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"50+ w Europie" 
 

Badanie Zdrowia, Starzenia się i 
Przechodzenia na Emeryturę w Europie 

  
2006 

 
Kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia dla 

respondentów w wieku 65 i więcej lat 
 

C 
 



Jak WYPEŁNIAĆ ten kwestionariusz 
 
Na większość pytań na następnych stronach można odpowiedzieć, 

zaznaczając po prostu kwadrat pod pasującą odpowiedzią lub obok niej. 

 
 Proszę zaznaczyć JEDNO (1) pole: 
  Poprawnie  lub  
  Niepoprawnie  
 
 
Proszę odpowiadać na wszystkie pytania po kolei.  
 
Jak ZWRÓCIĆ ten kwestionariusz 

Jeżeli po wypełnieniu kwestionariusza ankieter jest nadal w Pani/Pana 

domu, proszę oddać kwestionariusz ankieterowi. Jeżeli już go nie ma, proszę 

odesłać wypełniony kwestionariusz w kopercie z opłaconymi kosztami 

przesyłki tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli potrzebuje Pani/Pan nowej 

koperty, proszę zadzwonić do [krajowej agencji badawczej] pod numer 

[numer bezpłatnej infolinii]. 

 

PROSZĘ ROZPOCZĄĆ KWESTIONARIUSZ OD PYTANIA 1 NA 

NASTĘPNEJ STRONIE 
 

WSZYSTKIE UDZIELONE ODPOWIEDZI POZOSTANĄ POUFNE. 

JESZCZE RAZ DZIĘKUJEMY ZA PANI/PANA POMOC. 
 
 
 



Chcielibyśmy teraz zadać Pani/Panu pytania dotyczące Pani/Pana 

własnego zdrowia. 

(Proszę wybrać jedną z pięciu odpowiedzi dla każdego pytania.) 

 
1. Jak poważne bóle ciała miała Pani/miał Pan  w ciągu ostatnich 30 dni?  

 
Żadnych Łagodne Umiarkowane  Poważne Ogromne  

1  2  3   4  5   

2. Jak poważne zaburzenia snu, miała Pani/miał Pan w ciągu ostatnich 

30 dni? 

 
Żadnych Łagodne Umiarkowane  Poważne Ogromne  

1  2  3   4  5   

3. Jak poważne problemy z poruszaniem się miała Pani/miał Pan w 

ciągu ostatnich 30 dni? 

 
Żadnych Łagodne Umiarkowane  Poważne Ogromne  

1  2  3   4  5   

4. Jak duże trudności z koncentracją lub zapamiętywaniem różnych 

rzeczy miała Pani/miał Pan  w ciągu ostatnich 30 dni? 

 
Żadnych Łagodne Umiarkowane  Poważne Ogromne  

1  2  3   4  5   



5. Jak poważne problemy miała Pani/miał Pan z powodu duszności w 

ciągu ostatnich 30 dni? 

 
Żadnych Łagodne Umiarkowane  Poważne Ogromne  

1  2  3   4  5   

6. Jak poważne problemy miała Pani/miał Pan w ciągu ostatnich 30 dni z 

powodu uczucia smutku lub przygnębienia? 

 
Żadnych Łagodne Umiarkowane  Poważne Ogromne  

1  2  3   4  5   

 
Podamy teraz szereg przykładów osób z poważnymi i mniej poważnymi 
problemami zdrowotnymi. Chcielibyśmy dowiedzieć się, jak Pani/Pan 
ocenia stan zdrowia tych osób. Proszę wyobrazić sobie, że te osoby są w 
tym samym wieku i sytuacji życiowej jak Pani/Pan. 
  
(Proszę wybrać jedną z pięciu odpowiedzi dla każdego pytania.) 
 
7. Paweł raz na miesiąc odczuwa ból głowy, który ustępuje po zażyciu 

tabletki. Podczas bólu głowy może wykonywać swoje codzienne 

zajęcia. 

 
Pani/Pana zdaniem, jak poważne bóle ciała ma Paweł? 

 
Żadnych Łagodne Umiarkowane  Poważne Ogromne  

1  2  3   4  5   



8. Alicja łatwo zasypia w nocy, ale dwa razy w tygodniu budzi się w 

środku nocy i nie może potem zasnąć aż do rana.  

 
Pani/Pana zdaniem, jak poważne zaburzenia snu, ma Alicja? 

 
Żadnych Łagodne Umiarkowane  Poważne Ogromne  

1  2  3   4  5   

9. Robert jest w stanie przejść odległość do 200 metrów bez 

jakichkolwiek problemów, ale czuje się zmęczony po przejściu 

jednego kilometra lub wejściu na jedno piętro po schodach. Nie ma 

problemów z codziennymi zajęciami, takimi jak przynoszenie 

zakupów ze sklepu.  

 
Pani/Pana zdaniem, jak poważne problemy z poruszaniem się ma 

Robert?  

 
Żadnych Łagodne Umiarkowane  Poważne Ogromne  

1  2  3   4  5   

10. Elżbieta może skoncentrować się podczas oglądania telewizji, 

czytania gazety czy grania w karty lub szachy. Raz w tygodniu 

zapomina, gdzie są jej klucze lub okulary, ale odnajduje je w ciągu 

pięciu minut.  

 
Pani/Pana zdaniem, jak duże trudności z koncentracją lub 

zapamiętywaniem różnych rzeczy ma Elżbieta? 

 
Żadnych Łagodne Umiarkowane  Poważne Ogromne  

1  2  3   4  5   



11. Marek nie ma problemów z chodzeniem powoli. Szybko zaczyna 

mieć duszności, kiedy wchodzi 20 metrów pod górę lub na jedno 

piętro po schodach.  

 
Pani/Pana zdaniem, jak poważne problemy ma Marek z powodu 

duszności? 

 
Żadnych Łagodne Umiarkowane  Poważne Ogromne  

1  2  3   4  5   

12. Emilia cieszy się swoją pracą i kontaktami towarzyskimi i jest ogólnie 
zadowolona ze swojego życia. Raz na trzy tygodnie jest przygnębiona 
przez jeden lub dwa dni i traci zainteresowanie tym, co zwykle ją 
cieszy, ale jest w stanie wykonywać swoje codzienne zajęcia. 
 
Pani/Pana zdaniem, jak poważne problemy ma Emilia z powodu 

uczucia smutku lub przygnębienia? 

 
Żadnych Łagodne Umiarkowane  Poważne Ogromne  

1  2  3   4  5   

 
Teraz chcielibyśmy zadać szereg pytań na temat tego, w jakim stopniu 

jest Pani/Pan zadowolona/y z różnych aspektów swojego życia.  

 
13. W jakim stopni jest Pani/Pan zadowolona/y z całkowitych dochodów 

Pani/Pana gospodarstwa domowego? 

 
   Bardzo Zadowolony  Ani zadowolony, Niezadowolony      Bardzo 
zadowolony   ani niezadowolony     niezadowolony 
     1                2          3         4          5 



14. W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/y ze swoich kontaktów 

towarzyskich (z rodziną, znajomymi, itp.)? 

 
   Bardzo Zadowolony  Ani zadowolony, Niezadowolony       Bardzo 
zadowolony   ani niezadowolony     niezadowolony 
     1                2          3         4          5  

 
15. W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/y ze swojej codziennej 

aktywności?  

 
   Bardzo Zadowolony  Ani zadowolony, Niezadowolony       Bardzo 
zadowolony   ani niezadowolony     niezadowolony 
     1                2          3         4          5  

 
 
16. W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/y ogólnie ze swojego 

życia?  

 
   Bardzo Zadowolony  Ani zadowolony, Niezadowolony       Bardzo 
zadowolony   ani niezadowolony     niezadowolony 
     1                2          3         4          5  

 
 
Opiszemy teraz kilka cech życia innych osób. Chcielibyśmy wiedzieć, 

jak Pani/Pan, z Pani/Pana podejściem do życia, ocenia dane aspekty ich 

życia. Proszę wyobrazić sobie, że te osoby są w tym samym wieku i 

sytuacji życiowej jak Pani/Pan (chyba, że wyraźnie zaznaczone jest 

inaczej).  Jeżeli nie jest Pani/Pan pewna/y, proszę podać, jak się 

Pani/Panu wydaje.  

 



(Proszę wybrać jedną z pięciu odpowiedzi dla każdego pytania.) 
 
17. Janusz jest żonaty i ma dwoje dzieci; całkowite dochody jego 

rodzinnego gospodarstwa domowego po opodatkowaniu wynoszą 

3300 złotych miesięcznie. 

 
Jak Pani/Pan sądzi, w jakim stopniu Janusz jest zadowolony z 

całkowitych dochodów swojego gospodarstwa domowego? 

 
   Bardzo Zadowolony  Ani zadowolony, Niezadowolony       Bardzo 
zadowolony   ani niezadowolony     niezadowolony 
     1                2          3         4          5  
 

18. Anna jest mężatką i ma dwoje dzieci; całkowite dochody jej 

rodzinnego gospodarstwa domowego po opodatkowaniu wynoszą 

6600 złotych miesięcznie. 

 
Jak Pani/Pan sądzi, w jakim stopniu Anna jest zadowolona z 

całkowitych dochodów swojego gospodarstwa domowego? 

 
   Bardzo Zadowolona  Ani zadowolona, Niezadowolona       Bardzo 
zadowolona   ani niezadowolona     niezadowolona 
     1                2          3         4          5  

 
 



19. Julian jest kawalerem, ale dobrze układają mu się stosunki z 

krewnymi i ma liczne grono znajomych. Często wychodzą razem na 

imprezy sportowe lub na wspólny posiłek.  

 
Jak Pani/Pan sądzi, w jakim stopniu Julian jest zadowolony ze swoich 

kontaktów towarzyskich (rodzina, znajomi, itp.)? 

 
   Bardzo Zadowolony  Ani zadowolony, Niezadowolony       Bardzo 
zadowolony   ani niezadowolony     niezadowolony 
     1                2          3         4          5  

 
20. Maria jest mężatką od wielu lat. Ostatnio spędza niewiele czasu ze 

swoim mężem i częściej się kłócą. Wydaje się, że wolą spędzać czas z 

innymi niż ze sobą nawzajem. Oboje mają wielu znajomych.  

 
Jak Pani/Pan sądzi, w jakim stopniu Maria jest zadowolona ze swoich 

kontaktów towarzyskich (rodzina, znajomi, itp.)? 

 
   Bardzo Zadowolona  Ani zadowolona, Niezadowolona       Bardzo 
zadowolona   ani niezadowolona     niezadowolona 
     1                2          3         4          5  

 



21. Michał jest na emeryturze od pięciu lat. Odszedł z pracy najwcześniej, 

jak mógł. Lubi spędzać większość czasu ze znajomymi i rodziną, i 

ogląda telewizję, kiedy mu się czasem nudzi.  

 
Jak Pani/Pan sądzi, w jakim stopniu Michał jest zadowolony ze swojej 

codziennej aktywności? 

 
   Bardzo Zadowolony  Ani zadowolony, Niezadowolony       Bardzo 
zadowolony   ani niezadowolony     niezadowolony 
     1                2          3         4          5  

 
22. Sylwia jest na emeryturze od pięciu lat. Chociaż lubi spędzać czas ze 

swoimi dziećmi i wnukami, to wciąż brakuje jej kontaktów ze 
znajomymi z pracy i wolałaby nadal pracować. 

 
Jak Pani/Pan sądzi, w jakim stopniu Sylwia jest zadowolona ze swojej 

codziennej aktywności? 

 
   Bardzo Zadowolona  Ani zadowolona, Niezadowolona       Bardzo 
zadowolona   ani niezadowolona     niezadowolona 
     1                2          3         4          5  
 



23. Jan ma 63 lata. Dwa lata temu zmarła jego żona i nadal spędza wiele 

czasu myśląc o niej. Ma czwórkę dzieci i dziesięcioro wnuków, które 

odwiedzają go regularnie. Jan wiąże koniec z końcem, ale nie ma 

pieniędzy na dodatkowe wydatki takie jak drogie prezenty dla swoich 

wnuków. Ostatnio musiał przestać pracować z powodu problemów z 

sercem. Szybko się męczy. Poza tym nie ma żadnych poważnych 

dolegliwości zdrowotnych. 

 
Jak Pani/Pan sądzi, w jakim stopniu Jan jest zadowolony ze swojego 

życia? 

 
   Bardzo Zadowolony Ani zadowolony, Niezadowolony       Bardzo 
zadowolony   ani niezadowolony     niezadowolony 
     1                2          3         4          5  

 
24. Katarzyna ma 72 lata i jest wdową. Jej całkowity dochód netto wynosi 

około 2100 złotych miesięcznie. Jest właścicielką domu, w którym 

mieszka, i ma szerokie grono przyjaciół. Dwa razy w tygodniu gra w 

brydża i regularnie jeździ na wakacje ze znajomymi. Ostatnio cierpi 

na artretyzm, który powoduje, że praca w domu i ogrodzie sprawia jej 

ból. 

 
Jak Pani/Pan sądzi, w jakim stopniu Katarzyna jest zadowolona ze 

swojego życia? 

 
   Bardzo Zadowolona Ani zadowolona, Niezadowolona       Bardzo 
zadowolona   ani niezadowolona     niezadowolona 
     1                2          3         4          5  

 



 
Chcielibyśmy teraz zapytać o wpływ jaki wydaje się Pani/Panu, że Pan/i 

ma na decyzje na poziomie władz lokalnych.  

25. Jak duże są Pani/Pana możliwości wpływu na władze lokalne by 

zajęły się sprawami, które Panią/Pana interesują? 

Nieograniczone Duże  Pewne Małe  Brak 
1   2  3  4  5   

26. Alicji przeszkadza zanieczyszczenie powietrza spowodowane przez 

lokalną firmę. Nie jest ono niebezpieczne, ale czasem powoduje 

przykry zapach. Alicja i jej sąsiedzi wspierają opozycyjnego 

kandydata w nadchodzących wyborach lokalnych, który obiecał, że 

zajmie się tą sprawą. Tak jak wiele osób w jej okolicy ma poczucie, 

że kandydat opozycji prawdopodobnie pokona aktualnie urzędującego 

kandydata.  

Jak duże są możliwości Alicji wpływu na władze lokalne by zajęły się 

sprawami, które ją interesują? 

Nieograniczone Duże  Pewne Małe  Brak 
1   2  3  4  5   



27. Tomaszowi przeszkadza zanieczyszczenie środowiska powodowane 

przez lokalną firmę. Nie jest ono niebezpieczne, ale czasem powoduje 

przykry zapach. Burmistrz przyjrzał się tej sprawie, ale doszedł do 

wniosku, że rozwój przemysłu, a nie czyste powietrze, jest w tej 

chwili najważniejszą kwestią. 

Jak duże są możliwości Tomasza wpływu na władze lokalne by zajęły 

się sprawami, które go interesują? 

Nieograniczone Duże  Pewne Małe  Brak 
1   2  3  4  5   

 

Ostatni temat to jakość opieki zdrowotnej  

28. W wielu krajach upływa jakiś czas, zanim ludzie mogą dostać się na 

wizytę do lekarza specjalisty i istnieją listy oczekujących na określone 

zabiegi. Ogólnie rzecz biorąc, w Pani/Pana sytuacji, jak ocenia 

Pani/Pan czas, przez jaki musi Pani/Pan czekać na leczenie 

specjalistyczne?  

Bardzo Krótki Rozsądny  Długi  Bardzo  
krótki         długi 

1  2  3   4  5   

29. Jak ogólnie ocenia Pani/Pan warunki w placówkach opieki 

zdrowotnej, które Pani/Pan odwiedził/a? 

Bardzo Dobrze Umiarkowanie Źle  Bardzo  
dobrze        źle 

1  2  3   4  5   



30. Jak ogólnie oceniłaby Pani/oceniłby Pan to, czy lekarze i pielęgniarki 

udzielają zrozumiałych informacji i to, w jakim stopniu włączają 

Pana/Panią w decyzje dotyczące leczenia? 

Bardzo Dobrze Umiarkowanie Źle  Bardzo  
dobrze        źle 

1  2  3   4  5   

 

31. Jerzy ma problem żołądkowy, który powoduje poważny ból i wymaga 

operacji. Został natychmiast przyjęty do szpitala i jest pod ciągłą 

obserwacją. Podawane mu są silne środki przeciwbólowe, ale 

ponieważ problem nie zagraża życiu, musi zaczekać cztery dni na 

operację.  

Jak ogólnie ocenia Pani/Pan czas, przez jaki Jerzy musi czekać na 

leczenie? 

Bardzo Krótki Rozsądny  Długi  Bardzo  
krótki         długi 

1  2  3   4  5   



32. Kilka miesięcy temu Helena złamała rękę i musiała przejść serię 

prześwietleń. Na początku lekarz i pielęgniarka powiedzieli jej o 

złamaniu i wyjaśnili, jakiemu leczeniu zostanie poddana. Podczas jej 

ostatniej wizyty w szpitalu zmierzyli jej wzrost, wagę i ciśnienie krwi, 

oraz pobrali krew do badania bez żadnego wyjaśnienia. Po badaniach 

Helena zapytała o to, a lekarz jej wyjaśnił.  

Jak ocenia Pani/Pan to, czy lekarze i pielęgniarki udzielili Helenie 

zrozumiałych informacji i to, w jakim stopniu włączyli ją w decyzje 

dotyczące leczenia? 

 

Bardzo Dobrze Umiarkowanie Źle  Bardzo  
dobrze        źle 

1  2  3   4  5   

33. Józef został przyjęty do lokalnego szpitala na tydzień, ponieważ miał 

wysoką gorączkę. Leżał w jednoosobym pokoju, który był czysty ale 

niewielki, a toaleta była kilka metrów dalej na korytarzu. Było gorące 

lato, a w pokoju nie było klimatyzacji ani wentylatora, ale można było 

przynieść swój własny wentylator stołowy z domu.  

Jak ogólnie ocenia Pani/Pan doświadczenia Józefa dotyczące 
warunków w placówce zdrowotnej? 

Bardzo Dobrze Umiarkowanie Źle  Bardzo  
dobrze        źle 

1  2  3   4  5   

34. Dorota ma kłopoty z chodzeniem i ledwie może wejść po schodach w 

swoim domu. Lekarz powiedział jej, że potrzebuje dwóch protez 



biodra. Umawia się na wizytę i może spotkać się ze specjalistą po 

dwóch tygodniach. Specjalista wpisuje ją na listę oczekujących na 

operację biodra, na którą musi zaczekać około dwóch miesięcy.  

Jak ogólnie ocenia Pani/Pan czas, przez jaki Dorota musi czekać na 

leczenie? 

Bardzo Krótki Rozsądny  Długi  Bardzo  
krótki         długi 

1  2  3   4  5   

35. Joanna od dłuższego czasu czuje się fizycznie chora. Idzie do szpitala 

i opisuje swoje objawy lekarzowi. Lekarz słucha i bez żadnych 

wyjaśnień przekazuje ją pielęgniarce, która przeprowadza szereg 

badań i pobiera krew do badania. Następnie lekarz daje jej tabletki i 

prosi, żeby ponownie przyszła za tydzień po odbiór wyników badań, 

bez dodatkowych wyjaśnień.  

Jak ocenia Pani/Pan to, czy lekarze i pielęgniarki udzielili Joannie 

zrozumiałych informacji i to, w jakim stopniu włączyli ją w decyzje 

dotyczące leczenia? 

 
Bardzo Dobrze Umiarkowanie Źle  Bardzo  
dobrze        źle 

1  2  3   4  5   

 



36. Jan przeszedł w zeszłym miesiącu operację oka w lokalnej klinice. Po 

operacji spędził 5 dni w pokoju, który dzielił z czterema innymi 

osobami. Dostał niewielką szafkę do przechowywania swoich rzeczy. 

Piątka pacjentów korzystała ze wspólnej toalety. Pokój i toaleta były 

czyszczone raz dziennie. 

Jak ogólnie ocenia Pani/Pan doświadczenia Jana dotyczące warunków 

w placówce zdrowotnej? 

Bardzo Dobrze Umiarkowanie Źle  Bardzo  
dobrze        źle 

1  2  3   4  5   
 
 
37. Na koniec proszę podać swoją płeć i rok urodzenia: 
 
a) Jestem ... 
Mężczyzną 1 
Kobietą 2 
 
 
b) Urodziłam/urodziłem się w                            r.  

 
 
 
Dziękujemy bardzo za poświęcenie czasu na odpowiedź na nasze pytania. 

Prosimy o przekazanie kwestionariusza ankieterowi lub odesłanie go w 

załączonej kopercie. 
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