Warszawa, 23 kwietnia 2021

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
została Pani wylosowana/został Pan wylosowany do udziału w Międzynarodowym Badaniu Umiejętności
Dorosłych PIAAC. Badanie PIAAC jest wspólną inicjatywą rządów 30 krajów i jest koordynowane przez
Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Polską część badania finansuje Ministerstwo
Edukacji i Nauki, a za jego realizację odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych. Wywiady przeprowadzają dwie
wyłonione w przetargu agencje badawcze: PBS Sp. z o.o. oraz Danae Sp. z o.o.
Celem badania jest porównanie podstawowych umiejętności osób dorosłych z różnych krajów – jego wyniki
zostaną wykorzystane do opracowania i doskonalenia działań na rzecz rozwoju umiejętności dorosłych. Więcej
informacji o badaniu zawiera załączona broszura.
Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny. Została Pani wylosowana/Został Pan wylosowany do badania
spośród wszystkich osób w wieku 16-65 lat w Polsce. Na podstawie Pani/Pana odpowiedzi oraz odpowiedzi
innych wylosowanych osób możliwe będzie wypowiadanie się o umiejętnościach, doświadczeniach i opiniach
wszystkich osób dorosłych w Polsce. Nnikt inny nie może zastąpić Pani/Pana w przypadku, jeśli nie weźmie
Pani/Pan udziału w badaniu.
W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Panią/Panem ankieter firmy PBS Sp z o.o./Danae Sp.z o.o.
p. .........................imię i nazwisko................................
numer legitymacji ankieterskiej:...........................
numer telefonu kontaktowego:.............................
Jeśli chciałaby Pani/chciałby Pan uzgodnić termin wizyty, proszę skontaktować się bezpośrednio z ankieterem.
Wcześniejsze umówienie daty i godziny wywiadu pozwoli na lepsze dopasowanie terminu wizyty do Pani/Pana
możliwości. Jeśli nie skontaktuje się Pani/Pan ze wskazanym w liście ankieterem, ankieter podejmie kilka prób
kontaktu pod Pani/Pana adresem zameldowania. Będzie próbował skontaktować się z Panią/Panem o różnych
porach dnia (zarówno do godziny 18:00, jak i po tej godzinie) i w różnych terminach (dni robocze, ale również
dni wolne od pracy).
Za udział w badaniu otrzyma Pani/Pan podarunek – bon zakupowy Sodexo o wartości 50 zł, który
przewidziano dla wszystkich wylosowanych osób, które wezmą udział w badaniu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości może Pani/Pan zadzwonić bezpośrednio do agencji badawczej korzystając
z bezpłatnej infolinii nr 800 033 100. Więcej informacji można znaleźć również na stronie internetowej
poświęconej badaniu: https://piaac.pbs.pl/. W przypadku jakichkolwiek trudności lub wątpliwości, możliwy jest
też kontakt z zespołem badania PIAAC w Instytucie Badań Edukacyjnych (piaac@ibe.edu.pl).
Informacje dostarczone przez Panią/Pana będą zachowane w ścisłej tajemnicy zgodnie z wymogami prawa.
Pani/Pana odpowiedzi zostaną połączone z odpowiedziami wielu innych osób, a wyniki badania będą
przedstawiane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień i analiz.
Jeśli nie ma Pani/Pan ukończonych 18 lat, warunkiem Pani/Pana udziału w badaniu jest wyrażenie na to zgody
przez jednego z Pani/Pana rodziców lub opiekunów prawnych. W kopercie znajduje się formularz zgody
na przeprowadzenie wywiadu – bardzo proszę o jego przekazanie jednemu z rodziców lub opiekunowi
prawnemu i o zwrócenie podpisanej przez rodzica zgody naszemu ankieterowi, kiedy odwiedzi Panią/Pana
osobiście. Rodzic lub opiekun prawny będzie mógł wyrazić taką zgodę również w dniu badania.
Serdecznie zachęcam Panią/Pana do udziału w naszym badaniu – będzie to na pewno ciekawe
doświadczenie! Z góry dziękuję za życzliwe przyjęcie ankietera i za poświęcony czas. Pani/Pana udział jest
ważny dla powodzenia badania!
Łączę wyrazy szacunku,

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

