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Warszawa, listopad 2016. 

 

Szanowna Pani, 

 

Zwracamy się do Pani z prośbą o udział w badaniu ankietowym „Europejski Sondaż Społeczny” 

(ESS). Jest to jedno z najważniejszych przedsięwzięć badawczych w Europie. Służy ono 

porównaniu opinii mieszkańców krajów europejskich w różnych sprawach, dotyczących nas 

wszystkich. Dlatego żadna wiedza specjalistyczna nie jest potrzebna, aby odpowiedzieć na 

zawarte w ankiecie pytania.  

 

W każdym kraju do badania wylosowanych zostało kilka tysięcy osób, które stanowią 

reprezentatywną próbę całej ludności. W Polsce próbę do tego badania wylosował Departament 

Ewidencji Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji w Warszawie (PESEL).  

 

W listopadzie lub grudniu 2016 roku zgłosi się do Pani nasz współpracownik – ankieterka 

lub ankieter. Zwracamy się do Pani z gorącą prośbą o życzliwe jej/jego przyjęcie 

i poświęcenie czasu na udział w tym badaniu. Imię i nazwisko ankietera/ankieterki 

oraz proponowany termin wizyty podamy Pani w następnym liście.  

Dla wszystkich wylosowanych osób przewidzieliśmy drobną pamiątkę: kalendarz ścienny. 
 

Podstawowe informacje dotyczące badania znajdują się na odwrotnej stronie tego listu. Gdyby 

chciała Pani uzyskać dalsze wyjaśnienia, prosimy o kontakt telefoniczny na koszt odbiorcy, 
tzn. wybierając bezpłatny numer 19222 i prosząc o połączenie z numerem 22 826 96 17. Jest 

to numer telefonu Ośrodka Realizacji Badań Socjologicznych Instytutu Filozofii i Socjologii 

Polskiej Akademii Nauk. Może Pani również skontaktować się z nami za pomocą poczty 

elektronicznej, wysyłając list na adres: orbs@ifispan.waw.pl  

 

Z przyjemnością odpowiemy na Pani pytania.  

 

Z góry dziękujemy za życzliwe potraktowanie naszej prośby i liczymy, że zgodzi się Pani 

poświęcić czas na uczestnictwo w badaniu. 
 

 
 

W Europejskim Sondażu Społecznym w 2015 roku zadawano m.in. pytanie dotyczące zgody 

na osiedlanie się imigrantów. Jak Pani sądzi, ilu mieszkańców Polski zgadza się na przyjazd 

i zamieszkanie w naszym kraju dużej liczby ludzi innej rasy lub grupy etnicznej? Jeśli 

interesuje Panią, jakie są opinie na ten temat mieszkańców Polski na tle wybranych krajów 

europejskich, proszę spojrzeć na załączoną kartkę z wykresem.  

 

UWAGA: Jeśli ma Pani poniżej 18 lat, bardzo prosimy o pokazanie tego listu rodzicom. 



 

 

Informacja o badaniu „Europejski Sondaż Społeczny” 
 

1. „Europejski Sondaż Społeczny” (ESS) należy do najważniejszych przedsięwzięć badawczych 
w Europie. W roku 2005 został on wyróżniony Nagrodą Kartezjusza, przyznaną przez Komisję 
Europejską. Jest to najważniejsza europejska nagroda w dziedzinie nauki.  

 
2. W roku 2014 polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego włączyło „Europejski Sondaż 

Społeczny” do tzw. Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Obejmuje ona 53 
przedsięwzięcia badawcze ze wszystkich dziedzin nauki, które mają szczególnie doniosłe znaczenie 
dla naszego kraju. 

 
3. Obecne badanie prowadzone jest po raz ósmy. Każdorazowo uczestniczy w nim od ponad 20 do 30 

krajów. 
 
4. Z pełnymi wynikami badania „Europejski Sondaż Społeczny” z lat 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 

2012 i 2015 może zapoznać się każda osoba zainteresowana tym, jak zmieniały się opinie 
Polaków i mieszkańców innych krajów europejskich w ważnych dla nas sprawach. Wyniki te 
dostępne są na stronie internetowej www.ifispan.pl, w zakładce Badania/Projekty 
badawcze/Europejski Sondaż Społeczny/wyniki ESS/Przeglądarka.  

 
5. Wyniki badania „Europejski Sondaż Społeczny” budzą duże zainteresowanie. Skorzystało z nich 

dotąd ponad 90 000 osób z 237 krajów. W sumie ukazało się ponad 3000 publikacji – książek 
i artykułów – w których wykorzystano wyniki badania. 

 

6. W Polsce z wyników „Europejskiego Sondażu Społecznego” skorzystało dotąd blisko 5000 osób, co 

lokuje  nasz kraj na ósmej pozycji na świecie. Są to głównie naukowcy, studenci, pracownicy 

administracji centralnej i lokalnej oraz osoby prywatne. Zorganizowano siedem konferencji 

naukowych poświęconych prezentacji wyników badania, a także zostało wydanych wiele książek, 

opartych na tych wynikach. Dwie z tych książek dostępne są na stronie projektu: www.ifispan.pl, 

w zakładce Badania/Projekty badawcze/Europejski Sondaż Społeczny/wyniki ESS. Wybrane wyniki 

ESS były także prezentowane w czołowych polskich dziennikach oraz dyskutowane w radio. 

W ten sposób mogło zapoznać się z nimi całe nasze społeczeństwo. 

 

7. Więcej informacji o projekcie Europejski Sondaż Społeczny znajduje się na stronie internetowej: 

www.ifispan.pl w zakładce Badania/Projekty badawcze/Europejski Sondaż Społeczny. 

 
8. Realizacja omawianego badania ankietowego spełnia wszystkie wymogi Ustawy (z dnia 29 

sierpnia 1997 r., opublikowanej w Dzienniku Ustaw Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). 
Oznacza to, że udzielone podczas badania odpowiedzi traktowane są jako poufne. Nie będą 
nikomu udostępniane, ani nigdzie publikowane z podaniem nazwisk ani też żadnych innych 
informacji umożliwiających identyfikację naszych rozmówców. Odpowiedzi osób ankietowanych 
zostaną opracowane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych. Po zakończeniu badania 
wszystkie materiały zawierające dane wylosowanych osób zostaną zniszczone, aby nie mogły być 
wykorzystane do żadnych innych celów. 

 
9. Podstawową sprawą dla poprawności wyników badania jest zgoda na udział w nim wszystkich 

wylosowanych osób. Jeśli część wylosowanych osób nie weźmie udziału w badaniu, ich poglądy nie 
zostaną uwidocznione. W rezultacie podawane do publicznej wiadomości wyniki badania nie będą 
trafnie odzwierciedlać poglądów całego społeczeństwa. Jednakże udział w badaniu jest dobrowolny.  

 

 

Jeszcze raz dziękujemy za zainteresowanie  
i liczymy na Pani udział w badaniu 

http://www.ifispan.pl/
http://www.ifispan.pl/
http://www.ifispan.pl/


 

 

 

 

POLSKA AKADEMIA NAUK 

INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa 
 

 

 
Warszawa, listopad/grudzień 2016 

 
Szanowna Pani, 
 

W początku listopada przesłaliśmy Pani list informujący o badaniu ankietowym „Europejski 
Sondaż Społeczny”, prowadzonym przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. 
Zwróciliśmy się również z prośbą o udział w tym badaniu.  

Udział wszystkich wylosowanych osób ma podstawowe znaczenie dla poprawności wyników 
badania. Jeśli część wylosowanych osób nie będzie w nim uczestniczyła, podawane do 
publicznej wiadomości wyniki badania (w formie zestawień statystycznych) nie będą trafnie 
odzwierciedlać poglądów całego społeczeństwa. Dlatego też ponawiamy naszą gorącą prośbę 
o uczestnictwo w badaniu. Udział w nim jest jednak dobrowolny.  

Dla wszystkich wylosowanych osób przewidzieliśmy drobną pamiątkę: kalendarz ścienny. 

Zgodnie z zapowiedzią zawartą w poprzednim liście, pragniemy przekazać dokładniejsze 

informacje o naszym współpracowniku, który zgłosi się do Pani.  

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

Imię i nazwisko ankieterki/ankietera: ………………………………………………………….. 

Numer legitymacji ankieterskiej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN: ……………………….. 

Gdyby chciała się Pani wcześniej skontaktować z naszym ankieterem/ankieterką, podajemy 

jej/jego numer telefonu: ………………………………………….. (najlepiej kontaktować się 

w godzinach od ………… do ………….). 

 

Podstawowe informacje o badaniu „Europejski Sondaż Społeczny” znajdują się na odwrotnej 

stronie tego listu. Więcej informacji zamieszczonych jest na stronie internetowej pod adresem: 

www.ifispan.pl w zakładce Badania/Projekty badawcze/Europejski Sondaż Społeczny. 

 

Gdyby chciała Pani uzyskać dalsze wyjaśnienia, prosimy o kontakt telefoniczny na koszt 

odbiorcy, tzn. wybierając bezpłatny numer 19222 i prosząc o połączenie z numerem 22 826 

96 17. Jest to numer telefonu Ośrodka Realizacji Badań Socjologicznych Instytutu Filozofii i 

Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Może Pani również skontaktować się z nami za pomocą 

poczty elektronicznej, wysyłając list na adres: orbs@ifispan.waw.pl  

Z przyjemnością odpowiemy na Pani pytania.  

 

Z góry dziękujemy za życzliwość i liczymy, że będzie Pani zainteresowana uczestnictwem 

w badaniu. 

 

 
 

 
 
 

UWAGA: Jeśli ma Pani poniżej 18 lat, bardzo prosimy o pokazanie tego listu rodzicom. 



 

Informacja o badaniu „Europejski Sondaż Społeczny” 
 

1. „Europejski Sondaż Społeczny” (ESS) należy do najważniejszych przedsięwzięć 
badawczych w  Europie. W roku 2005 został on wyróżniony Nagrodą Kartezjusza, 
przyznaną przez Komisję Europejską. Jest to najważniejsza europejska nagroda 
w dziedzinie nauki.  

 
2. W roku 2014 polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego włączyło „Europejski 

Sondaż Społeczny” do tzw. Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Obejmuje 
ona 53 przedsięwzięcia badawcze ze wszystkich dziedzin nauki, które mają szczególnie 
doniosłe znaczenie dla naszego kraju. 

 
3. Obecne badanie prowadzone jest po raz ósmy. Każdorazowo uczestniczy w nim od ponad 

20 do 30 krajów. 
 
4. Z pełnymi wynikami badania „Europejski Sondaż Społeczny” z lat 2002, 2004, 2006, 

2008, 2010, 2012 i 2015 może zapoznać się każda osoba zainteresowana tym, jak 
zmieniały się opinie Polaków i mieszkańców innych krajów europejskich w ważnych dla 
nas sprawach. Wyniki te dostępne są na stronie internetowej www.ifispan.pl, w zakładce 
Badania/Projekty badawcze/Europejski Sondaż Społeczny/wyniki ESS/Przeglądarka.  

 
5. Wyniki badania „Europejski Sondaż Społeczny” budzą duże zainteresowanie. Skorzystało 

z nich dotąd ponad 90 000 osób z 237 krajów. W sumie ukazało się ponad 3000 publikacji – 
książek i artykułów – w których wykorzystano wyniki badania 

 
6. W Polsce z wyników „Europejskiego Sondażu Społecznego” skorzystało dotąd blisko 5000 

osób, co lokuje  nasz kraj na ósmej pozycji na świecie. Są to głównie naukowcy, studenci, 
pracownicy administracji centralnej i lokalnej oraz osoby prywatne. Zorganizowano siedem 
konferencji naukowych poświęconych prezentacji wyników badania, a także zostało 
wydanych wiele książek, opartych na tych wynikach. Dwie z tych książek dostępne są na 
stronie projektu: www.ifispan.pl, w zakładce Badania/Projekty badawcze/Europejski 
Sondaż Społeczny/wyniki ESS. Wybrane wyniki ESS były także prezentowane w 
czołowych polskich dziennikach oraz dyskutowane w radio. W ten sposób mogło 
zapoznać się z nimi całe nasze społeczeństwo. 

 
7. Realizacja omawianego badania ankietowego spełnia wszystkie wymogi Ustawy o 

ochronie danych osobowych (z dnia 29 sierpnia 1997 r., opublikowanej w Dzienniku 
Ustaw Nr 133 poz. 883, z późniejszymi zmianami). Oznacza to, że udzielone podczas 
badania odpowiedzi traktowane są jako poufne. Nie będą nikomu udostępniane, ani 
nigdzie publikowane z podaniem nazwisk ani też żadnych innych informacji 
umożliwiających identyfikację naszych rozmówców. Odpowiedzi osób ankietowanych 
zostaną opracowane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych. Po zakończeniu 
badania wszystkie materiały zawierające dane wylosowanych osób zostaną zniszczone, aby 
nie mogły być wykorzystane do żadnych innych celów. 

 
8. Podstawową sprawą dla poprawności wyników badania jest zgoda na udział w nim 

wszystkich wylosowanych osób. Jeśli część wylosowanych osób nie weźmie udziału 
w badaniu, ich poglądy nie zostaną uwidocznione. W rezultacie podawane do publicznej 
wiadomości wyniki badania nie będą trafnie odzwierciedlać poglądów całego 
społeczeństwa. Jednakże udział w badaniu jest dobrowolny.  

 

Jeszcze raz dziękujemy za zainteresowanie  
i liczymy na Pani udział w badaniu 

 

http://www.ifispan.pl/
http://www.ifispan.pl/
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