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WPROWADZENIE 
 

Jesień 2021 roku był dla naszej Fundacji czasem intensywnej i owocnej pracy. Dzięki dofinansowaniu przez 
Narodowy Instytut Wolności w ramach konkursu NOWEFIO, edycja 2021, Priorytet 3, mieliśmy możliwość 
realizować projekt Ojcowskiej kampanii społecznej: „Jestem tatą – mam wpływ!”. Celem projektu jest 
zwiększenie świadomości ojców, o znaczeniu roli ojca w przeciwdziałaniu zachowań ryzykownych  
i uzależnień u młodzieży. W ramach projektu, jednym z zadań było przeprowadzenie badań społecznych, 
których celem było zbadanie poziomu świadomości ojców, o znaczeniu roli ojca w przeciwdziałaniu 
zachowaniom ryzykownym i uzależnieniom u młodzieży. Badanie zostało podzielone na dwie części: 
pierwsza została przeprowadzona przed rozpoczęciem kampanii – jej celem było sprawdzenie jaka jest 
aktualna świadomość roli ojca w przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym i uzależnieniom u młodzieży. 
Podsumowaniem tego etapu badań jest niniejszy raport. Druga część badań odbędzie się w roku 2022. 
Wezmą w niej udział beneficjenci bezpośredni, biorący udział w warsztatach o ojcostwie „Wspieranie przez 
działanie”. Celem tego badania będzie zweryfikowanie zmiany poziomu świadomości o interesującej nas 
roli ojca po zapoznaniu się z treściami naszej kampanii i wzięciu udziału w warsztatach.  

Czemu mają służyć poniższe badania oraz nasza kampania? Bynajmniej nie kwestii przypomnienia,  
że ojciec – rodzice, są wzorem dla dziecka, która jest oczywista. Ważne dla nas jest zwrócenie uwagi na to, 
że jakość tej relacji ma kluczowe znaczenie. Mając jako Fundacja wieloletnie doświadczenie w pracy  
z mężczyznami, wsłuchaliśmy się w ich problemy i rzeczywistość. Często w rozmowach słyszeliśmy  
o codziennych trudnościach w wychowaniu dzieci, na różnych etapach ich rozwoju. Ojcowie mówili  
o problemach w tworzeniu z dziećmi zdrowej, głębokiej relacji. Dzielili się tym, że te trudności wynikały  
z braku wiedzy na temat konkretnych narzędzi, jakie mogłyby ułatwić komunikację z dzieckiem (np. 
technika NVC - porozumienie bez przemocy), jak też z nieprzepracowanych problemów w doświadczeniach 
z własnym ojcem. Usłyszeliśmy, że potrzebna ojcom jest podstawowa wiedza, którą czasem wystarczy tylko 
przypomnieć. Potrzebne jest zrozumienie, że skoro tyle ode mnie zależy, skoro mam wpływ, to powinienem 
podjąć pracę nad tym, jak budować dobrą jakościowo relację z dzieckiem. Ponieważ ta świadomość nie 
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pojawi się, mówiąc kolokwialnie „znikąd”, tak jak mówił jeden z naszych ojców, biorący udział w projekcie: 
„nad tym tematem trzeba pracować, tak samo jak pracujemy w swoim zawodzie na co dzień i doszkalamy 
się w różnych tematach, tak samo temat ojcostwa powinien skłaniać nas do szukania dobrych rozwiązań  
i pracy nad sobą”. Wyniki tych badań pokazują nam, że świadomość tego aspektu ojcostwa jest niestety 
niska, a nasza kampania ma o tym nie tylko powiedzieć, ale też pomóc poprawić jakość tej relacji, zwłaszcza 
poprzez zbliżające się warsztaty „Wspieranie przez działanie”, które odbędą się od lutego do czerwca 2022 
roku. 

Potwierdzeniem naszych przeświadczeń i motywacji są niestety bardzo przykre dane statystyczne, które 
przedstawia np.: Najwyższa Izba Kontroli, w artykule z września 2020: „Problemy zdrowia psychicznego 
narastają i są wynikiem wielu czynników - globalizacji, warunków społeczno-ekonomicznych, trudności 
okresu dorastania, problemów życia rodzinnego (rozwód czy rozpad rodziny), a także relacji rodziców  
z dzieckiem, których ograniczenie może powodować osamotnienie i zachowania autodestrukcyjne.  
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, czyli ok. 630 tys., wymaga pomocy systemu 
lecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego. Pod tym względem nie różnimy się od innych krajów, 
gdzie ok. 10 proc. populacji dzieci i młodzieży wymaga pomocy profesjonalistów. 

Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji wśród nastolatków samobójstwa są drugą co do częstości 
przyczyną zgonów. Tymczasem Polska jest w czołówce Europy pod względem liczby samobójstw. Liczba 
zamachów samobójczych wśród małoletnich w wieku 7 - 18 lat rośnie z roku na rok: z 730 w 2017 r. do 772 
w 2018 r., a w I półroczu 2019 r. wyniosła już 485. W latach 2017 - 2019 (I półrocze) na łącznie 1987 
zamachów samobójczych, 250 zakończyło się zgonem. W 585 przypadkach przyczyną zamachów 
samobójczych była choroba psychiczna, a w 374 przypadkach zaburzenia psychiczne.”  

W niniejszym raporcie można odnaleźć informację na temat metodologii badań: konstrukcji badań oraz ich 
przebiegu.  Opisany został etap przygotowawczy do badań, z wyjaśnieniem próby badawczej  
i charakterystyką naszych respondentów. Krótko przedstawiona została też forma zbierania danych – ankieta 
wielokrotnego i jednorazowego wyboru. Następnie każde z pytań zostało omówione osobno,  
z wyjaśnieniem znaczenia zebranych informacji. Uzyskane dane mówią o tym, jak kwestię bezpieczeństwa 
postrzegają ojcowie, a przede wszystkim jak widzą siebie w roli osób, modelujących swoją relacją przyszłe 
wybory dzieci.  

 

METODOLOGIA BADAŃ 
Dzięki badaniu możliwe było poznanie najczęstszych obaw ojców dotyczących potencjalnego 
występowania zachowań ryzykownych w dalszym rozwoju ich dzieci.  

W badaniu przyjęto następujące hipotezy badawcze: 

1. Ojcowie mają niską świadomość swojego wpływu na bezpieczeństwo swoich dzieci. 

2. Ojcowie mają niską świadomość występowania zachowań ryzykownych u swoich dzieci.  

Etap przygotowawczy projektu zakładał opracowanie kafeterii ankiety oraz pilotaż na próbie n = 10.  
W wyniku jego realizacji dopasowano kwestionariusz ankiety zarówno do wniosków zespołu badawczego, 
jak i uwag zgłaszanych przez respondentów badania pilotażowego. Badanie właściwe miało charakter 
jednorazowy. Przy konstruowaniu kafeterii wzięto jednak pod uwagę dane opublikowane w artykule Artura 
Malczewskiego z Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania 
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Narkomanii, zamieszczonym w Serwisie Informacyjnym Uzależnienia Ministerstwa Zdrowia, nr 2 (86)  
z 2019 r., oraz diagnozę problemu niskiej świadomości ojców o znaczącej ich roli w wychowywaniu dziecka 
autorstwa Jana Urmańskiego i Katarzyny Wac z Katedry Psychologii Emocji i Motywacji Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, opublikowaną w artykule Świadomość i przekonania ojców na 
temat współczesnych zagrożeń i bezpieczeństwa dzieci w periodyku „Journal of Education, Health and 
Sport” w 2016 r. Z wymienionymi badaniami korespondują bezpośrednio pytania uwzględnione w kafeterii 
omawianego badania ankietowego, takie jak: „Jaki jest Pana zdaniem wpływ ojca na bezpieczeństwo 
dziecka?” oraz „Wystąpienia jakich zachowań ryzykownych u swojego dziecka obawia się Pan 
najbardziej?”. Pozostałe pytania miały za zadanie pogłębić diagnozę stawianą przez ww. autorów i ukazać 
problem niskiej świadomości ojców w szerszej perspektywie. Mając na uwadze występowanie stanu 
pandemii na terenie Polski oraz znaczących zmian związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych 
i zakładów pracy, zdecydowano o umieszczeniu w kwestionariuszu ankiety również pytania dotyczącego 
obserwowanych przez respondentów zmian w relacjach ojców ze swoimi dziećmi w trakcie pandemii. 
Odpowiedzi na to pytanie mogą dać asumpt do dalszego, pogłębionego badania wpływu pandemii  
(i nierzadko związanej z nią konieczności częstszego przebywania z dziećmi) na relacje ojca z dzieckiem 
oraz potencjalnie powiązane z tym zjawiskiem częstsze występowanie wybranych zachowań ryzykownych.  

Układ przedstawionych wyników stanowi odzwierciedlenie zrealizowanych ankiet. Niniejsze opracowanie 
składa się z uwag metodologicznych, tabel i wykresów zawierających wyniki udzielonych odpowiedzi  
na pytania z arkuszy formularzy. Ankieta składała się z 10 pytań merytorycznych oraz 6 pytań 
przyporządkowanych do metryczki.  

Pierwsze pytanie zawierało filtr, a wskazanie odpowiedzi oznaczającej nieposiadanie dziecka wykluczało 
respondenta z dalszego udziału w badaniu. Z tego powodu pytanie to nie znalazło się wśród analizowanych 
w niniejszym raporcie, jednakże zostało zamieszczone w załączonym do niego kwestionariuszu.  

W badaniach wzięło udział łącznie 462 respondentów, z czego 100% stanowili mężczyźni, którzy mają  
co najmniej jedno dziecko. Przeważającą grupę (50,4%) tworzyły osoby w wieku 25–39 lat. Zdecydowana 
większość badanych zadeklarowała posiadane co najmniej wyższe wykształcenie. Aż 60% respondentów 
stanowiły osoby pracujące na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. Badanie zrealizowano 
w dniach 3.09–27.10.2021, metodą CAWI, na próbie 462 respondentów. Z kolei analiza statystyczna 
wyników badania ankietowego została wykonana za pomocą narzędzi do gromadzenia, klasyfikowania, 
porządkowania i podsumowywania: SPSS, PSPP oraz MS Excel.  
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WYNIKI BADAŃ 
 

1. Czy jest Pan ojcem dziecka do 18 roku życia? 

  461x odpowiedziano     5x brak odpowiedzi     Wybór opcji 
 

 

 

2. Jaki jest Pana zdaniem wpływ ojca na bezpieczeństwo dziecka? 

  456x odpowiedziano     5x brak odpowiedzi     Wybór opcji 

 

 

Respondenci w zdecydowanej większości wskazywali na „ani duży, ani mały” wpływ ojca na 
bezpieczeństwo dziecka 34,3%. Natomiast 54,6% badanych w odpowiedzi na zadane pytanie wybierało 
odpowiedź „bardzo duży” albo „raczej duży”. Należy zwrócić uwagę, że odpowiedzi wskazujące na niski 
wpływ były najrzadziej odnotowywanymi. Zaledwie 11% z ankietowanych wskazało odpowiedź „raczej 
mały” albo „bardzo mały”.   

ODPOWIEDŻ ODPOWIEDZI UDZIAŁ 

Tak 456 98.9% 

Nie 5 1.1% 

ODPOWIEDŻ ODPOWIEDZI UDZIAŁ 

Bardzo duży 120 26.3% 

Raczej duży 129 28.3% 

Ani duży, ani mały 157 34.4% 

Raczej mały 42 9.2% 

Bardzo mały 8 1.8% 
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3. Czy uważa Pan, że są tematy, których z dziećmi w ogóle nie powinno się poruszać? 

  456x odpowiedziano     5x brak odpowiedzi     Wybór opcji 
 

 

Należy zauważyć, że prawie połowa respondentów (48,2%) wskazała, że „nie wie/trudno powiedzieć”  
czy są tematy, których w ogóle nie powinno się poruszać z dziećmi. To oznacza brak podejmowania refleksji 
w tej kwestii oraz może sugerować brak podejmowania rozmów na różne tematy, które byłyby próba 
zebrania doświadczenia, które tematy są tematami „tabu”. Tak wysoki wynik dowodzi dużej przestrzeni dla 
realizacji wszelkich programów edukacyjnych, szkoleń, warsztatów i kampanii, ponieważ grupa ta stanowi 
potencjalne grono odbiorców tego typu działań.   

ODPOWIEDŻ ODPOWIEDZI UDZIAŁ 

Tak 59 12.9% 

Nie 177 38.8% 

Nie wiem / trudno powiedzieć 220 48.2% 
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4. Czy Pana zdaniem ojciec powinien chronić dziecko przed podejmowaniem zachowań 
ryzykowanych*, jak i przed popadaniem w konflikt z prawem? 

  456x odpowiedziano     5x brak odpowiedzi     Wybór opcji 
 

 

Dość niski wskaźnik odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć” (11,8%) może sugerować ugruntowanie 
opinii w badanym obszarze. Warto zwrócić uwagę, że zaledwie 17,5% badanych wskazało, że ojciec 
powinien chronić dziecko wszelkimi sposobami, które uzna za stosowne. Zastosowanie pozostałych 
odpowiedzi w kafeterii, a w szczególności odpowiedzi: „Tak, jednak wyłącznie sposobami, które mieszczą 
się w granicach powszechnie obowiązującego prawa i są zgodne z normami społecznymi”, czyni z tej 
pierwszej stanowisko zdecydowanie bardziej radykalne. Nie zostało to wskazane wprost w kafeterii, jednak 
konstrukcja obu odpowiedzi podpowiada respondentowi dopuszczenie w niektórych przypadkach do 
skrajnych zachowań, jak np. łamanie prawa przez ojca, jeżeli pomoże to ochronić dziecko przed 
zachowaniem ryzykownym. Można tym samym ostrożnie wnioskować, że dla wspomnianych 17,5% ojców 
bezpieczeństwo dziecka jest wartością absolutnie nadrzędną, umiejscowioną wyżej w hierarchii wartości 
niż poszanowanie prawa czy norm przyjętych w danej społeczności.  

Warto nadmienić, że świadomość roli ojca w ochronie dziecka przed występowaniem zachowań 
ryzykownych jest bardzo wysoka. Znaczna ilość respondentów (77,8%) zaznaczyła odpowiedź 
uwzględniającą jakąkolwiek formę ochrony dziecka przed tym ryzykiem, tj. odpowiedzi: „Tak, wszelkimi 
sposobami, które ojciec uzna za stosowne”, „Tak, jednak wyłącznie sposobami, które mieszczą się w 
granicach powszechnie obowiązującego prawa i są zgodne z normami społecznymi” albo „Zazwyczaj tak, 
jednak w niektórych sytuacjach nie powinien ingerować w wolny wybór dziecka”.  
  

ODPOWIEDŻ ODPOWIEDZI UDZIAŁ 

Tak, wszelkimi sposobami które ojciec uzna za stosowne 80 17.5% 

Tak, jednak wyłącznie sposobami które mieszczą się w granicach powszechnie 
obowiązującego prawa i są zgodne z normami społecznymi 116 25.4% 

Zazwyczaj tak, jednak w niektórych sytuacjach nie powinien ingerować w wolny 
wybór dziecka 159 34.9% 

Nie. Dziecko powinno przede wszystkim uczyć się na własnych błędach. 47 10.3% 

Nie wiem / trudno powiedzieć 54 11.8% 
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5. Wystąpienia jakich zachowań ryzykownych u swojego dziecka jako ojciec obawia się Pan 
najbardziej? 

  456x odpowiedziano     5x brak odpowiedzi     Wybór, więcej możliwości 
 

 

Zdecydowanie największą świadomość ojców w obszarze zachowań ryzykownych obserwujemy  
w identyfikacji potencjalnego ryzyka używania narkotyków uznawanych za tzw. twarde (73,5%).  
Ta odpowiedź była najczęściej wskazywana przez respondentów. Przyczyn tego stanu rzeczy możemy 
doszukiwać się w licznych kampaniach uświadamiających i programach edukacyjnych realizowanych 
konsekwentnie przez rozmaite instytucje w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, co sprawiło, że obawę  
na temat zagrożeń związanych z narkotykami można uznać za ugruntowaną.  

Na szczególną uwagę zasługują nie tylko drugie ale i trzecie w kolejności ryzyko najczęściej wskazywane 
przez ankietowanych, tj. dpowiednio „Używanie legalnych substancji w sposób do tego nie przeznaczony, 
tzw. "dopalaczy" 55,3% odpowiedzi wśród respondentów oraz „Zagrożenia behawioralne związane  
z nadmiernym korzystaniem z telefonu, graniem w gry, uzależnieniem od internetu”. Znaczna liczba 

ODPOWIEDŻ ODPOWIEDZI UDZIAŁ 

Palenie tytoniu 94 20.6% 

Picie alkoholu 196 43.0% 

Używanie marihuany 144 31.6% 

Używanie innych narkotyków, w tym tzw. „twardych” 335 73.5% 

Używanie leków psychotropowych 227 49.8% 

Używanie legalnych substancji w sposób do tego nie przeznaczony, tzw. 
"dopalaczy" 252 55.3% 

Przedwczesna aktywność seksualna 191 41.9% 

Zachowania agresywne, przemoc fizyczna 142 31.1% 

Przemoc psychiczna, cyberprzemoc 182 39.9% 

Zagrożenia behawioralne związane z nadmiernym korzystaniem z telefonu, 
graniem w gry, uzależnieniem od Internetu 219 48.0% 

Drobne wykroczenia, wandalizm, chuligaństwo 135 29.6% 

Zaniedbywanie obowiązków szkolnych 118 25.9% 

Ucieczki z domu 88 19.3% 

Inne, jakie? 5 1.1% 
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respondentów wybierających tę odpowiedź (55,3%) jest wynikiem, który można uznać za alarmujący. Same 
zagrożenia są bowiem relatywnie „najmłodszymi” ze wszystkich wyszczególnionych ryzyk. Problemy 
związane z nadużywaniem sprzętów elektronicznych diagnozowano dopiero wraz z szybkim rozwojem 
tychże. Tak wysoki wynik należałoby intepretować dwojako: zarówno jako efekt coraz częstszych 
obserwacji przez ojców takiego zachowania wśród swoich dzieci lub dzieci innych rodziców, jak i jako 
problem, którego rozwiązanie nie zostało jeszcze upowszechnione w świadomości ojców. Podobnie sytuacja 
z dopalaczami jest alarmująca, tym bardziej, że ciągle powstają nowe substancje, a proces uznawania ich za 
szkodliwe jest wolniejszy niż wprowadzanie ich na rynek. W konsekwencji takie zachowanie stanowi 
problem, którego rozwiązanie nie jest uznawane za łatwe. Wniosek ten może wskazywać na pilną potrzebę 
realizacji działań edukacyjnych w tym obszarze, skierowanych do ojców, a szerzej – rodziców oraz dzieci.  

W wyniku zastosowania tabel krzyżowych zauważono, że:  

a) 74,9% ojców synów obawia się przedwczesnej aktywności seksualnej; tego samego u swoich córek 
obawia się mniej, bo 71,4% ojców; 

b) ojcowie posiadający synów częściej niż ci mający córki obawiają się: 
— palenia tytoniu,  
— picia alkoholu, 
— używania marihuany, 
— używania „twardych” narkotyków,  
— przedwczesnej aktywności seksualnej,  
— zachowań agresywnych i przemocy fizycznej, 
— przemocy psychicznej i cyberprzemocy, 
— zagrożeń behawioralnych związanych z nadmiernym korzystaniem z telefonu, graniem w gry, 
uzależnieniem od internetu, 
— używania leków psychotropowych 
— używania tzw. dopalaczy, 
— spowodowania drobnych wykroczeń,  
— wybryków chuligańskich, 
— ucieczek z domów; 

c) ojcowie posiadający córki, częściej niż ci z synami obawiają się:  
— zaniedbywania obowiązków szkolnych. 

Z możliwości wpisania własnej odpowiedzi w tym pytaniu skorzystało zaledwie 3 respondentów.  
Wobec tak niskiej liczebności odstąpiono od kodowania odpowiedzi, wskazując jednocześnie, że należy  
je traktować wyłącznie w sposób jakościowy.  

Wyszczególnione przez respondentów odpowiedzi to: 

— egoizm, 
— brak samoakceptacji, ponieważ wszystkie pozostałe ryzyka są jego wypadkową, 
— nieuczciwość, oddalenie się od wiary, zagrożenia duchowe, podatność na manipulacje, zerwanie więzi 
rodzinnych. 
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6. Czy kiedykolwiek rozmawiał Pan z dzieckiem o szkodliwościach wymienionych wcześniej 
zachowań ryzykownych? 

  456x odpowiedziano     5x brak odpowiedzi     Wybór opcji 
 

 

Wśród odpowiedzi wskazanych przez respondentów należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiedź: „Nie, 
ale planuję to zrobić”, którą wybrało 30,5% badanych. Jest to grupa respondentów, którzy wskazują 
inicjatywę do podjęcia takiej rozmowy, a w związku z tym informacje, wiedza i umiejętności przekazywane 
w trakcie inicjatyw upowszechniających wiedzę o ojcostwie, które zostaną skierowane do tej grupy, 
prawdopodobnie zostaną wykorzystane w przyszłości przez tych respondentów, co istotnie podniesie 
efektywność realizowanych inicjatyw.  

Warto również zwrócić uwagę, że spośród osób, które zaznaczyły odpowiedź „tak”, w pytaniu „Czy uważa 
Pan, że są tematy, których z dziećmi w ogóle nie powinno się poruszać?”, aż 20,4% w pytaniu „Czy 
kiedykolwiek rozmawiał Pan z dzieckiem o szkodliwościach wymienionych wcześniej zachowań 
ryzykownych?” wskazało jednocześnie odpowiedź: „Nie, ale planuję to zrobić”. Oznacza to, że dla 20,4% 
osób deklarujących występowanie tematów „tabu” w relacjach z dzieckiem nie należą do tej kategorii 
wskazane wcześniej zachowania ryzykowne.  

  

ODPOWIEDŻ ODPOWIEDZI UDZIAŁ 

Tak, wiele razy 74 16.2% 

Tak, raz lub kilka razy 142 31.1% 

Nie, ale wiem, że temat ten był poruszany przez innego rodzica/opiekuna 
lub w szkole 89 19.5% 

Nie, ale planuję to zrobić 139 30.5% 

Nie i nie planuję rozmawiać na ten temat 12 2.6% 
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7. Czy wcześniej korzystał Pan z jakiś źródeł wiedzy na temat ojcostwa 

  456x odpowiedziano     5x brak odpowiedzi     Wybór, więcej możliwości 
 

 
 

 

Zaprezentowane wyniki w dalszej części raportu zostały szczegółowo opisane w kontekście relacji źródeł 
wiedzy na temat ojcostwa do jakości tych relacji. W tym miejscu warto jednak podkreślić, że aż 14,3% 
respondentów zaznaczyło odpowiedź „nie korzystałem”, co wskazuje na występowanie i szacowaną 
wielkość potencjalnej grupy docelowej przyszłych kampanii dotyczących ojcostwa. Należy również zwrócić 
uwagę, że najczęściej wskazywanymi źródłami wiedzy na temat ojcostwa są te relatywnie najłatwiej 
dostępne, tj. „rodzina i znajomi” (57,9%) oraz „Internet” (34,4%). Szczególnie ten drugi wynik może 
sugerować, że projektowanie przyszłych kampanii i akcji edukacyjnych powinno uwzględniać 
przekazywanie wiedzy przez kanały komunikacji znacząco wykorzystujące Internet.  

Z możliwości wpisania własnej odpowiedzi w tym pytaniu skorzystało zaledwie 3 respondentów.  
Wobec tak niskiej liczebności odstąpiono od kodowania odpowiedzi, wskazując jednocześnie, że należy je 
traktować wyłącznie w sposób jakościowy. Wyszczególnione przez respondentów odpowiedzi to: 

— klub tato.net, 
— rekolekcje, 
— radio, „Gość Niedzielny”. 

ODPOWIEDŻ ODPOWIEDZI UDZIAŁ 

Internet 157 34.4% 

Rodzina i znajomi 264 57.9% 

Wykształceni kierunkowo pracownicy placówek oświatowych 
wychowawczych 50 11.0% 

Telewizja / prasa / książki 124 27.2% 

Dedykowane szkolenia lub udział w zorganizowanych kampaniach / 
projektach 41 9.0% 

Nie korzystam 65 14.3% 

Inne, jakie? 5 1.1% 
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8. Ile czasu aktywnie spędza Pan ze swoim dzieckiem/dziećmi w ciągu dnia? 

  456x odpowiedziano     5x brak odpowiedzi     Wybór opcji 
 

 

Należy podkreślić, że niemal dwóch na trzech ojców (77,8%) spędza w sposób aktywny z dzieckiem mniej 
niż 1 godzinę dziennie. Jak wskazują wyniki opisane w dalszej części raportu, ma to kluczowy wpływ na 
jakość relacji między ojcem a dzieckiem.  

  

ODPOWIEDŻ ODPOWIEDZI UDZIAŁ 

Mniej niż 30 minut 130 28.5% 

Więcej niż 30 minut, mniej niż 1 godzinę 225 49.3% 

Więcej niż 1 godzinę, mniej niż 2 56 12.3% 

Więcej niż 2 godziny, mniej niż 4 33 7.2% 

Więcej niż 4 godziny 12 2.6% 
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9. Jak ocenia Pan relacje między Pańskim dzieckiem a Panem ? 

  456x odpowiedziano     5x brak odpowiedzi     Wybór opcji 
 

 

Odpowiedzią najczęściej wskazywaną przez ankietowanych było „raczej dobre” (53,5%). Odpowiedzi  
o charakterze neutralnym i negatywnym (tj. „ani dobre, ani złe”, „raczej złe” oraz „bardzo złe”) udzieliło 
łącznie 34,2% badanych. Oznacza to, że ponad co czwarty ojciec przyznaje się do braku dobrych relacji  
ze swoim dzieckiem.  

  

ODPOWIEDŻ ODPOWIEDZI UDZIAŁ 

Bardzo dobre 56 12.3% 

Raczej dobre 244 53.5% 

Ani dobre, ani złe 130 28.5% 

Raczej złe 24 5.3% 

Bardzo złe 2 0.4% 
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10. Czy Pana zdaniem, w trakcie pandemii ogólne relacje między ojcami, a ich dziećmi uległy 
poprawie, czy pogorszeniu? 

  456x odpowiedziano     5x brak odpowiedzi     Wybór opcji 
 

 

 

TABELE KRZYŻOWE 
 

Tabela 1. Deklarowany czas aktywnie spędzany z dzieckiem a relacje między ojcem i dzieckiem 

 Bardzo złe Raczej złe Ani dobre, ani 
złe 

Raczej 
dobre 

Bardzo dobre 

Mniej niż 30 
minut 

0% 19% 30,3% 46,5% 4,2% 

Więcej niż 30 
minut, mniej 
niż 1 godzinę 

2,8% 8,5% 10,6% 62,4% 15,6% 

Więcej niż 1 
godzinę, mniej 
niż 2 

0,0% 4,8% 4,8% 60,2% 30,1% 

Więcej niż 2 
godziny, mniej 
niż 4 

0,0% 0,0% 0,0% 43,8% 56,3% 

Więcej niż 4 
godziny 

0,0% 0,0% 0,0% 18,2% 81,8% 

Źródło: badanie i opracowanie własne (n = 462) na podstawie odpowiedzi na pytania: „Ile czasu aktywnie 
spędza Pan ze swoim dzieckiem / dziećmi w ciągu dnia?” oraz „Jak ocenia Pan relacje między Pańskim 
dzieckiem a Panem?” (pytanie 8 * pytanie 9). 
 

ODPOWIEDŻ ODPOWIEDZI UDZIAŁ 

Zdecydowanej poprawie 24 5.3% 

W jednych aspektach poprawie, a w innych pogorszeniu 112 24.6% 

Raczej poprawie 63 13.8% 

Ani poprawie, ani pogorszeniu 106 23.2% 

Raczej pogorszeniu 78 17.1% 

Zdecydowanie pogorszeniu 73 16.0% 
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Żaden z ojców, którzy spędzali ze swoimi dziećmi min. 2 godziny dziennie, nie zadeklarował „bardzo 
złych”, „raczej złych”, „ani dobrych, ani złych” relacji ze swoim dzieckiem. W tej grupie respondenci 
deklarowali wyłącznie „raczej dobre” lub „bardzo dobre” relacje.  

Wśród respondentów, którzy wskazywali na mniej czasu spędzanego z dzieckiem, częściej ich relacje były 
negatywne (odpowiedzi „raczej złe” i „bardzo złe”). Najgorsze relacje (sumaryczny odsetek odpowiedzi 
„bardzo złe” i „raczej złe”) występowały u ankietowanych deklarujących najmniej czasu spędzanego  
z dzieckiem, tj. poniżej 30 minut dziennie.  

 

Tabela 2. Obecność tematów „tabu” w relacjach ojca z dzieckiem a deklarowana ilość czasu spędzanego  
z dzieckiem 

 Nie Nie wiem / trudno 
powiedzieć 

Tak 

Mniej niż 30 minut 38,7% 33,8% 27,5% 
Więcej niż 30 minut, mniej niż 1 godzinę 49,6% 30,5% 19,9% 
Więcej niż 1 godzinę, mniej niż 2 59,0% 26,5% 14,5% 
Więcej niż 2 godziny, mniej niż 4 75,0% 9,4% 15,6% 
Więcej niż 4 godziny 81,8% 0,0% 18,2% 

Źródło: badanie i opracowanie własne (n = 476) na podstawie odpowiedzi na pytania: „Ile czasu aktywnie 
spędza Pan ze swoim dzieckiem / dziećmi w ciągu dnia?” oraz „Czy uważa Pan, że są tematy, których  
z dziećmi w ogóle nie powinno się poruszać?” (pytanie 8 * pytanie 3). 
 

Wraz ze wzrostem deklarowanej liczby godzin aktywnego spędzania czasu w ciągu dnia rośnie odsetek 
ojców deklarujących brak tematów „tabu” w relacjach z dziećmi. Jednocześnie wraz ze wzrostem 
deklarowanej liczby godzin aktywnego spędzania czasu w ciągu dnia maleje odsetek ojców niebędących 
pewnymi, czy są jakieś tematy, których z dziećmi nie powinno się poruszać.  

Największy odsetek ojców deklarujących, że nie ma tematów, których nie powinno się poruszać z dziećmi, 
spędza ze swoim dzieckiem / dziećmi więcej niż 4 godziny w ciągu dnia.  

 

Tabela 3. Źródło pozyskiwania wiedzy o ojcostwie a relacje między ojcem i dzieckiem 

 Bardzo złe Raczej złe Ani dobre, 
ani złe 

Raczej 
dobre 

Bardzo 
dobre 

Rodzina i znajomi 1,6% 6,6% 11,9% 52,0% 27,9% 
Internet 1,0% 8,6% 13,8% 55,2% 21,4% 
Telewizja / prasa / 
książki  

0,0% 4,6% 11,5% 57,5% 26,4% 

Specjalistyczne 
szkolenia lub udział w 
zorganizowanych 
kampaniach / 
projektach 

2,7% 0,0% 2,7% 52,1% 42,5% 

Wykształceni 
kierunkowo 
pracownicy placówek 

3,1% 0,0% 4,7% 57,8% 34,4% 
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oświatowych 
wychowawczych 
Nie korzystałem 0,0% 10,8% 10,8% 58,5% 20,0% 

Źródło: badanie i opracowanie własne (n = 462) na podstawie odpowiedzi na pytania: „Czy wcześniej 
korzystał Pan z jakichś źródeł wiedzy na temat ojcostwa?” oraz „Jak ocenia Pan relacje między Pańskim 
dzieckiem a Panem?” (pytanie 7 * pytanie 9). 

 

Jak pokazują wcześniejsze wyniki, tylko 16,2% ojców wskazuje na pozyskiwanie wiedzy  
ze specjalistycznych szkoleń, udziału w zorganizowanych kampaniach i projektach. Podobnie niewiele 
ojców, bo tylko 14,2%, deklaruje pozyskiwanie wiedzy od wykształconych kierunkowo pracowników 
placówek oświatowych i wychowawczych. Te dwa źródła wiedzy należy uznać za najbardziej wiarygodne 
spośród wszystkich odpowiedzi zaproponowanych respondentom. To właśnie w tych dwóch grupach 
(pozyskujących wiedzę na temat ojcostwa z najbardziej wiarygodnych źródeł) respondenci najczęściej 
wskazywali „raczej dobre” lub „bardzo dobre” relacje ze swoimi dziećmi.  

Wśród ojców, którzy deklarowali niekorzystanie z żadnych źródeł wiedzy o ojcostwie, największy odsetek 
wskazał, że ich relacje z dzieckiem są negatywne (łączny odsetek odpowiedzi „raczej złe” lub „bardzo złe”).  

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ 

  
Tabela 4 Proszę opisać swoją sytuację zawodową. 

  456x odpowiedziano     5x brak odpowiedzi     Wybór opcji 
 

  

ODPOWIEDŻ ODPOWIEDZI UDZIAŁ 

Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej. 228 50.0% 

Pracuję dorywczo 28 6.1% 

Jestem przedsiębiorcą 168 36.8% 

Uczę się / studiuję 8 1.8% 

Przebywam na urlopie rodzicielskim / wychowawczym 11 2.4% 

Nie pracuję / bezrobotny 7 1.5% 

Inna 6 1.3% 
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Tabela 5 Proszę powiedzieć, jakie jest Pańskie wykształcenie? 

  456x odpowiedziano     5x brak odpowiedzi     Wybór opcji 
 

 

 

Tabela 6 Proszę powiedzieć, w jakim jest Pan wieku? 

  456x odpowiedziano     5x brak odpowiedzi     Wybór opcji 
 

  

ODPOWIEDŻ ODPOWIEDZI UDZIAŁ 

Podstawowe lub niższe 8 1.8% 

Zasadnicze zawodowe lub średnie 72 15.8% 

Policealne / pomaturalne 22 4.8% 

Wyższe licencjackie / inżynierskie 82 18.0% 

Wyższe magisterskie / lekarskie 266 58.3% 

Stopień doktora lub wyższy 6 1.3% 

ODPOWIEDŻ ODPOWIEDZI UDZIAŁ 

18 - 24 lata 1 0.2% 

25 - 39 lat 230 50.4% 

40-49 lat 189 41.4% 

50 - 59 lat 29 6.4% 

60  lub więcej lat 7 1.5% 
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Tabela 7 Wychowywane przez Pana dziecko to? 

  456x odpowiedziano     5x brak odpowiedzi     Wybór, więcej możliwości 
 

 
 

 

 

Tabela 8. Proszę powiedzieć, ile ma Pan dzieci? 

  456x odpowiedziano     5x brak odpowiedzi     Wybór opcji 
 

 

 

 

 

 

 

ODPOWIEDŻ ODPOWIEDZI UDZIAŁ 

Córka 356 78.1% 

Syn 372 81.6% 

ODPOWIEDŻ ODPOWIEDZI UDZIAŁ 

Jedno 88 19.3% 

Dwa 197 43.2% 

Trzy 138 30.3% 

Cztery i więcej 33 7.2% 
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ANALIZA STATYSTYCZNA 
 

W toku analiz zweryfikowano, czy odpowiedzi udzielone na pytania dotyczące roli ojca w przeciwdziałaniu 
zachowaniom ryzykownym oraz uzależnieniom u dzieci i młodzieży były przypadkowe. Przyjęty próg 
istotności (α = 0,05) jest zwyczajowo wykorzystywany w naukach społecznych. Oznacza on, że godzimy 
się na niepewność rzędu 5%. Analizy przeprowadzono po nałożeniu filtra na pytanie pierwsze – oznacza to, 
że mężczyźni, którzy nie deklarują posiadania dziecka, nie wypełniali ankiety do końca – zostali wykluczeni 
z analiz. 

Do analiz wykorzystano test zgodności dopasowania Chi-kwadrat (χ2). Wyniki analiz zamieszczono  
w tabeli 18.  

 

Testy χ2 dla pytań dotyczących roli ojca w przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym i uzależnieniom  
u dzieci i młodzieży  

Pytanie Chi-kwadrat df p.i. 

B2. Jaki jest Pana zdaniem wpływ ojca na bezpieczeństwo 
dziecka? 

499,662 5 0,000 

B3. Czy uważa Pan, że są tematy, których z dziećmi w ogóle 
nie powinno się poruszać?  

235,056 3 0,000 

B4. Czy uważa Pan, że są tematy, których z dziećmi w ogóle 
nie powinno się poruszać?  

332,078 5 0,000 

B5a. Wystąpienia jakich zachowań ryzykownych u swojego 
dziecka obawia się Pan najbardziej? Odpowiedź: palenie 
tytoniu 

250,299 2 0,000 

B5b. Wystąpienia jakich zachowań ryzykownych u swojego 
dziecka obawia się Pan najbardziej? Odpowiedź: picie 
alkoholu 

208,260 2 0,000 

B5c. Wystąpienia jakich zachowań ryzykownych u swojego 
dziecka obawia się Pan najbardziej? Odpowiedź: używanie 
marihuany 

208,844 2 0,000 

B5d. Wystąpienia jakich zachowań ryzykownych u swojego 
dziecka obawia się Pan najbardziej? Odpowiedź: używanie 
innych narkotyków, w tym tzw. twardych 

273,091 2 0,000 

B5e. Wystąpienia jakich zachowań ryzykownych u swojego 
dziecka obawia się Pan najbardziej? Odpowiedź: używanie 
leków psychotropowych 

203,545 2 0,000 

B5f. Wystąpienia jakich zachowań ryzykownych u swojego 
dziecka obawia się Pan najbardziej? Odpowiedź: używanie 
legalnych substancji w sposób do tego nieprzeznaczony, 
czyli tzw. dopalaczy 

205,299 2 0,000 
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B5g. Wystąpienia jakich zachowań ryzykownych u swojego 
dziecka obawia się Pan najbardziej? Odpowiedź: 
przedwczesna aktywność seksualna 

201,987 2 0,000 

B5h. Wystąpienia jakich zachowań ryzykownych u swojego 
dziecka obawia się Pan najbardziej? Odpowiedź: 
zachowania agresywne, przemoc fizyczna 

237,091 2 0,000 

B5i. Wystąpienia jakich zachowań ryzykownych u swojego 
dziecka obawia się Pan najbardziej? Odpowiedź: przemoc 
psychiczna, cyberprzemoc 

203,026 2 0,000 

B5j. Wystąpienia jakich zachowań ryzykownych u swojego 
dziecka obawia się Pan najbardziej? Odpowiedź: 
zagrożenia behawioralna związane z nadmiernym 
korzystaniem z telefonu, graniem w gry, uzależnieniem od 
internetu 

209,455 2 0,000 

B5k. Wystąpienia jakich zachowań ryzykownych u swojego 
dziecka obawia się Pan najbardziej? Odpowiedź: drobne 
wykroczenia, wandalizm, chuligaństwo 

265,610 2 0,000 

B5l. Wystąpienia jakich zachowań ryzykownych u swojego 
dziecka obawia się Pan najbardziej? Odpowiedź: 
zaniedbywanie obowiązków szkolnych 

342,442 2 0,000 

B5m. Wystąpienia jakich zachowań ryzykownych u 
swojego dziecka obawia się Pan najbardziej? Odpowiedź: 
ucieczki z domu 

300,273 2 0,000 

B6. Czy kiedykolwiek rozmawiał Pan z dzieckiem o 
szkodliwościach wymienionych wcześniej zachowań 
ryzykownych? 

175,429 5 0,000 

B7a. Czy wcześniej korzystał Pan z jakichś źródeł wiedzy 
na temat ojcostwa? Odpowiedź: internet 

205,299 2 0,000 

B7b. Czy wcześniej korzystał Pan z jakichś źródeł wiedzy 
na temat ojcostwa? Odpowiedź: rodzina i znajomi 

206,182 2 0,000 

B7c. Czy wcześniej korzystał Pan z jakichś źródeł wiedzy 
na temat ojcostwa? Odpowiedź: wykształceni kierunkowo 
pracownicy placówek oświatowych lub wychowawczych 

542,805 2 0,000 

B7d. Czy wcześniej korzystał Pan z jakichś źródeł wiedzy 
na temat ojcostwa? Odpowiedź: telewizja / prasa / książki 

237,091 2 0,000 

B7e. Czy wcześniej korzystał Pan z jakichś źródeł wiedzy 
na temat ojcostwa? Odpowiedź: specjalistyczne szkolenia 
lub udział w zorganizowanych kampaniach / projektach 

505,987 2 0,000 

B7f. Czy wcześniej korzystał Pan z jakichś źródeł wiedzy 
na temat ojcostwa? Odpowiedź: nie korzystałem 

538,610 2 0,000 

B8. Ile czasu aktywnie spędza Pan ze swoim dzieckiem / 
dziećmi w ciągu dnia? 

208,312 5 0,000 

B9. Jak ocenia Pan relacje między Pańskim dzieckiem a 
Panem? 

485,455 5 0,000 
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B10. Czy Pana zdaniem w trakcie pandemii ogólne relacje 
między ojcami a ich dziećmi uległy poprawie, czy 
pogorszeniu? 

251,394 6 0,000 

 

Wyniki uzyskane w zakresie wszystkich wyszczególnionych w tabeli zmiennych okazały się istotne 
statystycznie (p < 0,05). Oznacza to, że rozłożenie odpowiedzi w obrębie każdego z pytań nie jest losowe  
i że odpowiedzi te są istotnie zróżnicowane. Uzyskany materiał badawczy opisuje rzeczywiste postawy 
wobec roli ojca w przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym oraz uzależnieniom u dzieci i młodzieży. 

 

PODSUMOWANIE 
 

W wyniku badań potwierdzono obie hipotezy badawcze. Warto podkreślić, że taki wynik pozwala  
ze znaczną dozą zaangażowania realizować kolejne kampanie na rzecz zwiększania świadomości roli ojca 
w przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym oraz uzależnieniom u dzieci i młodzieży, ponieważ mając 
na uwadze przytoczone wcześniej publikacje z 2016 i 2019 r., można wnioskować, że w tym zakresie nadal 
potrzebna jest praca skutkująca zmianą o charakterze pozytywnym.  

Realizacja kampanii podnoszących świadomość, przy jednoczesnym występowaniu pozytywnego trendu  
w tym zakresie, może skutkować osiągnięciem efektu synergii i dalszym wzrostem świadomości wpływu 
ojców na bezpieczeństwo ich dzieci i występowanie zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi  
u dzieci i młodzieży. 
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Dodatek:	Kwestionariusz

badania	społeczne	ojców

Badanie	ma	charakter	anonimowy,	a	 jego	wyniki	nigdy	nie	zostaną	przekazane	nikomu	w	postaci	 indywidualnych	ankiet.	Wszystkie	odpowiedzi,
jakich	 Pan	 udzieli	 mają	 charakter	 poufny.	 Wśród	 przygotowanych	 pytań	 nie	 znajduje	 się	 żadne,	 które	 wymagałoby	 podania	 Pańskich	 danych
osobowych.

1	Czy	jest	Pan	ojcem	dziecka	do	18	roku	życia?
Podpowiedź	do	pytania:	Wybierz	jedną	odpowiedź

Tak Nie

2	Jaki	jest	Pana	zdaniem	wpływ	ojca	na	bezpieczeństwo	dziecka?
Podpowiedź	do	pytania:	Wybierz	jedną	odpowiedź

Bardzo	duży Raczej	duży Ani	duży,	ani	mały Raczej	mały Bardzo	mały

3	Czy	uważa	Pan,	że	są	tematy,	których	z	dziećmi	w	ogóle	nie	powinno	się	poruszać?
Podpowiedź	do	pytania:	Wybierz	jedną	odpowiedź

Tak Nie Nie	wiem	/	trudno	powiedzieć

4	Czy	Pana	zdaniem	ojciec	powinien	chronić	dziecko	przed	podejmowaniem	zachowań
ryzykowanych*,	jak	i	przed	popadaniem	w	konflikt	z	prawem?
Podpowiedź	 do	 pytania:	Wybierz	 jedną	 odpowiedź.	*Poprzez	 zachowania	 ryzykowne	 rozumie	 się	 wszelkie	 zachowania	 zagrażające	 zdrowiu	 fizycznemu	 i
psychicznemu,	a	także	zachowania	niezgodne	z	normami	społecznymi.

Tak,	wszelkimi
sposobami
które	ojciec
uzna	za
stosowne

Tak,	jednak	wyłącznie	sposobami	które
mieszczą	się	w	granicach	powszechnie
obowiązującego	prawa	i	są	zgodne	z
normami	społecznymi

Zazwyczaj	tak,	jednak	w
niektórych	sytuacjach	nie
powinien	ingerować	w
wolny	wybór	dziecka

Nie.	Dziecko
powinno	przede
wszystkim	uczyć	się
na	własnych
błędach.

Nie	wiem	/
trudno
powiedzieć

O j c o w s k a  k a m p a n i a  s p o ł e c z n a
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5	Wystąpienia	jakich	zachowań	ryzykownych	u	swojego	dziecka,	jako	ojciec	obawia	się	Pan
najbardziej?
Podpowiedź	do	pytania:	Wybierz	jedną	lub	więcej	odpowiedzi

Palenie	tytoniu Picie	alkoholu
Używanie
marihuany

Używanie	innych
narkotyków,	w	tym
tzw.	„twardych”

Używanie	leków
psychotropowych

Używanie	legalnych	substancji	w	sposób	do	tego
nie	przeznaczony,	tzw.	"dopalaczy"

Przedwczesna
aktywność
seksualna

Zachowania
agresywne,	przemoc
fizyczna

Przemoc
psychiczna,
cyberprzemoc

Zagrożenia	behawioralne	związane	z	nadmiernym
korzystaniem	z	telefonu,	graniem	w	gry,
uzależnieniem	od	internetu

Drobne
wykroczenia,
wandalizm,
chuligaństwo

Zaniedbywanie
obowiązków
szkolnych

Ucieczki	z	domu

Inne,	jakie?

6	Czy	kiedykolwiek	rozmawiał	Pan	z	dzieckiem	o	szkodliwościach	wymienionych	wcześniej
zachowań	ryzykownych?
Podpowiedź	do	pytania:	Wybierz	jedną	odpowiedź

Tak,	wiele	razy
Tak,	raz	lub
kilka	razy

Nie,	ale	wiem	że	temat	ten	był	poruszany	przez	innego
rodzica/opiekuna	lub	w	szkole

Nie,	ale
planuję	to
zrobić

Nie	i	nie	planuję
rozmawiać	na	ten	temat

7	Czy	wcześniej	korzystał	Pan	z	jakiś	źródeł	wiedzy	na	temat	ojcostwa
Podpowiedź	do	pytania:	Wybierz	jedną	lub	więcej	odpowiedzi

Internet
Rodzina	i
znajomi

Wykształceni	kierunkowo	pracownicy
placówek	oświatowych	wychowawczych

Telewizja	/
prasa	/
książki

Dedykowane	szkolenia	lub	udział	w
zorganizowanych	kampaniach	/	projektach

Nie
korzystam

Inne,	jakie?

O j c o w s k a  k a m p a n i a  s p o ł e c z n a
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8	Ile	czasu	aktywnie	spędza	Pan	ze	swoim	dzieckiem/dziećmi	w	ciągu	dnia?
Podpowiedź	do	pytania:	Wybierz	jedną	odpowiedź

Mniej	niż	30
minut

Więcej	niż	30	minut,	mniej	niż	1
godzinę

Więcej	niż	1	godzinę,	mniej
niż	2

Więcej	niż	2	godziny,	mniej
niż	4

Więcej	niż	4
godziny

9	Jak	ocenia	Pan	relacje	między	Pańskim	dzieckiem	a	Panem	?
Podpowiedź	do	pytania:	Wybierz	jedną	odpowiedź

Bardzo	dobre Raczej	dobre Ani	dobre,	ani	złe Raczej	złe Bardzo	złe

10	Czy	Pana	zdaniem,	w	trakcie	pandemii	ogólne	relacje	między	ojcami,	a	ich	dziećmi	uległy
poprawie,	czy	pogorszeniu?
Podpowiedź	do	pytania:	Wybierz	jedną	odpowiedź

Zdecydowanej
poprawie

W	jednych	aspektach	poprawie,	a	w	innych
pogorszeniu

Raczej
poprawie

Ani	poprawie,	ani
pogorszeniu

Raczej	pogorszeniu Zdecydowanie	pogorszeniu

11	Proszę	opisać	swoją	sytuację	zawodową.
Podpowiedź	do	pytania:	Wybierz	jedną	odpowiedź

Jestem	zatrudniony	na	podstawie	umowy	o	pracę	lub
umowy	cywilnoprawnej.

Pracuję	dorywczo Jestem
przedsiębiorcą

Uczę	się	/
studiuję

Przebywam	na	urlopie	rodzicielskim	/	wychowawczym Nie	pracuję	/
bezrobotny

Inna

12	Proszę	powiedzieć,	jakie	jest	Pańskie	wykształcenie?
Podpowiedź	do	pytania:	Wybierz	jedną	odpowiedź

Podstawowe	lub	niższe Zasadnicze	zawodowe	lub
średnie

Policealne	/
pomaturalne

Wyższe	licencjackie	/
inżynierskie

Wyższe	magisterskie	/
lekarskie

Stopień	doktora	lub	wyższy

13	Proszę	powiedzieć,	w	jakim	jest	Pan	wieku?
Podpowiedź	do	pytania:	Wybierz	jedną	odpowiedź

18	-	24	lata 25	-	39	lat 40-49	lat 50	-	59	lat 60	lub	więcej	lat

O j c o w s k a  k a m p a n i a  s p o ł e c z n a
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14	Wychowywane	przez	Pana	dziecko	to?
Podpowiedź	do	pytania:	Wybierz	jedną	lub	więcej	odpowiedzi

Córka Syn

15	Proszę	powiedzieć,	ile	ma	Pan	dzieci?
Podpowiedź	do	pytania:	Wybierz	jedną	odpowiedź

Jedno Dwa Trzy Cztery	i	więcej

O j c o w s k a  k a m p a n i a  s p o ł e c z n a
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