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Czy czujemy się bezpiecznie w najbliższej okolicy? 

Aby zobaczyć, jakie jest NAPRAWDĘ poczucie zagrożenia przestępczością  
w Polsce i w niektórych innych krajach, proszę spojrzeć na zamieszczone  
na odwrotnej stronie wyniki badania  „Europejski Sondaż Społeczny”  
(dane z roku 2010). 
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Jak Pani/Pan uważa, ilu mieszkańców Polski czuje się bezpiecznie  
w najbliższej okolicy swojego domu? 
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Czy czujemy się bezpiecznie w najbliższej okolicy? 

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY  
wyniki badania 2010 

Wykres przedstawia odsetek (procent) osób, które czują się bezpiecznie. 

ESS Runda 5: Badanie Europejski Sondaż Społeczny  (ESS   European Social Survey) przeprowadzono w roku 2010. W Polsce badanie zostało zrealizowane 
przez Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych IFiS PAN na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1752 osób w wieku 15 lat i więcej.  
Treść pytania: Na ile bezpiecznie czuje się lub czułby/-aby się P., chodząc samotnie po zmroku w okolicy swojego domu? Czy czuje się  
lub czułby/-aby się P.: całkowicie bezpiecznie, bezpiecznie, zagrożony/-a, czy bardzo zagrożony/-a?  
Wyniki badania „Europejski Sondaż Społeczny” w formie zestawień tabelarycznych są dostępne na stronie internetowej 
http://www.ifispan.waw.pl/ESS/wyniki_badania/.  Więcej informacji o badaniu zamieszczonych jest na stronie internetowej   
http://www.ifispan.waw.pl/ESS/ (w języku polskim) oraz http://www.europeansocialsurvey.org/ (w języku angielskim). 
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• Zdecydowana większość mieszkańców Polski (83,8%) czuje się bezpiecznie po zmroku  
w okolicy swojego domu. 10 lat temu bezpiecznie czuło się niespełna 70% (69,1%). 

• Mieszkańcy Polski czują się tak samo bezpiecznie, jak mieszkańcy Szwajcarii. 
• Mniej bezpiecznie czują się mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech, a znacznie mniej 

bezpiecznie - mieszkańcy Ukrainy.  
  

 Wielka  
Brytania 
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Szanowny Panie,

Inst).tut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk realizuje badanie ankietowe,
zatytułowane,,Europejski Sondai Społeczny''. Badanie obejmuje 30 krajÓw europejskich. Jego
celem jest porÓwnanie opinii ich mieszkaricÓw o rÓżnych sprawach, ważnych dla Polski i całej
Europy. Badanie było prowadzone takŹe w roku 2002, 2004,2006,2008 i 2010.

W kazdym kraju do badania wylosowanych zostało kilka tysięcy osÓb, ktÓre stanowią
reprezentat}"vvną prÓbę całej ludności. W Polsce, do stworzenia takiej reprezentacji,
wykorzystaliśmy dane Departamentu Ewidencji Panstwowych i TeleinformaĘki w Warszawie
(PESEL).

W puźldziemiku lub listopadzie zgłosi się do Pana nasz wspÓĘracownik _ ankieter
lub ankieterka _ z prośbą o udział w tym badaniu. Imię i nazwisko ankietera./ankieterki
oraz proponowany termin wizyty podamy Panu w następnym nasrym liście.

Zwracamy się do Pana z goĘcą prośbą o Ęczliwe przyjęcie ankietera/ankieterki
i wyrażenie zgody na udział w nrszym badaniu. Dla większości ludzi jest to interesujące i miłe
doświadczenie. Ankieta doĘcry wielu rÓżnych tematÓw i żadnawiedza specjalistyczna ani żadne
szczegÓ|ne informacj e nie są potrzebne, aby odpowi edzieć na zawarte w niej pytania. Chodzi nam
o pozrranie Pana opinii na rÓżznę sprawy'

Jedno z pytan 
''Europejskiego 

Sondazu Społecznego'', ktÓre zadawane było w poprzednich
|atach, doĘcryło poczucia bezpieczeristwa. Jak Pan sądzi, ilu mieszkaricÓw Polski czuje się
bezpiecznie w najb|izszej okolicy swojego domu? Jeśli chciałby Pan sprawdzić, jak jest
NAPRAWDĘ' proszę spojrzeć na załączonądo lisfu kartkę z wykresem' Na stronie 2 pokazano,
jak ksŹattują się opinie PolakÓw na ten temat na tle mieszkaricÓw wybranych krajÓw
europejskich (na podstawie wynikÓw badania ESS z roku 2010).

Podstawowe informacje dotyczące badania ,,Europejski Sondaz Społeczny'' znajdują się na
odwrotnej stronie tego listu. Więcej informacji zamieszczonych jest na stronie internetowej:
www. ifi span.waw.pl/ES S

Gdyby chcirł Pan uzyskać dalszr wyjaśnienia' prosimy o kontakt telefoniczny na
koszt odbiorcyn ta. wybierając bezpłatly ntmer 19222 i prosząc o poĘczenie
z numerem Q2) u6-96-17. Jest to numer telefonu ośrodka Realizacji Badan Socjologicznych
InsĘrtutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Może Pan rÓwnież skontaktować się
z nuni za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając list na adres: orbs@ifispan.waw.pl
Z przyjemnością odpowiemy na Pana pytania'

Z g ry dziękujemy za Ęcz||ulość i |iczymy, Że będzie Pan zainteresowany uczesttictwem
w badaniu.

Dyrektor
Instytutu Filozofii i Socjologii

Narodowy Koordynator Proj ektu
,,Europejski Sondaz Społeczny''

[,hw
Prof. dr hab. Paweł B. Sztabinski

UWAGA: JeŚli ma Pan poniiej 18 lat, bardzo prosimy o pokazanie tego listu rodzicom.
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Informacja o badaniu ,,Europejski Sondaż SpołecznY,,.

,'Europejski Sondaz Społeczny'' naleĘ do najwazniejszych przedsięwzięć badawczych
w dziedzinie nauk społeczrych w Europie' W roku 2005 został' on uhonorowany
Nagrodą Kartezjusza, ptzlznaną przez Komisję Europejską. Jest to najwazniejsza
europej ska nagroda w dziedzinie nauki.

Badanie koordynuje Międzynarodowy Komitet Naukowy, w ktÓrym Polskę reprezentuje
prof. dr hab. Henryk Domariski z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Badanie prowadzone jest po raz szÓsĘ. Z pełnymi wynikami badanio ,,Europejski Sondaż
Społeczny'' z|at2002,2o04,2006,2008 i 2010 może zapoznlć się każda osoba zainteresowana
Ęm' jak zmieniaĘ się opinie PolakÓw w rÓżnych wafuych sprawach. Wyniki dostępne są
nieodpłatnie na stronie internetowej www.ifispan.waw.pl/ESS (wyniki dla Polski) oraz
www.er[opeansocialsurvey.org (dane dla wszystkich krajÓw uczestniczących w badaniu).

Wyniki badania ,,Europejski Sondaż Społeczny'' budzą duŹe zainteresowanie w Polsce
i na świecie' Skorzystało z nich dotąd potad 47 000 osÓb z224Waj6w, w tym blisko 3500
osÓb z Laszego kraju. W Polsce zorgarizowano pięć konferencji naukowych
poświęconych omÓwieniu wynikÓw badania, a tak:Że zostaĘ wydane dwie ksią.zki oparte
na tych wynikach (,,Niepokoje polskie'' w roku 2004 oraz,,W środku Europy?'' w roku
2006). W sumie w Polsce i na świecie ukazało się ponad 700 publikacji' w ktÓrych
wykorzystano wyniki badania ESS.

Losowanie adresÓw osÓb do badan ankietowych, ktÓre prowadzimy, pozostaje w zgodzie
z Ustawą o ochronie danych osobowych (z dnia 29 sierpnia 1997 r., opublikowanej
w Dzienniku Ustaw Nr 133 poz.883 z pÓźniejsrymi zmianami).

Realizacja omawianego badania ankietowego spełnia wszystkie wymogi Ustawy
o ochronie danych osobowych. oznacza to, że udzie|one podczas badania odpowiedzi
traktowane są jako poufne. Nie będą nikomu udostępniane, ani nigdzie publikowane
z podaniem nazwisk ani też' ż,adnych innych informacji umożliwiających
idenffikację naszych rozm wcÓw. odpowiedzi osÓb ankietowanych zostaną
opracowane j edynie w formie zbiotczych zestawieri statystycznych. Po zakoriczeniu
badania wszystkie materiĄ zawilerające dane wylosowanych osÓb zostaną zniszczone,
aby nie mogły być wykorzystane do żadnych innych celÓw.

Podstawową sprawą dla poprawności wynikÓw badania jest zgoda na udział w nim
wszystkich wylosowanych osrÓb. Jeśli część wylosowanych osÓb nie weźmie udziatu
w badaniu, ich poglądy nie zostaną uwidocznione. W rezultacie podawane do publicznej
wiadomości wyniki badania nie będą trafrrie odzwierciedlać poglądÓw całego
społeczerlstwa.

Udział' w badaniu jest dobrowolny.

Jeszcze raz dziękujemy za zainteresowanie
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i liczymy na Pana udział w badaniu.
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Szanowna Pani,

InsĘrtut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk realizuje badanie ankietowe,
zabrtułowane 

',Europejski Sonda:i Społeczny''. Badanie obejmuje 30 krajÓw europejskich. Jego
celem jest porÓwnanie opinii ich mieszkaricÓw o rÓznych sprawach, wa:żnych dla Polski i całej
Europy. Badanie było prowadzone także w roku 2002, 2004,2006,2008 i 2010.

W ka:żdym kraju do badania wylosowanych zostało kilka tysięcy osÓb' ktÓre stanowią
reprezentatywną prÓbę całej ludności. W Polsce, do stworzenia takiej reprezentacji,
wykorzystaliśmy dane Departamentu Ewidencji Paristwowych i Teleinformatyki w Warszawie
(PESEL).

W puidziemiku lub listopadzie zgłosi się do Pani nasz wspÓĘracownik _ ankieter
lub arrkieterka _ z prośbą o udział w tym badaniu. Imię i nazwisko ankietera/ankieterki
or.rz proponowany termin wizyfy podamy Pani w następnym naszym liście.

Zwracamy się do Pani z goĘcą prośbą o żryczliwe przyjęcie ankietera/ankieterki
i ryrażenie zgody na udział w naszym badaniu. Dla większości ludzi jest to interesujące i miłe
doświadczenie. Ankieta doĘczy wielu rÓżnych tematÓw iŻadna wiedza specjalistyczna aniżndne
szczegÓ|ne informacje nie sąpotrzebne, aby odpowi edzięÓ na zawarte w niej pytania. Chodzi nam
o poznanie Pani opinii na r6żme sprawy.

Jedno z pytari ,,Europejskiego Sonda:żu Społecznego'', ktÓre zadawanę było w poprzednich
latach' dotyczyło poczucia bezpieczeristwa. Jak Parri sądzi, ilu mieszkaricÓw Polski czuje się
bezpiecznie w najbliższej okolicy swojego domu? Jeśli chciałaby Pani sprawdzić' jak jest
NAPRAWDĘ' ploszę spojrzeÓ na załączonądo listu kartkę z wykresem' Na stronie f pokazano,
jak ksŹałtują się opinie PolakÓw na ten temat na tle mieszka cÓw wybranych krajÓw
europejskich (na podstawie wynikÓw badarria ESS z roku 2010).

Podstawowe informacje doĘczące badania,,Europejski Sondaz Społecz:y'' majdują się na
odwrotnej stronie tego listu. Więcej informacji zarlileszczonych jest na stronie internetowej:
www. ifi span.waw:pl/ES S

Gdyby chciała Pani uzyskać da|sze wyjaśnienia, prosimy o kontakt telefoniczry na
koszt odbiorgy, txn. wybieĘąc bezpłatny numer 19222 i prosząc o połączenie
z Bumerem Q2,) 826.96-17. Jest to numer telefonu ośrodka Realizacji Badari Socjologicznych
InstJrtufu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Może Pani rÓwnież skontaktować się
z narri za pomocą poczry elektronicznej, wysyłaj ąc list na adres : orbs@ifi span.waw.pl
Z przyjemnością odpowiemy na Pani pytania.

Z eÓry dzię|ęJjemy za Ęcz|iwość i Liczymy, ie będzie Pani zainteresowana uczestnictwem
w badaniu.

Dyrektor Narodowy Koordynator Proj ektu
,,Europej ski Sondaz Społeczny''Instytutu Filozofii i Socjologii

Prof. dr Andrzej Ry hard Prof. dr hab. Paweł B. Sztabins

fltl

UWAGA: Jeśli ma Pani ponizej 18 lat, bardzo prosimy o pokazanie tego listu rodzicom.
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rnformacja o badaniu ,,Europejski Sondaż Społeczny,,.

,,Europejski Sondaz Społeczny'' na|eŻy do najwazniejszych przedsięwzięć badawczych
w dziedzinie nauk społecznych w Europie. W roku 2005 został on uhonorowany
Nagrodą Kartezjusza, przyzrraną przez Komisję Europejską. Jest to najważniejsza
europejska nagroda w dziedzinie nauki.

Badanie koordynuje Międzynarodowy Komitet Naukowy, w ktÓrym Polskę reprezentuje
prof. dr hab. Henryk Domariski z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Badanie prowadzone jest po raz sz.Ósty. Z pełnymi wynikami badania ,,Europejski Sondaż
Społeczny'' z|at2002,2004,2006,2008 i 2010 możezapoznać się każda osoba zainteresowan!
tym' jok zmieniaĘ się opinie PolakÓw w nÓżnych ważnych sprawach. Wyniki dostępne są
nieodpłatnie na stronie internetowej www.ifispan.waw.pl/ESS (wyniki dla Polski) oraz
www.europeansocialsurvey.org (dane dla wsrystkich kraj Ów uczestniczących w badaniu).

Wyniki badania ,,Europejski Sondaz Społeczry'' budzą duże zainteresowanie w Polsce
i na świecie. Skorzystało z nich dotąd ponad 47 000 osÓb z224 krajÓw, w tym blisko 3500
osÓb z naszego kraju. W Polsce zorganizowano pięć konferencji naukowych
poświęconych omÓwieniu wynikÓw badania, a takŻe zostały wydane dwie ksią.zki oparte
na tych wynikach (,,Niepokoje polskie'' w roku 2004 oraz,,W środku Europy?'' w roku
2006). w sumie w Polsce i na świecie vkazało się ponad 700 publikacji, w ktÓrych
wykorzystano wyniki badania ESS.

Losowanie adresÓw osÓb do badan ankietowych, ktÓre prowadzimy, pozostaje w zgodzie
z Ustawą o ochronie danych osobowych (z dnia 29 sierpnia |997 r., opublikowanej
w Dzienrriku Ustaw Nr |33 poz.883 z pÓźniejszymi zmianami).

Realizacja omawianego badania ankietowego spełnia wszystkie wymogi Ustawy
o ochronie danych osobowych. &nlcza to, że udzielone podczas badania odpowiedzi
traktowane są jako poufne. Nie będą nikomu udostępniane, ani nigdzie publikowane
!. Podaniem nazwisk ani też żadnych innych informacji umożliwiających
idenĘrlikację naszych rozmrÓwcÓw. odpowiedzi osÓb ankietowanych zostaną
opracowane jedynie w formie zbłorczych zestawieri statysĘcznych' Po zakoriczeniu
badania wszystkie matenały zawierające dane wylosowanych osÓb zostaną zniszczone,
aby nie mogĘ być wykorzystane do żadnych irrrrych celÓw.

Podstawową spnwą dla poprawności wynik w badania jest zgoda na udział w nim
wszystkich wy|osowanych osrÓb. Jeśli część wylosowanych osÓb nie weŹmie udziału
w.badaniu, ich poglądy nie zostaną uwidocznione. W rezultacie podawane do publicznej
wiadomości wyniki badania nie będą trafrrie odzwierciedlać poglądÓw całego
społeczeristwa.

Udział w badaniu jest dobrowolny.

Jeszcze raz dziękujemy za zainteresorvanie
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i liczymy na Pani udział w badaniu.
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Szanowny Panie,

W koricu września przesłaliśmy Panu list informujący, że Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej
Akademii Nauk realizuje badanie ankietowe, zatytułowane ,,Europejski Sonda:Ź Społeczny''.
ZwrÓciliśmy się rÓwnież z prośbą o udział w tym badaniu.

Udzial wszystkich wylosowanych osÓb ma podstawowe znaczenie dla poprawności wynik w
badania. Jeśli częśÓ wylosowanych osÓb nie będzie w nim uczestniczyła, podawane do publicznej
wiadomości wyniki badania nie będą trafnie odzwierciedlać poglądÓw całego społecze stwa.
Dlatego też ponawiomy naszą gorącą prośbę o uczestnictwo w badaniu. Udział w nim jest
jednak dobrowolny.
Zgodnie z zapowiedztą w poprzednim liście, pragniemy przekazaÓ dokładniejsze informacje
o naszym wspÓĘracowniku' ktÓry zgłosi się do Pana.

Proponowany termin wizyty ankietera/ankieterki: ... ... ......

Imię i nazwisko ankietera./ankieterki: ... .. . '..
Numer legitymacji ankieterskiej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN:

Gdyby chciał się Pan wcześniej skontaktowaÓ z naszym ankietęrem/ankieterką podajemy jego/jej
numer telefonu: . '. . '. ... ... ... . . (najlepiej kontaktować się w godzinach
od ... ... ... ... do ... ... ... ....).

Podstawowe informacje o badaniu ,,Europejski Sondaz Społeczny'' znajdują się na odwrotnej
stronie tego lisfu. Więcej informacji zarnieszczonych jest na stronie intemetowej pod adresem:
www.ifi span.waw.pllES S
Gdyby chciał Pan uzyskać dalsze wyjaśnienia, prosimy o kontakt telefoniczny na koszt
odbiorcy' fu. wybierając bezplatny numer 19222 i prosząc o połączenie
z numerem (2z) 826-96-|7. Jęst to numer telefonu ośrodka Realizacji Badan Socjologicznych
Insty'tutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Może Pan rÓwnież skontaktować się
z nari za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając list na adres: orbs@ifispan.waw'pl
Z przyjemnością odpowiemy na Pana p1tania'

Z gć,ry dziękujemy za Ęcz\iwość i liczymy, żrc będzie Pan zainteresowany uczestnictwem
w badaniu

Narodowy Koordynator Proj ektu
,,Europej ski Sondaz Społ.eczny,'

lLfi
Prof.

UWAGA: JeŚli

Prof. dr hab. Paweł B. Sztabin

ma Pan poniżej 18 lat, bardzo prosimy o pokazanie tego listu rodzicom.



Informacja o badaniu ,,Europejski Sondaż Społeczny''.

1. ,,Europejski Sondaż Społecmy'' naleĘ do najwazniejszych przedsięwzięć badawczych
w dziedzinie nauk społecznych w Europie. W roku 2005 został on uhonorowany
Nagrodą Kartezjusza, przyznaną przez Komisję Europejską. Jest to najważniejsza europejska
nagroda w dziedzinie nauki.

2. W badaniu ,,Europej ski Sondaż Społeczny,, bierze ldział 30 krajÓw. Celem badania jest
porÓwnanie opinii mieszkaricÓw tych krajÓw o r żnych sprawach, waźnych dla Polski i całej
Europy.
3. Badanie prowadzone jest po raz sz6sĘ.Z pełnymi rynikami badania ,,Europejski Sondaż
Społeczny'' z |at 2002, 2004, 2006, 2008 i 2010 może zapoznlć się kłżda osoba
zainteresowana tym' jak zmieniaĘ się opinie Polak w w r żnych waź:nych sprawach. Wyniki
dostępne są nieodpłatnie na stronie internetowej www.ifispan.waw.pllESS (wyniki dla Polski)
orźV www.errropeansocialsurvey.org (dane dla wszystkich krajÓw uczestniczących w badaniu).

4. Wyniki badania ,,Europejski Sondaz Społeczny,, blldzą duże zainteresowanie w Polsce i na
świecie. Skorzystało z nich dotąd ponad 47 000 osÓb z 224 krĄÓw, w tym blisko 3500 osÓb
z naszego kraju. W Polsce zorganizowano pięć konferencji naukowych poświęconych omÓwieniu
wynikÓw badania' wydano teŹ dwie ksiązki oparte na tych wynikach (,,Niepokoje polskie'' w roku
2004 oraz,,W środku Europy?'' w roku 2006). W sumie w Polsce i na świecie ukazało się ponad
700 publikacji' w ktÓrych wykorzystano wyniki badania ESS.

5. Clbecne badanie obejmuje btisko 3000 osÓb w całej Polsce. Jest to prrÓba reprezentat5mna
ludności naszego kraju' czy|i stanowi ,,miniaturę' polskiego społeczefstwa w wieku 15 lat
i więcej.

6. Nazwiska i adresy osÓb uczestni czących w badaniu zostĄ wylosowane z danych
Departamentu Ewidencji Paristwowych i Teleinformatyki w Warszawie (PESEL) w Warszawie.
Pragniemy podkreślić' że losowanie adresÓw osÓb do badan ankietowych, ktÓre prowadzimy'
pozostaje w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych (z dnia 29 sierpnia |997 r.,
opublikowanej w Dzienniku Ustaw Nr l33 poz.883 zpiżniejszymi zmianami).

7. Realizacja omawianego badania ankietowego spełnia wszystkie wymogi Ustawy
o ochronie danych osobowych. azlnacza to, że udzielone podczas badania odpowiedzi
traktowane są jako poufne. Nie będą nikomu udostępniane ani nigdzie publikowane
z podaniem nazmisk lni też i:adnych innych informacji umożliwiających idenĘrfikację
naszych rozmÓwcÓw. odpowiedzi osÓb ankietowanych zostaną opracowane jedynie w formić
zbiorczych zestawieri statystycznych. Po zakoflczęniu badania wszystkie materiaty zautierujące
dane wylosowanych osÓb zostaną zniszczone, aby nie mogĘ być wykorzystane do żadnych
innych celÓw.

8. W Polsce badanie jest realizowane przez ankieterÓw ośrodka Realizacii Badan
locjologicmych InsĘrtufu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dla ankieterÓw naszego
ośrodka realizacja ankiet stanowi pracę, ktÓrą chcą wykonać jak najlepiej. Dlatego im także
za|eĘ na przeprowadzeniu ankiet z wszystkimi wylosowanymi osobami.

Jeszcze raz dziękujemy za zainteresowanie
i liczymy na Pana udział,w badaniu.
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Dyrektor
Instytutu Filozofii i Socjologii

Polskiej Akademii Nauk
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Szanowna Pani,

W koricu września przesłaliśmy Pani list informuj ący, że Inst}tut Filozofii i Socjologii Polskiej
Akademii Nauk realizuje badanię ankietowe, zatytułowane ,,Europejski Sonda'Ź Społeczny''.
ZwrÓciliśmy się rÓwnież z prośbą o udział w tym badaniu.

Udział wsrystkich wylosowanych ostÓ'b ma podstawowe znaczenie dla poprawności vrynikÓw
badania. Jeśli część wylosowanych osÓb nie będzie w nim uczestniczyła, podawane do publicznej
wiadomości wyniki badania nie będą trafnie odzwierciedlać poglądÓw całego społeczeristwa.
Dlatego też ponawiamy naszł goĘcą prośbę o uczestnictwo w badaniu. Udzial w nim jest
jednak dobrowolny.
Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim liście, pragriemy przekazać dokładniejsze informacj e

o naszym wspÓĘracowniku' ktÓry zgłosi się do Pani.

Proponowany termin wizyty ankietera/ankieterki: ... ... .....

Imię i nazwisko ankietęra/ankieterki: ... ... .. . .

Numer legitymacji ankieterskiej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN:

Gdyby chciała się Pani
jego/jej numer telefonu:
w godzinach od ..

wcześniej skontaktowaÓ z naszym ankieterem/ankieterką podajemy
(najlepiej kontaktować się

Podstawowe informacje o badaniu ,,Europejski Sondaz Społeczny'' znajdują się na odwrotnej
stronie tego lisfu. Więcej informacji zamieszczonych jest na stronie intemetowej pod adręsem:
www. ifi span.waw.pL/ES S
Gdyby chciala Pani uzyskać dalsze wyjaśnienia, prosimy o kontakt telefoniczny na koszt
odbiorcy' tzl,. wybierając bezpłatny numer |y222 i prosząc o połączenie
z numerem ę2) 82G96.17. Jest to numer telefonu ośrodka RealizacjiBadail' Socjologicznych
Inst5rtufu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Może Pani rÓwnież skontaktować się
z natni za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając list na adres: orbs@ifispan.waw.pl
Z przyjemnością odpowiemy na Pani pytania.

Z g ry dziękuj emy za izycztiwość i liczymy, że będzie Pani zainteręsowana uczestnictwem
w badaniu

Narodowy Koordynator Proj ektu
,,Europej ski Sondaz Spoteczny"

fr
Profw

p'rh

Prof. dr hab. Paweł B. Sztabiris

UWAGA: Jeśli ma Pani ponizej l8 lat, bardzo prosimy o pokazanie tego listu rodzicom.



Informacja o badaniu ,,Europejski Sondaż Społeczny,,.

l. ,,Europejski Sonda:z Społeczny,, na|eĘ do najwazniejszych przedsięwzięÓ badawczych
w dziedzinie nauk społecmych w Europie. W roku 2005 został on uhonorowany
Nagrodą Kartezjlsza, przlznaną przez Komisję Europej ską. Jest to najważniejsza europejska
nagroda w dziedzinie nauki.

2. W badaniu ,,Europejski SondaŹ Społec zny,' bierze udział 30 krajÓw. Celem badania jest
porÓwnanie opinii mieszkafrcÓw tych krajÓw o rÓimych sprawach, wużnych dla Polski i całej
Europy.
3. Badanie prowadzone jest po raz szśtsĘ. Z pełnymi wynikami badania ,,Europejski Sondaż
Społeczny' z |at 2002, 2004, 2006, 2008 i 2010 może zapozlać się kaźda osoba
zdnteresowana tym' jak zmieniaĘ się opinie PolakrÓw w r żnych ważnych sprawach. Wyniki
dostępne są nieodpłatnie na stronie intemetowej www.ifispan.waw.pl,/ESS (wyniki dla Polski)
olaz www.europeansocialsurvey.org (dane dla wszystkich krajÓw uczestniczących w badaniu).

4. Wyniki badania ,,Europejski Sondaż Społeczny,, budzą duże zainteresowanie w Polsce i na
świecie. Skorzystało z nich doĘd ponad 47 000 osÓb z 224 Ł'raj6w, w tym blisko 3500 osÓb
z Aaszego kraju. W Polsce zorganizowano pięć konferencji naukowych poświęconych omÓwieniu
wynikÓw badania, wydano też dwie ksiązki oparte na tych wynikach (,,Niepokoje polskie'' w roku
2004 oraz,'W środku Europy?'' w roku 2006). W sumie w Polsce i na świecie vkazało się ponad
700 publikacji' w ktÓrych wykorzystano wyniki badania ESS.
5. obecne badanie obejmuje blisko 3000 osÓb w całej Polsce. Jert to pr ba reprezentat5twna
|udności naszego kraju' czyli stanowi ,ominiaturę' po|skiego społeczeóstwa w wieku 15 lat
i więcej.

6. Nazwiska i adresy osÓb uczestni czących w badaniu zostĄ wylosowane z danych
Departamentu Ewidencji Paristwowych i Teleinformatyki w Warszawie (PESEL) w Warszawie.
Pragniemy podkreślić, że losowanie adresÓw osÓb do badan ankietolvych, ktÓre prowadzimy,
pozostaje w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych (z dnia 29 sierpnia |997 t.,
opublikowanej w Dzienniku Ustaw Nr |33 poz.883 zp źniejszymi zmianami).

7. Realizacj1 omawianego badania ankietowego spełnia wszystkie rrymogi Ustawy
o ochronie danych osobowych. oznacza to, że udzielone podczas badania odpowiedzi
tralitowane są jako poufne. Nie będą nikomu udostępniane ani nigdzie pub|ikowane
z podłliem nazwisk lni też ż:a.dnyc-h innych informacji umoż|iwiających idenĘdikację
naszych rozmÓwctÓw. odpowiedzi osÓb ankietowanych zostaną opracowane jedynie w formi!
zbiorczych zestawiełi statystycmych. Po zako czeniu badania wszystkie materiĄ zawierające
dane wylosowanych osÓb zostaną zniszczone, aby nie mogĘ być wykorzystane do żadnych
innych celÓw.

8. W Polsce badanie jest realizowane przez ankieterÓw ośrodka Realizacj i Badan
locjologicmych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dla ankieterÓw naszego
ośrodka rea|izacja ankiet stanowi pracę, ktÓrą chcą wykonać jak najlepiej. Dlatego im także
zaleiy na przeprowadzeniu arkiet z wszystkimi wylosowanymi osobami.

Jeszcze raz dziękujemy za zainteresowanie
i liczymy na Pani udzia\w badaniu.
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