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1. Wstęp  
 
W ramach zajęć metody badań empirycznych zrealizowaliśmy projekt ba-

dawczy mający na celu odpowiedź na pytanie „Do czego służy portfel?”. Naszym 
zamierzeniem było poznanie kondycji współczesnego człowieka poprzez przeanali-
zowanie doświadczeń związanych z przedmiotem tzw. codziennego użytku. 

Stworzony raport stanowi uzupełnienie prezentacji multimedialnej i jest 
z nią  ściśle związany. Poniższa treść dotyczy sposobu przeprowadzenia projektu, 
analizy zgromadzonych danych. Przedstawienie tych aspektów doprowadziło do 
wyciągnięcia wniosków. 

 

2. Metodologia 
 

 Do przeprowadzenia badania  wykorzystaliśmy jedno narzędzie badawcze – 
kwestionariusz ankiety. Składał się on głównie z pytań otwartych, ponieważ dają 
one możliwości uzyskania swobodnych odpowiedzi i ujawniają sposób postrzegania 
i wartościowania zagadnienia będącego przedmiotem pytania. Kwestionariusz an-
kiety zawierał łącznie 13 pytań:  

1. Do czego służy Pani/Panu portfel? Prosimy o podanie przynajmniej dwóch 
odpowiedzi. 

2. Jaki jest Pani/Pana portfel? Prosimy o podanie przynajmniej dwóch cech. 
3. Co znajduje się w Pani/Pana portfelu? Prosimy o wypisanie wszystkiego. 
4. W jaki sposób ten portfel znalazł się w Pani/Pana posiadaniu? 
5. W jakim miejscu Pani/Pan nosi swój portfel? 
6. Czy zawsze, gdy Pani/Pan wychodzi, zabiera Pani/Pan ze sobą portfel? 
7. Jeżeli w poprzednim pytaniu została wybrana odpowiedź NIE to prosimy 

o wskazanie sytuacji, w których nie zabiera Pani/Pan ze sobą portfela. 
W pozostałych przypadkach prosimy o przejście dalej.  

8. Jaki jest…(Twojego portfela)? 
a. kolor 
b. materiał 
c. wzór 
d. wielkość 
e. kształt 

9. Jak wyglądałby Pani/Pana świat bez portfela? 
Pozostałe 4 pytania to umieszczone na końcu – pytania metryczkowe o płeć, wiek, 
wykształcenie oraz zawód. 
 Badanie zostało przeprowadzone w Internecie w dniach 6-16 maja 2015r. 
Kwestionariusz ankiety rozesłaliśmy wśród znajomych. Były to osoby w przedziale 
wiekowym 16-32 lata (średnia wieku: 22 lata). Uzyskaliśmy odpowiedzi na 68 kwe-
stionariuszy ankiet od 38 kobiet i 30 mężczyzn. Wyniki badań zostały wykorzystane 
przede wszystkim w celach naukowych i edukacyjnych. 
 Dodatek do badania (umieszczony w prezentacji) stanowią fotografie osób 
(nie zawsze tych, które wypełniły ankietę) ze swoim portfelem. Ma to na celu skon-
frontowanie zebranych danych z wizualnymi wyobrażeniami o nich. 
 
 
 
 



 
 

3. Wyniki 
 

Pytanie nr 1 
Do czego służy Pani/Pana portfel? 

 
Na pierwsze pytanie uzyskaliśmy łącznie 157 odpowiedzi. Wyróżniliśmy na-

stępujące kategorie: 
 

 do trzymania pieniędzy 
 
ilość odpowiedzi: 62 
% odpowiedzi: 39,5 
% respondentów: 91,2 
 

 do trzymania dokumentów 
 

ilość odpowiedzi: 43 
% odpowiedzi: 27,4 
% respondentów: 63,2 
 

 do trzymania kart płatniczych 
 

ilość odpowiedzi: 20 
% odpowiedzi: 12,7 
% respondentów: 29,4 
 

 do trzymania paragonów 
 
ilość odpowiedzi: 8 
% odpowiedzi: 5,1 
% respondentów: 11,8 
 

 do trzymania zdjęć 
 
ilość odpowiedzi: 4 
% odpowiedzi: 2,5 
% respondentów: 5,9 
 

 do trzymania kart lojalnościowych 
 
ilość odpowiedzi: 3 
% odpowiedzi: 1,9 
% respondentów: 4,4 
 
 
 
 



 do trzymania biletów 
 
ilość odpowiedzi: 3 
% odpowiedzi: 1,9 
% respondentów: 4,4 
 

 do trzymania drobiazgów 
 
ilość odpowiedzi: 2 
% odpowiedzi: 1,3 
% respondentów: 2,9 
 

 do trzymania wizytówek 
 
ilość odpowiedzi: 2 
% odpowiedzi: 1,3 
% respondentów: 2,9 
 

 do trzymania notatek 
 
ilość odpowiedzi: 2 
% odpowiedzi: 1,3 
% respondentów: 2,9 

 
 Kolejne odpowiedzi: służy jako szuflada na papiery, służy jako schowek, nie 
używam wcale, do wypychania pośladków, do uwierania w pośladki, do trzymania 
prezerwatyw, do płacenia za zakupy, do lansu zostały wymienione pojedynczo, co 
stanowiło 0,6% odpowiedzi a 1,5% respondentów. 
  
Pytanie nr 2 
Jaki jest Pani/Pana portfel? 
 

Na pytanie nr 2 uzyskaliśmy łącznie 136 odpowiedzi. Wyróżniliśmy następu-
jące kategorie (ze względu na cechę jaką respondenci wymieniali w odpowiedzi na 
to pytanie): 

 
 właściwości 

 
ilość odpowiedzi: 40 
% odpowiedzi: 29,2 
% respondentów: 58,8 
 

 kolor 
 

ilość odpowiedzi: 34 
% odpowiedzi: 24,8 
% respondentów: 50,0 
 

 rozmiar 
 



ilość odpowiedzi: 31 
% odpowiedzi: 22,6 
% respondentów: 45,6 
 

 materiał 
ilość odpowiedzi: 18 
% odpowiedzi: 13,1 
% respondentów: 26,5 
 

 ocena wyglądu 
 
ilość odpowiedzi: 11 
% odpowiedzi: 8,0 
% respondentów: 16,2 
 

 kształt 
 
ilość odpowiedzi: 2 
% odpowiedzi: 1,5 
% respondentów: 2,9 

 
Pytanie nr 3 
Co znajduje się w Pani/Pana portfelu? Prosimy o wypisanie wszystkiego. 
 

Na to pytanie uzyskaliśmy łącznie 301 odpowiedzi. Wyróżniliśmy następujące 
kategorie: 
 

 pieniądze 
 
ilość odpowiedzi: 62 
% odpowiedzi: 20,5 
% respondentów: 91,2 
 

 dokumenty 
 
ilość odpowiedzi: 55 
% odpowiedzi: 18,2 
% respondentów: 80,9 
 

 karty płatnicze 
 
ilość odpowiedzi: 41 
% odpowiedzi: 13,5 
% respondentów: 60,3 
 

 zdjęcia 
 
ilość odpowiedzi: 29 
% odpowiedzi: 9,6 
% respondentów: 42,6 



 
 paragony 

 
ilość odpowiedzi: 29 
% odpowiedzi: 9,6 
% respondentów: 42,6 
 

 karty lojalnościowe 
 
ilość odpowiedzi: 24 
% odpowiedzi: 7,9 
% respondentów: 35,3 
 

 wizytówki 
 
ilość odpowiedzi: 16 
% odpowiedzi: 5,3 
% respondentów: 23,5 
 

 inne (np. spinacze, książeczka wojskowa, książeczka honorowego 
dawcy krwi) 
 
ilość odpowiedzi: 11 
% odpowiedzi: 3,6 
% respondentów: 16,2 
 

 bilety 
 
ilość odpowiedzi: 9 
% odpowiedzi: 3,0 
% respondentów: 13,2 
 

 notatki 
 
ilość odpowiedzi: 5 
% odpowiedzi: 1,7 
% respondentów: 7,4 

 
Kolejne odpowiedzi: przedmioty na szczęście, prezerwatywy, klucz, gadżety 

do włosów wymienione zostały trzykrotnie, co stanowiło 1,0% odpowiedzi a 4,4% 
respondentów. 

Przedmioty do modlitwy, mandaty, bony do fast foodów wymienione zostały 
dwukrotnie, co stanowiło 0,7% odpowiedzi a 2,9% respondentów. 

Plastry i tabletki antykoncepcyjne wymienione zostały pojedynczo, co sta-
nowiło 0,3% odpowiedzi a 1,5% respondentów. 

 
 
 
 
 



 
 
Pytanie nr 4 
W jaki sposób ten portfel znalazł się w Pani/Pana posiadaniu? 
 

Powyższe pytanie posiadało trzy warianty odpowiedzi: został mi wręczony, 
został przeze mnie wybrany/kupiony, inne. W tym przypadku uzyskaliśmy 65 odpo-
wiedzi. 33 respondentów opowiedziało się za wariantem nr 1, co stanowiło 48,5% 
odpowiedzi a 48,5% respondentów. 31 respondentów odpowiedziało, że portfel zo-
stał przez nich wybrany/kupiony, co stanowiło 45,6% odpowiedzi i tyle samo re-
spondentów. Jedna osoba wybrała wariant inne, udzielając następującej odpowie-
dzi: „Wujek chciał portfel wyrzucić, a biorąc pod uwagę, że jest markowy i skórza-
ny i w bardzo dobrym stanie postanowiłam go przygarnąć. Tak służy mi już od kilku 
lat.” 
 
Pytanie nr 5 
W jakim miejscu Pani/Pan nosi swój portfel? 
 

Na powyższe pytanie uzyskaliśmy 77 odpowiedzi. Wyróżniliśmy następujące 
kategorie:  

 w kieszeni 
 
ilość odpowiedzi: 34 
% odpowiedzi: 43,0 
% respondentów: 50,0 
 

 w torebce 
 
ilość odpowiedzi: 34 
% odpowiedzi: 43,0 
% respondentów: 50,0 
 

 w plecaku 
 
ilość odpowiedzi: 7 
% odpowiedzi: 8,9 
% respondentów: 10,3 
 

 Kolejne odpowiedzi: różnie, nie nosze zostały wymienione pojedynczo, co 
stanowiło 1,3% odpowiedzi a 1,5% respondentów. 
 
Pytanie nr 6 
Czy zawsze, gdy Pani/Pan wychodzi, zabiera Pani/Pan ze sobą portfel? 
 

Na to pytanie uzyskaliśmy łącznie 66 odpowiedzi. Możliwe były 3 warianty 
odpowiedzi: tak, nie, inne. 39 osób odpowiedziało, że zawsze zabiera ze sobą port-
fel. Stanowiło to 57,4% odpowiedzi i respondentów. 23 ankietowanych wskazało na 
odpowiedź nie, co stanowiło 33,8% odpowiedzi i respondentów. 4 osoby wybrały 
wariant inne, co stanowiło 5,9% odpowiedzi i respondentów. Odpowiedzi tych an-
kietowanych brzmiały następująco: „Tylko kiedy jestem we Wrocławiu, tym zło-



dziejskim mieście które kradnie marzenia.”, „przeważnie tak”, „Każde wyjście po-
wyżej kilometra od miejsca zamieszkania.”, „zazwyczaj”. 

 
Pytanie nr 7 
Jeżeli w poprzednim pytaniu została wybrana odpowiedź NIE to prosimy 
o wskazanie sytuacji, w których nie zabiera Pani/Pan ze sobą portfela. 
W pozostałych przypadkach prosimy o przejście dalej.  
 

Na powyższe pytanie uzyskaliśmy łącznie 34 odpowiedzi i wyróżniliśmy na-
stępujące kategorie: 

 
 sport 

 
ilość odpowiedzi: 10 
% odpowiedzi: 29,4 
% respondentów: 14,7 
 

 spacer 
 
ilość odpowiedzi: 7 
% odpowiedzi: 20,6 
% respondentów: 10,3 
 

 impreza 
 
ilość odpowiedzi: 5 
% odpowiedzi: 14,7 
% respondentów: 7,4 
 

 wychodzę tylko na chwilę 
 
ilość odpowiedzi: 3 
% odpowiedzi: 8,8 
% respondentów: 4,4 
 

 wiem, że nie będę potrzebować 
 
ilość odpowiedzi: 3 
% odpowiedzi: 8,8 
% respondentów: 4,4 

 
Kolejne odpowiedzi: gdy nie mam miejsca, gdy potrzebuję tylko karty zosta-

ły wymienione dwukrotnie, co stanowiło 5,9% odpowiedzi a 2,9% respondentów. 
Ryzyko utraty, raczej wcale nie zabieram zostały wymienione pojedynczo, co sta-
nowiło 2,9% odpowiedzi a 1,5% respondentów.  
 

 
 
 

 



Pytanie nr 8 
Jaki jest … Twojego portfela? 
 
a. kolor 
  
 Na to pytanie uzyskaliśmy łącznie 67 odpowiedzi. Najwięcej respondentów 
(25) wskazało na kolor czarny, 15 osób na brązowy, po 5 osób na czerwony, szary, 
wielokolorowy. 
 
b. materiał 
 
 Na to pytanie uzyskaliśmy łącznie 68 odpowiedzi. 45 ankietowanych odpo-
wiedziało, że posiadają portfel ze skóry, 9 osób określiło materiał jako imitacja 
skóry a 4 jako ekoskóra. 
 
c. wzór 
 
 Na to pytanie uzyskaliśmy łącznie 58 odpowiedzi. 37 respondentów odpowie-
działo, że ich portfel nie posiada wzoru. 10 osób niezrozumiało pytania a ich odpo-
wiedzi były nieadekwatne. 
 
d. wielkość 
 
 Na to pytanie uzyskaliśmy 60 odpowiedzi. 22 ankietowanych odpowiedziało, 
że posiadają duży portfel, 20 średni a 11 mały. 7 osób wpisało konkretne wymiary 
swojego portfela.  
  
e. kształt 
 
 Na to pytanie uzyskaliśmy łącznie 60 odpowiedzi. 51 osób posiada prostokąt-
ny portfel, 7 kwadratowy, 4 mają portfel w innym kształcie (np. sówki). 
 
Pytanie nr 9 
Jak wyglądałby Pani/Pana świat bez portfela? 
 
 Na powyższe pytanie odpowiedzieli wszyscy ankietowani. Prezentujemy nie-
które ze stwierdzeń: 
 
„Trochę lżejszy, mniej wypychający kieszenie, i ok, jeśli wszędzie można płacić 
kartą.” 
„Normalnie tylko, że bez portfela.” 
„Jeden przedmiot, który byłby jednocześnie kartą płatniczą, legitymacją i dowo-
dem osobistym: lekki i płaski. Świat bez portfela to świat bez gotówki.” 
„Bez zmian. Portfel to tylko rzecz.” 
„Nie mogłabym nic załatwić. czułabym się jak bez ręki." 
„Pewnie znalazłabym rozwiązanie tego problemu - nosiłabym saszetkę albo coś 
w tym stylu.” 
 
 



4. Wnioski 
 

 Portfele częściej kupujemy innym niż dla siebie.  
 Swoje portfele postrzegamy najbardziej poprzez ich szczególne wła-

ściwości (typu: wygodny, pojemny, poręczny, pusty, ciężki) potem 
poprzez kolor i rozmiar.  

 Nie mamy małych portfeli, tylko duże ewentualnie średnie.  
 58 % badanych deklaruje, że nie rozstaje się ze swoim portfelem. Naj-

częściej rezygnujemy z zabrania ze sobą portfela gdy idziemy upra-
wiać sport, na spacer czy na imprezę. 
 

W celu dogłębnej analizy postanowiliśmy rozważyć osobno odpowiedzi męż-
czyzn i kobiet. To pozwoliło nam na wyciągnięcie dodatkowych wniosków. 

 
 Wygląd portfela nie jest silnie spolaryzowany, zarówno dla kobiet jak i 

mężczyzn jest on czarny i duży.  
 Portfel kobiet nie jest wykonany z żadnego materiału, a portfel męż-

czyzn nie posiada wzoru.  
 Mężczyźni tak samo często jak kobiety deklarują, że trzymają zdjęcia 

w portfelu (ponad 40%).  
 Mężczyźni odpowiadając na pytania o opisanie swojego portfela naj-

częściej przywołują właściwości związane z użytkowaniem go (pojem-
ny, poręczny, dobrze zorganizowany, wygodny), kobiety zaś przede 
wszystkim postrzegają rozmiar, pomijając zupełnie materiał z jakiego 
wykonany jest portfel. 

 Kobiety łatwiej uwalniają się od portfeli niż mężczyźni.  
 Mężczyźni częściej niż kobiety w swoich odpowiedziach uwzględniali 

pieniądze, finanse itp. 
 Tylko 16 % kobiet trzyma portfel w kieszeni.  


