
 

SCENARIUSZ „OSOBA PRACUJĄCA” 

 

Wywiady będą prowadzone z osobami pracującymi między 50 a 65 rokiem życia. Aby 

łatwiej było analizować zebrane dane opisano profile osób: 

 

GRUPA DOCELOWA 

„zadowoleni pracownicy” – to osoby podejmujące pracę nie tylko z przyczyn   

zarobkowych, ale także z chęcią samorealizacji, potrzeby dalszego kształcenia się i 

lubiący swoją pracę 

„niezadowoleni pracownicy” – osoby pracujące z przyczyn zarobkowych. Wolałyby 

zrezygnować z pracy, ale sytuacja materialna im na to nie pozwala. 

 

SCENARIUSZ 

1. Wprowadzenie 

Podczas wprowadzenia poruszane będą następujące tematy:  

 Podziękowanie za przybycie. 

 Przedstawienie się i informacja dla kogo pracujemy. 

 Spodziewany czas trwania wywiadu. 

 Zgoda na wykorzystanie zebranego materiału. 

 Zapewnienie o anonimowości. 

 Informacja o możliwości zrobienia przerwy. 

 Prośba o wyłączenie komórki (uszanowanie czasu przeznaczonego na wywiad). 

 Informacja o możliwości zadawania pytań w czasie wywiadu. 

 Poinformowanie, że wywiad będzie nagrywany i zostanie wykorzystany przy 
tworzeniu raportu przez Dobre Kadry. 

 Poinformowanie, że osoba może odmówić udzielenia odpowiedzi na jakieś 
pytanie. 

 

 

 



Przykładowe wprowadzenie: 

 

Witam Panią/Pana bardzo serdecznie. Chciałabym jeszcze raz bardzo 

podziękować za wyrażenie zgody na udział w dzisiejszym badaniu.  

 Mam na imię…. Jestem pracownicą Dobrych Kadr i współrealizuję badanie na 

temat rynku pracy. Przewidywany czas naszego dzisiejszego spotkania to ok. 30 

minut. Ponieważ istotna jest dla mnie każda Pani/Pana wypowiedź na temat 

poruszanych dzisiaj kwestii, dlatego uzyskany z wywiadu materiał zostanie poddany 

analizie, jednak wypowiedzi w badaniu nie będą przypisywane personalnie do żadnej 

konkretnej osoby. 

Czy podtrzymuje Pan/Pani swoją zgodę na takie wykorzystanie tekstu naszej rozmowy? 

 Po wyrażeniu zgody kontynuacja wprowadzenia 
 Brak zgody, podziękowanie i zakończenie wywiadu. 

 
W celu usprawnienia wywiadu mam przygotowane pytania, ale interesuje mnie 

wszystko, co Pani/Pan ma do powiedzenia na poruszane tematy. Nie mam żadnych 

oczekiwań co do Pani/Pana wypowiedzi, ponieważ na pytania, które przygotowałam, 

nie ma dobrych ani złych odpowiedzi. 

Oczywiście, w trakcie wywiadu, jeśli zaistnieje taka potrzeba, możliwe jest zrobienie 

krótkiej przerwy. Nie chciałabym jednak, by Pan/Pani nadużywał/ -a tej możliwości. 

Proszę Panią/Pana o wyłączenie telefonu komórkowego, dzięki temu nasza rozmowa 

będzie przebiegać sprawniej i będziemy mogli/ -ły skupić się wyłącznie na 

interesujących nas kwestiach. Oczywiście, jeśli podczas wywiadu pojawi się coś, co 

będzie dla Pana/Pani niezrozumiałe to proszę pytać.  

 Czy jest Pan/Pani gotowy/ -a? 

 Czy możemy rozpocząć wywiad? 

 Czy na wstępie chciałaby Pani/Pan o coś zapytać? 

 Czy coś jest niejasne? 
 

 

 

 

 

 



2. Rozgrzewka  

(zadawane jest pytanie neutralne, dlatego rozgrzewka stanowi w tym przypadku także 

wprowadzenie do tematu) 

Nawiązanie rozmowy na neutralny temat, w celu zbudowania pozytywnej relacji, 
zależnej od sytuacji np. o pogodzie, o otoczeniu. 

 

Praca 
 
Co jest ważne dla Pana/ -i w pracy?  
Dlaczego to? 
 
Czy możemy przez chwilę porozmawiać o Pana/ -i  pracy? 

 

Odpowiedź: tak, możemy Odpowiedź: nie, nie możemy 

Czy coś Pan/ -i chciałby/ -łaby w niej 
zmienić?  

 
[to pytanie będzie pytaniem otwartym, jednak 
niektóre osoby będą potrzebowały podpowiedzi i 
dopytania, stąd wskazane obszary] 

 
- atmosfera w pracy 
- wynagrodzenie 
- rodzaj pracy 
- godziny pracy 
- miejsce pracy 
- zakres obowiązków 
- wymagania (dot. technologii, obsługi 
komputera, języki obce) 
 

Gdyby mógł/mogła Pan/ -i coś zmienić na 
rynku pracy, co by to było? 
 
Jak miałaby wyglądać ta zmiana? 
 

Jak wygląda Pana/ -i praca? 

- atmosfera w pracy 
- rodzaj pracy 
- godziny pracy 
- miejsce pracy 
- wymagania (dot. technologii, obsługi 
komputera, języki obce) 
 

Proszę spróbować ocenić  możliwości 
osób po 50. roku życia na rynku pracy?  

 
[to pytanie będzie pytaniem otwartym, jednak 
niektóre osoby będą potrzebowały podpowiedzi i 
dopytania, stąd wskazane obszary] 

 
- w swoim zawodzie 
- w innych zawodach/ branżach 
-  możliwość nabycia nowych kwalifikacji/ 
przekwalifikowania się/ umiejętności 
- rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej 
 

Proszę spróbować ocenić  możliwości  



osób po 50. roku życia na rynku pracy?  
 

[to pytanie będzie pytaniem otwartym, jednak 
niektóre osoby będą potrzebowały podpowiedzi i 
dopytania, stąd wskazane obszary] 

 
- w swoim zawodzie 
- w innych zawodach/ branżach 
- możliwość nabycia nowych kwalifikacji/ 
przekwalifikowania się/ umiejętności 
- rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej 
 

Gdyby mógł/mogła Pan/ -i coś zmienić na 
rynku pracy, co by to było? 
 
Jak miałaby wyglądać ta zmiana? 

 

  
Obecna sytuacja 
 

Osoba chcąca rozmawiać o pracy: Osoba która nie wyraziła zgody na 
rozmowę o pracy: 

Jakie Pan/ -i ma obowiązki na codzień? 
 

Czym Pan/ -i się teraz zajmuje? 
 
Proszę o opisanie przeciętnego dnia (czy 
spróbował/ -aby Pan/ -i opisać swój 
przeciętny dzień?) 
 
[dla osób, które nie potrafią odpowiedzieć na pyt 1, 
technika projekcyjna] 

 

Czy czuje się Pan/ -i pewnie w 
dzisiejszym świecie?  
 
[to pytanie będzie pytaniem otwartym, jednak 
niektóre osoby będą potrzebowały podpowiedzi i 
dopytania, stąd wskazane obszary] 

 
Zatrudnienie/praca -  
czy był/ -a dyskryminowany/ -a 
gorzej traktowany/ -a 
nierówno 
w porównaniu do jakich grup 

 
Opieka zdrowotna – dostępność do 
zabiegów, ocena personelu, ocena 
pomocy 
czy był/ -a dyskryminowany/ -a 
gorzej traktowany/ -a 
nierówno 
w porównaniu do jakich grup 

 
Usługi finansowe – kredyty, ubezpieczenia 
czy był/ -a dyskryminowany/ -a 
gorzej traktowany/ -a 
nierówno 
w porównaniu do jakich grup 

 



Ubezpieczenia społeczne – renty, 
emerytury 
Czy są odpowiednie? 
Czy są na czas wypłacane? 
Czy wystarczają na najpotrzebniejsze rzeczy? 

 
Dostęp do dóbr i usług – czy ma problemy 
z obsługą bankomatów, instrukcji obsługi,  
poruszanie się po sklepach 
Czy odczuwa problemy z obsługą? 
Czy instrukcje są pomocne? 
Czy zawsze wie jak się zachować, co zrobić? 

Czy czuje się Pan/ -i pewnie w 
dzisiejszym świecie?  
 
[to pytanie będzie pytaniem otwartym, jednak 
niektóre osoby będą potrzebowały podpowiedzi i 
dopytania, stąd wskazane obszary] 

 
Zatrudnienie/praca -  
czy był/ -a dyskryminowany/ -a 
gorzej traktowany/ -a 
nierówno 
w porównaniu do jakich grup 

 
Opieka zdrowotna – dostępność do 
zabiegów, ocena personelu, ocena 
pomocy 
czy był/ -a dyskryminowany/ -a 
gorzej traktowany/ -a 
nierówno 
w porównaniu do jakich grup 

 
Usługi finansowe – kredyty, ubezpieczenia 
czy był/ -a dyskryminowany/ -a 
gorzej traktowany/ -a 
nierówno 
w porównaniu do jakich grup 

 

Ubezpieczenia społeczne – renty, 
emerytury 
Czy są odpowiednie? 
Czy są na czas wypłacane? 
Czy wystarczają na najpotrzebniejsze rzeczy? 

 
Dostęp do dóbr i usług – czy ma problemy 
z obsługą bankomatów, instrukcji obsługi, 
poruszanie się po sklepach 
Czy odczuwa problemy z obsługą? 
Czy instrukcje są pomocne? 
Czy zawsze wie jak się zachować, co zrobić? 

 



 
Kiedy ostatni raz zmieniał/ -a Pan/ -i pracę? 
 

ODPOWIEDŹ: Podaje kiedy 
 

ODPOWIEDŹ: nie zmieniłem/ nie 
zmieniłam 
 

Dlaczego?  
Co spowodowało chęć zmiany pracy?  
 
Gdzie szukał/ -a Pan/ -i informacji o 
pracy?  
 
Czy natrafił/ -a Pan/ -i na jakieś trudności? 
 
Czy często zmieniał/ -a Pan/ -i pracę? 
 

Dlaczego?  
 
Czym brak zmiany był spowodowany? 
 
- strachem przed nowym miejscem pracy 
- brakiem możliwości na rynku pracy w 
danym zawodzie 
- brakiem propozycji innej pracy 
- satysfakcją z miejsca pracy 
 

 
 
Możliwość zmiany 
 
Czy wolał/ -a by Pan/ -i nie pracować?   

 

ODPOWIEDŹ: nie, wolę pracować ODPOWIEDŹ: tak, wolałbym/wolałabym 
nie pracować 

Dlaczego chce Pan/ -i pracować?  

- dla pieniędzy 
- dla samorealizacji 
- praca jako zapełniacz czasu 
 

Dlaczego Pan/ -i pracuje? 

Dlaczego wolał/ -a by Pan/ -i nie 
pracować? 

 

Jakie są Pana/ -i oczekiwania wobec 
pracodawców? 
 
[to pytanie będzie pytaniem otwartym, jednak 
niektóre osoby będą potrzebowały podpowiedzi i 
dopytania, stąd wskazane obszary] 

 
- elastyczność  
np. możliwość pracy w domu, niepełny wymiar   
godzin 
- mobilność  
np. zmiana miejsca zamieszkania 

- wysokość zarobków 
- wymiar czasowy  
ile godzin dziennie, w tygodniu chciałby/ -łaby 
poświęcić na pracę? 

 

Czy więcej Pana/-i znajomych po 50. roku 
życia pracuje czy nie pracuje?   

Co mogłoby Panu/ -i pomóc w Czy wie Pan/ -i dlaczego one/-i nie 



wykonywanej pracy? 
 
[to pytanie będzie pytaniem otwartym, jednak 
osoby zostaną dopytane, pozwoli to bowiem 
dopasować proponowane szkolenia i kursy do 
zapotrzebowania] 

 
- kursy 
  Jakie?  
  Dotyczące jakiej tematyki?  
  Dlaczego akurat te? 
 
- szkolenia – podnoszenie kwalifikacji 
  Jakie?  
  Dotyczące jakiej tematyki?   
  Dlaczego akurat te? 
 
- elastyczne godziny pracy 
  W jakim wymiarze?  
  Jak taka praca miałaby wyglądać? 
 
- możliwość pracy w domu 
  W jakim wymiarze?  
  Jak taka praca miałaby wyglądać? 

pracują? 

Czy więcej Pana/-i znajomych po 50. roku 
życia pracuje czy nie pracuje?   

 

Czy wie Pan/ -i dlaczego one/-i nie 
pracują? 

 

 
 
 
 
Pytania pomocnicze: 
A co Pan/ -i myśli o …? 
Czy Pan/ -i może rozwinąć ten temat?  
Czy Pan/ -i umie to opisać przy użyciu innych słów? 
Dlaczego Pan/ -i tak sądzi? 
Czy Pan/ -i może podać jakiś przykład?  
Czy Pan/ -i chciałby/ -aby coś jeszcze dodać? 
 
 

 

 

 



Zakończenie 

To już wszystkie pytania, jakie dla Pana/Pani przygotowałam. Niemniej jednak, 

interesuje mnie wszystko, co Pan/Pani ma do powiedzenia na poruszane tematy. Czy w 

tym kontekście chciałby/chciałaby Pan/Pani coś jeszcze dodać?  

 

Jeśli nie, to bardzo dziękuję Panu/Pani za współpracę i poświęcony czas. Było mi 

bardzo miło.  

 

Katarzyna Pałys  |  Małgorzata Pałys 


