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Szanowna Pani,
Zwracamy się do Pani z prośbą o udział w badaniu ankietowym „Europejski Sondaż Społeczny” (ESS).
Celem badania, prowadzonego już po raz dziesiąty, jest porównanie opinii mieszkańców krajów naszego
kontynentu w ważnych sprawach, dotyczących nas wszystkich.
W każdym kraju do badania ESS wylosowanych zostało kilka tysięcy osób, które stanowią reprezentatywną próbę
mieszkańców w wieku 15 i więcej lat. W Polsce próbę do tego badania wylosował Centralny Ośrodek Informatyki
z rejestru PESEL. Aby wyniki badania trafnie odzwierciedlały poglądy całego społeczeństwa, niezmiernie ważne
jest, żeby wzięły w nim udział wszystkie wylosowane osoby. Dlatego też, zwracamy się do Pani z gorąca prośbą o
wypełnienie ankiety.
W badaniu można wziąć udział wypełniając ankietę internetową lub ankietę w formie papierowej.
Jeśli zdecyduje się Pani wypełnić ankietę internetową, prosimy wejść na stronę:

www.ess-ankieta.pl
Po ukazaniu się strony powitalnej ESS prosimy wybrać („kliknąć”) wersję ankiety dla kobiet. Zostanie Pani
przekierowana na stronę zawierającą informacje dotyczące sposobu wypełnienia ankiety. Prosimy zapoznać się z
nimi, a następnie kliknąć strzałkę w prawym dolnym rogu. Otworzy się wówczas strona logowania. W prostokącie
prosimy wpisać podany niżej numer (login).

Numer (login):
Jeśli zdecyduje się Pani wypełnić otrzymaną w tej przesyłce ankietę w formie papierowej, prosimy odesłać ją w
dołączonej kopercie, zaadresowanej do Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
Udział w badaniu jest dobrowolny, ale liczymy, że zechce Pani poświęcić około godziny na wypełnienie ankiety.
Wypełnianie ankiety internetowej można przerwać i dokończyć w dogodnym terminie. Pragniemy zapewnić, że
wszystkie udzielane odpowiedzi będą traktowane jako ściśle poufne, zgodnie z unijnym rozporządzeniem o
ochronie danych (RODO) i polskimi regulacjami dotyczącymi ich ochrony. Szczegółowe wyjaśnienia na ten temat
zawiera załączona Informacja dotycząca RODO.
Dla wylosowanych do badania osób przewidzieliśmy drobny upominek – bon Sodexo o wartości 10 zł, który
załączony jest do tej przesyłki.
Zależy nam na szybkim i sprawnym przeprowadzeniu badania, a także, aby jak najwięcej spośród wylosowanych
osób wzięło z nim udział. Dlatego ogłaszamy KONKURS dla osób wylosowanych do udziału w „Europejskim
Sondażu Społecznym”.
•

Wszystkim, którzy w ciągu 3 tygodni od otrzymania niniejszej przesyłki wypełnią ankietę internetową lub
odeślą nam wypełnioną ankietę papierową, prześlemy nagrodę: bon Sodexo o wartości 75 zł.

•

Wszystkim, którzy zrobią to w terminie późniejszym, ale nie później niż 6 tygodni od otrzymania tej
przesyłki, prześlemy jako nagrodę bon Sodexo o wartości 60 zł.

W przypadku wysyłki ankiety papierowej, liczy się data stempla pocztowego. Nagrody zostaną wysłane listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od otrzymania przez nas wypełnionej
ankiety.
Na odwrotnej stronie tego listu zamieszczone są najważniejsze informacje o badaniu „Europejski Sondaż
Społeczny”, Konkursie oraz nasze dane kontaktowe.
Dziękujemy za życzliwe potraktowanie naszej prośby i liczymy, że zechce Pani wziąć udział w badaniu.
Narodowy Koordynator projektu
„Europejski Sondaż Społeczny”
Dr Michał Kotnarowski

Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Andrzej Rychard

UWAGA: Jeśli ma Pani poniżej 18 lat, 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 2020 polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Edukacji
i Nauki) włączyło „Europejski Sondaż Społeczny” do tzw. Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej. Obejmuje ona
70 przedsięwzięć badawczych ze wszystkich dziedzin nauki, które mają strategiczne znaczenie dla naszego kraju.
3. Każda osoba zainteresowana tym, jak zmieniały się opinie mieszkańców Polski i innych krajów europejskich w
ważnych dla nas sprawach, może zapoznać się z pełnymi wynikami badania „Europejski Sondaż Społeczny” z lat
2002-2018/19. Wyniki te dostępne są na stronie internetowej http://www.ifispan.pl/przegladarkaess/
4. Wyniki badania „Europejski Sondaż Społeczny” budzą duże zainteresowanie. Skorzystało z nich dotąd ponad
184 000 osób z 241 krajów. W sumie ukazało się ponad 4000 publikacji – książek i artykułów – w których
wykorzystano wyniki badania.
5. W Polsce z wyników „Europejskiego Sondażu Społecznego” skorzystało dotąd ponad 7 700 osób. Korzystają z
nich głównie naukowcy, studenci, pracownicy administracji centralnej i lokalnej, dziennikarze oraz osoby prywatne.
Zorganizowano dziewięć konferencji naukowych poświęconych prezentacji wyników badania, a także zostało
wydanych wiele książek, opartych na tych wynikach. Cztery z tych książek dostępne są na stronie projektu:
www.ifispan.pl/ess (zakładka: Wyniki ESS).
6. Regulamin KONKURSU dla osób wylosowanych do badania zamieszczony jest na stronie
www.ess.ifispan.pl/konkurs.pdf Jeżeli nie ma Pani możliwości zapoznania się z Regulaminem na stronie internetowej,
prosimy o kontakt. Regulamin prześlemy do Pani pocztą. Nasze dane kontaktowe znajdują się w punkcie 8 (poniżej).
7. Zwracamy uwagę na dwie sprawy związane z Konkursem. Po pierwsze, konkurs jest adresowany tylko do osób,
które zostały wylosowane do udziału w badaniu „Europejski Sondaż Społeczny”, a więc do tych, do których
skierowany jest niniejszy list. Jeśli ankietę wypełni inna osoba niż adresat tego listu, nagroda nie zostanie przyznana.
Po drugie, warunkiem uczestnictwa w konkursie (i otrzymania zagwarantowanej nagrody) jest wypełnienie ankiety
internetowej lub odesłanie wypełnionej ankiety papierowej w przewidzianym terminie oraz zadeklarowanie
zgody na udział w tym konkursie. Deklaracja zgody zamieszczona jest na końcu ankiety w formie papierowej oraz
internetowej.
7. Bony Sodexo, które stanowią nagrodę w KONKURSIE, można zrealizować w ponad 50 000 sklepów w całej
Polsce. Obejmują one największe sieci hipermarketów i supermarketów, salony RTV i AGD, perfumerie, salony
odzieżowe, sklepy typu dom i ogród, salony jubilerskie, odzieżowe i sportowe, stacje benzynowe, mniejsze sklepy
spożywcze, restauracje, pizzerie, apteki i wiele innych. Listę sklepów w Pani miejscowości lub najbliższej okolicy,
gdzie można zrealizować bony, znajdzie Pani pod adresem https://www.sodexo.pl/lojalnosc-i-motywacja-wbiznesie/gdzie-realizowac-i-placic-bonami-sodexo-lista-sklepow/
8. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z nami. Nasz numer telefonu: 22 826 96 17 (dostępny w dni
robocze w godz. 9:15 – 16:00). Może Pani również skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej,
wysyłając list na adres: ess@ifispan.edu.pl lub też za pomocą poczty tradycyjnej. Nasz adres pocztowy: Instytut
Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.

Dziękujemy za zainteresowanie
i liczymy na Pani udział w badaniu

