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Kto zlecił to badanie i dlaczego? 

 
Badanie zleciła Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) z siedzibą w Wiedniu 
(Austria). Celem Agencji jest udzielanie instytucjom UE i państwom członkowskim opartych na 
dowodach porad w kwestiach związanych z prawami podstawowymi. Jedną z ważnych metod 
gromadzenia takich dowodów jest zadawanie ludziom w Europie – poprzez badania ankietowe – 
pytań o ich doświadczenia i postrzeganie przestrzegania praw człowieka w życiu codziennym.  
 
Niniejsze badanie dotyczy podstawowych praw Żydów, a zgromadzone dane zostaną 
wykorzystane w celu dostarczenia ważnych danych dla instytucji Unii Europejskiej oraz organów 
decyzyjnych w poszczególnych krajach, jak również dla organizacji działających w ramach 
społeczności żydowskiej i szerzej rozumianego społeczeństwa obywatelskiego. W ten sposób 
badanie przyczyni się do zapewnienia poszanowania, ochrony i przestrzegania praw Żydów w 
całej UE. 
 

Kto realizuje badanie? 

 
Niniejsze badanie realizuje Institute for Jewish Policy Research (JPR) oraz Ipsos. JPR to niezależny 
instytut badawczy z siedzibą w Wielkiej Brytanii, który specjalizuje się w badaniu współczesnej 
problematyki żydowskiej i dostarcza dane badawcze do wielu różnych agencji zarówno w 
obrębie społeczności żydowskiej, jak i poza nią. W skład zespołu naukowego tego projektu 
wchodzą: profesor Eliezer Ben-Rafael (Uniwersytet w Tel Awiwie, Izrael), profesor Michał 
Bilewicz (Uniwersytet Warszawski), profesor Chantal Bordes-Benayoun (National Centre for 
Scientific Research, Francja), dr Jonathan Boyd (Institute for Jewish Policy Research, Wielka 
Brytania), profesor Sergio DellaPergola (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Izrael), profesor 
Lars Dencik (Uniwersytet Roskilde, Dania), dr Olaf Glöckner (Moses Mendelssohn Zentrum, 
Niemcy), dr Erich Griessler (Instytut Studiów Zaawansowanych, Austria), profesor András Kovács 
(Uniwersytet Środkowoeuropejski, Węgry), dr Hannah van Solinge (Netherlands Interdisciplinary 
Demographic Institute, Holandia), dr Daniel Staetsky (Institute for Jewish Policy Research, 
Wielka Brytania), dr Mark Tolts (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Izrael) oraz dr Martina 
Weisz (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Izrael). Ipsos jest jedną z największych na świecie 
firm badawczych, która prowadzi badania społeczne na rzecz rządów, policji, instytucji 
edukacyjnych, organów regulacyjnych, agencji i tzw. trzeciego sektora.  
 

Dlaczego konieczne jest przeprowadzenie badania ankietowego na temat antysemityzmu? 

 
Antysemityzm pozostaje nadal problemem niepokojącym nie tylko Żydów, ale także wszystkich, 
którzy zajmują się walką z dyskryminacją i przestępstwami na tle nienawiści. Przejawiają się one 
w różny sposób, w zależności od czasu i miejsca, i mają różny wpływ na różne osoby 
pochodzenia żydowskiego. Aby zrozumieć naturę tych zjawisk w świecie współczesnym, w 
badaniu tym zwrócono się bezpośrednio do Żydów mieszkających w Europie, bez względu na to, 
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czy oni sami postrzegają antysemityzm jako poważny problem i czy bezpośrednio doświadczyli 
antysemickiego incydentu lub byli jego świadkami. W ten sposób zespół badawczy chce nakreślić 
szczegółowy i zniuansowany obraz współczesnego antysemityzmu w całej Europie zgodnie z 
tym, jak jest on postrzegany i doświadczany przez europejskich Żydów. 
 

Czy ta ankieta coś zmieni? 

 
Badanie przeprowadzane jest już po raz drugi. Wyniki pierwszej edycji z 2012 roku, miały 
ogromny wpływ na podjęcie przez Komisję Europejską decyzji o powołaniu Koordynatora ds. 
Zwalczania Antysemityzmu. Odegrały także rolę przy tworzeniu definicji antysemityzmu przez  
Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA). Dane pozyskane dzięki badaniu 
wykorzystywane są także na bieżąco w celu przekazywania informacji na temat antysemityzmu 
urzędnikom instytucji Unii Europejskiej oraz władzom krajowym i lokalnym w całej Europie. 
Oczekujemy, że ta nowa ankieta będzie równie, jeśli nie bardziej, istotna.  
 

Kto może wziąć udział? 

 
Istnieją trzy kryteria kwalifikacyjne. Po pierwsze, dana osoba musi uważać się za Żyda/Żydówkę 
– czy to na tle religii, kultury, wychowania, pochodzenia etnicznego, pokrewieństwa czy z innego 
powodu. Po drugie, w dniu przeprowadzania badania uczestnik badania musi mieć ukończone co 
najmniej 16 lat. Po trzecie, uczestnicy badania muszą w momencie badania mieszkać w jednym z 
trzynastu państw członkowskich UE biorących udział w badaniu: Austrii, Belgii, Danii, Francji, 
Hiszpanii, Holandii, na Łotwie, w Niemczech, Polsce, Szwecji, na Węgrzech, we Włoszech i w 
Wielkiej Brytanii. Jeśli nie spełnia Pan(i) wszystkich tych trzech kryteriów, nie kwalifikuje się 
Pan(i) do uczestnictwa w badaniu. Jeśli ma Pan(i) wątpliwości co do spełniania kryteriów i chce 
to sprawdzić, prosimy o kontakt e-mailowy: Krzysztof Chmielewski, 
(Krzysztof.Chmielewski@ipsos.com, 502-437-133). 
 

Kiedy zostaną opublikowane wyniki i jak zostaną wykorzystane? 

 
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) opublikuje wyniki w 2018 r. i w kolejnych 
latach za pośrednictwem różnych kanałów, wykorzystując zarówno raporty drukowane, jak i 
narzędzia internetowe. Wszystkie publikacje dotyczące wyników badania będą dostępne na 
stronie internetowej Agencji pod adresem www.fra.europa.eu. Wyniki zostaną przekazane 
wszystkim zainteresowanym stronom, w tym instytucjom Unii Europejskiej, państwom 
członkowskim i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego. 
 

Jak mogę uzyskać pewność, że moje dane osobowe i odpowiedzi na pytania ankiety 
pozostaną poufne?  

Realizacją badania będzie kierować Ipsos – wyspecjalizowana agencja badawcza. Ipsos jest 
również członkiem Towarzystwa Badań Rynku (Market Research Society), w związku z czym 
przestrzega Kodeksu Badań Rynkowych tego stowarzyszenia oraz powiązanych z nim przepisów i 
wytycznych.  

Pana(i) odpowiedzi na pytania tej ankiety zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badania. 
Pana(i) udział w badaniu oraz udzielone przez Pana(ią) odpowiedzi będą traktowane jako 
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poufne. W ten sposób nikt nie będzie miał możliwości identyfikacji Pana(i) osoby jako uczestnika 
badania. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) dba o przestrzeganie 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001 o ochronie danych osobowych. Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć w nocie informacyjnej Agencji na temat ochrony danych osobowych tutaj.  

Wyniki niniejszego badania będą anonimowe i będą miały jedynie charakter informacji 
statystycznych, a my ze swojej strony możemy zapewnić, że NIE będzie możliwości 
zidentyfikowania Pana(i) osoby w żadnych opublikowanych wynikach. 

Zapewniamy, że żadne informacje przekazane w trakcie badania NIE będą wykorzystywane do 
celów marketingowych oraz nie będą sprzedawane ani przekazywane stronom trzecim. 

W jaki sposób zapewniamy bezpieczne przechowywanie danych osobowych?  

Ipsos bardzo poważnie traktuje swoje obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych i 
podejmuje wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu zapewnienia ochrony Pana(i) danych 
przed utratą, kradzieżą lub niewłaściwym wykorzystaniem. Środki te obejmują odpowiednie 
fizyczne zabezpieczenie naszych biur, kontrolowany dostęp do systemów komputerowych oraz 
korzystanie z bezpiecznych, szyfrowanych połączeń internetowych podczas gromadzenia danych 
osobowych. 

W ramach naszego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa danych, Ipsos regularnie 
przeprowadza wewnętrzne i zewnętrzne audyty bezpieczeństwa informacji i posiada 
świadectwo międzynarodowego standardu bezpieczeństwa informacji ISO 27001:2005. 

Pliki „cookie”:  

W tym badaniu gromadzone są informacje za pomocą plików „cookie”. Są to małe pliki 
przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki te są wykorzystywane w maksymalnie 
ograniczonym zakresie i tylko w celu kontroli jakości i walidacji badania. Możliwe jest usunięcie 
plików „cookie” lub zablokowanie ich używania poprzez zmianę ustawień przeglądarki na 
komputerze.  

Ipsos automatycznie przechwytuje również informacje o systemie operacyjnym, ustawieniach 
wyświetlania i typie przeglądarki, aby kwestionariusz ankiety mógł zostać przesłany w formie 
dostosowanej do oprogramowania znajdującego się na komputerze użytkownika. Ipsos nie 
przechwytuje żadnych innych informacji z komputera użytkownika. 

Czy mogę zaprosić inne osoby do udziału w tym badaniu? 

 
Oprócz samodzielnego wypełnienia ankiety prosimy o przesyłanie otrzymanej wiadomości 
e-mail do znajomych osób pochodzenia żydowskiego, członków rodziny i współpracowników, 
aby zachęcić ich do wzięcia udziału w ankiecie. Jeśli jest Pan(i) zaangażowany(-a) w działalność 
organizacji lub grupy żydowskiej i może Pan(i) upowszechnić ankietę wśród jej członków, 
będziemy wdzięczni za taką pomoc – wystarczy po prostu dalej przesłać otrzymaną wiadomość 
e-mailową. Prosimy pamiętać, że warunkiem udziału w badaniu jest pochodzenie żydowskie, 
wiek co najmniej 16 lat oraz zamieszkiwanie w chwili obecnej w jednym z trzynastu krajów 
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uczestniczących w badaniu: Austrii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, na Łotwie, w 
Niemczech, Polsce, Szwecji, na Węgrzech, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii. 
 
 


