Szanowny Pan

Zwracamy się do Pana z prośbą o udział w badaniu ankietowym pt. „Uczenie się dorosłych Polaków”.
Jest to badanie społeczne realizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) oraz firmę Danae
Sp. z o.o.
Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą badania naukowe
nad funkcjonowaniem i efektywnością krajowego systemu edukacji. Celem obecnie realizowanego
badania, do udziału w którym Pana zapraszamy, jest opracowanie diagnozy dotyczącej uczenia się
osób dorosłych w Polsce.
Do udziału w badaniu wylosowanych zostało 7200 Polek i Polaków. Każdy obywatel miał taką samą
szansę znaleźć się w tej grupie. Pana dane (imię, nazwisko i adres) zostały wylosowane przez
Departament Systemów Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji tylko i wyłącznie w celu realizacji
tego badania. Udział wszystkich wylosowanych osób ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia
poprawności i wiarygodności wyników. Każda opinia jest równie ważna, bowiem przyczyni się
do wypracowania działań wspierających uczenie się osób dorosłych w Polsce.
W celu realizacji badania zgłosi się do Pana ankieterka lub ankieter firmy Danae Sp. z o.o. Badanie
będzie miało charakter rozmowy, ankieterka lub ankieter będzie odczytywał pytania i zaznaczał
odpowiedzi na swoim komputerze (technika CAPI).
Podczas realizacji badania zostaną zachowane zasady etyczne gwarantujące Panu pełną
dobrowolność udziału w badaniu i poufność udzielanych odpowiedzi. Oznacza to, że:
● Pana opinie i poglądy nie zostaną nikomu udostępnione oraz będą traktowane jako
ściśle poufne, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Więcej informacji
na ten temat zawiera dołączona do listu Klauzula Informacyjna.
● Pana odpowiedzi oraz odpowiedzi innych badanych osób zostaną przedstawione
wyłącznie w formie zbiorczych zestawień statystycznych, uniemożliwiających
zidentyfikowanie pojedynczych osób.
Ankieterka lub ankieter zostaną wyposażeni w środki ochrony osobistej: maseczkę dla siebie i dla
Pana oraz środki do dezynfekcji komputera zgodnie z rozporządzeniem Głównego Inspektora
Sanitarnego. Zwracamy się do Pana z prośbą o życzliwe przyjęcie ankieterki lub ankietera i
poświęcenie czasu na udział w tym badaniu.
Planowany termin wizyty ankieterki/ankietera…………….........................................................................
Imię i nazwisko ankieterki/ankietera…………………………………………………………………………………………………..
Numer legitymacji ankieterskiej…………………………………………………...........................................................
Numer telefonu ankieterki/ankietera………………………………………………………………………………………………….

Jeśli chce Pan uzyskać więcej informacji, proszę kontaktować się z pracownikiem infolinii pod
numerem telefonu 58 743 21 73 (od poniedziałku do piątku od 9.00 do 20.00) lub za pomocą poczty
elektronicznej wysyłając email na adres: edukacja.doroslych@danae.com.pl
Z przyjemnością udzielimy wszelkich wyjaśnień.
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Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej badania: www.edukacja-doroslych.pl
Istnieje także możliwość realizacji wywiadu przez telefon. Jeśli taka forma Panu bardziej odpowiada
to prosimy o kontakt z infolinią.
Z góry dziękujemy za życzliwe potraktowanie naszej prośby. Liczymy, że zgodzi się Pan poświęcić czas
na uczestnictwo w badaniu.

dr Marcin Spławski

Dyrektor Generalny
Firmy Danae Sp. z o.o.

Zastępca Dyrektora
Instytutu Badań Edukacyjnych
ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Niniejsze badanie zostało zaplanowana przez Instytutu Badań Edukacyjnych w ramach projektu
systemowego pn. „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość
nadawania kwalifikacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Instytut Badań Edukacyjnych instytut badawczy
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: +48 22 241 71 00 | zsk@ibe.edu.pl | www.ibe.edu.pl
NIP 525-000-86-95 | Regon 000178235 | KRS 0000113990 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

