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Informacje o badaniu
KLIENT:

Polska Akcja Humanitarana

TEMAT:

Uchodźcy w oczach mieszkańców Warszawy i Góry Kalwarii.

TERMIN REALIZACJI BADANIA:

PRÓBA:

13-20 marca 2008 r.

Reprezentatywna 1000-osobowa losowa próba mieszkańców
Warszawy i reprezentatywna 500-osobowa próba losowa
mieszkańców Góry Kalwarii. Respondentami były osoby w wieku 18
i więcej lat.

METODOLOGIA BADANIA:

Wywiady telefoniczne CATI

1% PRÓBY ODPOWIADA:

Warszawa: 14.561 osobom
Góra Kalwaria: 89 osobom
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Wyniki sondaŜu
Główne wnioski
 Mieszkańcy Góry Kalwarii prezentują postawę zdystansowaną wobec uchodźców. ChociaŜ
przyznają, Ŝe osoby szukające azylu w Polsce mieszkają w ich sąsiedztwie (77%) to nie zawierają z nimi
osobistych znajomości (82% respondentów nie zna Ŝadnego uchodźcy) i byliby bardziej skłonni lokować
ich w wyizolowanych ośrodkach (44%) niŜ pozwolić im by mieszkali z innymi Polakami (39%).
 Bardziej otwartą postawę prezentują mieszkańcy Warszawy. Większość Warszawiaków jest za tym,
Ŝeby uchodźcy mieszkali wszędzie z innymi Polakami (61%). ChociaŜ nie mają w sąsiedztwie
uchodźców (71%) to trochę częściej znają ich (23%) niŜ mieszkańcy Góry Kalwarii (18%).
 W większości mieszkańcy Warszawy i Góry Kalwarii mają pozytywny stosunek do osób, które
musiały opuścić swój kraj z powodu prześladowań lub wojny. Zdecydowana większość mieszkańców
Warszawy (85%), jak i zamieszkujących Górę Kalwarię (77%) nie miałaby nic przeciwko temu, aby po
sąsiedzku zamieszkała rodzina uchodźców. Odsetek respondentów, którzy przyjęliby do pracy uchodźcę
jest bardzo zbliŜony w Warszawie jak i w Górze Kalwarii i wynosi odpowiednio (85% i 84%).
Zdecydowana większość (89%) Warszawiaków, jak i mieszkańców Góry Kalwarii (86%) wyraŜa chęć
pracy z uchodźcą. Ogromna większość badanych z Warszawy (94%) i Góry Kalwarii (90%) zgodziłaby
się, aby do klasy w której uczą się ich dzieci przyjęci zostali uczniowie z innych krajów, słabo mówiący
po polsku. Zaprezentowane rezultaty wskazują, Ŝe deklarowany dystans wobec uchodźców zarówno
mieszkańców stolicy jak i mieszkańców Góry Kalwarii nie jest duŜy.
 Większość badanych - 72% mieszkańców Warszawy i 63% osób pochodzących z Góry Kalwarii
wyraŜa pełną aprobatę (mierzoną wskaźnikiem akceptacji powstałym z zagregowania odpowiedzi na
pytania o dystans) dla uchodźców, przy czym zaledwie 1% Warszawiaków i 2% mieszkańców Góry
Kalwarii zupełnie nie akceptuje osób szukających w Polsce azylu.
 W Warszawie najwięcej osób w wieku 18-29 lat (82%) oraz z wykształceniem wyŜszym (79%)
wyraŜa pełną aprobatę dla uchodźców. Natomiast w Górze Kalwarii pełna akceptacja dla uchodźców jest
udziałem najczęściej osób w wieku 18-29 lat (73%) oraz respondentów z wykształceniem podstawowym
i gimnazjalnym (73%). W tych grupach moŜemy poszukiwać społecznego potencjału wsparcia dla
uchodźców.
 Mimo ogólnie pozytywnego stosunku mieszkańców Warszawy i Góry Kalwarii do uchodźców
ankietowani w większości byliby przeciwni, Ŝeby osoby przybyłe do nas z innych krajów brały udział
w głosowaniu w wyborach samorządowych (62% przeciwnych w Warszawie i 72% w Górze Kalwarii) czy
kandydowały do władz lokalnych (65% przeciwnych w stolicy i 73% w Górze Kalwarii). Ten wynik
potwierdza ogólne nastawienie Polaków w stosunku do tego, komu moŜna powierzyć piastowanie
urzędów, sprawowanie władzy. Władza niezaleŜnie od jej szczebla powinna pozostawać w „naszych”
rękach.
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 Ponad jedna trzecia (36%) mieszkańców stolicy dostrzega korzyści płynące z udzielania azylu
uchodźcom w Polsce, natomiast widzi je jedna czwarta (25%) ankietowanych w Górze Kalwarii. Ponad
dwie piąte (42%) Warszawiaków uwaŜa, Ŝe przyjmowanie uchodźców nie przynosi naszemu krajowi
korzyści, podczas gdy w Górze Kalwarii tego samego zdania jest przeszło połowa respondentów (53%).
 Najczęściej dostrzeganą przez Warszawiaków korzyścią płynącą z przyjmowania do kraju osób innej
narodowości jest nauka Ŝycia z innymi i szacunku wobec nich (79%). Trochę rzadziej mieszkańcy
Warszawy wskazują na takie profity, jak pomoc zdolnych i wykształconych przybyszy w rozwijaniu kraju
(64%), a takŜe lepsze zrozumienie innych narodów, jak i wzbogacenie kultury naszego kraju (po 59%).
Prawie trzech na pięciu (57%) ankietowanych uwaŜa, Ŝe pozytywną konsekwencją przyjmowania
uchodźców do naszego kraju jest ich praca w zawodach, których nie chcą wykonywać Polacy.
 Mieszkańcy Góry Kalwarii podobnie jak respondenci zamieszkujący Warszawę najczęściej wskazują
naukę Ŝycia z innymi i szacunku wobec nich (75%), jako korzyść płynącą z przyjmowania uchodźców do
naszego kraju. Na drugim miejscu jako poŜytek z goszczenia obcokrajowców w naszym kraju
wymieniają lepsze zrozumienie innych narodów (56%). O tym, Ŝe wzbogaca się kultura naszego kraju
oraz, Ŝe przybysze pracują w zawodach, których nie chcą wykonywać Polacy przekonana jest połowa
(51%) członków społeczności Góra Kalwarii. Prawie tyle samo (49%) badanych z tego regionu sądzi, Ŝe
zdolni i wykształceni przybysze pomagają rozwijać kraj.
 47% mieszkańców Warszawy i 43% zamieszkujących Górę Kalwarię dostrzega zagroŜenia
wynikające z przyjmowania uchodźców do naszego kraju. Po 45% ankietowanych z obydwu miast nie
widzi niebezpieczeństwa wynikającego z goszczenia w Polsce obcokrajowców. Zdania na ten temat nie
wypowiada 8% zamieszkujących Warszawę i 12% mieszkańców Góry Kalwarii.
 Przyjmowanie uchodźców do naszego kraju sprzyja powstawaniu konfliktów na tle rasowym
i narodowościowym – twierdzi tak połowa (49%) Warszawiaków. Trochę mniej mieszkańców stolicy
uwaŜa, Ŝe zatrzymywanie w kraju obcokrajowców szukających azylu powoduje wzrost przestępczości
(46%). ZagroŜenie dotyczące pogłębienia bezrobocia wskazuje 37% badanych a 36% ankietowanych
jest przekonanych, Ŝe pomoc dla uchodźców odbywa się kosztem pomocy dla Polaków. Tylko 17%
badanych uwaŜa, Ŝe przybysze zagraŜają naszej kulturze i tradycji.
 Głównym zagroŜeniem wiąŜącym się z przyjmowaniem uchodźców do naszego kraju jest zdaniem
mieszkańców Góry Kalwarii wzrost przestępczości (47%). Prawie tyle samo ankietowanych tego regionu
niepokoją konflikty na tle rasowym i narodowościowym (46%) oraz to, Ŝe pomoc dla uchodźców odbywa
się kosztem Polaków (45%). Prawie jedna trzecia (30%) ankietowanych obawia się, Ŝe goszczenie
uchodźców powoduje wzrost bezrobocia, poniewaŜ przybysze zabierają miejsca pracy Polakom. Tylko
8% ankietowanych dostrzega zagroŜenie dla naszej kultury i tradycji płynące z przyjmowania osób innej
narodowości do naszego kraju.
 Zdaniem ponad połowy mieszkańców Warszawy (54%) nasze państwo powinno zorganizować kursy
(naukę) j. polskiego dla uchodźców. Innymi – równieŜ często wskazywanymi - krokami, które powinna
podjąć Polska wobec osób szukających azylu jest zapewnienie im pobytu w ośrodku dla uchodźców
(44%) oraz pomoc w znalezieniu pracy (41%). Nieco mniej (30%) Warszawiaków jest zdania, Ŝe nasz
kraj powinien zapewnić uchodźcom moŜliwość nauki zawodu. 17% ankietowanych uwaŜa, Ŝe państwo
polskie powinno umoŜliwić uchodźcom sprowadzenie rodziny, natomiast 12% badanych jest
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przekonana, Ŝe powinno zapewnić im mieszkanie. NajniŜszy odsetek respondentów (7%) wskazał na
nadanie obywatelstwa polskiego, jako na zadanie, jakie Polska powinna wypełnić wobec szukających
schronienia w naszym kraju. Co dziewiąty (11%) badany nie wyraził jednoznacznej opinii w tej kwestii.
 Na zorganizowanie kursów j. polskiego, jako powinność naszego kraju wobec uchodźców wskazuje
prawie połowa (47%) mieszkańców Góry Kalwarii. Minimalnie mniej (46%) respondentów z tego regionu
uwaŜa, Ŝe państwo powinno pomóc im w znalezieniu pracy. Dwie piąte ankietowanych (39%) sądzi, Ŝe
Polska powinna zapewnić osobom poszukującym azylu w naszym kraju pobyt w ośrodku dla
uchodźców. Jeden na czterech (25%) ankietowanych z Góry Kalwarii uwaŜa, Ŝe uchodźcy powinni mieć
moŜliwość nauki zawodu. Najmniej ankietowanych jest zdania, Ŝe państwo powinno zatroszczyć się
o przybyszów z innych krajów zapewniając im mieszkanie (15%), umoŜliwiając sprowadzenie rodziny
(13%), a tylko 5% uwaŜa, Ŝe naleŜałoby im nadać obywatelstwo. 12% badanych z Góry Kalwarii nie ma
zdania na ten temat.
 Byłe Republiki Radzieckie (38%) to najczęściej wymieniane kraje, z których - w opinii Warszawiaków
- przybywają do Polski uchodźcy. Prawie jedna trzecia (30%) mieszkańców stolicy sądzi, Ŝe szukające
schronienia w naszym kraju osoby pochodzą z Czeczenii (30%). 17% ankietowanych uwaŜa, Ŝe
uchodźcy przybywają z krajów azjatyckich, a 16%, Ŝe z Bliskiego Wschodu. Zdecydowanie mniej
Warszawiaków sądzi, Ŝe przybysze szukający azylu w naszym kraju pochodzą z Bałkanów (9%) bądź
z Afryki (7%). Najmniej badanych wskazało na inne kraje (2%) bądź kraje zachodnie (1%).
 W opinii ponad połowy (54%) mieszkańców Góry Kalwarii uchodźcy przyjeŜdŜają do Polski
z Czeczenii. Zdecydowanie mniej zamieszkujących Górę sądzi, Ŝe szukające schronienia w naszym
kraju osoby pochodzą z byłych Republik Radzieckich (17%). Co jedenasty (9%) ankietowany
zamieszkujący społeczność Góry Kalwarii uwaŜa, Ŝe uchodźcy docierają do Polski z Bliskiego Wschodu.
Najmniej respondentów jest przekonanych, Ŝe cudzoziemcy przybywają do nas z krajów azjatyckich
(6%), z Bałkanów (5%) i Afryki (2%). Mniej niŜ jeden procent ankietowanych wskazało na kraje
zachodnie bądź inne kraje.
Co czwarty (25%) respondent z Warszawy i co piąty (21%) z Góry Kalwarii nie wie skąd najczęściej
przybywają do Polski uchodźcy.
 Prawdziwą odpowiedź - ok. 10 tysięcy – na pytanie o liczbę uchodźców, którzy przybywają do Polski
w ciągu roku zna relatywnie najwięcej respondentów (w Warszawie – 40% a w Górze Kalwarii – 31%)
Badani udzielają właściwej odpowiedzi tym częściej im lepszym wykształceniem się legitymują.
 Zdecydowana większość Warszawiaków (86%) jak i mieszkańców Góry Kalwarii (83%) zna
przynajmniej jeden język zagraniczny na tyle by się w nim porozumieć. W Warszawie najwięcej osób zna
język angielski (57%) natomiast w Górze Kalwarii rosyjski (51%).
 Co czwarty (24%) mieszkaniec Warszawy i co siódmy (14%) zamieszkujący Górę Kalwarię wyjechał
do innego kraju w celach zarobkowych. Nie pracowało za granicą trzech na czterech (76%)
Warszawiaków i 86% osób zamieszkałych w Górze Kalwarii.
 Zarówno w Warszawie, jak i w Górze Kalwarii bardziej mobilni, gdy chodzi o wyjazdy za granicę do
pracy okazują się męŜczyźni ( 34% w Warszawie i 24% w Górze Kalwarii) oraz czterdziestolatkowie
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(33% w stolicy i 21% w Górze), jak równieŜ respondenci najlepiej wykształceni (39% w Warszawie i 23%
w Górze Kalwarii).

Struktura społeczno-demograficzna badanych

PŁEĆ
Warszawa

Góra
Kalwaria

kobieta

55%

54%

męŜczyzna

45%

46%

Warszawa

Góra
Kalwaria

18-29 lat

21%

22%

30-39 lat

19%

20%

40-49 lat

15%

14%

50-59 lat

19%

21%

60 lub więcej lat

26%

23%

Warszawa

Góra
Kalwaria

podstawowe, gimnazjum

9%

16%

zasadnicze zawodowe

10%

20%

średnie i pomaturalne

56%

54%

wyŜsze/licencjat

25%

10%

WIEK

WYKSZTAŁCENIE

7

W poniŜszym opracowaniu przedstawiono wyniki badania zrealizowanego wśród mieszkańców
Warszawy i mieszkańców Góry Kalwarii. Taki dobór grup badanych miał na celu ustalenie czy
sąsiedztwo ośrodka dla uchodźców – ulokowanego w Górze Kalwarii wpływa na opinie mieszkańców
i czy będą one róŜne czy podobne do opinii ogółu Warszawiaków.

Stopień poinformowania mieszkańców Warszawy i Góry Kalwarii
na temat pochodzenia i liczby uchodźców w Polsce
Byłe Republiki Radzieckie (38%) to najczęściej wymieniane kraje, z których - w opinii Warszawiaków przybywają do Polski uchodźcy. Prawie jedna trzecia (30%) mieszkańców stolicy sądzi, Ŝe szukające
schronienia w naszym kraju osoby pochodzą z Czeczeni. 17% ankietowanych uwaŜa, Ŝe uchodźcy
przybywają z krajów azjatyckich, a 16%, Ŝe z Bliskiego Wschodu. Zdecydowanie mniej Warszawiaków
sądzi, Ŝe przybysze szukający azylu w naszym kraju pochodzą z Bałkanów (9%) bądź z Afryki (7%).
Tylko niewielu badanych wskazało na inne kraje (2%) bądź kraje zachodnie (1%).
W opinii ponad połowy (54%) mieszkańców Góry Kalwarii uchodźcy przyjeŜdŜają do Polski z Czeczenii.
Zdecydowanie mniej respondentów sądzi, Ŝe szukające schronienia w naszym kraju osoby pochodzą
z byłych Republik Radzieckich (17%). Co jedenasty (9%) ankietowany zamieszkujący społeczność Góry
Kalwarii uwaŜa, Ŝe uchodźcy docierają do Polski z Bliskiego Wschodu. Najmniej respondentów jest
przekonanych, Ŝe cudzoziemcy przybywają do nas z krajów azjatyckich (6%), z Bałkanów (5%) i Afryki
(2%). Mniej niŜ jeden procent ankietowanych wskazało na kraje zachodnie bądź inne kraje.
Co czwarty (25%) respondent z Warszawy i co piąty (21%) z Góry Kalwarii nie wie skąd najczęściej
przybywają do Polski uchodźcy.

Czy wie Pan(i), z jakich krajów najczęściej przybywają uchodźcy
do Polski?
Warszawa

Góra
Kalwaria

Byłe Republiki Radzieckie

38%

17%

Czeczenia

30%

54%

Kraje Azjatyckie

17%

6%

Bliski Wschód

16%

9%

Afryka

7%

2%

Bałkany

9%

5%

Kraje Zachodnie

1%

0%

Inne

2%

0%

Trudno powiedzieć

25%

21%

Odsetki nie sumują się do 100 poniewaŜ moŜna było wskazać więcej niŜ jedną odpowiedź.
Kursywą zaznaczono odpowiedzi samodzielne wymieniane przez respondentów.
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Mieszkańcy Góry Kalwarii i mieszkańcy Warszawy, którzy mieszkają w sąsiedztwie uchodźców częściej
niŜ przeciętnie przekonani są o tym, Ŝe osoby szukające azylu w Polsce pochodzą z Czeczenii.
***
Zapytaliśmy mieszkańców Warszawy i Góry Kalwarii ilu uchodźców przybywa w ciągu roku do Polski.
Dwie piąte (40%) Warszawiaków udzieliło prawidłowej odpowiedzi na to pytanie – około 10 tysięcy. 17%
mieszkańców stolicy sądzi, Ŝe do naszego kraju przybywa w ciągu roku 50 tysięcy uchodźców, a 16%
ankietowanych uwaŜa, Ŝe ich liczba wynosi około tysiąca. 7% badanych jest przekonanych, Ŝe w ciągu
roku do Polski przybywa 100 tys. uchodźców. Co piąty (20%) respondent przyznał, Ŝe nie ma wiedzy na
ten temat.
10 tysięcy uchodźców przybywa do Polski w ciągu roku – prawdziwe dane na temat liczby osób
poszukujących azylu w naszym kraju zna 31% mieszkańców Góry Kalwarii. Jeden na pięciu (18%)
zamieszkałych w tym mieście uwaŜa, Ŝe do kraju co roku przybywa ok. 50 tys. osób, które musiały
opuścić swój kraj w obawie przed prześladowaniami lub z powodu wojny, a 14% sądzi, Ŝe do Polski
przyjeŜdŜa ich około tysiąca. Co jedenasty (9%) badany jest zdania, Ŝe co roku przybywa do naszego
kraju około 100 tys. uchodźców. Natomiast ponad jedna czwarta (28%) ankietowanych nie zna statystyk
dotyczących liczby przybywających w ciągu roku do Polski uchodźców.

Jak Pan(i) sądzi, ilu uchodźców przybywa do Polski w ciągu
roku?
Warszawa

Góra
Kalwaria

Około 100 tysięcy

7%

9%

Około 50 tysięcy

17%

18%

Około 10 tysięcy

40%

31%

Około tysiąca

16%

14%

Trudno powiedzieć

20%

28%

Zarówno w przypadku Warszawy jak i Góry Kalwarii wraz ze wzrostem wykształcenia rośnie odsetek
respondentów, którzy znają właściwą - „ok. 10 tysięcy” - odpowiedź na pytanie ilu uchodźców przybywa
do Polski w ciągu roku. W Warszawie prawdziwą odpowiedź wskazało od 33% najsłabiej
wykształconych do 46% osób, które ukończyły wyŜszą uczelnię. Natomiast w Górze Kalwarii
analogicznej odpowiedzi udzieliło od 27% respondentów legitymujących się wykształceniem
podstawowym bądź gimnazjalnym do 41% ankietowanych z wykształceniem wyŜszym.
Warto zauwaŜyć, Ŝe Górze Kalwarii prawidłową odpowiedź częściej niŜ przeciętnie udzielają
respondenci, którzy osobiście poznali uchodźcę (38%).
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śycie w sąsiedztwie uchodźców i ich osobista znajomość
Bezpośrednia znajomość, kontakty z osobami z innych krajów, które w Polsce poszukują azylu
moŜe mieć wpływ na postawy i opinie wobec uchodźców. Zapytaliśmy badanych, czy w okolicy ich
miejsca zamieszkania, Ŝyją osoby z innych krajów.
W okolicy większości (71%) ankietowanych mieszkańców Warszawy nie mieszkają uchodźcy. Osoby,
które opuściły swój kraj w obawie przed prześladowaniami lub z powodu wojny Ŝyją w sąsiedztwie co
dziewiątego (11%) Warszawiaka, jednocześnie prawie jedna piąta (18%) respondentów ze stolicy nie
jest w stanie ocenić, czy nieopodal miejsca ich zamieszkania Ŝyją uchodźcy.
Ponad trzy czwarte (77%) mieszkańców Góry Kalwarii zadeklarowało, Ŝe w ich okolicy Ŝyją uchodźcy.
Co piąty respondent (21%) nie mieszka w sąsiedztwie osób szukających schronienia w naszym kraju,
a tylko 2% ankietowanych nie potrafiło ocenić, czy w okolicy ich miejsca zamieszkania mieszkają
przybysze z innego kraju.

Czy w okolicy, w której Pan(i) mieszka mieszkają uchodźcy,
czyli ludzie, którzy opuścili swój kraj w obawie przed
prześladowaniami lub z powodu wojny?
Warszawa

Góra
Kalwaria

Tak

11%

77%

Nie

71%

21%

Trudno powiedzieć

18%

2%

***
Zapytaliśmy Polaków o to, gdzie ich zdaniem powinni mieszkać ludzie, którzy przybyli do
naszego kraju w poszukiwaniu schronienia.
Odpowiedzi na to pytanie róŜnią się w zaleŜności od tego czy respondentami są mieszkańcy Warszawy
czy Góry Kalwarii.
Trzy piąte (61%) Warszawiaków uwaŜa, Ŝe uchodźcy powinni mieszkać wszędzie tam, gdzie inni Polacy,
jeden na czterech (26%) zamieszkujących stolicę sądzi, iŜ powinni oni Ŝyć w ośrodkach dla uchodźców,
natomiast 6% badanych widziałoby przybyszy z innych krajów w wydzielonych miejscach np. w blokach
na osiedlu.
44% mieszkańców Góry Kalwarii jest przekonanych, Ŝe szukający azylu w Polsce powinni mieszkać
w ośrodkach dla uchodźców. Dwie piąte (39%) uwaŜa, Ŝe powinni oni mieszkać wszędzie, razem
z innymi Polakami, a co dziesiąty (10%) ankietowany jest zdania, Ŝe uchodźcy powinni zamieszkiwać
wydzielone miejsca np. w bloki na osiedlu. Po 7% ankietowanych z Warszawy i Góry Kalwarii miała
trudność z odpowiedzią na to pytanie.
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Gdzie Pan(i) zdaniem powinni mieszkać uchodźcy?
Warszawa

Góra
Kalwaria

W ośrodkach dla uchodźców

26%

44%

W wydzielonych miejscach np. w blokach na
osiedlu

6%

10%

Wszędzie, razem z innymi Polakami

61%

39%

Trudno powiedzieć

7%

7%

W Warszawie większość (74%) osób w wieku 18-29 lat, respondentów znających osobiście
uchodźcę (69%), a takŜe najlepiej wykształconych badanych (67%) częściej od pozostałych jest zdania,
Ŝe szukający azylu w Polsce powinni mieszkać razem z innymi Polakami. W ośrodkach dla uchodźców
widziałyby szukających schronienia w naszym kraju przede wszystkim osoby z wykształceniem
zasadniczym zawodowym (42%) oraz pięćdziesięciolatkowie (38%). Natomiast w wydzielonych
miejscach zakwaterowałyby uchodźców częściej niŜ inni osoby z wykształceniem podstawowym bądź
gimnazjalnym (14%) oraz ankietowani, w okolicy których mieszkają uchodźcy (11%).
W Górze Kalwarii częściej niŜ przeciętnie widziałyby uchodźców Ŝyjących wśród innych Polaków
osoby z wykształceniem wyŜszym (50%) oraz średnim i pomaturalnym (45%), ale takŜe najstarsi
mieszkańcy tego miasta (46%). Uchodźcy powinni mieszkać w wydzielonych miejscach – taką opinię
wyraŜają częściej niŜ pozostali respondenci z wykształceniem podstawowym bądź gimnazjalnym oraz ci,
w okolicy których nie mieszkają uchodźcy (po 16%). Natomiast opinię, iŜ uchodźcy powinni mieszkać
w specjalnie dla nich przeznaczonych ośrodkach wyraŜa 56% osób z wykształceniem zasadniczym
zawodowym oraz 49% pięćdziesięciolatków.
***

Większość (77%) mieszkańców Warszawy nie zna osobiście uchodźców. 23% mieszkańców
stolicy poznało takie osoby, przy czym 9% ankietowanych deklaruje znajomość jednego uchodźcy,
a 14% kilku takich osób.
W Górze Kalwarii zdecydowana większość osób (82%) nie poznała nigdy osobiście uchodźców. 18%
ankietowanych z tego miasta miało takie doświadczenie, przy czym 6% zna jedną osobę, która musiała
opuścić swój kraj w obawie przed prześladowaniami bądź wojną a 12% poznało kilka takich osób.
Ten wskaźnik moŜe świadczyć o tym, Ŝe społeczność Góry Kalwarii jest zamknięta i izoluje się od
sąsiedztwa uchodźców.
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Czy zna Pan(i) osobiście uchodźcę (uchodźców), czyli osobę,
która opuściła swój kraj w obawie przed prześladowaniami lub
z powodu wojny?
Warszawa

Góra
Kalwaria

Tak, znam jedną taką osobę

9%

6%

Tak, znam kilka takich osób

14%

12%

Nie

77%

82%

Odsetek mieszkańców Góry Kalwarii, którzy znają osobiście uchodźcę rośnie wraz
z wykształceniem (od 8% wśród osób, których edukacja zakończyła się na szkole podstawowej bądź
gimnazjum do 34% wśród ankietowanych z wykształceniem wyŜszym). Częściej niŜ inni znają osobiście
uchodźców dwudziestolatkowie (25%). Natomiast znakomita większość pięćdziesięciolatków (91%) oraz
osób z wykształceniem podstawowym (92%) nigdy nie poznała uchodźców.
Warszawiacy, którzy częściej niŜ inni znają uchodźców to trzydziestolatkowie oraz osoby
z wykształceniem wyŜszym (po 29%). Najsłabiej wykształceni ankietowani (93%) oraz najstarsi
respondenci w wieku 60 i więcej lat (84%), a takŜe kobiety (82%) najczęściej nie znają uchodźców
osobiście.
Mieszkańcy Warszawy znający osobiście uchodźców częściej niŜ inni są zdania, Ŝe powinni oni
mieszkać razem z innymi, a takŜe w większości zgodziliby się, aby po sąsiedzku zamieszkała rodzina
uchodźców oraz przyjęliby uchodźcę do pracy (po 90%), a takŜe chcieliby z nim pracować (90%).
W Warszawie osobista znajomość uchodźców wiąŜe się z częstszym niŜ przeciętnie wyraŜaniem opinii,
iŜ państwo powinno zapewnić uchodźcom moŜliwość nauki zawodu, natomiast w Górze Kalwarii
respondenci, którzy personalnie poznali uchodźcę częściej niŜ pozostali twierdzą, Ŝe Polska powinna
zapewnić im pobyt w ośrodku dla uchodźców.
Połowa (51%) mieszkańców Warszawy oraz ponad jedna trzecia (35%) ankietowanych z Góry Kalwarii,
którzy znają osobiście uchodźcę dostrzegają korzyści, jakie przynosi naszemu krajowi przyjmowanie ich
do Polski.
W Warszawie ankietowani, którzy znają osobiście uchodźców częściej niŜ pozostali uwaŜają, Ŝe
uchodźcy powinni mieć moŜliwość głosowania w wyborach samorządowych (32%) oraz kandydowania
do władz samorządowych (31%).
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Postawy Warszawiaków i mieszkańców Góry Kalwarii wobec
uchodźców
W celu zbadania postaw mieszkańców Warszawy oraz Góry Kalwarii wobec uchodźców
zapytaliśmy, w jaki sposób respondenci zachowaliby się w czterech sytuacjach: gdyby po sąsiedzku
zamieszkała rodzina uchodźców, gdyby do ich firmy zgłosił się uchodźca poszukujący pracy, gdyby mieli
pracować razem z uchodźcą oraz gdyby do klasy, w której uczą się ich dzieci przyjęte zostały dzieci
z innych krajów słabo mówiące po polsku.
Zdecydowana większość mieszkańców Warszawy (85%), jak i zamieszkujących Górę Kalwarię
(77%) nie miałaby nic przeciwko temu, aby po sąsiedzku zamieszkała rodzina uchodźców. Przeciwnych
byłoby 7% ankietowanych z Warszawy i 14% respondentów z Góry Kalwarii. Odpowiednio 8% i 9%
badanych nie wypowiedziało jednoznacznej opinii na ten temat.

Czy miał(a)by Pan(i) coś przeciwko temu, Ŝeby po sąsiedzku
zamieszkała rodzina uchodźców?
Warszawa

Góra
Kalwaria

Byłbym przeciwko

7%

14%

Zgodziłbym się

85%

77%

Trudno powiedzieć

8%

9%

W Warszawie im lepiej wykształceni są respondenci (od 67% wśród osób z wykształceniem
podstawowym bądź gimnazjalnym do 91% wśród legitymujących się dyplomem wyŜszej uczelni) tym
częściej nie mieliby nic przeciwko temu, aby po sąsiedzku zamieszkała rodzina uchodźców. Przychylniej
niŜ inni do sąsiedztwa uchodźców nastawieni są równieŜ czterdziestolatkowie (91%) oraz osoby, które
osobiście znają uchodźcę (90%).
W Górze Kalwarii częściej niŜ inni zgodziliby się, Ŝeby po sąsiedzku zamieszkała rodzina uchodźców
osoby w wieku 18-29 lat (87%).
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***
Odsetek respondentów, którzy przyjęliby do pracy uchodźcę jest prawie taki sam w Warszawie
jak i w Górze Kalwarii i wynosi odpowiednio (85% i 84%). Co dziesiąty (10%) Warszawiak i co jedenasty
(9%) mieszkaniec Góry Kalwarii szukałby dalej, gdyby zgłosił się do niego do pracy uchodźca. Po 5%
respondentów z dwóch badanych rejonów miało trudności z odpowiedzią na to pytanie.

Proszę sobie wyobrazić, Ŝe ma Pan(i) małą firmę i szuka Pan(i)
nowego pracownika. Zgłosił się uchodźca dobry do tej pracy.
Czy Pan(i) by go przyjął(ęła), czy teŜ szukał(a)by Pan(i) dalej?
Warszawa

Góra
Kalwaria

Przyjąłbym/przyjęłabym do pracy

85%

84%

Szukałbym/szukałabym dalej

10%

11%

Trudno powiedzieć

5%

5%

W Warszawie 90% osób, które znają osobiście uchodźcę zatrudniłoby go do pracy. RównieŜ
częściej niŜ inni przyjęliby go do swojej firmy osoby wieku 18-29 lat (93%), jak i trzydziestolatkowie
(90%). Natomiast im gorzej wykształceni są respondenci tym częściej szukaliby innej osoby do pracy.
W Górze Kalwarii częściej niŜ inni nieprzychylni zatrudnieniu uchodźcy do pracy
pięćdziesięciolatkowie oraz respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym (po 18%).

są

***
Zdecydowana większość (89%) Warszawiaków, jak i mieszkańców Góry Kalwarii (86%) wyraŜa
chęć pracy z uchodźcą. Z dezaprobatą o dzieleniu obowiązków zawodowych z osobą, która przybyła do
naszego kraju w celu uzyskania azylu wypowiada się 7% mieszkańców Warszawy i 9% ankietowanych
z Góry Kalwarii. „Trudno powiedzieć” to odpowiedź udzielana przez odpowiednio 4% i 5% badanych.

A czy chciał(a)by Pan(i) pracować z uchodźcą?
Warszawa

Góra
Kalwaria

Tak

89%

86%

Nie

7%

9%

Trudno powiedzieć

4%

5%

W Warszawie im lepiej wykształceni są respondenci tym chętniej pracowaliby z uchodźcą (od 77%
wśród najsłabiej do 93% wśród najlepiej wykształconych). Zdecydowana większość Warszawiaków,
którzy osobiście znają uchodźcę chciałaby z nim pracować.
14

W Górze Kalwarii częściej niŜ inni nie chciałyby współpracować z uchodźcą osoby z wykształceniem
zasadniczym zawodowym (16%) i te, które nie znają języków obcych (15%).
***
Respondentów, którzy z dezaprobatą wyraŜają się o dzieleniu pracy z uchodźcami zapytaliśmy,
z jakich powodów nie chcieliby z nimi pracować.
Większość (63%) spośród tych mieszkańców Warszawy, którzy wyrazili niechęć do pracy
z uchodźcą nie chciałoby z nim współpracować z uwagi na jego inne nawyki i obyczaje. Trudność
w porozumieniu się po polsku jako czynnik powodujący awersję do dzielenia pracy z uchodźcom
wskazała ponad połowa (56%) respondentów ze stolicy. Jeden na pięciu (21%) Warszawiaków nie
chciałby pracować z uchodźcą, bo nie zna Ŝycia w Polsce. Znacznie mniejszy odsetek respondentów,
jako powód dla którego nie chciałoby dzielić pracy z uchodźcą wskazało jego niŜsze kwalifikacje (9%)
oraz inne powody (6%). Co jedenasty (9%) Warszawiak nie ma zdania na ten temat.
Inne nawyki i obyczaje to równieŜ najczęstszy powód, dla którego nie chcieliby pracować z uchodźcą
mieszkańcy Góry Kalwarii (69%). Jedna trzecia (35%) zamieszkujących ten rejon nie pracowałaby
z uchodźcą z uwagi na trudności w porozumieniu po polsku. Nieco mniej ankietowanych z Góry Kalwarii
czuje awersję do pracy z uchodźcami, poniewaŜ nie znają oni Ŝycia w Polsce (13%) bądź z innych
powodów (12%). Tylko 5% badanych wskazało na jego niŜsze kwalifikacje, jako źródło negatywnego
nastawienia do pracy z nim. 3% respondentów z Góry Kalwarii nie wyraziło opinii w tej kwestii.

Z jakich powodów nie chciał(a)by Pan(i) pracować z uchodźcą?
Warszawa
N=114

Góra
Kalwaria
N=72

Ma inne nawyki, obyczaje

63%

69%

Trudno się z nim porozumieć po polsku

56%

35%

Bo nie zna Ŝycia w Polsce

21%

13%

Ma niŜsze kwalifikacje

9%

5%

Z innych powodów

6%

12%

Trudno powiedzieć

9%

3%

Odsetki nie sumują się do 100 poniewaŜ moŜna było wskazać więcej niŜ jedną odpowiedź.

***
Ogromna większość badanych z Warszawy (94%) i Góry Kalwarii (90%) zgodziłaby się, aby do
klasy w której uczą się ich dzieci przyjęci zostali uczniowie z innych krajów, słabo mówiący po polsku.
W Warszawie chętnie zgodziłoby się na przyjęcie dzieci nie mówiących biegle po polsku 81%
ankietowanych, a niechętnie 13% respondentów. W przypadku Góry Kalwarii odsetki badanych
opowiadających się chętnie i niechętnie za przyjęciem dzieci nie władających j. polskim wynoszą
odpowiednio 72% i 18%. Na przyjęcie do klasy dzieci słabo mówiących po polsku nie zgodziłoby się 2%
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potencjalnych rodziców z Warszawy i 5% z Góry Kalwarii. 4% respondentów ze stolicy i 5% z Góry
Kalwarii nie wyraziło jednoznacznej opinii w tej kwestii.

Gdyby to od Pana(i) zaleŜało, czy zgodził(a)by się Pan(i), aby do
klasy, w której uczą się Pana(i) dzieci przyjęte zostały dzieci
z innych krajów, słabo mówiące po polsku?
Warszawa

Góra
Kalwaria

Zgodził(a)bym się chętnie

81%

72%

Zgodził(a)bym się, ale niechętnie

13%

18%

Nie zgodził(a)bym się

2%

5%

Trudno powiedzieć

4%

5%

W Górze Kalwarii prawie wszystkie (97%) osoby młode - w wieku od 18 do 29 lat - zgodziłyby się na
przyjęcie do klasy swoich pociech dzieci, które nie mówią dobrze po polsku.
Znajomość innego języka moŜe wpływać pozytywnie na stosunek respondentów do przyjęcia do klasy
swoich dzieci małych uchodźców, którzy nie mówią dobrze po polsku – zarówno w przypadku Warszawy
(95%) i Góry Kalwarii (92%) odsetek respondentów, którzy nie mieliby nic przeciwko temu jest wyŜszy
niŜ przeciętna pozytywnych odpowiedzi na ten temat.

W celu zdiagnozowania dystansu respondentów do osób szukających azylu w Polsce
skonstruowaliśmy wskaźnik akceptacji i niechęci dla uchodźców, obliczony na podstawie
pozytywnych i negatywnych odpowiedzi udzielanych przez respondentów na cztery omawiane wyŜej
pytania.
Zdecydowana większość mieszkańców Warszawy (83%) oraz zamieszkujących Górę Kalwarię
(80%) ustosunkowała się pozytywnie lub negatywnie do kaŜdej z czterech sytuacji mierzących stosunek
do uchodźców. Brak opinii w kaŜdym pytaniu wyraził niecały jeden procent mieszkańców Warszawy,
w przypadku trzech pytań niecały jeden procent zamieszkujących stolicę oraz taki sam odsetek osób
pochodzących z Góry Kalwarii. Niezdecydowanie w dwóch pytaniach wskazało 4% Warszawiaków i 3%
mieszkańców Góry Kalwarii natomiast jeden raz nie wyraziło zdania na temat stosunku do uchodźców
13% mieszkańców Warszawy i 17% zamieszkujących Górę Kalwarię.
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WSKAŹNIK AKCEPTACJI DLA UCHODŹCÓW

AKCEPTACJA DLA UCHODŹCÓW

72%

63%

20%
16%

7%

9%
5%

5%
1%

pełna akceptacja

duŜa akceptacja

średnia akceptacja

Warszawa

mała akceptacja

2%

brak akceptacji

Góra Kalwaria

 PEŁNA AKCEPTACJA - 72% mieszkańców Warszawy i 63% osób pochodzących z Góry Kalwarii
odpowiada z aprobatą dla uchodźców we wszystkich pytaniach.
 DUśA AKCEPTACJA - 16% Warszawiaków i 20% mieszkańców Góry Kalwarii trzy na cztery razy
wyraŜają swój pozytywny stosunek do uchodźców.
 ŚREDNIA AKCEPTACJA - 7% zamieszkałych w stolicy oraz 9% osiedlonych w Górze Kalwarii
wyraziło aprobatę dla uchodźców w dwóch pytaniach.
 MAŁA AKCEPTACJA - 5% Warszawiaków i tyle samo (5%) mieszkańców Góry Kalwarii wskazało
pozytywną odpowiedź dotyczącą uchodźców w jednym pytaniu.
 BRAK AKCEPTACJI - Ani razu nie wskazało pozytywnej odpowiedzi w pytaniach o stosunek do
uchodźców 1% Warszawiaków i 2% mieszkańców Góry Kalwarii.
Co ciekawe, w Warszawie najwięcej osób w wieku w wieku 18-29 lat (82%) oraz z wykształceniem
wyŜszym (79%) wyraŜa pełną akceptację dla uchodźców. Natomiast w Górze Kalwarii pełną aprobatę
wyraŜają najczęściej równieŜ osoby w wieku 18-29 lat (73%) oraz respondenci z wykształceniem
podstawowym i gimnazjalnym (73%), a najrzadziej z wykształceniem zasadniczym zawodowym (50%).
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WSKAŹNIK NIECHĘCI DO UCHODŹCÓW

NIECHĘĆ DO UCHODŹCÓW
84%
77%

12%
0%

1%

całkowita niechęć

2%

4%

duŜa niechęć

5%

6%

średnia niechęć

Warszaw a

8%

mała niechęć

brak niechęci

Góra Kalaw aria

 CAŁKOWITA NIECHĘĆ - Mniej niŜ jeden procent Warszawiaków oraz 1% mieszkańców Góry
Kalwarii wskazało w kaŜdym przypadku negatywny stosunek do uchodźców.
 DUśA NIECHĘĆ - 2% mieszkańców Warszawy i 4% zamieszkałych w Górze Kalwarii wyraziło
niechęć w trzech pytaniach.
 ŚREDNIA NIECHĘĆ - 5% zamieszkałych w Warszawie i 6% osiedlonych w Górze Kalwarii
negatywnie odpowiedziało na 2 pytania diagnozujące dystans wobec uchodźców;
 MAŁA NIECHĘĆ – 8% mieszkańców stolicy oraz 12% zamieszkujących Górę Kalwarię wskazało
niechęć wobec uchodźców raz.
 BRAK NIECHĘCI - 84% Warszawiaków i 77% mieszkańców Góry Kalwarii nie wyraŜa ani jeden raz
negatywnego stanowiska wobec uchodźców.
Warto zauwaŜyć, Ŝe w Warszawie niechęć w przypadku trzech pytań wskazało po 7% osób
z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, natomiast ani razu nie wyraziło niechęci
najwięcej osób w wieku 18-29 lat (90%) oraz z wykształceniem wyŜszym (91%).
W Górze Kalwarii całkowitą niechęć wyraŜa najwięcej respondentów z wykształceniem zasadniczym
zawodowym oraz czterdziestolatków (po 3%) natomiast trzy razy wyraŜa dezaprobatę juŜ co dziesiąty
ankietowany (10%) z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Brak niechęci najczęściej wyraŜały
osoby w wieku 18-29 lat (87%) oraz z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (82%), a relatywnie
najrzadziej
osoby
z
wykształceniem
zasadniczym
zawodowym
(67%).
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Korzyści i zagroŜenia płynące z przyjmowania uchodźców do
Polski
Zapytaliśmy mieszkańców Warszawy i Góry Kalwarii o to, jakie widzą korzyści i zagroŜenia
wynikające z przyjmowania do Polski uchodźców.
Ponad dwie piąte (42%) Warszawiaków uwaŜa, Ŝe przyjmowanie uchodźców nie przynosi naszemu
krajowi korzyści, podczas gdy w Górze Kalwarii tego samego zdania jest przeszło połowa respondentów
(53%).
Ponad jedna trzecia (36%) mieszkańców stolicy dostrzega korzyści płynące z udzielania azylu
uchodźcom, podczas gdy w Górze Kalwarii widzi je jedna czwarta (25%) ankietowanych. Taki sam
odsetek (22%) mieszkańców Warszawy jak i Góry Kalwarii nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat.

Czy Pana(i) zdaniem, przyjmowanie uchodźców przynosi
naszemu krajowi jakieś korzyści, czy teŜ nie?
Warszawa

Góra
Kalwaria

Przynosi korzyści

36%

25%

Nie przynosi korzyści

42%

53%

Trudno powiedzieć

22%

22%

Co ciekawe w Warszawie połowa (51%) osób, które znają uchodźcę, uwaŜa, Ŝe przyjmowanie ich do
naszego kraju przynosi korzyść, podczas gdy w Górze Kalwarii tylko 36% znających personalnie
uchodźcę widzi plusy w przyjmowaniu obcokrajowców do Polski.
***
Poprosiliśmy respondentów, którzy dostrzegają korzyści z przyjmowania uchodźców do Polski
o to, aby sprecyzowali, jakiego rodzaju profity mogą być udziałem naszego kraju.
Najczęściej dostrzeganą przez Warszawiaków korzyścią płynącą z przyjmowania do kraju osób innej
narodowości jest nauka Ŝycia z innymi i szacunku wobec nich (79%). Trochę rzadziej mieszkańcy
Warszawy wskazują na takie profity, jak pomoc zdolnych i wykształconych przybyszy w rozwijaniu kraju
(64%), a takŜe lepsze zrozumienie innych narodów, jak i wzbogacenie kultury naszego kraju (po 59%).
Prawie trzech na pięciu (57%) ankietowanych uwaŜa, Ŝe pozytywną konsekwencją przyjmowania
uchodźców do naszego kraju jest ich praca w zawodach, których nie chcą wykonywać Polacy. „Trudno
powiedzieć” odpowiedział co setny (1%) badany.
Mieszkańcy Góry Kalwarii podobnie jak respondenci zamieszkujący Warszawę najczęściej wskazują
naukę Ŝycia z innymi i szacunku wobec nich (75%), jako korzyść płynącą z przyjmowania uchodźców do
naszego kraju. Na drugim miejscu jako poŜytek z przyjmowania obcokrajowców do Polski wymieniają
lepsze zrozumienie innych narodów (56%). O tym, Ŝe wzbogaca się kultura naszego kraju oraz, Ŝe
przybysze pracują w zawodach, których nie chcą wykonywać Polacy przekona jest połowa (51%)
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członków społeczności Góra Kalwarii. Prawie tyle samo (49%) badanych z tego regionu sądzi, Ŝe zdolni
i wykształceni przybysze pomagają rozwijać kraj. Tylko 1% ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

Jakie korzyści dla naszego kraju niesie przyjmowanie
uchodźców, osób innej narodowości?
Warszawa
N=361

Góra
Kalwaria
N=123

Uczymy się Ŝyć z innymi i ich szanować

73%

75%

Zdolni i wykształceni przybysze pomagają
rozwijać kraj

64%

49%

Lepiej rozumiemy inne narody

59%

56%

Wzbogaca się kultura naszego kraju

59%

51%

Przybysze pracują w zawodach, których nie
chcą wykonywać Polacy.

57%

51%

Trudno powiedzieć

1%

1%

Odsetki nie sumują się do 100 poniewaŜ moŜna było wskazać więcej niŜ jedną odpowiedź.

***
47% mieszkańców Warszawy i 43% zamieszkujących Górę Kalwarię dostrzega zagroŜenia
wynikające z przyjmowania uchodźców do naszego kraju. Po 45% ankietowanych z obydwu miast nie
widzi niebezpieczeństwa wynikającego z goszczenia w Polsce obcokrajowców. Zdania na ten temat nie
wypowiada 8% zamieszkujących Warszawę i 12% mieszkańców Góry Kalwarii.

A czy dostrzega Pan(i) jakieś zagroŜenia wynikające
z przyjmowania uchodźców do naszego kraju?
Warszawa

Góra
Kalwaria

Dostrzegam zagroŜenia

47%

43%

Nie dostrzegam zagroŜeń

45%

45%

Trudno powiedzieć

8%

12%

Ankietowani, którzy dostrzegają zagroŜenia płynące z przyjmowania do naszego kraju uchodźców,
poprosiliśmy o wskazanie, jakiego to rodzaju niebezpieczeństwa widzą.
Przyjmowanie uchodźców do naszego kraju sprzyja powstawaniu konfliktom na tle rasowym
i narodowościowym – twierdzi tak połowa (49%) Warszawiaków. Trochę mniej mieszkańców stolicy
uwaŜa, Ŝe zatrzymywanie w kraju obcokrajowców szukających azylu powoduje wzrost przestępczości
(46%). Mniej badanych sądzi, Ŝe przebywanie w Polsce osób innej narodowości sprzyja wzrostowi
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bezrobocia (37%) a 36% ankietowanych jest przekonanych, Ŝe pomoc dla uchodźców odbywa się
kosztem pomocy dla Polaków. Tylko 17% badanych uwaŜa, Ŝe przybysze zagraŜają naszej kulturze
i tradycji.
Głównym zagroŜeniem wiąŜącym się z przyjmowaniem uchodźców do naszego kraju jest zdaniem
mieszkańców Góry Kalwarii wzrost przestępczości (47%). Prawie tyle samo ankietowanych tego regionu
niepokoją konflikty na tle rasowym i narodowościowym (46%) oraz to, Ŝe pomoc dla uchodźców odbywa
się kosztem Polaków (45%). Prawie jedna trzecia (30%) ankietowanych obawia się, Ŝe goszczenie
uchodźców powoduje wzrost bezrobocia, poniewaŜ przybysze zabierają miejsca pracy Polakom. Tylko
8% ankietowanych dostrzega zagroŜenie dla naszej kultury i tradycji płynące z przyjmowania osób innej
narodowości do naszego kraju.
Po 8% mieszkańców Warszawy i Góry Kalwarii nie ma sprecyzowanego zdania na temat zagroŜeń
związanych z przyjmowanie uchodźców do naszego kraju.

Jakie, Pana(i) zdaniem, zagroŜenia dla naszego kraju niesie
przyjmowanie uchodźców, osób innej narodowości?
Warszawa
N=475

Góra
Kalwaria
N=217

Powstają konflikty na tle rasowym,
narodowościowym

49%

46%

Wzrasta przestępczość

46%

47%

Rośnie bezrobocie, poniewaŜ przybysze
zabierają miejsca pracy Polakom

37%

30%

Pomoc dla uchodźców odbywa się kosztem
Polaków

36%

45%

Przybysze zagraŜają naszej kulturze, tradycji

17%

8%

Trudno powiedzieć

8%

8%

Odsetki nie sumują się do 100 poniewaŜ moŜna było wskazać więcej niŜ jedną odpowiedź.
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Opinie na temat uczestnictwa uchodźców w wyborach oraz we
władzy lokalnej
W opinii trzech na pięciu (62%) Warszawiaków uchodźcy nie powinni mieć moŜliwości
głosowania w wyborach samorządowych. Przychylne przybyszom stanowisko w tej sprawie ma ponad
jeden na czterech (27%) respondentów zamieszkujących stolicę Polski. Co dziewiąty (11%) mieszkaniec
Warszawy nie ma zdania na ten temat.
W Górze Kalwarii prawie trzech na czterech (72%) respondentów wyraziło sprzeciw wobec partycypacji
uchodźców w wyborach samorządowych, natomiast jeden na pięciu (20%) ankietowanych zgodziłby się,
aby uchodźca zagłosował w lokalnych wyborach. 8% badanych nie wyraziło jednoznacznego zdania
w tej kwestii.
Czy Pana(i) zdaniem uchodźcy powinni mieć moŜliwość głosowania w wyborach
samorządowych?

72%

62%

27%
20%

11%
8%

Nie

Tak

Warszawa

Trudno powiedzieć

Góra Kalwaria

W Warszawie im lepiej wykształceni są respondenci tym częściej zgadzają się na to, aby uchodźcy
głosowali w wyborach samorządowych (od 21% wśród respondentów, których edukacja zakończyła się
na szkole podstawowej lub gimnazjum do 36% wśród osób z wyŜszym wykształceniem). Przychylniej od
pozostałych nastawieni do uchodźców są w tej kwestii trzydziestolatkowie (35%), a takŜe ankietowani
osobiście znający uchodźcę (32%).
W Górze Kalwarii udział nie akceptujących moŜliwości głosowania uchodźców w wyborach
samorządowych maleje wraz z wiekiem (od 62% wśród respondentów w wieku 60 i więcej lat do 77%
wśród ankietowanych w wieku od 18 do 29 lat). Częściej niŜ inni nie zgodziliby się na branie udziału
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uchodźcy w wyborach osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (78%), a takŜe te, które miały
w swoim Ŝyciu doświadczenie wyjazdu za granicę do pracy (87%).
***
Większość (65%) mieszkańców Warszawy uwaŜa, Ŝe uchodźcy nie powinni kandydować do
władz samorządowych, podczas gdy jeden na czterech (26%) ankietowanych zamieszkujących stolicę
jest odmiennego zdania. 9% badanych wstrzymuje się od wyraŜenia opinii w tej sprawie.
Prawie trzech na czterech (73%) respondentów zamieszkujących Górę Kalwarię jest przeciwnych
kandydowaniu uchodźców do władz samorządowych, jednocześnie co piąty (19%) zgodziłby się na taką
kandydaturę. 8% mieszkańców Góry Kalwarii nie ma na ten temat zdania.
Czy Pana(i) zdaniem uchodźcy powinni mieć moŜliwość kandydowania do władz
samorządowych?

73%
65%

26%
19%

9%

Nie

Tak

Warszawa

8%

Trudno powiedzieć

Góra Kalwaria

W Warszawie wraz ze słabszym wykształceniem rośnie udział respondentów, którzy uwaŜają,
Ŝe uchodźcy nie powinni mieć moŜliwości kandydowania do władz samorządowych (od 55% wśród
najlepiej wykształconych do 73% wśród ankietowanych, których edukacja skończyła się na szkole
podstawowej bądź gimnazjum). O tym, Ŝe uchodźcy nie powinni mieć moŜliwości startowania
w wyborach lokalnych częściej niŜ przeciętnie mówią osoby nie znające innego niŜ polski języka (70%).
Natomiast przychylnie w tej sprawie wobec uchodźców wypowiadają się częściej niŜ inni respondenci,
którzy znają osoby, które musiały opuścić swój kraj w obawie przed prześladowaniami lub z powodu
wojny (31%).
W Górze Kalwarii najczęściej nie zgodziliby się na kandydaturę uchodźcy do władz samorządowych
czterdziestolatkowie oraz ankietowani, którzy doświadczyli pracy w innym kraju niŜ Polska (po 81%).
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Warto zauwaŜyć, Ŝe w Warszawie ponad trzy czwarte (78%) osób, które zgadzają się na głosowanie
uchodźców w wyborach do władz samorządowych jest zdania, Ŝe powinni oni mieć takŜe moŜliwość
kandydowania w wyborach. Natomiast 86% nie zgadzających się na głosownie uchodźców w wyborach
samorządowych byłaby równieŜ przeciwna ich kandydaturze.
W Górze Kalwarii 60% osób zajmuje pozytywne stanowisko zarówno jeŜeli chodzi o kandydowanie, jaki
i głosowanie uchodźców w wyborach samorządowych, natomiast 90% osób zajmuje negatywne
stanowisko w obu przypadkach.

Rola państwa w pomocy uchodźcom
Zapytaliśmy mieszkańców Warszawy oraz Góry Kalwarii, jakie kroki powinno podjąć państwo
wobec uchodźców, którzy chcieliby osiedlić się w Polsce na stałe bądź na dłuŜej.
Zdaniem ponad połowy mieszkańców Warszawy (54%) nasze państwo powinno zorganizować kursy
(naukę) j. polskiego dla uchodźców. Innymi – równieŜ często wskazywanymi - krokami, które powinna
podjąć Polska wobec osób szukających azylu jest zapewnienie im pobytu w ośrodku dla uchodźców
(44%) oraz pomoc w znalezieniu pracy (41%). Nieco mniej (30%) Warszawiaków jest zdania, Ŝe nasz
kraj powinien zapewnić uchodźcom moŜliwość nauki zawodu. 17% ankietowanych uwaŜa, Ŝe państwo
polskie powinno umoŜliwić uchodźcom sprowadzenie rodziny, natomiast 12% badanych jest
przekonana, Ŝe powinno zapewnić im mieszkanie. NajniŜszy odsetek respondentów (7%) wskazał na
nadanie obywatelstwa polskiego, jako na zadanie, jakie Polska powinna wypełnić wobec szukających
schronienia w naszym kraju. Co dziewiąty (11%) badany nie wyraził jednoznacznej opinii w tej kwestii.
Na zorganizowanie kursów j. polskiego, jako powinność naszego kraju wobec uchodźców wskazuje
prawie połowa (47%) mieszkańców Góry Kalwarii. Minimalnie mniej (46%) respondentów z tego rejonu
uwaŜa, Ŝe państwo powinno pomóc im w znalezieniu pracy. Dwie piąte ankietowanych (39%) sądzi, Ŝe
Polska powinna zapewnić osobom poszukującym azylu w naszym kraju pobyt w ośrodku dla
uchodźców. Jeden na czterech (25%) ankietowanych z Góry Kalwarii uwaŜa, Ŝe uchodźcy powinni mieć
moŜliwość nauki zawodu. Najmniej ankietowanych jest zdania, Ŝe państwo powinno zatroszczyć się
o przybyszów z innych krajów zapewniając im mieszkanie (15%), umoŜliwiając sprowadzenie rodziny
(13%), a tylko 5% uwaŜa, Ŝe naleŜałoby im nadać obywatelstwo. 12% badanych z Góry Kalwarii nie ma
zdania na ten temat.
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Co Pana(i) zdaniem nasze państwo powinno zrobić dla
uchodźców, którzy chcieliby pozostać w Polsce na stałe bądź na
dłuŜej?
Warszawa

Góra
Kalwaria

Zorganizować kursy (naukę) języka polskiego

54%

47%

Zapewnić pobyt w ośrodku dla uchodźców

44%

39%

Pomóc w znalezieniu pracy

41%

46%

Zapewnić moŜliwość nauki zawodu

30%

25%

UmoŜliwić sprowadzenie rodziny

17%

13%

Zapewnić mieszkanie

12%

15%

Nadać obywatelstwo polskie

7%

5%

Trudno powiedzieć

11%

12%

Odsetki nie sumują się do 100 poniewaŜ moŜna było wskazać więcej niŜ jedną odpowiedź.

W Warszawie najlepiej wykształceni respondenci oraz ci, w których okolicy Ŝyją uchodźcy (po 65%),
a takŜe osoby, które wyjeŜdŜały do pracy do innego kraju (62%), ankietowani w wieku 18-29 lat (59%),
jak równieŜ męŜczyźni (58%) częściej niŜ inni są zdania, Ŝe państwo powinno zorganizować kursy
języka polskiego dla uchodźców. Zapewnienia pobytu w ośrodku dla uchodźców oczekiwaliby od
państwa częściej niŜ inni trzydziesto i czterdziestolatkowie (odpowiednio 51% i 54%), natomiast pomocy
w znalezieniu pracy osoby w wieku 18-29 lat oraz najlepiej wykształceni respondenci (po 48%).
Państwo powinno zapewnić uchodźcom moŜliwość nauki zawodu – częściej niŜ inni są o tym
przekonani trzydziesto i czterdziestolatkowie (odpowiednio 36% i 43%), respondenci z wyŜszym
wykształceniem (40%) oraz osobiście znający uchodźcę (37%). UmoŜliwienia sprowadzenia rodziny
oczekiwaliby od państwa najczęściej respondenci w wieku 18-29 lat (28%). Natomiast zapewnienia
uchodźcom mieszkania częściej niŜ inni spodziewałyby się od państwa osoby z wykształceniem
podstawowym (25%) oraz najstarsi respondenci (20%).
W Górze Kalwarii im młodsi respondenci tym częściej wyraŜają przekonanie, Ŝe państwo powinno
zapewnić uchodźcom kursy języka polskiego (od 39% wśród osób w wieku 60 i więcej lat do 57%
wśród respondentów w wieku 18-29 lat). Częściej niŜ inni mówią o tym równieŜ osoby lepiej
wykształcone – 57% z wykształceniem wyŜszym i 55% respondentów z wykształceniem średnim,
a takŜe ankietowani, którzy znają osobiście uchodźcę (55%).
Pomoc w znalezieniu pracy to powinność państwa wyraŜana częściej od innych przez osoby w wieku
18-29 lat (59%) oraz przez czterdziestolatków (52%), a takŜe osoby z wykształceniem wyŜszym (58%).
Zapewnienia im pobytu w ośrodku dla uchodźców domagaliby się od Polski częściej niŜ pozostali
czterdziestolatkowie (49%).
Państwo powinno zapewnić uchodźcom moŜliwość nauki zawodu – to stanowisko wypowiadane jest
częściej od innych przez osoby z wykształceniem średnim i pomaturalnym (28%).
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Zapewnienia mieszkania uchodźcom przez państwo częściej niŜ pozostali spodziewałyby się osoby
w wieku 18-29 lat oraz respondenci, których edukacja zakończyła się na szkole podstawowej bądź
gimnazjum (30%). Za umoŜliwieniem sprowadzenia rodziny uchodźcy opowiadają się głównie
respondenci najsłabiej wykształceni (23%) oraz trzydziestolatkowie (19%).

Znajomość języków obcych oraz doświadczenie pracy zagranicą
wśród respondentów
Znajomość języków obcych oraz wyjazd do pracy za granicę mogą sprzyjać pozytywnemu nastawieniu
do uchodźców. Postanowiliśmy sprawdzić, czy zaleŜność ta ma swoje odzwierciedlenie w stosunku
mieszkańców Góry Kalwarii i Warszawy do uchodźców.
Zdecydowana większość (86%) Warszawiaków zna przynajmniej jeden język poza ojczystym, na tyle by
móc się w nim porozumieć: 57% deklaruje znajomość j. angielskiego, 51% j. rosyjskiego, 23%
j. niemieckiego, 9% j. francuskiego, 3% j. hiszpańskiego, 2% j. włoskiego natomiast 4% mieszkańców
Warszawy włada w stopniu komunikatywnym innym językiem. 14% zamieszkujących stolicę
ankietowanych nie zna Ŝadnego języka poza polskim.
RównieŜ znacząca większość (83%) mieszkańców Góry Kalwarii włada w stopniu, który umoŜliwia
porozumienie innym niŜ ojczysty językiem: 51% przyznaje, Ŝe zna j. rosyjski, 43% j. angielski, 19%
j. niemiecki, 3% j. francuski, 2% j. włoski, 1% inny język, a mniej niŜ jeden procent ankietowanych mówi
po hiszpańsku. 17% badanych zamieszkujących Górę Kalwarię nie zna innego języka niŜ polski.

Jakie języki (poza ojczystym) zna Pan(i) na tyle by móc się
porozumieć?
Warszawa

Góra
Kalwaria

angielski

57%

43%

niemiecki

23%

19%

rosyjski

51%

51%

francuski

9%

3%

hiszpański

3%

0%

włoski

2%

2%

inny

4%

1%

nie znam Ŝadnego języka poza ojczystym

14%

17%

Odsetki nie sumują się do 100 poniewaŜ moŜna było wskazać więcej niŜ jedną odpowiedź.
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Zarówno w Warszawie jak i w Górze Kalwarii wraz ze słabszym wykształceniem rośnie odsetek
osób, które nie znają Ŝadnego języka poza ojczystym – bez umiejętności porozumienia w obcym
języku pozostają takŜe częściej niŜ inni respondenci najstarsi w wieku 60 i więcej lat. Im młodsi są
badani tym częściej umieliby porozumieć się w języku angielskim. Komunikatywna znajomość tego
języka występuje częściej niŜ przeciętnie u osób z wykształceniem wyŜszym oraz wśród tych, którzy
znają osobiście uchodźców. Po rosyjsku porozumieliby się częściej niŜ przeciętnie czterdziesto
i pięćdziesięciolatkowie, a takŜe osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, ponadto
w Warszawie w tym języku mówią częściej niŜ inni osoby znające osobiście uchodźcę (61%). Język
niemiecki znają częściej niŜ inni respondenci w wieku 18-29 lat oraz ankietowani z wykształceniem
wyŜszym.
***
Co czwarty (24%) mieszkaniec Warszawy i co siódmy (14%) zamieszkujący Górę Kalwarię
wyjechał do innego kraju w celach zarobkowych. Nie pracowało za granicą trzech na czterech (76%)
Warszawiaków i 86% osób zamieszkałych w Górze Kalwarii.

Czy zdarzyło się Panu(i) wyjechać do innego kraju do pracy?
Warszawa

Góra
Kalwaria

Tak

24%

14%

Nie

76%

86%

Zarówno w Warszawie, jak i w Górze Kalwarii bardziej mobilni, gdy chodzi o wyjazdy zagranicę do pracy
okazują się męŜczyźni ( 34% w Warszawie i 24% w Górze Kalwarii) oraz czterdziestolatkowie (33%
w stolicy i 21% w Górze), jak równieŜ respondenci najlepiej wykształceni (39% w Warszawie i 23%
w Górze Kalwarii).
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SYNTEZA BADAŃ ILOŚCIOWYCH I JAKOŚCIOWYCH


Uchodźcy nie są postrzegani przez badanych mieszkańców Warszawy i Góry Kalwarii jako jednolita

grupa. Dzielą się na tych, których odbiór jest pozytywny (np. Wietnamczycy z uwagi na ich pracowitość)
oraz na tych, którzy odbierani są negatywnie – (głównie Czeczeni, ze względu na konfliktowość i Ŝycie
w hermetycznie zamkniętej grupie). Uchodźcy mieszkający - w ośrodkach szczególnie dotyczy to
Czeczenów mieszkających w Górze Kalwarii - u części badanych wywołują negatywne skojarzenia.
Inaczej – cieplej – badani wypowiadają się o konkretnych, poznanych osobiście lub znanych ze
słyszenia osobach, które musiały opuścić swój kraj w obawie przed prześladowaniami lub z powodu
wojny.


Mieszkańcy Góry Kalwarii prezentują postawę zdystansowaną wobec uchodźców. ChociaŜ

przyznają, Ŝe osoby szukające azylu w Polsce mieszkają w ich sąsiedztwie (77%) to nie zawierają z nimi
osobistych znajomości (82% respondentów nie zna Ŝadnego uchodźcy) i byliby bardziej skłonni lokować
ich w wyizolowanych ośrodkach (44%) niŜ pozwolić im by mieszkali z innymi Polakami (39%).
W ośrodkach, zdaniem respondentów, uchodźcy nie powinni jednak mieszkać długo – jedynie przez
czas potrzebny na adaptację - od 3 miesięcy do 2 lat, a potem po spełnieniu określonych wymagań –
kiedy będą juŜ znali język polski i będą gotowi do podjęcia pracy i kształcenia - powinni zamieszkać
między Polakami. Przeciwnicy zamykania uchodźców w ośrodkach sądzą, Ŝe Ŝycie w wyizolowanym
miejscu nie pozwala obcokrajowcom poznać polskiej rzeczywistości - podobnie jak w swojej ojczyźnie
Czeczeni rządzą się tam swoimi, klanowymi prawami, zupełnie odmiennymi od naszych. MoŜna wysnuć
wniosek, iŜ oddzielanie uchodźców od Ŝycia z resztą społeczeństwa powoduje negatywną polaryzację –
„my kontra oni”.


Respondenci z Góry Kalwarii chcieliby mieć wpływ na miejsce zamieszkania Czeczenów np. poprzez

głosowanie w referendum. UwaŜają równieŜ, Ŝe naleŜałoby ich rozdzielić, tak by nie tworzyli zwartych,
niebezpiecznych enklaw.
„JeŜeli kogoś poznamy, poznamy jego zachowanie, jego kulturą osobistą, czy on takową posiada czy
nie, co on sobą reprezentuje, dlaczego on przyjechał no to wiadomo, Ŝe robimy się przychylni,
zmieniamy stosunek.” (Warszawa gr1)


Bardziej otwartą postawę prezentują mieszkańcy Warszawy. Większość Warszawiaków jest za tym,

Ŝeby uchodźcy mieszkali wszędzie z innymi Polakami (61%). ChociaŜ nie mają w sąsiedztwie
uchodźców (71%) to trochę częściej znają ich (23%) niŜ mieszkańcy Góry Kalwarii (18%).


W większości mieszkańcy Warszawy i Góry Kalwarii mają pozytywny stosunek do osób, które

musiały opuścić swój kraj z powodu prześladowań lub wojny. Zdecydowana większość mieszkańców
Warszawy (85%), jak i zamieszkujących Górę Kalwarię (77%) nie miałaby nic przeciwko temu, aby po
sąsiedzku zamieszkała rodzina uchodźców.
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Odsetek respondentów, którzy przyjęliby do pracy uchodźcę jest bardzo zbliŜony w Warszawie jak

i w Górze Kalwarii i wynosi odpowiednio (85% i 84%). Respondenci nie mieliby nic przeciwko
zatrudnieniu uchodźcy, jeśli tylko znałby język na poziomie komunikatywnym, miałby odpowiednie
kwalifikacje, kulturę osobistą oraz wywiązywał się ze swoich obowiązków.
Chodzi o to, Ŝe były pewne zawody, no teraz teŜ jeszcze są, w których jest cięŜko znaleźć pracownika, a
są zawody, w których jest z kolei niedobór, nie mogą znaleźć chętnych do pracy. I w sytuacji takiej, jak
cięŜko znaleźć komuś w tym zawodzie pracę, Polakowi i nagle przychodzi uchodźca i on dostanie? (...)
JeŜeli obcokrajowiec przychodzi do pracy, to on musi być duŜo lepszy. JeŜeli jestem pracodawcą, mam
do wyboru, daję ogłoszenie, przychodzi mi ileś osób, to dlaczego go mam nie zatrudnić”. (Warszawa 3)


Część badanych z Warszawy współpracowało z cudzoziemcami i bardziej ceni ich jako pracowników

niŜ Polaków. Cudzoziemcy są ich zdaniem bardziej wydajni. Nie angaŜują się w konflikty zakładowe
i związki zawodowe, stoją z boku. Badani Warszawiacy postulowaliby nawet wprowadzenie specjalnych
ulg dla pracodawców – analogicznych do ulg na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
Na temat zawodów, do których szczególnie predestynowani są uchodźcy zdania są podzielone:


część badanych uwaŜa, Ŝe to kwestia wykształcenia i kwalifikacji i jeśli obcokrajowiec posiada

stosowny dyplom to ma takie samo prawo do pracy w zawodzie lekarza czy profesora na uniwersytecie
jak Polak;


część respondentów jest zdania, Ŝe powinni oni wykonywać zajęcia, na które nie ma popytu wśród

Polaków.


Zdecydowana większość (89%) Warszawiaków, jak i mieszkańców Góry Kalwarii (86%) wyraŜa chęć

pracy z uchodźcą. Praca na równorzędnym stanowisku co obcokrajowiec nie stanowi dla badanych
problemu. Najwięcej emocji wzbudza koncepcja uchodźcy jako szefa. Pojawiły się opinie, Ŝe to dobrze
świadczy o danym człowieku „Jak ma łeb na karku to niech będzie i uchodźca szef.” Inni są
zdecydowanie przeciw takiej koncepcji, poniewaŜ, jak twierdzą, uderza ona w ich samopoczucie
i samoocenę. Nie moŜe być tak, Ŝe osoba, która tu jest rok lub dwa osiągnęła więcej niŜ ja”.


Praca zajmuje jedno z waŜniejszych miejsc wśród deklarowanych potrzeb badanych uchodźców –

wynika to głównie z przesłanek ekonomicznych – posiadanie dochodów jest konieczne, aby móc się
usamodzielnić i np. wynająć mieszkanie. Praca to równieŜ szansa na aktywne spędzenie czasu,
wyrwanie się z marazmu i bezczynności. Respondenci poszukują stabilnej pracy, nie stawiają prawie
Ŝadnych wymagań, chętnie pracowaliby na budowie bądź otworzyli własny interes (np. własna
restauracja). Narodowość współpracowników i przełoŜonego nie ma dla badanych znaczenia, a praca
z Polakami jest mile widziana.


Ogromna większość badanych z Warszawy (94%) i Góry Kalwarii (90%) zgodziłaby się, aby do klasy

w której uczą się ich dzieci przyjęci zostali uczniowie z innych krajów, słabo mówiący po polsku. Część
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badanych ma tego typu osobiste doświadczenia. Osoby, których dzieci mają kontakt z dziećmi
uchodźców postrzegają tę sytuację bardzo pozytywnie. Większość nie miałaby nic przeciwko kontaktom
międzykulturowym we własnych domach, pod warunkiem poznania wcześniej rodziny dziecka
cudzoziemcy – dotyczy to takŜe polskich przyjaciół ich dzieci.


Zdaniem badanych ich dzieci poprzez kontakt z dziećmi cudzoziemców: uczą się od najmłodszych

lat tolerancji; poszerzają horyzonty; uczą się obcować z innymi i szanować inną rasę, religię, obyczaje,
obcego języka; poznają nowe zabawy.


Część badanych uchodźców - Czeczenów - ma osobiste doświadczenia związane z uczęszczaniem

ich dzieci do szkoły. Mają oni świadomość, Ŝe jest to najlepsza droga do integracji z polskimi kolegami
i tylko w ten sposób ich dzieci mogą poznać polskie zwyczaje, kulturę, język. Dzieci badanych
uchodźców uczą się w polskiej szkole w Górze Kalwarii, jednak nie nawiązały tam bliskich,
przyjacielskich relacji z rówieśnikami. Po pierwsze, jak relacjonują rodzice, ich dzieci są dość trudne
w kontaktach (agresywne, nadpobudliwe). Rodzice – uchodźcy mają świadomość problemów z jakimi
borykają się nauczyciele ich dzieci albo ich polscy koledzy. Z drugiej strony skarŜą się, Ŝe czasem ich
dzieci z racji swojego pochodzenia są niesprawiedliwie obwiniane za czyny, których nie popełniły.


Zaprezentowane rezultaty wskazują, Ŝe deklarowany dystans wobec uchodźców zarówno

mieszkańców stolicy jak i mieszkańców Góry Kalwarii nie jest duŜy.


Większość badanych - 72% mieszkańców Warszawy i 63% osób pochodzących z Góry Kalwarii

wyraŜa pełną aprobatę (mierzoną wskaźnikiem akceptacji powstałym z zagregowania odpowiedzi na
pytania o dystans) dla uchodźców, przy czym zaledwie 1% Warszawiaków i 2% mieszkańców Góry
Kalwarii zupełnie nie akceptuje osób szukających w Polsce azylu.


W Warszawie najwięcej osób w wieku 18-29 lat (82%) oraz respondentów wykształceniem wyŜszym

(79%) wyraŜa pełną aprobatę dla uchodźców. Natomiast w Górze Kalwarii pełna akceptacja dla
uchodźców jest takŜe udziałem najczęściej osób w wieku 18-29 lat (73%) oraz respondentów
z wykształceniem

podstawowym

i gimnazjalnym

(73%). W tych grupach

moŜemy

poszukiwać

społecznego potencjału wsparcia dla uchodźców.


Pogłębienie, kwestii stosunku mieszkańców Warszawy i Góry Kalwarii do uchodźców, w badaniach

jakościowych pokazuje zgoła inny obraz. Uchodźcy z ośrodków postrzegani są jako obca, anonimowa
grupa, która u sporej części badanych wywołuje negatywne emocje. Czeczeni mieszkający w Lininie
postrzegani są przez mieszkańców Góry Kalwarii jako osoby, które kombinują, mają duŜo środków
pochodzących z niewiadomego źródła (posiadają drogie samochody i gadŜety), a nie chce im się
podejmować pracy. Zdaniem niektórych badanych uchodźcy są nastawieni głównie na pomoc socjalną,
nie są zainteresowani podjęciem pracy i nie wykazują wystarczającej aktywności, aby integrować się ze
społeczeństwem. NaleŜy ich, w związku z tym, objąć systemem kontroli, pilnować i selekcjonować, by
móc w jakiś sposób oddzielić tych, którzy są aktywni, chcą pracować, uczyć się (zdaniem badanych są
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poprzez to bardziej wartościowi) od tych, którzy swoją roszczeniową i bierną postawą kwalifikują się do
odesłania. MoŜna więc wnioskować, Ŝe ‘drąŜenie’ problematyki uchodźstwa oraz bezpośredni kontakt
z cudzoziemcami ma znaczący wpływ na zmniejszenie deklarowanej otwartości i tolerancyjności. Warto
równieŜ dodać, Ŝe nawiązanie bezpośredniej, bliskiej relacji personalnej zmienia stosunek do
uchodźców na bardziej pozytywny.


Postrzeganie uchodźców przez Warszawiaków i mieszkańców Góry Kalwarii nie jest symetryczne

w stosunku do postrzegania Polaków przez badanych cudzoziemców. Uchodźcy generalnie oceniają
Polskę i Polaków bardzo pozytywnie, uwaŜają, Ŝe Polacy są gościnni, otwarci i przyjacielscy.
Afrykańczycy mają liczne, bezpośrednie kontakty z Polakami i bardzo je sobie cenią, Czeczeni
w większości przypadków, nie mają bliskich, bezpośrednich relacji z mieszkańcami Polski, ale
postrzegają nas pozytywnie z uwagi na bliskość językową i historyczną (wspólny wróg - Rosja).


Mimo deklarowanego pozytywnego, stosunku mieszkańców Warszawy i Góry Kalwarii do uchodźców

ankietowani w większości byliby przeciwni, Ŝeby osoby przybyłe do nas z innych krajów brały udział
w głosowaniu w wyborach samorządowych (62% przeciwnych w Warszawie i 72% w Górze Kalwarii) czy
kandydowały do władz lokalnych (65% przeciwnych w stolicy i 73% w Górze Kalwarii). Ten wynik
potwierdza ogólne nastawienie Polaków w stosunku do tego, komu moŜna powierzyć piastowanie
urzędów, sprawowanie władzy. Władza niezaleŜnie od jej szczebla powinna pozostawać w „naszych”
rękach.


Badani akceptują bierne prawo wyborcze dla uchodźców, jednak czynne prawo wyborcze powinno

być ich zdaniem zarezerwowane dla osób, które mają prawa obywatelskie. Większość praw wyborczych
powinny, zdaniem badanych, nabywać dzieci uchodźców, które wyrosły w naszym społeczeństwie
i kulturze. Uchodźcy powinni mieć natomiast prawa do opieki medycznej, socjalnej oraz edukacji.


Ponad jedna trzecia (36%) mieszkańców stolicy dostrzega korzyści płynące z udzielania azylu

uchodźcom w Polsce, natomiast w Górze Kalwarii widzi je jedna czwarta (25%) ankietowanych. Ponad
dwie piąte (42%) Warszawiaków uwaŜa, Ŝe przyjmowanie uchodźców nie przynosi naszemu krajowi
korzyści, podczas gdy w Górze Kalwarii tego samego zdania jest przeszło połowa respondentów (53%).


Najczęściej dostrzeganą przez Warszawiaków korzyścią płynącą z przyjmowania do kraju osób innej

narodowości jest nauka Ŝycia z innymi i szacunku wobec nich (79%). Trochę rzadziej mieszkańcy
Warszawy wskazują na takie profity, jak pomoc zdolnych i wykształconych przybyszy w rozwijaniu kraju
(64%), a takŜe lepsze zrozumienie innych narodów, jak i wzbogacenie kultury naszego kraju (po 59%).
Prawie trzech na pięciu (57%) ankietowanych uwaŜa, Ŝe pozytywną konsekwencją przyjmowania
uchodźców do naszego kraju jest ich praca w zawodach, których nie chcą wykonywać Polacy.


Mieszkańcy Góry Kalwarii podobnie jak respondenci zamieszkujący Warszawę najczęściej wskazują

naukę Ŝycia z innymi i szacunku wobec nich (75%), jako korzyść płynącą z przyjmowania uchodźców do
naszego kraju. Na drugim miejscu jako poŜytek z goszczenia obcokrajowców w naszym kraju
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wymieniają lepsze zrozumienie innych narodów (56%). O tym, Ŝe wzbogaca się kultura naszego kraju
oraz, Ŝe przybysze pracują w zawodach, których nie chcą wykonywać Polacy przekonana jest połowa
(51%) członków społeczności Góra Kalwarii. Prawie tyle samo (49%) badanych z tego regionu sądzi, Ŝe
zdolni i wykształceni przybysze pomagają rozwijać kraj.


Inne korzyści wynikające z przyjmowania uchodźców do Polski wymieniane przez badanych to:

poznawanie innych smaków, przypraw, rytmów i ubiorów, poprawianie wizerunku naszego kraju,
dostosowanie naszego prawa w zakresie przyjmowania cudzoziemców do wymogów UE oraz
upodabnianie się Polski do innych krajów europejskich poprzez mieszanie krwi i wielokulturowość.


47% mieszkańców Warszawy i 43% zamieszkujących Górę Kalwarię dostrzega zagroŜenia

wynikające z przyjmowania uchodźców do naszego kraju. Po 45% ankietowanych z obydwu miast nie
widzi niebezpieczeństwa wynikającego z goszczenia w Polsce obcokrajowców. Zdania na ten temat nie
wypowiada 8% zamieszkujących Warszawę i 12% mieszkańców Góry Kalwarii.


Przyjmowanie uchodźców do naszego kraju sprzyja powstawaniu konfliktów na tle rasowym

i narodowościowym – twierdzi tak połowa (49%) Warszawiaków. Trochę mniej mieszkańców stolicy
uwaŜa, Ŝe zatrzymywanie w kraju obcokrajowców szukających azylu powoduje wzrost przestępczości
(46%). ZagroŜenie dotyczące pogłębienia bezrobocia wskazuje 37% badanych a 36% ankietowanych
jest przekonanych, Ŝe pomoc dla uchodźców odbywa się kosztem pomocy dla Polaków. Tylko 17%
badanych uwaŜa, Ŝe przybysze zagraŜają naszej kulturze i tradycji.


Głównym zagroŜeniem wiąŜącym się z przyjmowaniem uchodźców do naszego kraju jest zdaniem

mieszkańców Góry Kalwarii wzrost przestępczości (47%). Prawie tyle samo ankietowanych tego regionu
niepokoją konflikty na tle rasowym i narodowościowym (46%) oraz to, Ŝe pomoc dla uchodźców odbywa
się kosztem Polaków (45%). Prawie jedna trzecia (30%) ankietowanych obawia się, Ŝe goszczenie
uchodźców powoduje wzrost bezrobocia, poniewaŜ przybysze zabierają miejsca pracy Polakom. Tylko
8% ankietowanych dostrzega zagroŜenie dla naszej kultury i tradycji płynące z przyjmowania osób innej
narodowości do naszego kraju.


Dodatkowe zagroŜenia wspomniane przez badanych to: tworzenie niebezpiecznych, zamkniętych

enklaw, gett, przenoszenie chorób: HIV, AIDS, obciąŜenia budŜetu państwa związane z polityką socjalną
oraz tzw. „wojna polsko-czeczeńska” – teoria spiskowa opierająca się na obawie, Ŝe Rosja dąŜy do
wywołania konfliktu polsko-czeczeńskiego i podŜega wyszkolonych militarnie, groźnych Czeczenów do
konfliktu z Polską.


Zdaniem ponad połowy mieszkańców Warszawy (54%) nasze państwo powinno zorganizować kursy

(naukę) j. polskiego dla uchodźców. Innymi – równieŜ często wskazywanymi - krokami, które powinna
podjąć Polska wobec osób szukających azylu jest zapewnienie im pobytu w ośrodku dla uchodźców
(44%) oraz pomoc w znalezieniu pracy (41%). Nieco mniej (30%) Warszawiaków jest zdania, Ŝe nasz
kraj powinien zapewnić uchodźcom moŜliwość nauki zawodu. 17% ankietowanych uwaŜa, Ŝe państwo
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polskie powinno umoŜliwić uchodźcom sprowadzenie rodziny, natomiast 12% badanych jest
przekonana, Ŝe powinno zapewnić im mieszkanie. NajniŜszy odsetek respondentów (7%) wskazał na
nadanie obywatelstwa polskiego, jako na zadanie, jakie Polska powinna wypełnić wobec szukających
schronienia w naszym kraju.


Na zorganizowanie kursów j. polskiego, jako powinność naszego kraju wobec uchodźców wskazuje

prawie połowa (47%) mieszkańców Góry Kalwarii. Minimalnie mniej (46%) respondentów z tego regionu
uwaŜa, Ŝe państwo powinno pomóc im w znalezieniu pracy. Dwie piąte ankietowanych (39%) sądzi, Ŝe
Polska powinna zapewnić osobom poszukującym azylu w naszym kraju pobyt w ośrodku dla
uchodźców. Jeden na czterech (25%) ankietowanych z Góry Kalwarii uwaŜa, Ŝe uchodźcy powinni mieć
moŜliwość nauki zawodu. Najmniej ankietowanych jest zdania, Ŝe państwo powinno zatroszczyć się
o przybyszów z innych krajów zapewniając im mieszkanie (15%), umoŜliwiając sprowadzenie rodziny
(13%), a tylko 5% uwaŜa, Ŝe naleŜałoby im nadać obywatelstwo.


Część respondentów patrzy z zazdrością na pomoc, jaką uchodźcy otrzymują od Polski. Ich zdaniem

nasze państwo jest zbyt ubogie, by zajmować się obcymi, poniewaŜ pomoc powinna być kierowana w
pierwszej kolejności do potrzebujących obywateli np. samotnych matek, bezdomnych.


Inni badani sądzą, Ŝe państwo robi za mało dla uchodźców – nie ma odpowiednich procedur

i uregulowań prawnych oraz nie jest zainteresowane usamodzielnianiem się uchodźców.


Wśród części badanych istnieje przekonanie, Ŝe powinniśmy pomagać uchodźcom, z uwagi na

historyczny dług, jaki nasz naród zaciągnął u innych narodów.


Byłe Republiki Radzieckie (38%) to najczęściej wymieniane kraje, z których - w opinii Warszawiaków

- przybywają do Polski uchodźcy. Prawie jedna trzecia (30%) mieszkańców stolicy sądzi, Ŝe szukające
schronienia w naszym kraju osoby pochodzą z Czeczenii (30%). 17% ankietowanych uwaŜa, Ŝe
uchodźcy przybywają z krajów azjatyckich, a 16%, Ŝe z Bliskiego Wschodu. Zdecydowanie mniej
Warszawiaków sądzi, Ŝe przybysze szukający azylu w naszym kraju pochodzą z Bałkanów (9%) bądź
z Afryki (7%). Najmniej badanych wskazało na inne kraje (2%) bądź kraje zachodnie (1%).


W opinii ponad połowy (54%) mieszkańców Góry Kalwarii uchodźcy przyjeŜdŜają do Polski

z Czeczenii. Zdecydowanie mniej zamieszkujących Górę sądzi, Ŝe szukające schronienia w naszym
kraju osoby pochodzą z byłych Republik Radzieckich (17%). Co jedenasty (9%) ankietowany
zamieszkujący społeczność Góry Kalwarii uwaŜa, Ŝe uchodźcy docierają do Polski z Bliskiego Wschodu.
Najmniej respondentów jest przekonanych, Ŝe cudzoziemcy przybywają do nas z krajów azjatyckich
(6%), z Bałkanów (5%) i Afryki (2%). Mniej niŜ jeden procent ankietowanych wskazało na kraje
zachodnie bądź inne kraje.
Co czwarty (25%) respondent z Warszawy i co piąty (21%) z Góry Kalwarii nie wie skąd najczęściej
przybywają do Polski uchodźcy.
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Prawidłową odpowiedź - ok. 10 tysięcy – na pytanie o liczbę uchodźców, którzy przybywają do Polski

w ciągu roku zna relatywnie najwięcej respondentów (w Warszawie – 40% a w Górze Kalwarii – 31%).
Badani udzielają właściwej odpowiedzi tym częściej im lepszym wykształceniem się legitymują.


Zdecydowana większość Warszawiaków (86%) jak i mieszkańców Góry Kalwarii (83%) zna

przynajmniej jeden język zagraniczny na tyle by się w nim porozumieć. W Warszawie najwięcej osób zna
język angielski (57%) natomiast w Górze Kalwarii rosyjski (51%).


Co czwarty (24%) mieszkaniec Warszawy i co siódmy (14%) zamieszkujący Górę Kalwarię wyjechał

do innego kraju w celach zarobkowych. Nie pracowało za granicą trzech na czterech (76%)
Warszawiaków i 86% osób zamieszkałych w Górze Kalwarii.


Zarówno w Warszawie, jak i w Górze Kalwarii bardziej mobilni, gdy chodzi o wyjazdy za granicę do

pracy, okazują się męŜczyźni (34% w Warszawie i 24% w Górze Kalwarii) oraz czterdziestolatkowie
(33% w stolicy i 21% w Górze), jak równieŜ respondenci najlepiej wykształceni (39% w Warszawie i 23%
w Górze Kalwarii).


Zdaniem zarówno mieszkańców Warszawy jak i Góry Kalwarii w celu większej integracji

społeczności lokalnej z uchodźcami zastosowane powinny zostać działania promocyjne i kampanie
społeczne odbywające się na szczeblu lokalnym, których główną platformą będą lokalne gazety
(najlepiej bezpłatne), informacje zamieszczane np. w autobusach, prelekcje w szkołach. WaŜne jest, aby
w tych akcjach prezentować losy i przykłady konkretnych ludzi, a nie anonimowej grupy uchodźców.


Badani postulują zwiększenie w procesie integracji udziału mediów i to nie tylko w kontekście

rozpowszechniania problematyki, ale równieŜ poprzez dawanie przykładu tj. poprzez zatrudnianie
cudzoziemców – uchodźców w mediach i prezentowanie ich na wizji. Kolejnym sposobem na oswajanie
społeczności lokalnej z problematyką uchodźców mogłaby być aktywność szkoły, która powinna
organizować spotkania z cudzoziemcami. Uchodźcy w sposób barwny, wciągający prezentowaliby swoje
Ŝycie, opowiadali o historii i ciekawostkach dotyczących ich kraju. Badani widzą w tym procesie równieŜ
swój udział, który powinien polegać na rozmowach z dziećmi w celu, aby traktowały obcokrajowców
w sposób „normalny”, jak równieŜ pomoc uchodźcom poprzez organizowanie: zbiórek ubrań, ksiąŜek,
zabawek itp.


Badani respondenci nie mają osobistych doświadczeń związanych z obecnością cudzoziemców

w ich domach podczas świąt lub innych uroczystości rodzinnych. Chętnie zaprosiliby uchodźców do
swoich domów. Respondenci uwaŜają, Ŝe jest to bardzo dobry pomysł na integrację, wzajemne
poznanie się. Grupa badanych podkreśla, Ŝe takie zaproszenie na święta musi być poprzedzone
wcześniejszą bliŜszą relacją – potencjalnych gości trzeba znać, wiedzieć coś o nich: nie zaprasza się
przypadkowo poznanych osób do domu, a dotyczy to zarówno Polaków jak i cudzoziemców.
Zdecydowanie negatywnie, na pomysł zaproszenia uchodźców, zareagowali mieszkańcy Góry Kalwarii.
Na pewno nie zaprosiliby uchodźców mieszkających w ośrodku, bo mają o nich negatywną opinię.
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Natomiast jeśli miałby to być sąsiad – uchodźca - którego się zna i ceni, to wówczas takie zaproszenie
jak najbardziej wchodziłoby w grę.
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Kwestionariusz
Dzień dobry, nazywam się .... i dzwonię z Ośrodka Badania Opinii Publicznej w Warszawie.
Prowadzimy krótkie badanie opinii.
Czy mogę porozmawiać z dorosłą osobą, która miała ostatnio urodziny?
S1. Czy zgodzi się Pan(i) na krótki wywiad, trwający ok. 5 minut?
1. tak [KONTYNUUJ]
2. nie [ZAKOŃCZ]
S2. Jeśli to moŜliwe, nie pytaj, tylko zaznacz płeć respondenta/tki
1. męŜczyzna
2. kobieta
S3. W których z następujących przedziałów mieści się Pana(i) wiek?
Odczytaj; tylko jedna odpowiedź
1. 18-29 lat
2. 30-39 lat
3. 40-49 lat
4. 50-59 lat
5. 60 lub więcej lat
S4. Jakie jest Pana(i) wykształcenie, tzn. jaką szkołę ukończył(a) Pan(i) jako ostatnią?
Odczytaj; tylko jedna odpowiedź
1. podstawowe/gimnazjum
2. zasadnicze zawodowe
3. niepełne średnie
4. średnie
5. pomaturalne
6. licencjat
7. wyŜsze

P1. Czy w okolicy, w której Pan(i) mieszka mieszkają uchodźcy, czyli ludzie, którzy opuścili swój kraj
w obawie przed prześladowaniami lub z powodu wojny?
[Ankieter: Jedna odpowiedź]
1. Tak
2. Nie
97. Trudno powiedzieć
P2. Czy wie Pan(i), z jakich krajów najczęściej przybywają uchodźcy do Polski?
[MoŜliwych wiele odpowiedzi]
[Ankieter: Nie odczytuj, zaznacz właściwą odpowiedź lub zapisz „inne” – jeśli wystąpią]
1. z Czeczenii
2. z Afryki
3. z byłych republik radzieckich
4. z Bliskiego Wschodu
5. inne – jakie? ……………………………………………..
97. Trudno powiedzieć
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P3. Jak Pan(i) sądzi, ilu uchodźców przybywa do Polski w ciągu roku?
[Ankieter: Jedna odpowiedź]
1. około 100 tysięcy
2. około 50 tysięcy
3. około 10 tysięcy
4. około tysiąca
97. Trudno powiedzieć
4.Co Pana(i) zdaniem nasze państwo powinno zrobić dla uchodźców, którzy chcieliby pozostać w Polsce
na stałe bądź na dłuŜej?
[Ankieter: MoŜliwe trzy odpowiedzi]
[Zmień kolejność wyświetlania itemów 1-7]
1. zapewnić moŜliwość nauki zawodu
2. pomóc w znalezieniu pracy
3. zapewnić mieszkanie
4. zapewnić pobyt w ośrodku dla uchodźców
5. zorganizować kursy (naukę) języka polskiego
6. nadać obywatelstwo polskie
7. umoŜliwić sprowadzenie rodziny
97. Trudno powiedzieć
5. Gdzie Pan(i) zdaniem powinni mieszkać uchodźcy?
[Ankieter: Jedna odpowiedź]
1. W ośrodkach dla uchodźców
2. W wydzielonych miejscach np. w blokach na osiedlu
3. Wszędzie, razem z innymi Polakami
97. Trudno powiedzieć
6. Czy miał(a)by Pan(i) coś przeciwko temu, Ŝeby po sąsiedzku zamieszkała rodzina uchodźców?
[Ankieter: Jedna odpowiedź]
1. Byłbym przeciwko
2. Zgodziłbym się
97. Trudno powiedzieć
7. Proszę sobie wyobrazić, Ŝe ma Pan(i) małą firmę i szuka Pan(i) nowego pracownika. Zgłosił się
uchodźca dobry do tej pracy. Czy Pan(i) by go przyjął(ęła), czy teŜ szukał(a)by Pan(i) dalej?
[Ankieter: Jedna odpowiedź]
1. przyjąłbym/przyjęłabym do pracy
2. szukałbym/szukałabym dalej
97. trudno powiedzieć
8. A czy chciał(a)by Pan(i) pracować z uchodźcą?
[Ankieter: Jedna odpowiedź]
[Ankieter: Jeśli respondent nie ma nic przeciwko pracy z uchodźcą zaznacz 1]
1. Tak -> 10
2. Nie -> 9
97.Trudno powiedzieć ->9
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9. Z jakich powodów nie chciał(a)by Pan(i) pracować z uchodźcą?
[Ankieter: Wiele moŜliwych odpowiedzi]
1. trudno się z nim porozumieć po polsku
2. ma niŜsze kwalifikacje
3. bo nie zna Ŝycia w Polsce
4. ma inne nawyki, obyczaje
5. z innych powodów
97. Trudno powiedzieć
10. Gdyby to od Pana(i) zaleŜało, czy zgodził(a)by się Pan(i), aby do klasy, w której uczą się Pana(i)
dzieci przyjęte zostały dzieci z innych krajów, słabo mówiące po polsku?
[Ankieter: Jedna odpowiedź]
1. Zgodził(a)bym się chętnie
2. Zgodził(a)bym się, ale niechętnie
3. Nie zgodził(a)bym się
97. Trudno powiedzieć
11. Czy zna Pan(i) osobiście uchodźcę (uchodźców), czyli osobę, która opuściła swój kraj w obawie
przed prześladowaniami lub z powodu wojny?
[Ankieter: Jedna odpowiedź]
1. Tak, znam jedną taką osobę
2. Tak, znam kilka takich osób
3. Nie
12.Czy Pana(i) zdaniem, przyjmowanie uchodźców przynosi naszemu krajowi jakieś korzyści, czy teŜ
nie?
[Ankieter: Jedna odpowiedź]
1. Przynosi korzyści ->13
2. Nie przynosi korzyści ->14
97. Trudno powiedzieć -> 14
13.Jakie korzyści dla naszego kraju niesie przyjmowanie uchodźców, osób innej narodowości?
[Ankieter: MoŜliwych wiele odpowiedzi]
[Zmień kolejność wyświetlania itemów 1-5]
1.
2.
3.
4.
5.

Wzbogaca się kultura naszego kraju
Uczymy się Ŝyć z innymi i ich szanować
Lepiej rozumiemy inne narody
Zdolni i wykształceni przybysze pomagają rozwijać kraj
Przybysze pracują w zawodach, których nie chcą wykonywać Polacy.
97. Trudno powiedzieć

14.A czy dostrzega Pan(i) jakieś zagroŜenia wynikające z przyjmowania uchodźców do naszego kraju?
1. Dostrzegam zagroŜenia ->15
2. Nie dostrzegam zagroŜeń ->16
97.Trudno powiedzieć -> 16
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15.Jakie, Pana(i) zdaniem, zagroŜenia dla naszego kraju niesie przyjmowanie uchodźców, osób innej
narodowości?
[Ankieter: MoŜliwych wiele odpowiedzi]
[Zmień kolejność wyświetlania itemów 1-5]
1. Wzrasta przestępczość
2. Rośnie bezrobocie, poniewaŜ przybysze zabierają miejsca pracy Polakom
3. Powstają konflikty na tle rasowym, narodowościowym
4. Przybysze zagraŜają naszej kulturze, tradycji
5. Pomoc dla uchodźców odbywa się kosztem Polaków
97. Trudno powiedzieć
16.Czy Pana(i) zdaniem uchodźcy powinni mieć moŜliwość głosowania w wyborach samorządowych?
[Ankieter: Jedna odpowiedź]
1. Tak
2. Nie
97. Trudno powiedzieć
17.Czy Pana(i) zdaniem uchodźcy powinni mieć moŜliwość kandydowania do władz samorządowych?
[Ankieter: Jedna odpowiedź]
1. Tak
2. Nie
97. Trudno powiedzieć
18.Jakie języki (poza ojczystym) zna Pan(i) na tyle by móc się porozumieć?
[Ankieter: Wiele moŜliwych odpowiedzi]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

angielski
niemiecki
rosyjski
francuski
hiszpański
włoski
inny
nie znam Ŝadnego języka poza ojczystym

19.Czy zdarzyło się Panu(i) wyjechać do innego kraju do pracy?
[Ankieter: Jedna odpowiedź]
1. Tak
2. Nie
To juŜ wszystkie pytania, dziękuję Panu(i) za poświęcony czas.
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Kontrola i realizacja badań w TNS OBOP
System kontroli pracy ankieterów stosowany w TNS OBOP opiera się na zasadach zawartych
w Programie Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA). Program ten, przy powstaniu którego nasza
firma brała czynny udział, został wprowadzony przez OFBOR i wytycza minimalne standardy kontroli
pracy przy realizacji ankiet. Nasza firma, która przystąpiła do programu w momencie jego wprowadzania
na zasadzie członka – załoŜyciela, wykracza jednak daleko poza nie.
Proces kontroli w TNS OBOP zaczyna się juŜ w trakcie rekrutacji ankieterów, który przebiega zawsze
według tego samego schematu opracowanego przez naszych specjalistów zajmujących się kontrolą
i szkoleniami. Kandydat na ankietera jest poddawany wielostopniowemu szkoleniu, które kończy się
testem. Jeśli jego wynik jest pomyślny -otrzymuje próbną ankietę do wykonania. Dopiero po jej
wykonaniu i omówieniu, otrzymuje pierwszą pracę – zawsze jest to kilka (maksymalnie 5) łatwych ankiet,
które po wykonaniu są wnikliwie kontrolowane zarówno od strony poprawności doboru respondenta,
jakości zawartego w nich materiału, jak i przebiegu wywiadu w terenie (poprzez ponowny kontakt
z respondentami).
Dodatkowo przez pierwsze pół roku pracy ankieter taki jest pod specjalnym nadzorem, co oznacza
częstsze kontrole terenowe wykonywanej przez niego pracy oraz bardziej wnikliwe analizy danych z jego
ankiet.
Kolejnym elementem mającym zapewnić dobrą jakość realizowanych przez naszą firmę badań są
szkolenia ankieterów zarówno do konkretnych projektów, jak i poszerzające wiedzę ogólną z zakresu
pracy terenowej. Od czasu do czasu wiedza ta jest sprawdzana przez pracowników Działu Realizacji
Badań poprzez przeprowadzane w terenie testy dla ankieterów. Dzięki ich wynikom moŜemy
zidentyfikować potrzeby szkoleniowe pracowników terenowych, wyeliminować ewentualne błędy,
a w skrajnych przypadkach podziękować za współpracę osobom, które nie spełniają naszych wymagań.
Zapewnieniem dobrej jakości zrealizowanych badań zajmuje się w naszej firmie wyspecjalizowana
komórka, która w swojej pracy stosuje ponadstandardowe metody kontroli zarówno nieterenowe, jak
i terenowe.
Wśród tych pierwszych najwaŜniejsze są:


kontrola poprawności doboru respondenta,



analiza jakości danych zawartych w ankietach,

analiza zbioru pod kątem ilości braków danych, odmów odpowiedzi oraz odpowiedzi „trudno
powiedzieć”,




analiza czasów wywiadów,



inne analizy oparte na zbiorze danych.

Wyniki z kontroli nieterenowej są zapisywane w postaci bazy danych, co pozwala na dokonywanie
zbiorczych zestawień statystycznych dla poszczególnych regionów, ankieterów, np. średnia liczba
braków danych w podziale na region itp.
PoniewaŜ od tego, jak dobrany został respondent zaleŜą końcowe wyniki badania, kontrola poprawności
doboru respondenta dokonywana jest w 100% przypadków, zarówno przez koordynatorów terenowych,
jak i przez pracowników Działu Realizacji Badań. W przypadku wykrycia jakichkolwiek niezgodności
ankieta jest kierowana do ponownej realizacji. Nie moŜe się zdarzyć, aby do bazy danych dla Klienta
trafił jakikolwiek kwestionariusz zrealizowany z respondentem, który nie spełnia choćby jednego
z kryteriów doboru do kwoty, czy teŜ został źle wytypowany w przypadku prób adresowych i losowania
przy pomocy siatki Kischa.
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Z kolei analiza jakości danych z ankiet pozwala nam sprawdzić, czy w ankietach nie ma Ŝadnych braków
danych, czy nie pojawiają się jakieś błędy systematyczne, pominięcia filtrów, czy pytania otwarte
wypełnione są rzetelnie itp. Sprawdzany jest teŜ czas trwania wywiadu, a takŜe związki logiczne
pomiędzy pytaniami. Wszelkie wykryte na tym etapie nieścisłości są wyjaśniane, a w niektórych
przypadkach ankiety trafiają do ponownego wykonania w terenie. Na podstawie tej analizy niekiedy
typuje się ankiety do kontroli terenowej, jeŜeli mamy wątpliwości, co do ich rzetelności (na przykład jeśli
dane z ankiet wykonanych przez tego samego ankietera są łudząco podobne, odpowiedzi na pytania
otwarte powtarzają się, czy teŜ czas realizacji jest zbyt krótki lub zbyt długi).
Bardzo istotnym elementem kontroli jest kontrola terenowa.
TNS OBOP kieruje się tu bardzo restrykcyjnymi zasadami. Kontroli tej poddawane jest średnio 5%
zrealizowanej próby w kaŜdym badaniu. Prowadzona jest ona przez zespół specjalnie przeszkolonych
kontrolerów, wykonujących tylko ten rodzaj pracy. Dodatkowo kontrola terenowa prowadzona jest przez
niezaleŜną, profesjonalną firmę kontrolerską. PoniewaŜ stosujemy dwa rodzaje takiej kontroli:
bezpośrednia rozmowa z wylosowanym respondentem w terenie (wywiad face-to-face) oraz kontrola
telefoniczna, ze względu na specyfikę obu tych metod mamy dwie odrębne grupy odpowiednio
wyszkolonych kontrolerów. Kontrola realizowana jest zawsze bardzo szybko po zakończeniu realizacji,
Ŝeby respondenci mogli sobie przypomnieć szczegóły spotkania z ankieterem. W trakcie kontroli
terenowej sprawdzamy nie tylko czy wywiad się odbył, ale teŜ z kim był przeprowadzony, jak długo trwał,
w jakim dniu, o jakiej porze i w jakim miejscu się odbył, na jaki temat była ankieta, czy ankieter
pokazywał karty do pytań, czy prawidłowo zaaranŜował wywiad itp.
Dobór przypadków do kontroli odbywa się w dwojaki sposób: po pierwsze celowo – zawsze kontrolujemy
pracę nowych ankieterów oraz sprawdzamy przypadki, które wzbudziły nasze wątpliwości w trakcie
kontroli nieterenowej. Po drugie, do kontroli dobiera się rotacyjnie ośrodki i losuje tam ankieterów,
których praca będzie skontrolowana. Przy większych próbach stosuje się takŜe dobór celowo – losowy:
część ankieterów (zazwyczaj połowa) jest dobierana celowo, a część losowana za pomocą specjalnych
metod statystycznych. W przypadku wykrycia nieścisłości proceduralnych, ankieter zostaje odsunięty od
pracy w trybie natychmiastowym do czasu wyjaśnienia sprawy i jednocześnie kontroli poddaje się
wszystkie badania w jakich brał udział w ostatnim okresie.
Wszystkie wyniki są zapisywane w bazie danych, która jest prowadzona i systematycznie uzupełniana
juŜ szósty rok. Dysponujemy więc kompletną informacją o pracy wszystkich naszych pracowników
terenowych. Raporty o pracy ankieterów są systematycznie przekazywane koordynatorom, aby mieli
obraz pracy swojego ośrodka. Na ich podstawie koordynatorzy przygotowują szkolenia uzupełniające dla
swoich podopiecznych, a takŜe pracują z nimi indywidualnie tak, aby wyeliminować popełniane błędy.
Jeśli to nie skutkuje i w kolejnych raportach te same błędy nadal występują, rozstajemy się z takim
ankieterem, a na jego miejsce szukamy następnego.
Ostatnim ogniwem kontroli, jaki stosujemy, jest roczna ocena pracy ankieterów, której dokonują
koordynatorzy i przekazują do Działu Realizacji TNS OBOP. Powstaje ona na podstawie wszystkich
zrealizowanych przez ankietera w ciągu roku badań, wyników kontroli terenowej i nieterenowej oraz
wyników przeprowadzonych testów. Ocena ta zawiera wskazówki dla ankietera oraz zidentyfikowane
potrzeby szkoleniowe na rok następny.
Taki system kontroli i szkoleń pozwala nam nie tylko eliminować błędy ankieterskie, czy złych
pracowników ale na podstawie jej wyników przygotowywać program szkoleniowy dla ankieterów, dzięki
czemu stale moŜemy podnosić jakość pracy wykonywanej w terenie tak, aby dane dostarczane przez
naszą firmę były rzetelne i pozbawione błędów.
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