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ABSTRACT 
Emotional analysis of formal and informal unions was carried out on the basis 

of research conducted with the use of Marriage Success Scale, List of Marriage Expectations 
and Family Attitude Scale developed by Maria Braun-Gałkowska. 30 married couples and 30 
unmarried ones took part in the research. The discovered level of satisfaction was lower 
for the unmarried women than for the married ones. Expectations of unmarried partners 
concerning themselves, their partners and mutual cooperation were lower than in the case 
of married couples. The spouses taking part in the study described their relationships in terms 
of moderation more often than unmarried partners. Women living in informal relationships 
perceive their partners as prone to excessive closeness, which may be interpreted by them 
as improper communication of intimacy and lead to conflicts. 
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STRESZCZENIE 

Emocjonalna analiza związków formalnych i nieformalnych została dokonana 
na podstawie badań przeprowadzonych przy użyciu Skali Powodzenia Małżeństwa/Związku, 
Listy Oczekiwań od Małżeństwa/Związku i Skali Postaw Rodzinnych/Partnerskich. Autorem 
wszystkich metod jest Maria Braun-Gałkowska. W badaniach wzięło udział 30 par 
małżeńskich i 30 związków nieformalnych. Zadowolenie kobiet żyjących w związkach 
nieformalnych jest mniejsze od zadowolenia kobiet ze związków małżeńskich. Oczekiwania 
osób żyjących w związkach nieformalnych wobec siebie, partnera i współdziałania 
są mniejsze niż oczekiwania osób żyjących w związkach małżeńskich. We wzajemnych 
odniesieniach badani małżonkowie częściej niż badani partnerzy ze związków nieformalnych 
określali swoje relacje w kategoriach umiaru. W percepcji kobiet ze związków nieformalnych 
ich partnerzy mają skłonności do nadmiernej bliskości, co może być odbierane przez nie jako 
niewłaściwa komunikacja intymności i prowadzić do sytuacji konfliktowych. 
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