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PIAAC – Międzynarodowy projekt badawczy dotyczący umiejętności życia codziennego 

osób dorosłych 

Szanowny(-a) Panie/Pani Nazwisko, 

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu PIAAC. Celem badania jest ustalenie, jakie 
podstawowe umiejętności nabyły w swoim życiu osoby dorosłe – zarówno w samych Niemczech, 
jak i w  porównaniu z innymi krajami. Wyniki badania stanowią ważną podstawę dla decyzji 
politycznych i przemian społecznych. W Niemczech badanie PIAAC jest przeprowadzane na 
zlecenie Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych przez GESIS – Leibniz-Institut für 
Sozialwissenschaften. 

Na jakiej podstawie wybraliśmy właśnie Pana/Panią? 

W ramach PIAAC badanych jest kilka tysięcy osób w wieku od 16 do 65 lat. Ponieważ nie można 
poddać badaniu wszystkich osób dorosłych, dokonano losowego wyboru różnych osób z biur 
ewidencji ludności. Oczywiście Pana/Pani udział jest dobrowolny. Dla uzyskania miarodajnych 
wyników bardzo ważne jest jednak, aby w badaniu uczestniczyły wszystkie wybrane osoby.  
Pana/Pani udział jest zatem szczególnie cenny. 

Ma Pan/Pani pytania dotyczące ochrony danych i badania?  

Wszystkie podmioty uczestniczące w PIAAC są zobowiązane do przestrzegania przepisów ochrony 
danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym oświadczeniu o ochronie 
danych.  

Więcej informacji na temat PIAAC można znaleźć w załączonej broszurze lub w Internecie pod 
adresem www.gesis.org/info/piaac. Do niniejszego listu dołączone jest 5 euro jako podziękowanie 
za czas, jaki poświęcił(a) Pan/Pani na zapoznanie się z informacjami o naszym badaniu. 

Jaki jest następny krok? 

Badanie jest przeprowadzane przez instytut badawczy Kantar (dawniej Infratest). W ciągu 
najbliższych tygodni Pani ABC z instytutu Kantar skontaktuje się z Panem/Panią w celu ustalenia 
dogodnego terminu przeprowadzenia badania. Przedstawi ona swój identyfikator ankietera i 
chętnie odpowie na Pana/Pani pytania.  

Po zakończeniu badania jako wyraz naszego uznania dla Pana/Pani udziału otrzyma Pan/Pani 
kolejne 50 euro w gotówce. Liczymy na Pana/Pani udział w tym ważnym badaniu i już teraz z góry 
dziękujemy za Pana/Pani wsparcie. 

Z pozdrowieniami 
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