Chciałbym/abym porozmawiać teraz o Pani/Pana relacjach z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. Ponieważ dla
każdego określenie „znajomy” może oznaczać coś innego, chciał(a)bym aby na potrzeby naszej rozmowy przyjąć
następującą definicję:
[Ankieter: ODCZYTAĆ I WRĘCZYĆ respondentowi kartę z definicją ZNAJOMEGO i zostawić do końca
wywiadu. W razie potrzeby, w trakcie wywiadu odwoływać się do definicji znajomego.]
ZNAJOMY to osoba, z którą znamy się wzajemnie z imienia i kontaktujemy się osobiście, przez telefon lub
Internet (e-mail, portal społecznościowy itp.) przynajmniej raz w miesiącu. Do znajomych zaliczamy też
domowników, rodzinę.
P1. Znajomych można podzielić na różne grupy, w zależności od miejsca spotykania ich, czy miejsca zawarcia
znajomości. Proszę na początek się zastanowić i powiedzieć, jakie grupy wyróżniłby Pan(i) wśród swoich
znajomych. Proszę skorzystać z pomocy tej karty. Jeśli przychodzą Panu(i) inne grupy – proszę je podać.
[Ankieter: pokazać respondentowi listę grup - ROTACJA]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

znajomi z rodziny
znajomi z pracy (obecnej i poprzedniej)
znajomi ze szkoły/uczelni
znajomi z dzieciństwa (inni niż ze szkoły, np. z podwórka, wspólnych zainteresowań)
znajomi o podobnych zainteresowaniach, hobby (klub sportowy, siłownia, koła zainteresowań, itp…)
znajomi z organizacji społecznych, politycznych i zawodowych (np. stowarzyszenia, harcerstwo, ruchy
społeczności lokalnej, partie polityczne, związki zawodowe, itp. …)
znajomi z sąsiedztwa (sąsiedzi), ze spacerów (w tym ze spacerów z psem)
znajomi rodzice dzieci (z przedszkola, szkoły, placu zabaw…)
znajomi z kościoła, organizacji przykościelnych
znajomi poznani przez internet, z którymi utrzymujemy regularny kontakt (e-mail, serwisy
społecznościowe, komunikatory, itp.)
znajomi poznani na wyjazdach (wycieczki, pielgrzymki, wczasy, sanatorium)
znajomi z wojska
inni znajomi (jacy?)…….

P2. Myśląc o tych grupach znajomych [WYŚWIETLIĆ WSKAZANE PRZEZ RESPONDENTA GRUPY], proszę
powiedzieć z iloma znajomymi kontaktował/a się Pan/i, osobiście, przez telefon lub Internet (pocztę
elektroniczną, portal społecznościowy, komunikator, skype etc.), w ciągu ostatniego tygodnia? Proszę
przyporządkować każdą osobę do tylko jednej, wybranej przez siebie kategorii, nie liczyć nikogo dwukrotnie.
Proszę podać liczbę osób:

[ Ankieter: Jeśli badany nie jest w stanie określić, dopytać:]
Wiem, że to bardzo trudne zadanie, ale proszę podać choć przybliżoną ilość osób.
Jeśli badany nadal nie umie podać liczby, prosić o wskazanie przedziału:
1. 1-4
2. 5-10
3. 11-20
4. 21-40
5. 41-80
6. 81-160
7. 161-320
8. 321-640
9. Więcej niż 640

P3. A myśląc już nie o ostatnim tygodniu, a bardziej ogólnie - ilu znajomych liczy każda z wymienionych
przez Pana/ią grup? Proszę pamiętać o przyjętej tu na początku badania definicji znajomego oraz pamiętać, by
przyporządkowywać każdą osobę do tylko jednej, wybranej przez siebie kategorii (nie liczyć nikogo dwukrotnie):
[Skrypter: wyświetlić grupy znajomych wskazane przez respondenta w pytaniu P1/2]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

znajomi z rodziny |__|__|
znajomi z pracy (obecnej i poprzedniej) |__|__|
znajomi ze szkoły/uczelni |__|__|
znajomi z dzieciństwa (inni niż ze szkoły, np. z podwórka, wspólnych zainteresowań) |__|__|
znajomi o podobnych zainteresowaniach, hobby (klub sportowy, siłownia, koła zainteresowań, itp…)
|__|__|
znajomi z organizacji społecznych, politycznych i zawodowych (np. stowarzyszenia, harcerstwo, ruchy
społeczności lokalnej, partie polityczne, związki zawodowe, itp. …) |__|__|
znajomi z sąsiedztwa (sąsiedzi), ze spacerów (w tym ze spacerów z psem) |__|__|
znajomi rodzice dzieci (z przedszkola, szkoły, placu zabaw…) |__|__|
znajomi z kościoła, organizacji przykościelnych |__|__|
znajomi poznani przez internet, z którymi utrzymujemy regularny kontakt (e-mail, serwisy
społecznościowe, komunikatory, itp.) |__|__|
znajomi poznani na wyjazdach (wycieczki, pielgrzymki, wczasy, sanatorium) |__|__|
znajomi z wojska |__|__|
inni znajomi (jacy?)…….

[Ankieter: Jeśli badany nie jest w stanie określić, dopytać:]
Wiem, że to bardzo trudne zadanie, ale proszę podać choć przybliżoną ilość osób.
Jeśli badany nadal nie umie podać liczby, prosić o wskazanie przedziału:
1. 1-4
2. 5-10
3. 11-20
4. 21-40
5. 41-80
6. 81-160
7. 161-320
8. 321-640
9. Więcej niż 640
[Skrypter: PYTANIA P4a-P8a ZADAĆ TYLKO OSOBOM, KTÓRE W PYTANIU P3 W PUNKCIE 1) PODAŁY
WIĘCEJ NIŻ 0]
Chciałbym/abym, aby teraz pomyślał/ła Pan/i tylko o grupie ZNAJOMI Z RODZINY.

P4a. Z iloma osobami z grupy znajomi z rodziny kontaktował/a się Pan/i osobiście, przez telefon, listownie lub
elektronicznie (e-mail, portal społecznościowy itp.):
1. wczoraj lub dzisiaj |__|__|
2. w ciągu ostatnich 7 dni |__|__|
3. w ciągu ostatniego miesiąca |__|__|

P5a. Spośród osób, z grupy znajomi z rodziny, z którymi kontaktował/a się Pan/i w ciągu ostatniego miesiąca, z
iloma osobami kontaktował/a się Pan/i:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

osobiście (spotkanie) |__|__|
przez telefon (sms, rozmowa) |__|__|
listownie |__|__|
przez e-mail |__|__|
przez portale społecznościowe, komunikatory, czaty |__|__|
inna forma – wpisać jaka……………………..

P6a. Ile godzin poświęca Pan/i przeciętnie w ciągu tygodnia na kontakty towarzyskie z osobami z grupy znajomi
z rodziny? Proszę podać liczbę godzin:

P7a. Proszę pomyśleć o ostatnim miesiącu. W tym czasie z iloma osobami z grupy znajomi z rodziny podjął/ęła
Pan/i następujące zachowania:
1.
2.
3.
4.

zdarzyło się Pani/Panu rozmawiać o ważnych sprawach osobistych |__|__|
zdarzyło się Pani/Panu zwrócić się o pomoc finansową |__|__|
zdarzyło się Pani/Panu zwrócić się o większą przysługę |__|__|
zdarzyło się Pani/Panu zwrócić się o pomoc w sprawie zawodowej , nie związanej z bieżącymi
obowiązkami zawodowymi lub zaproponować współpracę zawodową |__|__|
5. zdarzyło się Pani/Panu zwrócić się o kontakt lub zaaranżowanie spotkania ze specjalistą (np. lekarzem,
mechanikiem samochodowym, itp.) |__|__|

P8a. Proszę powiedzieć, na ile zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami. Przy ocenie proszę
posłużyć się następującą skalą:
1 - zdecydowanie nie
2 - raczej nie
3 - ani tak, ani nie
4 - raczej tak
5 - zdecydowanie tak
Biorąc pod uwagę grupę znajomi z rodziny:
[Skrypter: ROTACJA]
1. jestem blisko związana/związany emocjonalnie z tymi osobami
2. osoby te znam od dawna
3. zawsze zachowuję się wobec tych osób uczciwie
4. jestem przekonana/przekonany, że te osoby zawsze zachowują się wobec mnie uczciwie
5. osoby te mogą liczyć na moją pomoc
6. osoby te mogą liczyć na moją pomoc, nawet jeśli wymagałoby to ode mnie znacznych poświęceń
7. mogę zawsze liczyć na pomoc tych osób
8. mogę tym osobom wiele wybaczyć
9. mam do nich pełne zaufanie
10. jestem przekonana/przekonany, że te osoby mają do mnie pełne zaufanie
PYTANIA P4b-P8b ZADAĆ TYLKO OSOBOM, KTÓRE W PYTANIU P3 W PUNKCIE 2) PODAŁY WIĘCEJ NIŻ 0

Teraz proszę pomyśleć o grupie ZNAJOMI Z PRACY.
P4b. Z iloma osobami z grupy znajomi z pracy kontaktował/a się Pan/i osobiście, przez telefon, listownie lub
elektronicznie (e-mail, portal społecznościowy itp.):
1. wczoraj lub dzisiaj |__|__|
2. w ciągu ostatnich 7 dni |__|__|
3. w ciągu ostatniego miesiąca |__|__|
P5b. Spośród osób, z grupy znajomi z pracy, z którymi kontaktował/a się Pan/i w ciągu ostatniego miesiąca, z
iloma osobami kontaktował/a się Pan/i:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

osobiście (spotkanie) |__|__|
przez telefon (sms, rozmowa) |__|__|
listownie |__|__|
przez e-mail |__|__|
przez portale społecznościowe, komunikatory, czaty |__|__|
inna forma – wpisać jaka……………………..

P6b. Ile godzin poświęca Pan/i przeciętnie w ciągu tygodnia na kontakty towarzyskie z osobami z grupy znajomi
z pracy? Proszę podać liczbę godzin:

P7b. Proszę pomyśleć o ostatnim miesiącu. W tym czasie z iloma osobami z grupy znajomi z pracy podjął/ęła
Pan/i następujące zachowania:
1.
2.
3.
4.

zdarzyło się Pani/Panu rozmawiać o ważnych sprawach osobistych |__|__|
zdarzyło się Pani/Panu zwrócić się o pomoc finansową |__|__|
zdarzyło się Pani/Panu zwrócić się o większą przysługę |__|__|
zdarzyło się Pani/Panu zwrócić się o pomoc w sprawie zawodowej , nie związanej z bieżącymi
obowiązkami zawodowymi lub zaproponować współpracę zawodową |__|__|
5. zdarzyło się Pani/Panu zwrócić się o kontakt lub zaaranżowanie spotkania ze specjalistą (np. lekarzem,
mechanikiem samochodowym, itp.) |__|__|

P8b. Proszę powiedzieć, na ile zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami. Przy ocenie proszę
posłużyć się następującą skalą:
1 - zdecydowanie nie
2 - raczej nie
3 - ani tak, ani nie
4 - raczej tak
5 - zdecydowanie tak
Biorąc pod uwagę grupę znajomi z pracy:
1.
2.
3.
4.
5.

jestem blisko związana/związany emocjonalnie z tymi osobami
osoby te znam od dawna
zawsze zachowuję się wobec tych osób uczciwie
jestem przekonana/przekonany, że te osoby zawsze zachowują się wobec mnie uczciwie
osoby te mogą liczyć na moją pomoc

6.
7.
8.
9.
10.

osoby te mogą liczyć na moją pomoc nawet jeśli wymagałoby to ode mnie znacznych poświęceń
mogę zawsze liczyć na pomoc tych osób
mogę tym osobom wiele wybaczyć
mam do nich pełne zaufanie
jestem przekonana/przekonany, że te osoby mają do mnie pełne zaufanie

[Skrypter: PYTANIA P4c-P8c ZADAĆ TYLKO OSOBOM, KTÓRE W PYTANIU P3 W PUNKTACH 3-16)
PODAŁY WIĘCEJ NIŻ 0]
A teraz proszę pomyśleć o WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH ZNAJOMYCH (SPOZA RODZINY I PRACY).
P4c. Z iloma osobami z grupy pozostali znajomi kontaktował/a się Pan/i osobiście, przez telefon, listownie lub
elektronicznie (e-mail, portal społecznościowy itp.):
1. wczoraj lub dzisiaj |__|__|
2. w ciągu ostatnich 7 dni |__|__|
3. w ciągu ostatniego miesiąca |__|__|
P5c. Spośród osób, z grupy pozostali znajomi, z którymi kontaktował/a się Pan/i w ciągu ostatniego miesiąca, z
iloma osobami kontaktował/a się Pan/i:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

osobiście (spotkanie) |__|__|
przez telefon (sms, rozmowa) |__|__|
listownie |__|__|
przez e-mail |__|__|
przez portale społecznościowe, komunikatory, czaty |__|__|
inna forma – wpisać jaka……………………..

P6c. Ile godzin poświęca Pan/i przeciętnie w ciągu tygodnia na kontakty towarzyskie z osobami z grupy
pozostali znajomi? Proszę podać liczbę godzin:

P7c. Proszę pomyśleć o ostatnim miesiącu. W tym czasie z iloma osobami z grupy pozostali znajomi podjął/ęła
Pan/i następujące zachowania:
1.
2.
3.
4.

zdarzyło się Pani/Panu rozmawiać o ważnych sprawach osobistych |__|__|
zdarzyło się Pani/Panu zwrócić się o pomoc finansową |__|__|
zdarzyło się Pani/Panu zwrócić się o większą przysługę |__|__|
zdarzyło się Pani/Panu zwrócić się o pomoc w sprawie zawodowej , nie związanej z bieżącymi
obowiązkami zawodowymi lub zaproponować współpracę zawodową |__|__|
5. zdarzyło się Pani/Panu zwrócić się o kontakt lub zaaranżowanie spotkania ze specjalistą (np. lekarzem,
mechanikiem samochodowym, itp.) |__|__|

P8c. Proszę powiedzieć, na ile zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami. Przy ocenie proszę
posłużyć się następującą skalą:
1 - zdecydowanie nie
2 - raczej nie

3 - ani tak, ani nie
4 - raczej tak
5 - zdecydowanie tak
Biorąc pod uwagę grupę pozostali znajomi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

jestem blisko związana/związany emocjonalnie z tymi osobami
osoby te znam od dawna
zawsze zachowuję się wobec tych osób uczciwie
jestem przekonana/przekonany, że te osoby zawsze zachowują się wobec mnie uczciwie
osoby te mogą liczyć na moją pomoc
osoby te mogą liczyć na moją pomoc nawet jeśli wymagałoby to ode mnie znacznych poświęceń
mogę zawsze liczyć na pomoc tych osób
mogę tym osobom wiele wybaczyć
mam do nich pełne zaufanie
jestem przekonana/przekonany, że te osoby mają do mnie pełne zaufanie

P9. Prosimy o porównanie przedstawionych poniżej schematów sieci znajomych.
[Ankieter: proszę wręczyć respondentowi karty z rysunkami.]
Proszę ocenić czy Pani/Pana sieć kontaktów przypomina raczej sieć A czy sieć B. Na rysunkach Pani/Pan jest
oznaczona/oznaczony czarną kropką, Pani/Pana znajomi białymi kropkami, a fakt znajomości pomiędzy osobami
- linią.
Przy ocenie proszę posłużyć się następującą skalą:
1 - zdecydowanie sieć A,
2 - raczej sieć A,
3 – częściowo sieć A, częściowo sieć B
4 - raczej sieć B,
5 - zdecydowanie sieć B
6 - trudno powiedzieć
Sieć A

Sieć B

„wszyscy moi znajomi znają się nawzajem”

„żaden z moich znajomych nie zna innego mojego
znajomego”

Teraz chcielibyśmy się dowiedzieć, w jakim stopniu grono Pani/Pana znajomych jest trwałe, a na ile ulega
zmianom wraz z upływem czasu. Interesują nas znajomi, których poznała Pani/poznał Pan relatywnie niedawno,
a z którymi kontaktuje się Pani/Pan co najmniej raz w miesiącu oraz takie, z którymi kiedyś kontaktowała się
Pani/kontaktował się Pan co najmniej raz w miesiącu, a ten teraz kontakt się urwał.
P10. Ilu nowych znajomych poznała Pani/poznał Pan w ciągu ostatnich:
1. 3 miesięcy |__|__|
2. 1 roku |__|__|
3. 3 lat |__|__|
P11. Poniższe pytania dotyczą Pana/i nowych znajomych (poznanych w ciągu ostatnich 3 lat). Proszę ocenić, na
ile zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami:
Przy ocenie proszę posłużyć się następującą skalą:
1 zdecydowanie nie,
2 raczej nie,
3 ani tak, ani nie,
4 raczej tak,
5 zdecydowanie tak
1.
2.
3.
4.
5.

Kontakt z tymi osobami sprawia mi przyjemność, wprawia mnie w dobry nastrój
Kontakt z tymi osobami może mi pomóc w sprawach zawodowych
Kontakt z tymi osobami nawiązałem/nawiązałam z własnej inicjatywy
Skontaktowały mnie z tymi osobami osoby trzecie
Kontakt z tymi osobami może mi pomóc nawiązać kontakt z kimś innym.

P12. Posługując się skalą, gdzie:
1 - oznacza zdecydowanie nie,
2 - raczej nie,
3 - ani tak, ani nie,
4 - raczej tak,
5 - zdecydowanie tak
Proszę powiedzieć, czy nawiązywanie nowych znajomości z Pana/Pani strony:
1.
2.
3.
4.

wymaga rezygnacji z innych aktywności (praca, czas wolny)
wymaga zaniedbywania dotychczasowych znajomych
jest kosztowne finansowo
jest tym łatwiejsze, im większa jest liczba osób, z którymi utrzymuje Pani/Pan już kontakt, gdyż pojawia
się wtedy więcej okazji do wspólnych kontaktów

P13. Z iloma znajomymi straciła Pani/stracił Pan kontakt ciągu ostatnich:
1. 3 miesięcy |__|__|
2. 1 roku |__|__|
3. 3 lat |__|__|

A teraz proszę pomyśleć o Pani/Panu samej/ samym.
P14. Proszę powiedzieć na ile trafne względem Pana/i osoby są następujące stwierdzenia: Przy ocenie proszę
posłużyć się następującą skalą:
1 - zdecydowanie nie pasuje do mnie
2 - raczej nie pasuje do mnie
3 – ani pasuje, ani nie pasuje do mnie
4 - raczej pasuje do mnie
5 - zdecydowanie pasuje do mnie
6 - trudno powiedzieć
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jestem osobą towarzyską, chętnie spędzam czas ze znajomymi
Jestem osobą otwartą, ciekawą świata
Jestem osobą cenioną w pracy
Znam wiele osób, które mają przydatne umiejętności
Znam wiele osób, które mogą pomóc mi coś załatwić
Jestem osobą, która może pomóc innym w znalezieniu pracy lub rozwiązaniu trudnego problemu w
pracy
7. Pomogłem/am komuś znajomemu znaleźć pracę lub rozwiązać trudny problem zawodowy
P15. Jak często mają miejsce następujące zdarzenia w Pana/i życiu? Przy ocenie proszę posłużyć się
następującą skalą:
1 - nigdy,
2 - rzadko,
3 - czasami,
4 - często,
5 - bardzo często
1. Kontaktuje Pan/i ze sobą osoby, które Pan/i zna, ale które się ze sobą wcześniej nie znały (np.
podawanie znajomym z pracy kontaktu do innych znajomych, którzy mogą im pomóc)?
2. Dzieli się Pan/i informacjami, które Pan/i uzyskał/a od znajomych, ze znajomymi z innej grupy (np.
przekazywanie rodzinie informacji pochodzących od kolegów z pracy)?
3. Dzieli się Pan/i ze znajomymi informacjami o osobach poszukujących pracy, o ofertach pracy lub o
okazjach biznesowych?
P16. Ile razy w ciągu życia zmieniał/a Pan/Pani:
Proszę podać liczbę zdarzeń.
[Ankieter: Jeśli badany jeszcze nie pracuje w punkcie 3 i 4 wpisać 0]
1. miejscowość zamieszkania |__|__|
ZADAĆ, JEŚLI W PUNKCIE 1 JEST WIĘCEJ NIŻ 0:
2. miejscowość zamieszkania na odległą o więcej niż 100 km |__|__|
3. miejsce pracy |__|__|
4. wykonywany zawód |__|__|
P17. Posługując się skalą, gdzie:

1.
2.
3.
4.
5.

nigdy
rzadko
czasami
często
bardzo często

W przypadku znajomych, z którymi Pani/Pan stracił kontakt w ciągu ostatnich 3 lat proszę ocenić, jak często
poszczególne sytuacje miały miejsce:
[Skrypter: ROTACJA]
1. Kontakt z tymi osobami przestał sprawiać mi przyjemność, zaczął wprawiać w zły nastrój.
2. Osoby te zawiodły moje zaufanie.
3. Kontakt z tymi osobami zerwałam/zerwałam z własnej inicjatywy.
4. Żałuję, że te kontakty się urwały.
5. nie wiem, z jakiego powodu kontakt się urywa.
6. Kontakt z tymi osobami urwał się, gdyż nie mieliśmy czasu, by go podtrzymywać.
7. Kontakt z tymi osobami urwał się ze względu na zmianę miejsca zamieszkania.
8. Były to na ogół krótkotrwałe, płytkie kontakty.
9. zerwany został kontakt z osobą znajomą, z którą znałam/znałem od dziecka.
10. Kontakt urwał się, gdyż osoby te zachorowały
11. Osoby te zmarły
P18. Czy uważa Pani/Pan, że ma Pani/Pan:
1.
2.
3.
4.
5.

zdecydowanie zbyt mało znajomych,
raczej zbyt mało znajomych,
odpowiednią liczbę znajomych,
raczej zbyt dużo znajomych,
zdecydowanie zbyt dużo znajomych

P19. Posługując się skalą, gdzie:
1 - zdecydowanie nie,
2 - raczej nie,
3 - ani tak, ani nie,
4 - raczej tak,
5 - zdecydowanie tak
Czy uważa Pani/Pan, że utrzymywanie kontaktów z Pani/Pana znajomymi:
1. jest czasochłonne
2. zmniejsza Pani/Pana zaangażowanie w pracę zawodową
3. odbywa się kosztem czasu, który w przeciwnym razie przeznaczałaby Pani/przeznaczałby Pan na
odpoczynek
4. kosztuje dużo pieniędzy
5. jest dla Pani/Pana korzystne finansowo
P20. Czy Pani/a znalazł/ła kiedyś pracę dzięki pośrednictwu kogoś znajomego?
1. Tak
2. Nie
3. Nie wiem, trudno powiedzieć

P21. Czy zdarza się Pani/Panu oszczędzać pieniądze dzięki informacjom przekazanym przez znajomych (np.
przy podejmowaniu decyzji o zakupach)?
1.
2.
3.
4.
5.

nigdy,
rzadko,
czasami,
często,
bardzo często

P22. Czy zdarza się Pani/Panu oszczędzać czas dzięki informacjom przekazanym przez znajomych?
1.
2.
3.
4.
5.

nigdy,
rzadko,
czasami,
często,
bardzo często

P23. Czy jest Pani zaangażowana/Pan zaangażowany w działalność jakiejś organizacji lub stowarzyszenia?
Proszę ocenić swoje w nich zaangażowanie
1.
2.
3.
4.
5.

brak przynależności
tylko przynależność
małe zaangażowanie
duże zaangażowanie
bardzo duże zaangażowanie

P24. Posługując się skalą, gdzie:
1 - zdecydowanie nie,
2 - raczej nie,
3 - ani tak, ani nie,
4 - raczej tak,
5 - zdecydowanie tak
Proszę powiedzieć czy wśród bliskich znajomych, z którymi utrzymuje Pan/i najczęstszy kontakt (pomijając
partnera/partnerkę, rodziców i dzieci), jest wiele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

osób przeciwnej płci niż Pan/i
osób w zupełnie innym wieku niż Pan/i
osób o innym poziomie wykształcenia niż Pan/i
osób o innych zainteresowaniach niż Pan/i
osób o innym światopoglądzie niż Pan/i
osób mieszkających daleko od Pana/i
osób wyraźnie bogatszych lub biedniejszych od Pana/i
osób z dalszej rodziny

P25. Czy jest Pan/i niepełnosprawna/niepełnosprawny?
[Ankieter: Chodzi nam o samoocenę, nie oczekujemy orzeczenia o niepełnosprawności].
1. Tak
2. Nie

P26. Czy jest Pani przewlekle chora/Pan przewlekle chory, co utrudnia lub uniemożliwia pracę zawodową?
1. Tak
2. Nie
P27. Jaki jest obecnie wykonywany przez Panią/Pana charakter pracy?
1. praca fizyczna
2. praca umysłowa
3. nie pracuję -> przejść do pytania P32
[Skrypter:: Pytanie P28, P29, P30, P31 zadajemy tylko osobom aktywnym zawodowo, czyli respondentom,
którzy w P27 wskazali 1 lub 2]

P28. Od ilu lat jest Pani aktywna/Pan aktywny zawodowo?
[Ankieter: wpisać liczbę lat]
|__|__|

P290. Od ilu lat wykonuje Pani/Pan obecny typ pracy?
[Ankieter: wpisać liczbę lat]
|__|__|

P30. Czy Pani/Pana praca wymaga intensywnej współpracy z innymi ludźmi?
1.
2.
3.
4.
5.

zdecydowanie nie,
raczej nie,
ani tak ani nie,
raczej tak,
zdecydowanie tak

P31. Czy uważa Pani/Pan swoją sytuację materialną za satysfakcjonującą?
1.
2.
3.
4.
5.

zdecydowanie nie,
raczej nie,
ani tak ani nie,
raczej tak,
zdecydowanie tak

P32. Czy uważa Pani/Pan swoją sytuację materialną za wyższą czy niższą od przeciętnego poziomu życia
Pani/Pana rówieśników w Polsce?
1. zdecydowanie niższą
2. raczej niższą
3. ani niższą ani wyższą

4. raczej wyższą
5. zdecydowanie wyższą
P33. Czy uważa Pani/Pan swoje dochody za satysfakcjonujące?
1.
2.
3.
4.
5.

zdecydowanie nie,
raczej nie,
ani tak ani nie,
raczej tak,
zdecydowanie tak

P34. Czy uważa Pani/Pan swoje dochody za wyższe czy niższe od przeciętnego poziomu życia Pani/Pana
rówieśników w Polsce?
1.
2.
3.
4.
5.

zdecydowanie niższe,
raczej niższe,
zbliżone do poziomu przeciętnego,
raczej wyższe,
zdecydowanie wyższe

P35. Proszę umieścić swoje dochody na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza najniższe dochody, 5 – przeciętne
dochody, a 10 – najwyższe dochody
[Komentarz dla skryptera: pytanie ze skalą odpowiedzi 1-10, bo chodzi nam o uzyskanie decyli
dochodu]
1

2

3

4

5

Najniższe
dochody

6

7

8

10

9

Najwyższe
dochody

Przeciętne dochody

P36. Czy czuje Pani/Pan, że ma wybór i kontrolę nad własnym życiem?
1.
2.
3.
4.
5.

zdecydowanie nie,
raczej nie,
ani tak ani nie,
raczej tak,
zdecydowanie tak

P37. Czy uważa Pani/Pan, że większości ludzi można ufać czy też ostrożności nigdy za wiele?
1.
2.
3.
4.
5.

zdecydowanie należy być ostrożnym,
raczej należy być ostrożnym,
trudno powiedzieć,
raczej można ufać,
zdecydowanie można ufać

P38. Na ile jest Pan/i zadowolony/a ze swojego obecnego życia? Proszę dokonać oceny na skali od 0 do 10,
gdzie 0 oznacza bardzo niezadowolony/a, a 10 - bardzo zadowolony/a
0
Jestem bardzo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Jestem

niezadowolony/a

bardzo
zadowolony/a

P39. Na ile mógłby Pan/mogłaby Pani określić się jako osobę szczęśliwą? Proszę dokonać oceny na skali od 0
do 10, gdzie 0 oznacza bardzo nieszczęśliwy/a, a 10 - bardzo szczęśliwy/a
0
Jestem bardzo
nieszczęśliwy/a

1

2

3

4

5

6

7

8

P40. Proszę ocenić, na ile zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami:
Przy ocenie proszę posłużyć się następującą skalą:
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zdecydowanie nie,
raczej nie,
ani tak, ani nie,
raczej tak,
zdecydowanie tak

zachowuję się uczciwie wobec obcych
jestem przekonana/przekonany, że obce osoby zachowują się wobec mnie uczciwie
jestem przekonana/przekonany, że obce osoby są na ogół uczciwe wobec siebie nawzajem
zasady są po to, żeby je łamać
zasady można łamać, jeśli nikt nie sprawdza ich przestrzegania
zasady można łamać, jeśli nie wyrządza to krzywdy innym
należy przestrzegać wszystkich zasad
żeby osiągnąć w życiu sukces, to trzeba się rozpychać łokciami
dużych pieniędzy nie da się zarobić uczciwie

9

10
Jestem
bardzo
szczęśliwy/a

