ff*Ęursffjskl
b,- bSnfiAE

POLSKA AKADEMIA I{AT]K

INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII
UL. Nowy ŚwIAT 72
OO.33O WARSZAWA

SpdecEny

Warszawa,

kwiecie 2015.

Szanowny Panie,

i

Socjologii Polskiej Akadęmii Nauk rea|izuje badanie ankietowe,
za$ułowane ,,Europejski Sondaz Społeczny'' (ESS). Jest to jedno z najwazniejszych
przedsięwzięć badawczych w Europie, w ktÓrym uczestniczą 22 kraje. Jego celem jest
Inst5rtut

Filozofii

porÓwnanie opinii ich mieszkaricÓw w r1źmych sprawach, waznych dla wszystkich społeczeristw
europejskich. Badanię ESS jest prowadzonę co dwa lata, począwszy od roku 2002. Pozwala to
obserwow ać, jak zmieniĄąsię opinie tych społeczęristw.
W każdym kraju do badania wylosowanych zostało kilka tysięcy osÓb, ktÓre stanowią
Polsce, do stworzęnia takiej reprezentacji,
reprezentatywną prÓbę całej ludności.
wykorzystaliśmy dane Departamentu Spraw obywatelskich w Warszawie (PESEL).
W kwietniu lub w maju 2015 roku zgłosi się do Pana nasz wspÓłpracownik _ ankieterka
prośbą udział. w tym badaniu. Imię nazwisko ankietera/ankięterki
lub ankieter
oraz proponowany termin wizyĘ podamy Panu w następnym naszym liście.
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o
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gorącą prośbąo życz|iwe przyjęcie ankietera/ankieterki
i wyrażenie zgody na udział w naszym badaniu. Dla większości ludzi jest to interesujące i miłe
doświadczenie. Ankieta dotyczy wielu rlznychtematÓw i Żadnawiedza specjalistyczna ani iadne
szczegÓInę informacje nie sąpotrzebne, aby odpowiedzieć na zawartę w niej pytania. Chodzi nam
o pozrranie opinii społeczeristwa na rÓŻne sprawy.
Jedno z pytafi,,Europejskiego Sondazu Społecznego'', ktÓre zadawane było w poprzednich
Iatach, doĘczyło poczucia bezpieczeristwa. Jak Pan sądzi, ilu mieszkaricÓw Polski czuje się
bezpiecznie w okolicy swojego miejsca zarrireszkartia? Jeślichciałby Pan sprawdzić, jak jest
NAPRAWDĘ, proszę spojrzeć na załączoną do listu kartkę z wykresem. Na stronie 2 pokazano,
jak kształtują się opinie PolakÓw na ten temat na tle mieszkaricÓw wybranych krajÓw
europejskich (na podstawie wynikÓw badania ESS z roku 2012).
Podstawowe informacje dotyczącebadania,,Europejski Sondaz Społeczny,, znajdują się na
odwrotnej stronie tego listu. Więcej informacji zarieszczonych jest na stronie internetowej:

Zwracamy się do Pana

www. ifi

sp

an.waw.pllEuropej ski S ondaz Społeczny

Gdyby chciał Pan uryskać dalsze wyjaśnieniao prosimy o kontakt telefoniczny na
koszt odbiorcy, tzn. wybierając bezpłatny numer 19222 i prosząc o połączenie
z numerem Q2) 826.96.17. Jest to numer telefonu ośrodka Realizacji Badan Socjologicrurych
InsĘtutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Mozę Pan rÓwnież skontaktować się
znarri za pomocąpoctty elęktronicznej, wysyłając list na adres: orbs@ifispan.waw.p1
Z przyjemnoŚcią odpowiemy na Pana pytania.
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Ęczliwośći liczymy, ie będzie Pan zatnteresowany uczęstrictwem
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UWAGA: Jeślima Pan poniżej 18 lat, bardzo prosimy

o pokazanie tego lisfu rodzicom.

Informacja o badaniu ooEuropejski Sondaż Społecznyoo
1.

2.

,,Europejski Sondaż Społeczny'' (ESS) na|eżry do najważniejszych przedsięwzięć badawczych w
Europie. W roku 2005 został on uhonorowany NagrodąKartezjusza, przyznanąprzęz Komisję
Europejską. Jest to nĄwaŻniejsza europejska nagroda w dziedzinie nauki. W roku 2013 Komisja
Europejska włączyła,,Europejski Sondai Społeczny'' do europejskiej infrastruktury badawczej
uznĄąc, ze jest to jedno znajwaŻniejszych międzynarodowych przedsięwzięćbadawczych.

W roku 2014 polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego włączyło,,Europejski Sondaz
Społeczny,' do tzw. Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. obejmuje ona 53
przedsięwzięcia badawczę ze wszystkich dziedzin nauki, ktÓre są szczęgÓlnie doniosłe dla
naszego kraju.

3.

obecne badanie prowadzone jest po raz siÓdmy. Z pełnymi wynikami badania ,,Europejski
Sondaż Społeczny,, z |at 2002, 2004, 2a06,2008' 2010 i 2012 może zapoznać się każda osoba
zainteresowana tym' jak zmieniaĘ się opinie PolakÓw doĘczące rÓżnych ważnych spraw.
Wyniki dostępne są nieodpłatnię na stronie internetowej www.ifispan.waw.pllESS (wyniki dla
Polski) oraz www.europeansocialsurvey.org (dane dla wszystkich krajÓw uczestniczących
w badaniu).

4.

5.

6.

Wyniki badania ,,Europejski Sondaz Społeczny,, budzą duŻę zainteresowanie w Polscę i na
świecie.Skorzystało z nich dotąd ponad 77 957 osÓb z 235 IłĄ6w, w tym 3519 osÓb z naszego
kraju. Są to głÓwnie naukowcy, studenci' pracownicy administracji centralnej i lokalnej oraz
osoby prywatne. w Polsce zorganizowano sześćkonferencji naukowych poświęconych
prezentacji wynikÓw badania, a takŻe zostaĘ wydane ftzy ksiąŻki oparte na tych wynikach
(,,Niepokoje polskie'' w roku 2004,,,W środkuEuropy?'' w roku 2006 oraz ,,Polska _ Europa.
Wyniki Europejskiego Sondazu Społecznego 200|.2012,,). Czwarta ksiązka, zatytlilowana
,,Nadzieje i niepokoj e,,, ukaŻe się w połowie 2015 roku. W sumię w Polscę i na świecievkazało
się ponad 3000 publikacji _ książek i aĘkułÓw - w ktÓrych wykorzystano wyniki badania ESS.
Wybrane wyniki ESS byĘ takźrc prezentowane w czołowych polskich dziennikach oraz
dyskutowane w radio. W ten sposÓb mogło zapoznać się z nimi całe nasze społeczefistwo.
Losowanie adresÓw osÓb do badari ankietowych, ktÓre prowadzimy, pozostaj e w zgodzie z
Ustawą o ochronie danych osobowych (z dnia 29 sierpnia 1997 r., opublikowanej wDzienniku
Ustaw Nr 133 poz. 883 zpÓżniejszymi zmianami).

Realizacja omawianego badania ankietowego spełnia wsrystkie wymogi Ustawy
o ochronie danych osobowych. oznacza to, że udzielone podczas badania odpowiedzi
traktowane są jako poufne. Nie będą nikomu udostępniane, ani nigdzie publikowane z
podaniem nazrvisk ani też, żadnych innych informacji umożliwiających idenĘfikację

nasrych rozmÓwcÓw. odpowiedzi osÓb ankietowanych zostaną opracowane jedynie w formie
zbiorczych zestawie statystycznych. Po zakofrczęniu badania wszystkie mateiaĘ zawierujące
dane wylosowanych osÓb zostaną zniszczone, aby nie mogły być wykorzystane do zadnych
innych cęlÓw.

'tr.

8.

Podstawową sprawą dla poprawności wynikÓw badania jest zgoda na udział w nim
wszystkich wylosowanych osÓb. Jeśliczęśćwylosowanych osÓb nie weźmie udziału w badaniu,
ich poglądy nie zostaną uwidocznionę. W ręzultacie podawanę do publicznej wiadomości wyniki
badania nie będątrafnie odzwierciedlać poglądÓw całego społecze stwa.
Udział w badaniu jest dobrowolny.

Jeszcze raz dziękujemy za zainteresovyanie
i liczymy na Pana udział w badaniu
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Szanowny Panie,

W początkach kwietnia przesłaliśmyPanu list informujący o badaniu ankietowym ,,Europejski
Sondaz Społeczny'', prowadzonym przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akadęmii Nauk.

ZwrÓci|iśmy się rÓwnieżzzprośbąoudział' w tym badaniu.

Udział wsrystkich wylosowanych osÓb ma podstawowe znaczenie dla poprawności wynikÓw
badania. Jeśliczęśćwylosowanych osÓb nie będzie w nim uczestnicryła, podawane do publicznej
wiadomości wyniki badania (w formie zestawieri statystycznych) nie będą trafnie odzwięrciedlać
poglądÓw całego społeczeristwa. Dlatego też ponawiamy naszą gorącą prośbęo uczestnictwo
w badaniu. Udział w nim jest jednak dobrowolny.
Zgodnie z zapowiedzią zawartą w poprzednim liścię,pragniemy przekazać dokładniejsze
informacje o naszym wspÓłpracowniku, ktÓry zgłosi się do Pana.

Proponowany termin wizyty ankieterki/ankietera: .....
Imię i nazwisko ankietęrkilatkietera: .....

Numer legitymacji ankięterskiej Inst5rtutu Filozofii i Socjologii PAN:
Gdyby chciał się Pan wcześniej skontaktować znaszym ankieteręm/ankieterką podajemy jejljego
(najlepiej kontaktować się w godzinach
numer
..
.....).

tęlefonu:
do.
od...

Podstawowę informacje o badaniu,,Europejski Sondaż Społeczny', znajdująsię na odwrotnej
stronie tego listu. Więcej informacji zamięszczonych jest na stronię intęrnętowej pod adresem:
www. ifi span.waw.p1/Europej ski S ondaż Społeczny.
Gdyby chciał Pan uzyskać dalsze wyjaśnieniao prosimy o kontakt telefoniczny na koszt
połączenie
prosząc
odbiorcy, tzn. wybierając bezpłatny numer 1'9222
z numerem Q2) 826.96-17. Jest to numer telefonu ośrodkaRealizacji Badan Socjologicznych
Inst5rtutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akadęmii Nauk. Moze Pan rÓwnięz skontaktować się
z narri za pomocąpoazty elektronicznej, wysyłając list na adres: orbs@ifispan.waw.p1
Z przyjemnością odpowiemy na Pana pytania.
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o pokazanie tego listu rodzicom.

Informacja o badaniu ,,Europejski Sondaż Społeczny''
1. ,,Europejski Sondaz Społeczl|y,, naleŻy do najwuŻniejszych przedsięwzięć badawczych w
Europie. W roku 2005 został' on uhonorowany NagrodąKartezjllsza, ptzyznar|ąptzez Komisję
Europejską. Jest to najwaŻniejsza europejska nagroda w dziedzinie nauki. W roku 2013 Komisja
Europejska włączyła,,Europejski Sondai Społ'eczny'' do europejskiej infrastruktury badawczej
uznając, ze jest to jedno znajwuiniejszych międzynarodowych przedsięwzięćbadawczych.
2, w roku 2014 polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wł'ączyło ,,Europejski
Sondaz Społeczny,, do tzw. Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. obejmuje ona 53
przedsięwzięcia badawczę ze wszystkich dziedzin nauki, które są szczególnie doniosłę dla
naszego kraju.

3. W badaniu ,,Europejski Sondaz Społeczny'' biorą udział' 23 kraje. Celem badania

porównanie opinii mieszkańców tych krajów o róznych sprawach, wuŻnych dla Polski
Europy.

i

jest
całej

4. Badanie prowadzone jest po raz siódmy. Z pełnymi wynikami badania ,,Europejski
Sondaż Społeczny,, z lat 2002, 2004, 2006,2008' 2010 i 2012 może zapoznać się każda osoba
zainteresowana tym, jak zmieniaĘ się opinie Polaków w różnych ważnych sprawach. Wyniki
te dostępne są nieodpłatnie na stronię internetowej www.ifiSpan.waw.pl/ESS (wyniki dla Polski)
oraz www.europeansocialsurvey.org

(dane dla wszystkich krajów uczęstniczących w badaniu).

5. Wyniki badania ,,Europejski Sondaż Społeczny', budzą duie zainteresowanie w Polsce i na
Świecie. Skorzystało znich dotąd 77 957 osób z 235I<rEów, w tym 3519 osób znaszego kraju. Są
to głównie naukowcy, studenci, pracownicy administracji centralnej i lokalnej oraz osoby
prywatne. W Polsce zorganizowano sześćkonferencji naukowych poświęconych omówięniu
wyników badania, wydano tei trzy ksiązki oparte na tych wynikach, & W tym roku ukaze się
czwarta. W sumie w Polscę i na świecie ukazało się ponad 3000 publikacji, w których
wykorzystano wyniki badania ESS.
6. obecne badanie obejmuje blisko 3000 osób w całej Polsce. Jest to próba reprezentatywna

ludnościnaszego kraju, czyli stanowi ,,miniaturę'' polskiego społeczeństwa w wieku 15 lat
i więcej.

uczęstniczących w badaniu zostaĘ wylosowane z danych
Departamentu Spraw obywatelskich (PESEL) w Warszawie. Pragniemy podkreślić,zę losowanie
adręsów osób do badafi ankietowych, które prowadzimy, pozostaje w zgodzie z Ustawą o
ochronie danych osobowych (z dnia 29 sierpnia 1997 r., opublikowanej w Dzienniku Ustaw Nr
I33 poz.883 z późniejszymi zmianami).

7. Nazwiska i adresy osób

8. Realizacja

omawianego badania ankietowego spełnia wszystkie wymogi Ustawy

o ochronie danych osobowych. oznacza to, że udzielone podczas badania odpowiedzi
traktowane są jako poufne. Nie będą nikomu udostępniane ani nigdzie publikowane

z podaniem nazrvisk ani też żadnych innych informacji umożliwiających idenĘfikację
naszych rozmówców. odpowiedzi osób ankietowanych zostaną opracowane jedynie w formię
zbiorczych zestawień staĘstycznych. Po zakończeniu badania wszystkie materiĄ zawierające
dane wylosowanych osób zostaną zniszczoflę, aby nie mogty być wykorzystane do żadnych
innych cęlów.

9. w Polsce

jest

realizowanę przęz ankietęrów ośrodkaRealizacji Badań
Socjologicznych Inst5rtutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dla ankieterów naszego
ośrodkareaIizacja ankięt stanowi pracę, którą chcą wykonać jak najlepiej. Dlatego im takżę
za|eĘ na przeprowadzęniu ankiet ze wszystkimi wylosowanymi osobami.

badanię

Jeszcze raz dziękujemy za zainteresowanie
i liczymy na Pana udział w badaniu.
(
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Warszawa, lipiec 2015

Szanowny Panie,
Zwracam się do Pana w związku z prowadzonym przez nas badaniem „Europejski
Sondaż Społeczny”. Jest Pan jedną z osób, które ze względu na brak czasu lub z innych
przyczyn, nie wzięły w nim dotąd udziału.
Byłbym wdzięczny, gdyby zechciał Pan ponownie rozważyć sprawę swojego
uczestnictwa w badaniu „Europejski Sondaż Społeczny”: czy byłby Pan gotowy
bezinteresownie poświęcić około godzinę na rozmowę z naszym ankieterem? Każda
zrealizowana ankieta jest dla nas bardzo ważna, gdyż podnosi rzetelność wyników całego
badania.
Kilka tysięcy mieszkańców naszego kraju poświęciło bezinteresownie swój czas na
udział w tym badaniu w przekonaniu, że jego wyniki będą trafnie obrazować opinie całego
społeczeństwa. Nie chciałbym zawieść ich zaufania.
Gdyby zechciał Pan poświęcić swój czas na udział w badaniu „Europejski Sondaż
Społeczny”, nasz ankieter wkrótce skontaktuje się z Panem.
Jeśli jednak zdecydowanie nie chce lub nie może Pan uczestniczyć w tym badaniu,
proszę o kontakt z nami (nasze dane zamieszczone są na odwrotnej stronie tego listu).
Ponieważ badanie jest realizowane ze środków publicznych, nie mogę ich marnować na
przejazdy ankieterów do osób, z którymi nie będzie można zrealizować ankiety.
Z góry dziękuję, jeśli zdecyduje się Pan bezinteresownie poświęcić swój czas na udział
w prowadzonym przez nas badaniu.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Paweł B. Sztabiński
Narodowy Koordynator programu
„Europejski Sondaż Społeczny”

UWAGA: Jeśli ma Pan poniżej 18 lat, bardzo proszę o pokazanie tego listu rodzicom.

Gdyby chciał Pan porozumieć się w sprawie badania, bardzo proszę o kontakt telefoniczny
(na nasz koszt) z panią Anną Gumbrycht lub panią Dorotą Laskowską z Ośrodka Realizacji
Badań Socjologicznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W tym celu
proszę wybrać bezpłatny numer 19222 i poprosić o połączenie z numerem (22) 826-96-17.
Może się Pan również skontaktować z nami za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na
adres: orbs@ifispan.waw.pl
Dodatkowe informacje o badaniu „Europejski Sondaż Społeczny”, a także jego wyniki
z lat 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 i 2012 może Pan znaleźć na stronie internetowej
www.ifispan.waw.pl zakładka ESS. Bardziej szczegółowe informacje o projekcie (w jęz.
angielskim) wraz z wynikami dla wszystkich krajów w nim uczestniczących, znajdują się na
stronie www.europeansocialsurvey.org

POLSKA AKADEMIA NAUK
INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII

Czy czujemy się szczęśliwi?
Jak Pani/Pan sądzi, jak wielu mieszkańców Polski uważa, że są szczęśliwi?

Czy szczęśliwi czują się:
WSZYSCY ? 100%
WIĘKSZOŚĆ ? 75%

OKOŁO POŁOWY ? 50%
MNIEJ NIŻ POŁOWA ? 25%
TYLKO NIEWIELU ?

0%

Ilu mieszkańców Polski NAPRAWDĘ uważa się za szczęśliwych?
Proszę spojrzeć na zamieszczone na odwrotnej stronie wyniki badania
„Europejski Sondaż Społeczny” w Polsce.
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POLSKA AKADEMIA NAUK
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EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY
Wyniki badania 2002-2012 w Polsce

Czy czujemy się szczęśliwi?
Wykres przedstawia odsetek (%) osób, które w poszczególnych latach uznały, że są szczęśliwe.

64%


78%

80%

79%

2008

2010

2012

W roku 2012 blisko 4 na 5
mieszkańców Polski (79,1%)
stwierdziło, że czują się szczęśliwi.

rok badania:


68%

74%

2002

2004

2006

10 lat wcześniej (w 2002 roku) szczęśliwych było nieco ponad 3 na 5 Polaków (63,9%).

Treść pytania: Biorąc wszystko pod uwagę, na ile czuje się P. szczęśliwy/-a? Odpowiedzi wskazywano na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza, że jest się bardzo
nieszczęśliwym a 10, że bardzo szczęśliwym. Na wykresie przedstawiono odsetek (%) osób, które wskazały punkty 6 do 10 - uznając, że są w różnym stopniu
szczęśliwe.
Badanie Europejski Sondaż Społeczny (ESS, European Social Survey) jest prowadzone począwszy od 2002 roku. W Polsce badanie jest realizowane przez
Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Do każdej z rund losowana jest ogólnopolska reprezentatywna
próba licząca około trzy tysiące osób w wieku 15 lat i więcej.
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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Czy czujemy się bezpiecznie w najbliższej okolicy?
Jak Pani/Pan uważa, w których krajach europejskich ludzie
czują się bezpiecznie wieczorem w najbliższej okolicy swojego domu?

Czy:






w Bułgarii?
w Czechach?
w Finlandii?
w Irlandii?
w Niemczech?

 w Norwegii?








w Polsce?
w Rosji?
w Szwajcarii?
w Szwecji?
na Węgrzech?
w Wielkiej Brytanii?

Aby zobaczyć, w których krajach europejskich NAPRAWDĘ poczucie zagrożenia
przestępczością jest najmniejsze i największe, proszę spojrzeć na zamieszczone
na odwrotnej stronie wyniki badania „Europejski Sondaż Społeczny”.
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EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY
Wyniki badania 2012

Czy czujemy się bezpiecznie w najbliższej okolicy?
Wykres przedstawia odsetek (%) osób, które w poszczególnych krajach czują się bezpiecznie.

Bułgaria




Rosja

Czechy

Węgry

Wielka
Brytania

Niemcy

Irlandia

Polska

Szwajcaria Szwecja Norwegia Finlandia

W Finlandii niemal wszyscy mieszkańcy (92%) czują się bezpiecznie wieczorem w okolicy domu.
Podobnie jest w Norwegii – 9 na 10 jej mieszkańców czuje się bezpiecznie (90%). Niewiele mniej
ludzi czuje się bezpiecznie w Szwecji (86%), Szwajcarii (84%), A TAKŻE W POLSCE (84%).
W 2002 roku bezpiecznie czuło się zaledwie 69% mieszkańców Polski.
Najmniej bezpiecznie czują się mieszkańcy Bułgarii i Rosji.

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? Na wykresie przedstawiono odsetek (%) osób, które czują
się całkowicie bezpiecznie lub bezpiecznie.
Badanie Europejski Sondaż Społeczny (ESS, European Social Survey) Runda 6 przeprowadzono w roku 2012. W Polsce badanie zostało zrealizowane przez
Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych IFiS PAN na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1898 osób w wieku 15 lat i więcej.
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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