skutecznych form  zatrudniania osób niepełnosprawnych 

1 493 

zrzeszenie si� lokalnych organizacji pozarz�dowych działaj�cych na rzecz osób 
niepełnosprawnych w celu lobbowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych  

1 494 

umo�liwienie podj�cia pracy osobom niepełnosprawnym w systemie wolontariatu 1 495 

organizowanie praktyk zawodowych dla absolwentów 1 496 

ustawowe zobowi�zanie administracj� publiczn� do zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych 

1 497 

szkolenie pracodawców samorz�dowych w zakresie zatrudniania osób 
niepełnosprawnych 

1 498 

stworzenie katalogu zawodów (zakresów prac), na które preferencyjnie przyjmowane 
były by osoby niepełnosprawne 

1 499 

P22. Jak Pan(i) s�dzi, jakie czynniki 
(działania) mog� spowodowa�  
zwi�kszenie zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w gminie i jej 
jednostkach administracyjnych? 
 
(Mo�liwo�� kilku odpowiedzi.) 

 

Inne czynniki, jakie?_____________________________|___|___|  500-501 
1 502 
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DZIAŁANIA GMINY NA RZECZ  REHABILITACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
 
R1. Prosz� poda� przykłady 
działa�, czy inicjatyw 
zrealizowanych w 2005 lub 
2006 roku na rzecz pomocy i 
poprawy jako�ci �ycia osób 
niepełnosprawnych w gminie.  

503-504 
1.________________________________________________________________|___|___| 

505-506 
2.________________________________________________________________|___|___| 

507-508 
3.________________________________________________________________|___|___| 

509-510 
4. _______________________________________________________________|___|___| 

511-512 
5. ________________________________________________________________|___|___| 

 
Porozmawiajmy teraz na temat konkretnych działa� na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych lub 
dofinansowanych ze �rodków gminy.  Uwaga!! Prosz� nie uwzgl�dnia� działa� finansowanych w cało�ci ze 
�rodków przekazanych przez powiat. Przy ka�dym działaniu prosz� po kolei powiedzie�: 
 

Tabela do pyta� R2 – R7  znajduje si� na nast�pnej stronie.  
 
 

R2. Czy działanie to było finansowane lub dofinansowane przez gmin� w 2005 roku? (Zaznaczy� je�eli tak, 
je�eli nie - przej�� do nast�pnego punktu.) 

R3. Ile osób niepełnosprawnych zostało obj�tych tym działaniem w 2005 roku? (W razie konieczno�ci 
poprzedzi� zerem.) 

R4. Ile wynosiła kwota dofinansowania na to działanie w 2005 roku? Poda� w PLN. (W razie konieczno�ci 
poprzedzi� zerem.) 

 

R5. Czy gmina w ci�gu najbli�szych 12 miesi�cy planuje finansowa� lub dofinansowywa� nast�puj�ce 
działanie? (Zaznaczy� je�eli tak, je�eli nie -  przej�� do nast�pnego punktu.) 

R6. Ile osób gmina planuje obj�� tym działaniem? (W razie konieczno�ci poprzedzi� zerem.) 

R7. Jak� kwot� gmina planuje przeznaczy� na ten cel? Poda� w PLN. (W razie konieczno�ci poprzedzi� 
zerem.) 

 

 

 

Prosz� przej�� na nast�pn� stron�.  
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 DZIAŁANIA GMINY W 2005 ROKU DZIAŁANIA PLANOWANE W CI�GU NAST�PNYCH 12 MIESI�CY 
 R2. R3. R4. R5. R6. R7. 

Działania  

Czy to działanie 
było finansowane 

lub 
dofinansowane ? 

Ile osób obj�to tym 
działaniem? 

Ile wynosiła kwota dofinansowania 
(w PLN)? 

Czy planuje si� 
finansowanie lub 
dofinansowanie 
tego działania? 

Ile osób planuje si� obj�� 
tym działaniem? 

Jak� kwot� planuje si� przeznaczy� 
na to działanie (w PLN)? 

A. pomoc w formie materialnej (rzeczowej)  1 513  
|__|__|__|__|   514-517  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|   518-525     

1 526  
|__|__|__|__|   527-530  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|  531-538  

B. pomoc w formie kredytowej (po�yczki) 2 539  
|__|__|__|__|   540-543  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|   544-551     

2 552  
|__|__|__|__|   553-556  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|  557-564  

C. pomoc w formie pieni��nej (w tym 
zapomogi) 

3 565  
|__|__|__|__|   566-569  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|   570-577     

3 578  
|__|__|__|__|   579-582  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|  583-590  

D. pomoc w formie opieki bytowej (pomoc w 
codziennym �yciu) 

4 591  
|__|__|__|__|   592-595  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|   596-603     

4 604  
|__|__|__|__|   605-608  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|  609-616  

E. pomoc prawna  5 617  
|__|__|__|__|   618-621  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|   622-629     

5 630  
|__|__|__|__|   631-634  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|  635-642  

F. turnusy rehabilitacyjne 6 643  
|__|__|__|__|   644-647  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|   648-655     

6 656  
|__|__|__|__|   657-660  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|  661-668  

G. tworzenie i działalno�� warsztatów terapii 
zaj�ciowej  

7 669  
|__|__|__|__|   670-673  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|   674-681     

7 682  
|__|__|__|__|   683-686  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|  687-694  

H. po�rednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 8 695  
|__|__|__|__|   696-699  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|   700-707     

8 708  
|__|__|__|__|   709-712  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|  713-720  

I. szkolenia zawodowe i przekwalifikowania 9 721  
|__|__|__|__|   722-725  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|   726-733     

9 734  
|__|__|__|__|   735-738  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|  739-746  

J. edukacja dzieci i młodzie�y  10 747  
|__|__|__|__|   748-751  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|   752-759     

10 760  
|__|__|__|__|   761-764  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|  765-772  

K. rehabilitacja medyczna 11 773  
|__|__|__|__|   774-777  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|   778-785     

11 786  
|__|__|__|__|   787-790  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|  791-798  

L. likwidacja barier architektonicznych 12 799  
|__|__|__|__|   800-803  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|   804-811     

12 812  
|__|__|__|__|   813-816  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|  817-824  

M. likwidacja barier w komunikowaniu si� 13 825  
|__|__|__|__|   826-829  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|   830-837     

13 838  
|__|__|__|__|   839-842  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|  843-850  

N. likwidacja barier technicznych 14 851  
|__|__|__|__|   852-855  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|   856-863     

14 864  
|__|__|__|__|   865-868  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|  869-876  

O. kultura osób niepełnosprawnych 15 877  
|__|__|__|__|   878-881  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|   882-889     

15 890  
|__|__|__|__|   891-894  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|  895-902  

P. rekreacja osób niepełnosprawnych 16 903  
|__|__|__|__|   904-907  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|   908-915     

16 916  
|__|__|__|__|   917-920  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|  921-928  

Q. turystyka osób niepełnosprawnych 17 929  
|__|__|__|__|   930-933  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|   934-941     

17 942  
|__|__|__|__|   943-946  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|  947-954  

R. zaopatrzenie w sprz�t rehabilitacyjny  18 955  
|__|__|__|__|   956-959  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|   960-967     

18 968  
|__|__|__|__|   969-972  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|  973-980  

S. zaopatrzenie w sprz�t ortopedyczny (wózki, 
kule, protezy, itp.) 

19 981  
|__|__|__|__|   982-985  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|   986-993     

19 994  
|__|__|__|__|   995-998  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|  999-1006  

T. zaopatrzenie w �rodki pomocnicze 20 1007  
|__|__|__|__|   1008-1011  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|   1012-1019     

20 1020  
|__|__|__|__|   1021-1024  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|  1025-1032  

U. pomoc w zakresie remontów mieszka� itp.  
21 

1033  
|__|__|__|__|   1034-1037  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|   1038-1045     

 
21 

1046  
|__|__|__|__|   1047-1050  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|  1051-1058  

V. pomoc psychologiczna dla osób 
niepełnosprawnych I 

 

 
22 

1059  
|__|__|__|__|   1060-1063  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|   1064-1071     

 
22 

1072  
|__|__|__|__|   1073-1076  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|  1077-1084  

W. Inne działania, jakie?     1085-1086 

________________________________  
 

23 1087  
|__|__|__|__|   1088-1091  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|   1092-1099     

 
23 

1100  
|__|__|__|__|   1101-1104  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|  1105-1112  
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R8. Czy ze �rodków gminy finansowane lub dofinansowane s�: TAK NIE  

A. Szkoła integracyjna  1 2 1113 
B. Przedszkole integracyjne  1 2 1114 
C. Klub/�wietlica/o�rodek dla osób niepełnosprawnych  1 2 1115 
D. Pracownia komputerowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych  1 2 1116 
E. Poradnia zdrowotna ze specjalizacj� dla osób niepełnosprawnych  1 2 1117 
F. Poradnia psychologiczna dla osób niepełnosprawnych  1 2 1118 
G. Inne placówki, jakie? ____________________________________________|___|___|  

1119-1120 

1 2 1121 

 
R9. Czy w urz�dzie gminy s�/ jest… TAK NIE NIE MA TAKIEJ POTRZEBY  

A. Podjazdy dla wózków inwalidzkich  1 2 3 1122 
B. Windy, umo�liwiaj�ce dost�p na wy�sze pi�tra  1 2 3 1123 
C. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych  1 2 3 1124 
D. Podno�niki dla wózków  1 2 3 1125 
E. Oznaczenia dla osób niewidomych ułatwiaj�ce im poruszanie si� 1 2 3 1126 
F. Osoba/osoby posługuj�ca/e si� j�zykiem migowym  1 2 3 1127 
G. Strona internetowa dostosowana do potrzeb osób niewidomych/ 

niedowidz�cych 
1 2 3 1128 

 
Kilka razy w tygodniu i cz��ciej  5 

Kilka razy w miesi�cu  4 

Raz na miesi�c  3 

Raz na kilka miesi�cy  2 

R10. Prosz� poda� w przybli�eniu, jak cz�sto pracownicy socjalni 
gminy kontaktuj� si� z osobami niepełnosprawnymi?  
 

W ogóle  1 

1129 

 

a) pod stał� opiek� 1130-1134 
|___|___|___|___|___|    

R11. Ile osób niepełnosprawnych obecnie pozostaje pod 
opiek� pracowników socjalnych?  
(W razie konieczno�ci poprzedzi� zerem.) 

b) pod okresow� opiek� 1135-1139 
|___|___|___|___|___|    

 
Pełna kwota planowanych wydatków zapisywana jest w bud�ecie 1   

W bud�ecie planowana jest tylko cz��� wydatków, reszta 
wygospodarowywana jest na bie��co  

2   

R12. W jaki sposób 
planowane s� wydatki na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych?  
 
(Tylko jedna odpowied�.) 

W bud�ecie w ogóle nie planuje si� wydatków na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Wszystkie przeznaczone na ten cel �rodki 
wygospodarowywane s� na bie��co 

3   

1140 

 

Ujmowane s� jako osobna pozycja  1 

Ujmowane s� jako cz��� wydatków przeznaczonych na cele socjalne i społeczne 2 

R13. W jaki sposób �rodki na 
realizacj� zada� dotycz�cych osób 
niepełnosprawnych zapisywane s� w 
bud�ecie?  Nie s� wyszczególniane, lecz uwzgl�dnione w wydatkach na ró�ne cele  3 

1141 

 
R14. Jak� kwot� zaplanowano w bud�ecie gminy na 2005 rok na realizacj� 
zada� dotycz�cych osób niepełnosprawnych?  
 
(W razie konieczno�ci poprzedzi� zerem.) 

 
|___|___|___|___|___|___|___|___|   PLN    1142-1149 
 

� 1 kwota ta nie była uj�ta w bud�ecie  1150 

 
R15. Ile w 2005 roku wyniosły w bud�ecie gminy koszty zwi�zane z realizacj� 
zada� dotycz�cych osób niepełnosprawnych? 
(W razie konieczno�ci poprzedzi� zerem.) 

 
|___|___|___|___|___|___|___|___|   PLN    1151-1158 
 

R15a. Ile w 2005 roku wyniosły w bud�ecie gminy wydatki  zwi�zane z 
realizacj� zada� dotycz�cych osób niepełnosprawnych? 
(W razie konieczno�ci poprzedzi� zerem.) 

 
|___|___|___|___|___|___|___|___|   PLN    1159-1166 
 

 
R16. Z jakich �ródeł, i w jakiej cz��ci, pochodziły w 2005 roku �rodki finansowe gminy na realizacj� zada� dotycz�cych osób 
niepełnosprawnych? (Prosz� wpisa�  procentowy udział wydatków. Je�eli z danego �ródła nie było wydatków prosz� wpisa� „00”.) 

OGÓŁEM WSZYSTKIE WYDATKI GMINY NA RZEZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  100% 

A. Ze �rodków własnych gminy  
1167-1168 

|___|___| % 

B. Ze �rodków powiatu  
1169-1170 

|___|___| % 

C. Ze �rodków województwa 
1171-1172 

|___|___| % 

D. Z dotacji celowych bud�etu pa�stwa 
1173-1174 

|___|___| % 

E. Z subwencji z bud�etu pa�stwa 
1175-1176 

|___|___| % 

F. Ze �rodków sponsorów (np. darowizny) 
1177-1178 

|___|___| % 

G. Z funduszy Unii Europejskiej   
1179-1180 

|___|___| % 

H. Z kredytów, po�yczek  
1181-1182 

|___|___| % 

I. Z innych �ródeł, jakich? 
                                       _________________________________________|___|___| 1183-1184 

1185-1186 
|___|___| % 
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R17. Jak� kwot� na realizacj� zada� dotycz�cych osób 
niepełnosprawnych zaplanowano w bud�ecie gminy na 2006 rok?  
 
(W razie konieczno�ci poprzedzi� zerem.) 

 
|___|___|___|___|___|___|___|___|   PLN    1187-1194 

 
� 1 kwota ta nie jest uj�ta w bud�ecie  1195 

 

System jest dobry, sprawdził si�, nie nale�y go modyfikowa� 1 

System ten w ogólnych zarysach nie powinien ulec istotnym zmianom, ale 
konieczne s� odpowiednie dostosowania do aktualnych warunków społecznych 

2 

System nale�y zmieni�, zachowuj�c jego podstawowe zało�enia i funkcje 3 
Funkcjonuj�cy obecnie system powinien by� odrzucony i opracowany od nowa 4 

R18. Jak gmina ocenia obowi�zuj�cy 
w Polsce ustawowy system 
finansowania i podziału zada� w 
zakresie rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych? 
Prosz� wybra� odpowied�, która 
najlepiej oddaje Pa�stwa ocen�. 
(Tylko jedna odpowied�.)  

Obowi�zuj�ca obecnie ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie tworzy zwartego, odpowiadaj�cego 
wymogom Unii Europejskiej systemu, nale�y j� opracowa� od nowa 

5 

1196 

 
Zdecydowanie tak  4 >>> PRZEJ	
 DO PYTANIA R20  

Raczej tak  3 >>> PRZEJ	
 DO PYTANIA R20  

Raczej nie  2 >>> PRZEJ	
 DO PYTANIA R22  

R19. Czy gmina chciałaby przej�� od powiatu cz��� 
zada� ustawowych w  zakresie rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych?  

1197 Zdecydowanie nie  1 >>> PRZEJ	
 DO PYTANIA R22  

 
R20. Które zadania gmina chciałaby przej�� od powiatu?  
 
(Prosz� wymieni� wszystkie zadania, jakie gmina chciałaby 
przej�� od powiatu.) 

1198-1199 

1. ____________________________________________________|___|___| 
1200-1201 

2. ____________________________________________________|___|___| 
1202-1203 

3. ____________________________________________________|___|___| 
1204-1205 

4. ____________________________________________________|___|___| 
 

 
R21. Dlaczego gmina chce przej�� te zadania?  
 
 
(Prosz� wymieni� najwa�niejsze powody, dla których gmina 
chciałaby przej�� te zadania od powiatu.) 

1206-1207 

1. ____________________________________________________|___|___| 
1208-1209 

2. ____________________________________________________|___|___| 
1210-1211 

3. ____________________________________________________|___|___| 
 

 
R22. Dlaczego gmina nie chciałaby przej�� cz��ci 
ustawowych zada� w zakresie rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych? 
 
(Prosz� wymieni� najwa�niejsze powody, dla których gmina 
nie chciałaby przejmowa� cz��ci zada� powiatu.) 

1212-1213 

1. ____________________________________________________|___|___| 
1214-1215 

2. ____________________________________________________|___|___| 
1216-1217 

3. ____________________________________________________|___|___| 
 

 
UWAGA!!!. ODPOWIADAJ� WSZYSCY  
R23. Czy w 2005 roku gmina ubiegała si�  (składała wnioski) o fundusze unijne na 
dofinansowanie zada� dotycz�cych osób niepełnosprawnych w ramach nast�puj�cych 
programów: 

 
TAK 

 
NIE 

 SYMBOL 

1. Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 1 2 1218 1 

1.1 Rozwój i modernizacja rynków pracy  1 2 1219 2 

1.2. Perspektywy dla młodzie�y  1 2 1220 3 

1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długoterminowego bezrobocia 1 2 1221 4 

1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 2 1222 5 

1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego 
ryzyka 

1 2 1223 6 

 

 

 

W tym: 

1.6. Integracje i reintegracje zawodowe kobiet 1 2 1224 7 

2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego – Rozwój Regionalny (ZPORR) 1 2 1225 8 

 
Innych programów, jakich? _________________________________________|___|___| 1226-1227 

1 2 1228 9 

 
JE�ELI W R23 GDZIEKOLWIEK UDZIELIŁ(A) PAN(I) ODPOWIEDZI ‘TAK’ TO PROSZ� ODPOWIEDZIE
 NA PYTANIA  R24-26. JE�ELI 
WSZ�DZIE UDZIELIŁ(A) PAN(I)  ODPOWIEDZI ‘NIE’ TO PRZEJ	
 DO PYTANIA R27 
 
R24. Prosz� opisa�, czego dotyczył(y) wniosek/wnioski gminy. Na jakie zadania chciano uzyska� dofinansowanie z funduszy 
unijnych?  
R24a. Prosz� poda�, w ramach jakiego programu gmina chciała uzyska� te �rodki? Prosz� wpisa� symbol z tabeli w pytaniu R23 
(powy�ej - ostatnia kolumna) 

R24. Na jakie zadania chciano uzyska� �rodki? R24a. SYMBOL 
 

1. _______________________________________________________________________________|___|___| 1229-1230 
1231 

 

2. _______________________________________________________________________________|___|___| 1232-1233 
1234 

 

3. _______________________________________________________________________________|___|___| 1235-1236 
1237 

 

4. _______________________________________________________________________________|___|___| 1238-1239 
1240 
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Tak  1                1242-1248 

>> Ile �rodków otrzymano |___|___|___|___|___|___|___| PLN    
                        
>> PRZEJ	
 DO PYTANIA R26 

R25. Czy gmina w 2005 roku otrzymała z funduszy 
unijnych �rodki na realizacj� zgłoszonych projektów?   
 
 1241 

 Nie  2  

 >> PRZEJ	
 DO PYTANIA R27 
 

R26. Na realizacj� jakich zada� 
dotycz�cych osób niepełnosprawnych 
gmina otrzymała fundusze z Unii 
Europejskiej?  

1249-1250 

1. _________________________________________________________|___|___| 
1251-1252 

2. _________________________________________________________|___|___| 
1253-1254 

3. _________________________________________________________|___|___| 
1255-1256 

4. _________________________________________________________|___|___| 
 

UWAGA!!!. ODPOWIADAJ� WSZYSCY  
Tak, dla kilku projektów  1      >> PRZEJ	
 DO PYTANIA R28 

Tak, dla jednego projektu  2      >> PRZEJ	
 DO PYTANIA R28 

R27. Czy w tym lub w przyszłym roku gmina planuje 
ubiega� si� o �rodki unijne na potrzeby osób 
niepełnosprawnych?  Nie  3      >> PRZEJ	
 DO PYTANIA R29 

1257 

R28. Na realizacj� jakich zada� zwi�zanych 
z potrzebami osób niepełnosprawnych 
gmina planuje zło�y� wnioski o �rodki z 
funduszy unijnych?  

1258-1259 

1. _________________________________________________________|___|___| 
1260-1261 

2. _________________________________________________________|___|___| 
1262-1263 

3. _________________________________________________________|___|___| 
1264-1265 

4. _________________________________________________________|___|___| 

UWAGA!!!. ODPOWIADAJ� WSZYSCY  
R29. Czy w 2005 roku gmina podejmowała współprac� z nast�puj�cymi 
podmiotami w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym?  

Kilkakrotnie Jeden raz Nie  

A. Województwo (władze wojewódzkie) 3 2 1 1266 

B. Powiat (władze powiatowe) 3 2 1 1267 

C. S�siednie gminy (władze gminy) 3 2 1 1268 

D. Organizacje pozarz�dowe 3 2 1 1269 
E. Prywatne firmy 3 2 1 1270 

F. Rodziny osób niepełnosprawnych 3 2 1 1271 

G. Inne osoby prywatne 3 2 1 1272 

H. Z innymi podmiotami, jakimi? 
_________________________________________|___|___| 1273-1274 

3 2 1 1275 

 
R30. Jak gmina ocenia współprac� z nast�puj�cymi podmiotami, w zakresie 
pomocy osobom niepełnosprawnym?  

Bardzo 
dobrze 

Raczej 
dobrze  

Raczej 
�le  

Bardzo 
�le 

Nie było takiej 
współpracy 

A. Województwo (władze wojewódzkie) 4 3 2 1 9 1276 

B. Powiat (władze powiatowe) 4 3 2 1 9 1277 
C. S�siednie gminy (władze gminy) 4 3 2 1 9 1278 

D. Organizacje pozarz�dowe 4 3 2 1 9 1279 

E. Prywatne firmy 4 3 2 1 9 1280 

F. Rodziny osób niepełnosprawnych 4 3 2 1 9 1281 

G. Inne osoby prywatne 4 3 2 1 9 1282 

H. Z innymi podmiotami, jakimi? 
_________________________________________|___|___| 1283-1284 

4 3 2 1 9 1285 

 
R31. Na czym polegaj� główne problemy, je�eli takie istniej� , we współpracy w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym  z 
nast�puj�cymi instytucjami/osobami… (Prosz� opisa� problemy.) 
 Główne problemy we współpracy z… Nie było problemów 

A. Województwo 
(władze 
wojewódzkie) 

|___|___| 1286-1287 

|___|___| 1288-1289 

|___|___| 1290-1291 

 

1 

1292 

B. Powiat (władze 
powiatowe) 

|___|___| 1293-1294 

|___|___| 1295-1296 

|___|___| 1297-1298 

 

1 

1299 

C. S�siednie gminy 
(władze gminy) 

|___|___| 1300-1301 

|___|___| 1302-1303 

|___|___| 1304-1305 

 

1 

1306 

D. Organizacje 
pozarz�dowe 

|___|___| 1307-1308 

|___|___| 1309-1310 

|___|___| 1311-1312 

 

1 

1313 

E. Prywatne firmy 

|___|___| 1314-1315 

|___|___| 1316-1317 

|___|___| 1318-1319 

 

1 

1320 

F. Rodziny osób 
niepełnosprawnych 

|___|___| 1321-1322 

|___|___| 1323-1324 

|___|___| 1325-1326 

 

1 

1327 

G. Inne osoby prywatne 
|___|___| 1328-1329 

|___|___| 1330-1331 

|___|___| 1332-1333 
1 

1334 
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 R32. Komu zdarza si� 
inicjowa� działania? 

R33. Kto jest głównym 
inicjatorem działa�? 

A. Wójt, burmistrz 1 1335 1 

B. Rada gminy  2 1337 2 

C. Jednostki gminy zajmuj�ce si� osobami 
niepełnosprawnymi  

3 1338 3 

D. Same osoby niepełnosprawne  4 1339 4 

E. Rodziny osób niepełnosprawnych 5 1340 5 

F. Organizacje pozarz�dowe/ stowarzyszenia/ 
fundacje/ koła/ kluby   

6 1341 6 

G. Parafia/ ksi�dz 7 1342 7 

H. Szkoła/ dyrektor/ nauczyciele 8 1343 8 
I. Firmy prywatne 9 1344 9 

R32. Kto na terenie gminy 
inicjuje działania na rzecz 
pomocy osoby 
niepełnosprawnym?  
(Prosz� zaznaczy� wszystkie 
wła�ciwe odpowiedzi.)  
 
R33. Kto jest głównym 
inicjatorem tych działa�? 
(Prosz� zaznaczy� jedn� 
odpowied�.)   
 

J. Osoby prywatne 0 1345 0 

1336 

 
R34. Na sam koniec prosz� powiedzie�, czy gmina byłaby zainteresowana szkoleniami dla swoich 
pracowników organizowanymi przez Pa�stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?  
  

Nie  
Tak  

1      1346 
2 

 
R35. Czy gmina byłaby zainteresowana nast�puj�cymi szkoleniami dla swoich pracowników 
oraz ilu pracowników chcieliby�cie Pa�stwo przeszkoli� w tym zakresie?  

TAK  NIE  Ilu pracowników? 

Obsługa niepełnosprawnego klienta 1 2 1347 |___|___| 1348-1349 

Przepisy prawa dotycz�ce osób niepełnosprawnych  1 2 1350 |___|___| 1351-1352 

Prawa i obowi�zki pracodawców wynikaj�ce z zatrudniania b�d� nie zatrudniania osób 
niepełnosprawnych 

1 2 1353 |___|___| 1354-1355 

Samozatrudnienie osób niepełnosprawnych (dofinansowanie, ulgi, przepisy podatkowe) 1 2 1356 |___|___| 1357-1358 

Metodyka poszukiwania pracy dla osób niepełnosprawnych 1 2 1359 |___|___| 1360-1361 

Bariery psychologiczne w obcowaniu z osobami niepełnosprawnymi  1 2 1362 |___|___| 1363-1364 

Nauka j�zyka migowego  1 2 1365 |___|___| 1366-1367 

Czy gmina byłaby zainteresowane innymi szkoleniami z PERON?  
|___|___| 1368-1369 

|___|___| 1370-1371 

 

1 2 1372 |___|___| 1373-1374 

 
Prosz� poda� stanowisko osoby wypełniaj�cej ankiet�:  
 

1375-1377 
___________________________________________________|___|___|___| 

 
 

Dzi�kujemy za wypełnienie ankiety 

 

ANEKS DLA ANKIETERA 

Województwo: ___________________________________, miejscowo��: ______________________ 

 
Powiat __________________________________________    1378-1379 -1380 
 
Data przeprowadzenia wywiadu:           
      1381-1384 

 
Kod pocztowy:        

 
 1385-1389 
 

Imi� i nazwisko ankietera: ___________________________        
    1390-1397 

Po�wiadczam prawdziwo�� wywiadu i jego zgodno�� z wymaganymi przez Instytut regułami: 
 

Data i podpis ankietera: _____________________________________ 
 
Data i podpis koordynatora: __________________________________ 

 
        Numer weryfikatora:    
       1398-1399 
 

 
 


