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Rejestracja i ustawienia konta 

Korzystamy z konta FREE, co oznacza, że jest darmowe, chociaż ma pewne ograniczenia. Mimo tego 

nawet w planie darmowym jest to potężne narzędzie do zbierania opinii. Możemy utworzyć 

nieograniczoną liczbę ankiet z nieograniczoną liczbą pytań, ale na ankietę może odpowiedzieć 

100 respondentów w ciągu jednego miesiąca. Ankieta będzie dobrze działała na komputerach, 

smartfonach i tabletach. Mamy dostęp do ponad 100 gotowych szablonów ankiet, ponad 70 stylów 

wizualnych. Ankiety można udostępniać za pomocą linków, pobrać ich kod embed, opublikować 

w popularnych serwisach społecznościowych, wygenerować kod QR do ankiety i ją wydrukować.  

Pełny wykaz opcji dostępnych w planie darmowym znajdziemy na stronie 

https://www.survio.com/pl/ankiety-online-funkcje 

Aby założyć bezpłatne konto w serwisie Survio otwieramy stronę https://www.survio.com/pl. Pojawi 

się polska wersja językowa serwisu (niestety tłumaczenie nie jest wysokiej jakości), a jeśli u kogoś na 

komputerze otworzy się wersja angielska dostępna pod adresem https://www.survio.com/en i nie 

chce z niej korzystać, wystarczy w adresie zmienić en na pl.  

 

Wypełniamy bardzo krótki formularz. Podajemy wyłącznie imię (lub swoją nazwę), adres e-mail i hasło, 

bowiem serwis nie wymaga podania wrażliwych informacji osobistych przy rejestracji konta. Po 

wpisaniu tych danych naciskamy przycisk Stworzyć ankietę.  

 

https://www.survio.com/pl
https://www.survio.com/en
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Pojawi się okno, w którym można zadecydować, czy chcemy tworzyć ankietę na bazie szablonu, czy też 

od podstaw budować cały kwestionariusz.  

Nie będziemy jednak zaczynać w ten sposób tworzenia pierwszej ankiety, tylko najpierw przejdziemy 

do naszej skrzynki pocztowej. Znajdziemy w niej wiadomość z serwisu Survio z tematem „Twoje konto 

w Survio jest gotowe”. Znajdziemy w niej przycisk , w który klikamy. 

 

Zostaniemy automatycznie zalogowani i przeniesieni do serwisu, w nowej karcie przeglądarki pojawi 

się poniższe okno. W prawym górnym rogu klikamy w ikonkę użytkownika, pod którą kryje dostęp do 

kilku ważnych opcji. 
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Można przejść do sekcji Moje ankiety, sprawdzić lub zmienić ustawienia konta (Moje konto), 

wylogować się, a także konto całkowicie usunąć.  

 

W tym miejscu można też nacisnąć przycisk + STWÓRZ ANKIETĘ i rozpocząć jej przygotowywanie. 

Jeśli wylogujemy się z konta i zalogujemy na nie ponownie, dodatkowo zobaczymy zestawienie 

dotyczące wykorzystania limitu odpowiedzi na ankietę w bieżącym miesiącu. 

 


