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WSTĘP 
 
Raport podsumowuje wyniki kolejnej edycji badania Eurobarometr przeprowadzonego na zlecenie 
Komisji Europejskiej przez konsorcjum TNS Opinion & Social, stworzone przez Taylor Nelson 
Sofres i EOS Gallup Europe. Badanie zostało zrealizowane pomiędzy 10 kwietnia a 15 maja 2007 
roku, na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat, metodą 
wywiadu bezpośredniego w domu respondenta. 
Badania w ramach Eurobarometru przeprowadzane są regularnie we wszystkich państwach Unii 
Europejskiej oraz dwóch krajach kandydujących: Turcji i Chorwacji, a także na terytorium Cypru 
Północnego. Wyniki publikowane są w postaci ogólnodostępnych raportów., Dwa razy w roku 
powstają raporty krajowe prezentujące główne trendy opinii publicznej w państwach członkowskich 
na tle sytuacji w całej Unii Europejskiej. 
 
Niniejszy raport podzielony został na pięć rozdziałów.  
Pierwszy z nich dotyczy ogólnego kontekstu opinii publicznej w Polsce, czyli zagadnień takich jak 
poczucie zadowolenia z życia, oczekiwania na przyszłość, a także zaufanie do krajowych 
i europejskich instytucji. 
W rozdziale drugim przedstawione są opinie Polaków na temat stanu polskiej i unijnej gospodarki 
oraz sytuacji na rynku pracy. 
Rozdział trzeci poświęcony został analizie opinii Polaków na temat członkostwa w Unii 
Europejskiej.  
W rozdziale czwartym poruszono zagadnienia związane z wizerunkiem Unii Europejskiej, wiedzą 
respondentów o UE i efektami integracji europejskiej.   
Rozdział piąty dotyczy poparcia dla rozmaitych form rozwoju integracji europejskiej.  
 
Wszędzie tam, gdzie występowały istotne różnice pomiędzy grupami respondentów, wyniki 
badania zostały zaprezentowane w podziale ze względu na zmienne socjodemograficzne, takie jak 
wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania.  
Wyniki Eurobarometru zanalizowane zostały w podziale na cztery grupy wiekowe: 15-24 lata, 
25-39 lat, 40-54 lat oraz 55 i więcej lat. Tam gdzie w raporcie mowa jest o najmłodszych 
respondentach, oznacza to grupę wiekową 15-24 lata. Natomiast najstarsi respondenci to osoby 
należące do grupy 55 i więcej lat. 
Wykształcenie jest w tym badaniu mierzone wiekiem zakończenia nauki i podzielone na kategorie: 
15 lat lub mniej, od 16 do 19 lat oraz 20 lat i więcej. Dla uproszczenia w raporcie przyjęto, że 
osoby, które zakończyły naukę w wieku 15 lub mniej lat, mają wykształcenie podstawowe, 
natomiast osoby, które uczyły się do 20 roku życia lub dłużej posiadają wykształcenie wyższe.  
Zawsze, gdy w raporcie mowa jest o średniej europejskiej, chodzi o średnią dla 27 państw 
członkowskich Unii Europejskiej. 
W raporcie pojawia się także podział na „nowe” i „stare” państwa UE. Poprzez „stare” państwa UE 
rozumiane są: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, 
Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy. „Nowe” państwa 
członkowskie UE to: Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia i Węgry. * 
 
 

                                                 
* Ze względu na zastosowanie różnych metod zaokrąglania wyniki przedstawione na wykresach dla UE mogą różnić się o jeden punkt 
procentowy od przedstawionych w tekście. 
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1. OPINIA PUBLICZNA W POLSCE: KONTEKST 
 
1.1 Zadowolenie z życia 
 
- Polacy są coraz bardziej zadowoleni ze swojej sytuacji życiowej 
 
Od ponad dwóch lat odsetek osób zadowolonych z życia, jakie prowadzą, systematycznie wzrasta 
i obecnie więcej niż trzy czwarte Polaków (77%) deklaruje zadowolenie ze swojej sytuacji życiowej. 
Poziom zadowolenia z życia obniża się wraz z wiekiem – największy deklarują osoby w wieku 
15-24 lat (92%). Ponadprzeciętnie zadowolone z życia są także osoby z wyższym wykształceniem 
(82%), uczniowie i studenci (95%) oraz kadra kierownicza (93%). 
 

Pytanie: QA3. Czy, ogólnie rzecz biorąc, jest Pan(i) bardzo zadowolony(a), raczej zadowolony(a), 
raczej niezadowoly(a) czy zupełnie niezadowolony(a) z życia, jakie Pan(i) prowadzi? 

Odsetek odpowiedzi "bardzo zadowolony" i "raczej zadowolony".

74%

77%

72%

70%

63%

68%

71%

65%

63%

wiosna 2003 jesień 2003 wiosna 2004 jesień 2004 wiosna 2005 jesień 2005 wiosna 2006 jesień 2006 wiosna 2007

 
 
Polakom wciąż daleko do optymizmu mieszkańców Danii, Holandii i Szwecji, którzy ze swojego 
życia zadowoleni są niemal powszechnie (97%). Z drugiej strony sytuacja w naszym kraju jest 
dużo lepsza niż w Bułgarii (36%), na Węgrzech (51%) i w Rumunii (53%), a niewiele gorsza od 
europejskiej średniej (80%). Systematyczny wzrost odsetka osób zadowolonych z życia pozwala 
przypuszczać, że w przyszłości Polska dogoni pod tym względem kraje unijnej „piętnastki” (84%). 
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1.2 Oczekiwania na przyszłość 
 
- Coraz więcej Polaków oczekuje pozytywnych zmian swojej sytuacji życiowej 
 
W porównaniu z sytuacją sprzed pół roku wyraźnie (z 32% do 40%) wzrósł odsetek Polaków 
przewidujących, że najbliższe 12 miesięcy będzie dla nich lepsze od poprzednich. Tylko co 
dziewiąta (11%) osoba spodziewa się zmian na gorsze, natomiast 45% sądzi, że nic się w ich 
życiu nie zmieni. 
 

Pytanie: QA4.1 Jakie są Pana(i) oczekiwania odnośnie najbliższych 12 miesięcy? Czy 
najbliższe 12 miesięcy będzie lepsze, gorsze, czy takie same, jeśli chodzi o ogólnie 
Pana(i) życie? 

40%

11%

45%

32%
34%35% 36%

34%

13%

17%
15% 13% 14%

51%
47%47%

43%
43%

jesień 2004 wiosna 2005 jesień 2005 wiosna 2006 jesień 2006 wiosna 2007

lepsze
gorsze
takie same

 
 
Optymizm zmniejsza się z wiekiem. Swoją przyszłość w jasnych barwach znacznie częściej widzą 
osoby w wieku 15-24 lat (60%) i 25-39 lat (53%) niż należące do grupy 55 i więcej lat (20%). 
Wpływ na niego ma także wykształcenie. Zmian na lepsze spodziewa się tylko 25% najgorzej i aż 
42% najlepiej wykształconych Polaków. 
Polacy mają optymistyczne oczekiwania na najbliższe dwanaście miesięcy nieco częściej od ogółu 
Europejczyków (40%). Najlepiej w całej UE swoją najbliższą przyszłość oceniają Brytyjczycy 
i Łotysze (po 48%), a także Irlandczycy i Szwedzi (po 47%). Najrzadziej poprawy swojej sytuacji 
życiowej spodziewają się Węgrzy (20%) i Bułgarzy (22%). 
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Pytanie: QA4.1 Jakie są Pana(i) oczekiwania odnośnie najbliższych 12 miesięcy? Czy 
najbliższe 12 miesięcy będzie lepsze, gorsze, czy takie same, jeśli chodzi o sytuację 
finansową Pana(i) gospodarstwa domowego? 

31%

13%

53%

24%

21%

25%
22% 23%

18%

27%

22%
19%

19%

55%
51%49%

46%

53%

jesień 2004 wiosna 2005 jesień 2005 wiosna 2006 jesień 2006 wiosna 2007

lepsza
gorsza
taka sama

 
 
W porównaniu z jesienią ubiegłego roku przewidywania Polaków dotyczące sytuacji finansowej ich 
gospodarstw domowych w najbliższych 12 miesiącach są dużo bardziej optymistyczne. Poprawy 
spodziewa się już prawie co trzecia osoba (31%), podczas gdy pół roku temu podobny optymizm 
wyrażała tylko co czwarta (24%). 
Zaledwie 13% Polaków sądzi, że ich sytuacja się pogorszy (spadek z 18%), a najwięcej, bo ponad 
połowa (53%) mieszkańców naszego kraju nie oczekuje żadnych zmian swojej sytuacji finansowej. 
Choć różnica pomiędzy najmłodszymi a najstarszymi respondentami nie jest w tym przypadku tak 
wyraźna, jak w przypadku oceny zmian sytuacji życiowej, jednak częściej zmian na lepsze 
spodziewają się osoby w wieku 15-24 lat (35%) niż 55 i więcej lat (28%). Również respondenci 
z wykształceniem wyższym (42%) prawie dwukrotnie częściej przewidują poprawę sytuacji 
finansowej swojego gospodarstwa domowego niż osoby z wykształceniem podstawowym (22%). 
Okazuje się także, że mieszkańcy wsi (28%) są większymi pesymistami od mieszkańców małych 
i średnich (35%) oraz dużych miast (36%). 
Również w tym przypadku Polacy widzą najbliższą przyszłość bardziej optymistycznie od ogółu 
Europejczyków (27%). Poprawy sytuacji finansowej swojego gospodarstwa domowego najczęściej 
spodziewają się mieszkańcy Łotwy, Rumunii (po 39%), Szwecji, Estonii i Litwy (po 38%). 
Pogorszenia natomiast najczęściej obawiają się Węgrzy (48%).  
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1.3 Zaufanie do instytucji krajowych 
 
- Poziom zaufania do polskiego rządu i parlamentu należy do najniższych w UE 
 
Pomimo niewielkiego wzrostu w stosunku do jesieni 2006 r. zaufanie do rządu (18%) i Sejmu  
(15%) należą w Polsce do najniższych w Unii Europejskiej. Porównywalnie niski poziom zaufania 
do rządu odnotowano jedynie w Rumunii (19%), na Litwie (20%) oraz w Bułgarii (22%). Zaufanie 
do parlamentu nieznacznie niższe jest w Bułgarii (14%), a na takim samym poziomie kształtuje się 
na Litwie (15%). 
 

Pytanie: QA16. Teraz chciał(a)bym zapytać, na ile ufa Pan(i) pewnym instytucjom. O każdej 
instytucji, które chwilę odczytam, proszę powiedzieć, czy raczej jej Pan(i) ufa czy też nie?

22%

15%

18%

12%
13%

11%

15%
14%

11%

13%

30%

27%

19%

14%

7%
6%

8%

18%

13%

8%

26%
28%

2001 jesień 2002 wiosna 2003 jesień 2003 wiosna 2004 jesień 2004 wiosna 2005 jesień 2005 wiosna 2006 jesień 2006 wiosna 2007

rząd parlament
 

 
Ogólnie rzecz biorąc rząd i parlament cieszą się znacznie niższym zaufaniem w dwunastu 
państwach, które razem z Polską lub później wchodziły do Unii Europejskiej (odpowiednio 23% 
i 20%) niż w „starych” państwach Unii (odpowiednio 45% i 50%). Kraje, w których zaufanie do 
rządu i parlamentu jest wyraźnie wyższe od średniej europejskiej (41%, 43%) to Finlandia (75%, 
77%), Holandia (73%, 77%), Dania (67%, 85%), Estonia (66%, 60%), Luksemburg (66%, 64%), 
Cypr (64%, 67%) i Belgia (62%, 66%). 
Polski rząd największym zaufaniem cieszy się wśród osób po 55 roku życia (25%), 
z wykształceniem podstawowym (23%) i deklarujących prawicowe poglądy polityczne (36%). Do 
Sejmu największe zaufanie oprócz osób o prawicowych poglądach politycznych (25%) mają 
uczniowie i studenci (19%), a osoby po 55 roku życia (18%) ufają mu nieco częściej od średniej. 
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1.4 Problemy najważniejsze dla Polski 
 
- Spada znaczenie bezrobocia jako głównego problemu stojącego przed Polską 
 
Wyraźnie zmniejsza się znaczenie bezrobocia jako jednego z dwóch najważniejszych problemów 
stojących przed Polską. Co prawda nadal jest to problem najczęściej wskazywany, jednak 
zauważa go 45% respondentów, czyli znacznie mniej niż przed rokiem, kiedy było to 78% i przed 
sześcioma miesiącami, kiedy było to 68%.  
Bezrobocie za jeden z dwóch najważniejszych problemów stojących przed Polską najczęściej 
uważają osoby w wieku 15-24 lat oraz uczniowie i studenci (po 51%). Najrzadziej uważają je za 
problem osoby z wyższym wykształceniem (38%), w wieku 25-34 lat (40%) i mieszkające 
w dużych miastach (40%). 
 

Pytanie: QA18a. Jakie są Pana(i) zdaniem dwa najważniejsze problemy, wobec których stoi 
teraz Polska?

3%

1%

1%

3%

6%

3%

2%

7%

6%

21%

25%

30%

78%

4%

1%

2%

2%

3%

5%

7%

7%

9%

14%

20%

25%

27%

66%

1%

2%

3%

3%

4%

5%

8%

10%

16%

16%

19%

25%

34%

45%

terroryzm

ochrona środowiska

kwestie związane z energetyką

obronność/polityka międzynarodowa

szkolnictwo

opodatkowanie

budownictwo mieszkaniowe

imigracja

emerytury

wzrost cen\inflacja

przestępczość

sytuacja gospodarcza

służba zdrowia

bezrobocie

wiosna 2007
jesień 2006
wiosna 2006

 
 
Wraz ze spadkiem znaczenia bezrobocia, ważniejsze stały się dla Polaków inne problemy, takie 
jak znajdująca się na drugim miejscu w tym rankingu służba zdrowia, którą za jeden z dwóch 
najważniejszych problemów uważa co trzeci Polak (34%). Znaczenie służby zdrowia jest większe 
niż pół roku temu, kiedy do najważniejszych problemów stojących przed naszym krajem zaliczało 
ją 27% badanych. 
Sytuacja gospodarcza jest jednym z dwóch najważniejszych problemów zdaniem 25% Polaków 
i pod tym względem nic się nie zmieniło w trzech ostatnich edycjach badania. 19% respondentów 
wskazuje na przestępczość i ten odsetek również jest mniej więcej stały. 
Odsetek osób wskazujących sytuację gospodarczą jako największy problem jest najwyższy wśród 
najlepiej wykształconych Polaków – 29%. Natomiast wśród respondentów z wykształceniem 
podstawowym wynosi tylko 18%. 
16% Polaków za jeden z dwóch najważniejszych problemów stojących przed naszym krajem 
uważa inflację. Odsetek osób zwracających uwagę na ten problem wzrósł wyraźnie pomiędzy 
wiosną, a jesienią 2006 roku (z 7% do 14%) i utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. 
Również dla 16% ankietowanych najważniejszym problemem, przed jakim stoi obecnie Polska są 
emerytury. Odsetek osób, które się z tym zgadzają, wzrósł od jesieni 2006 roku o 7 punktów 
procentowych (z 9%). 
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Im respondent starszy, tym częściej wskazuje na renty i emerytury jako jeden z dwóch 
najważniejszych problemów stojących przed Polską – 29% wskazań wśród osób w wieku 
55 i więcej lat. 
Imigrację do najważniejszych problemów zalicza 10%, budownictwo mieszkaniowe 9%, 
a opodatkowanie 5% respondentów. Niewielu ankietowanych uważa za to, że takimi problemami 
są: szkolnictwo (4%), obronność i polityka międzynarodowa (3%), kwestie związane z energetyką 
(3%) oraz ochrona środowiska (2%) i terroryzm (1%). 
Ogólnie w Unii Europejskiej, podobnie jak w Polsce, bezrobocie jest uważane za najważniejszy 
problem, wobec którego stoją poszczególne kraje, jednak wskazuje na nie tylko co trzeci 
respondent (34%). W UE, tak jak w Polsce, spada odsetek osób, uważających bezrobocie za 
najważniejszy problem. Częściej niż w naszym kraju bezrobocie wskazywane jest jako problem 
w Niemczech (58%), Francji, Grecji (po 51%) oraz Portugalii (53%).  
Na kolejnych miejscach w rankingu problemów Europejczycy umieszczają przestępczość (24%), 
sytuację gospodarczą (20%) oraz służbę zdrowia i inflację (po 18%) – tak samo jak Polacy, choć 
w nieco innej kolejności.  
W UE jako jeden z dwóch najważniejszych problemów częściej niż w naszym kraju wymieniane są 
imigracja (15%), terroryzm (12%) i ochrona środowiska (7%). Rzadziej zaś emerytury i renty 
(12%). 
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1.5 Poczucie przynależności  
 
- Polacy są jednym z najbardziej przywiązanych do UE narodów europejskich 
 
Polacy niemal powszechnie czują się związani z Polską. Przywiązanie do swojego kraju deklaruje 
97% respondentów. Równie mocno czujemy się związani ze swoim miastem, miasteczkiem lub 
wsią – 93%. Liczba osób, które deklarują przywiązanie do Polski i swojej miejscowości, jest 
niezmiennie wysoka i we wszystkich dotychczasowych pomiarach ich odsetek przekraczał 90%. 
Odsetek ankietowanych deklarujących przywiązanie do Polski spada nieznacznie wraz z wiekiem. 
Związane ze swoim krajem czuje się 99% osób w wieku 55 i więcej lat oraz 94% osób w wieku 
15-24 lata. Podobnie jest z przywiązaniem do swojej miejscowości, które deklaruje 96% 
respondentów, którzy ukończyli 55 rok życia, 88% 25-39-latków oraz 90% 15-24-latków. 
Odsetek Polaków, którzy czują się związani z Unią Europejską, należy do najwyższych w całej UE 
(65%). Tylko w Belgii nieznacznie więcej (66%) respondentów deklaruje przywiązanie do UE. 
Najmniej do UE przywiązani są natomiast Finowie (30%), Holendrzy (32%), mieszkańcy Cypru 
(32%) i Brytyjczycy (34%) 
W porównaniu z sytuacją sprzed pół roku odsetek Polaków przywiązanych do UE wzrósł 
o 4 punkty procentowe. 
Przywiązanie do Unii Europejskiej – odwrotnie niż przywiązanie do Polski – jest wyższe wśród 
osób młodych niż wśród starszych. Deklaruje je 73% 15-24-latków oraz 55% osób w wieku 
55 i więcej lat. Poczucie związku z UE wyższe jest wśród osób z wykształceniem wyższym (68%) 
niż podstawowym (50%), a najwyższe wśród uczniów i studentów (71%).    
Polacy nieco częściej od średniej europejskiej deklarują przywiązanie do swojego kraju (średnia 
dla UE – 91%). Do równie wysokiego przywiązania do swojego kraju przyznają się Bułgarzy, 
Grecy, Portugalczycy, Słoweńcy i Finowie (po 97%). Najsłabiej ze swoim krajem związani czują się 
Belgowie (86%) i Holendrzy (83%). 
Również poczucie związku ze swoim miastem /miasteczkiem/ wsią jest w naszym kraju wyższe od 
średniej europejskiej  (86%). Większe do nich przywiązanie deklarują tylko Bułgarzy (96%), Grecy 
i Hiszpanie (po 95%) oraz Portugalczycy i Słoweńcy (po 94%). Najmniej ze swoimi 
miejscowościami czują się związani respondenci z Holandii (71%), Francji (79%), Wielkiej Brytanii 
(82%), Belgii i Malty (po 83%). 
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2. GOSPODARKA I ZATRUDNIENIE 
 
2.1 Ocena sytuacji gospodarczej Polski 
 
- Poprawia się ocena sytuacji gospodarczej Polski 
 
Respondenci coraz lepiej oceniają sytuację gospodarczą Polski. Dwa lata temu (wiosną 2005 r.) za 
dobrą uważał ją tylko co piąty Polak (20%), pół roku temu już co trzeci (33%), zaś obecnie blisko 
połowa (45%) badanych jest zdania, że polska gospodarka jest w dobrej sytuacji. Jednocześnie 
odsetek osób uważających sytuację gospodarczą naszego kraju za złą, który przed dwoma laty 
wynosił 78%, a  przed pół rokiem 64%, zmniejszył się do 52%. 
Najlepiej sytuację  polskiej gospodarki oceniają osoby w wieku 15-24 lat (54% uważa ją za dobrą), 
uczniowie i studenci (59%), osoby deklarujące prawicowe poglądy polityczne (50%) oraz 
zajmujące kierownicze stanowiska (62%). Częściej uważają, że sytuacja gospodarki naszego kraju 
jest dobra, mieszkańcy dużych miast (50%) niż mieszkańcy wsi (41%) oraz respondenci 
z wyższym wykształceniem (50%) niż respondenci z wykształceniem podstawowym (38%). 
 

Pytanie: QA49. Jak ocenił(a)by Pan(i) sytuację w każdym z następujących obszarów? 
Sytuacja polskiej gospodarki.

20%

33%

45%

52%

64%

78%

wiosna 2005 jesień 2006 wiosna 2007

dobrze źle

 
  

Odsetek Polaków dobrze oceniających sytuację gospodarczą w swoim kraju jest nieco niższy od 
średniej europejskiej (52% ocen dobrych). Podobnie jak w Polsce w UE przeciętny odsetek ocen 
dobrych wzrósł w porównaniu z jesienią 2006 roku (z 46%). Zdecydowanie najlepiej sytuację 
gospodarczą swojego kraju oceniają Duńczycy (99%), w przeważającej większości optymistami są 
także Holendrzy (93%), Finowie, Szwedzi (po 92%) i Irlandczycy (89%). Najgorzej na temat 
sytuacji ekonomicznej swojego kraju wypowiadają się mieszkańcy Węgier (9%), Bułgarii (10%), 
Portugalii (10%), Rumunii (18%), Grecji (18%) i Łotwy (22%). Ogólnie w państwach unijnej 
„piętnastki” sytuacja gospodarcza oceniana jest lepiej (58%) niż w „nowych” krajach członkowskich 
(34%). 
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– Polacy lepiej oceniają swoją sytuację materialną niż stan krajowej gospodarki  

55% respondentów deklaruje, że ich sytuacja materialna jest dobra. Jednak tylko dwóch na stu 
(2%) ankietowanych uważa swoją sytuację materialną za bardzo dobrą, a pozostałe 53% za raczej 
dobrą. Źle ocenia swoje położenie materialne 40% badanych. 8% twierdzi, że jest ono bardzo złe, 
zaś 32% uważa je za raczej złe. 
Im młodsza osoba, tym większa jest szansa, że będzie oceniała swoją sytuację materialną jako 
dobrą. Za taką uważa ją 74% badanych w wieku 15-24 lata i tylko 43% osób w wieku 55 i więcej 
lat. Podobnie odsetek osób dobrze oceniających swoją sytuację rośnie wraz z wykształceniem 
i wynosi od 37% w przypadku respondentów z wykształceniem podstawowym do 69% 
w przypadku tych najlepiej wykształconych. 
Podobnie jak sytuację polskiej gospodarki własną sytuację materialną Polacy nieco rzadziej niż 
ogół Europejczyków uznają za dobrą (61%). Najlepiej swoją sytuację materialną oceniają 
mieszkańcy Luksemburga (89%), Holendrzy (88%), Duńczycy (87%), Szwedzi i Finowie (po 85%). 
Najrzadziej deklarują, że są w dobrej sytuacji finansowej, Bułgarzy (22%) i Węgrzy (27%). Ogólnie 
rzecz biorąc mieszkańcy „starych” państw UE są częściej przekonani, że żyje im się lepiej (65%) 
niż mieszkańcy „nowych” krajów Wspólnoty (46%). 
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2.2 Przewidywania dotyczące przyszłości gospodarki w UE 
 
- Polacy nie obawiają się pogorszenia sytuacji gospodarczej w UE 
 
40% Polaków przewiduje, że w najbliższych 12 miesiącach sytuacja gospodarcza w UE poprawi 
się. Podobny odsetek osób (39%) sądzi, że nie zmieni się ona. Tylko 4% respondentów obawia się 
pogorszenia stanu europejskiej gospodarki, natomiast pozostali nie mają zdania na ten temat. 
Poprawy sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej spodziewają się najczęściej 15-24-latkowie 
(48%), osoby z wyższym wykształceniem (44%) oraz studenci (48%). Najrzadziej oczekują 
polepszenia (co nie oznacza, że obawiają się pogorszenia, a raczej, że ich zdaniem nie nastąpią 
istotne zmiany) osoby w wieku 55 i więcej lat (32%), z wykształceniem podstawowym (26%), 
prywatni przedsiębiorcy (29%), emeryci (32%), a także mieszkańcy wsi (32%). 
 

 
 
Poziom optymizmu odnośnie sytuacji gospodarczej Unii Europejskiej w najbliższych 12 miesiącach 
jest w Polsce wyższy od przeciętnego dla UE (28%). Częściej od mieszkańców naszego kraju 
poprawy w tym względzie spodziewają się jedynie Litwini (45%) i Słowacy (41%). Pogorszenia 
natomiast zdecydowanie najczęściej obawiają się respondenci z Luksemburga (36%). 
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2.3 Przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji gospodarczej w Polsce  
 
- Wyraźnie wzrosła liczba respondentów oczekujących poprawy sytuacji 
gospodarczej Polski 
 
W porównaniu z sytuacją sprzed pół roku widocznie wzrosła liczba respondentów spodziewających 
się poprawy sytuacji gospodarczej Polski w najbliższych 12 miesiącach – z 18% do 33%. 40% 
Polaków nadal uważa, że sytuacja gospodarcza w naszym kraju nie zmieni się, zaś co piąta osoba 
(20%), wobec 34% pół roku temu, obawia się pogorszenia stanu polskiej gospodarki.  
Zmian na lepsze w sytuacji gospodarczej Polski oczekują najczęściej respondenci z wyższym 
wykształceniem (42%), uczniowie i studenci (38%), osoby o prawicowych poglądach politycznych 
(43%) oraz zajmujące kierownicze stanowiska (45%). Pogorszenia obawiają się przede wszystkim 
osoby z wykształceniem podstawowym (24%) i deklarujące lewicowe poglądy polityczne (24%). 
 

Pytanie: QA4.2 Jakie są Pana(i) oczekiwania odnośnie najbliższych 12 miesięcy? Czy 
najbliższe 12 miesięcy będzie lepsze, gorsze, czy takie same, jeśli chodzi o sytuację 
gospodarczą Polski?

33%34%
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lepsze gorsze takie same

 
 
Odsetek Polaków, którzy spodziewają się poprawy sytuacji gospodarczej Polski w najbliższych 
12 miesiącach, jest o 5 punktów procentowych wyższy od średniej dla UE (28%). Zdecydowanie 
więcej niż w naszym kraju osób oczekujących, że najbliższy rok będzie lepszy, jest w Niemczech, 
Holandii, na Litwie (po 41%) i na Słowacji (40%). Za to pogorszenia sytuacji obawiają się 
najczęściej Węgrzy (60%), mieszkańcy Cypru (53%), Grecy (52%) i Portugalczycy (50%). 
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– Prawie co drugi Polak spodziewa się poprawy sytuacji na rynku pracy 

Prawie połowa (45%) Polaków oczekuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy sytuacja na rynku 
pracy w naszym kraju poprawi się. Przewidywania odnośnie sytuacji na polskim rynku pracy 
poprawiły się znacząco w porównaniu z sytuacją sprzed roku, kiedy polepszenia spodziewało się 
tylko 18% respondentów. Obawę, że sytuacja zatrudnienia może zmienić się na gorsze, wyraża 
obecnie jedynie 13% badanych, choć przed rokiem myślał tak więcej niż co trzeci Polak (37%). 
33% mieszkańców naszego kraju jest natomiast przekonane, że na rynku pracy nic się nie zmieni. 
Poprawy sytuacji na rynku pracy oczekują przede wszystkim 15-24-latkowie (57%), uczniowie 
i studenci (55%), osoby z wyższym wykształceniem (54%), osoby na kierowniczych stanowiskach 
oraz robotnicy (po 56%). Zmian na gorsze spodziewają się najczęściej osoby w wieku 55 i więcej 
lat (17%), z wykształceniem podstawowym (16%), gospodynie domowe (20%), emeryci (18%) oraz 
mieszkańcy wsi (16%). Wyraźnie widać, że ocena ta jest uzależniona od postrzegania własnych 
szans na znalezienie zatrudnienia. 
 

Pytanie: QA4.5 Jakie są Pana(i) oczekiwania odnośnie najbliższych 12 miesięcy? Czy 
najbliższe 12 miesięcy będzie lepsze, gorsze, czy takie same, jeśli chodzi o sytuację na 
rynku pracy w Polscei?
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Średni odsetek respondentów optymistycznie patrzących na rynek pracy w swoim kraju wynosi 
w całej UE 31%, czyli zdecydowanie mniej niż w Polsce. Więcej osób spodziewających się 
polepszenia sytuacji jest tylko w Szwecji (54%), na Litwie (53%) i w Holandii (52%). Pogorszenia 
najbardziej obawiają się Portugalczycy (58%) i Węgrzy (57%). 
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– Polacy nie oczekują zmian swej sytuacji zawodowej  

Pytanie: QA4.7 Jakie są Pana(i) oczekiwania odnośnie najbliższych 12 miesięcy? Czy 
najbliższe 12 miesięcy będzie lepsze, gorsze, czy takie same, jeśli chodzi o Pana(i) 
osobistą sytuację zawodową?
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W kwestii oceny własnej sytuacji zawodowej, Polacy stosunkowo rzadko spodziewają się zmian, 
zarówno tych na lepsze (22%), jak i tych na gorsze (4%). Dwie trzecie respondentów (66%) jest 
przekonane, że nic się pod tym względem nie zmieni. 
Przewidywania odnośnie osobistej sytuacji zawodowej poprawiły się nieco w porównaniu 
z sytuacją sprzed pół roku. O 5 punktów procentowych (z 17% do 22%) wzrósł odsetek osób 
spodziewających się, że najbliższe 12 miesięcy będzie lepsze. W podobnej proporcji (z 9% do 4%) 
spadł odsetek spodziewających się zmian na gorsze. 
Oczekiwania odnośnie własnej sytuacji na rynku pracy w perspektywie najbliższego roku 
uzależnione są przede wszystkim od wieku i wykształcenia. Poprawy swojej sytuacji spodziewa się 
37% 15-24-latków, 35% 25-39-latków, 16% 40-54-latków i tylko 6% osób po 55 roku życia. Wśród 
osób z wyższym wykształceniem poprawy oczekuje 28%, a wśród tych z podstawowym zaledwie 
6%. 
Przewidywania Polaków dotyczące zmian ich sytuacji zawodowej w ciągu najbliższych 12 miesięcy 
nie odbiegają znacząco od przewidywań ogółu Europejczyków (23% odpowiedzi, że sytuacja się 
poprawi), chociaż wśród Polaków dwukrotnie mniej obawia się jej pogorszenia (4% w porównaniu 
do 8%). Poprawy swojej sytuacji zawodowej spodziewa się co trzeci Litwin (33%) i Estończyk 
(32%), natomiast pogorszenia prawie co czwarty Węgier (23%).  
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2.4 Sytuacja w Polsce a sytuacja w Unii Europejskiej 
 
- Polacy postrzegają sytuację polskiej gospodarki jako gorszą od sytuacji 
gospodarki UE 
 
Zdaniem zdecydowanej większości respondentów (80%) sytuacja gospodarcza w Polsce jest 
gorsza od przeciętnej sytuacji gospodarczej w krajach Unii Europejskiej. Z tą opinią nie zgadza się 
tylko 13% Polaków. Ocena ta nie różni się znacząco od wyrażanej przez badanych przed rokiem, 
kiedy 77% uważało, że sytuacja polskiej gospodarki jest gorsza od przeciętnej w UE. 
Nie występują istotne różnice w ocenie polskiej gospodarki na tle Unii Europejskiej pomiędzy 
osobami należącymi do różnych grup społeczno-demograficznych. 
 

 
 
Polacy okazują się jednym z narodów najgorzej w UE oceniających swoją sytuację gospodarczą 
na tle przeciętnej sytuacji w państwach Wspólnoty. W UE średnio 38% respondentów uważa 
sytuację w swoim kraju za lepszą, zaś 49% uważa ją za gorszą na tle przeciętnej sytuacji 
w państwach Wspólnoty. Częściej od Polaków za gorszą sytuację ekonomiczną swojego kraju 
uważają Węgrzy (91%), Grecy (88%), Portugalczycy, Bułgarzy (po 86%), Łotysze (85%) i Rumuni 
(81%). Zdecydowanie najbardziej zadowoleni z gospodarki swojego kraju na tle innych są 
mieszkańcy Luksemburga (84%). 
Również sytuacja na polskim rynku pracy niemal powszechnie uważana jest za gorszą od 
przeciętnej sytuacji w pozostałych krajach UE (82%) i zaledwie 12% respondentów sądzi, że jest 
ona lepsza. Przed rokiem oceny były bardzo podobne – 84% Polaków uważało sytuację na 
naszym rynku pracy za gorszą. Jednocześnie zauważyć można poprawę oceny polskiego rynku 
pracy w porównaniu z wynikami badania sprzed dwóch lat, kiedy 91% respondentów sądziło, że 
sytuacja w UE jest lepsza. 
Warunki na polskim rynku pracy za lepsze od tych panujących w Unii Europejskiej uważają przede 
wszystkim 15-24-latkowie (19%) oraz studenci (22%), jednak i tak większość z nich jest 
przekonana, że sytuacja na polskim rynku pracy jest gorsza od średniej w UE. 
Odsetek Polaków uważających sytuację na rynku pracy w Polsce za gorszą od przeciętnej sytuacji 
w UE przewyższa średnią europejską (54%). Gorzej od mieszkańców naszego kraju rynek pracy 
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w swoich państwach na tle UE oceniają tylko Grecy (89%), Portugalczycy (87%) i Węgrzy (84%). 
Mieszkańcy Luksemburga (76%), a także Szwedzi (73%), Holendrzy (72%), Duńczycy i Austriacy 
(po 71%) na ogół uważają sytuację zatrudnienia w swoich krajach za ponadprzeciętnie dobrą. 
Zdaniem ponad trzech czwartych respondentów (78%) sytuacja, jeśli chodzi o koszty utrzymania, 
jest w Polsce gorsza od przeciętnej w krajach Unii Europejskiej. Za lepszą uważa ją 16% Polaków, 
a pozostali nie mają na ten temat zdania. 
Wśród najmłodszych respondentów co piąty (21% w grupie 15-24 lata i 19% w grupie 25-39 lat) 
ocenia sytuację pod względem kosztów utrzymania w Polsce jako lepszą od przeciętnej w UE. 
Opinię tę podziela 23% studentów. Jednak we wszystkich grupach społeczno-demograficznych 
przeważają osoby podzielające przeciwną opinię. 
Ocena kosztów utrzymania w Polsce na tle całej UE w mniejszym stopniu niż ocena stanu 
gospodarki i sytuacji na rynku pracy odbiega od średniej dla UE (24% odpowiedzi, że jest lepsza 
i 65%, że jest gorsza). Za najwyższe w porównaniu z innymi koszty utrzymania w swoim kraju 
uważają Bułgarzy (89%), Grecy i Portugalczycy (po 88%). Najbardziej zadowoleni z wysokości 
kosztów utrzymania są Austriacy (53%) i mieszkańcy Luksemburga (52%) 
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3. CZŁONKOSTWO POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ  
 
3.1 Poparcie dla członkostwa Polski w UE 
 
- Rośnie odsetek Polaków zadowolonych z członkostwa Polski w Unii Europejskiej 
 
Od momentu przyjęcia Polski do Unii Europejskiej (w maju 2004 r.) nieprzerwanie rośnie liczba 
Polaków, którzy uważają, że członkostwo w UE jest dobrą rzeczą. W przededniu akcesji za dobrą 
rzecz uważało je 42% respondentów, obecnie już ponad dwie trzecie (67%). Odsetek 
przeciwników członkostwa Polski w UE, przekonanych, że jest ono złą rzeczą, w przededniu 
akcesji wynosił 18%, jednak później spadł i cały czas utrzymywał się na niskim poziomie. Obecnie 
wynosi 6%. Zmniejsza się liczba Polaków obojętnie odnoszących się do członkostwa swojego 
kraju w UE. Pogląd, że członkostwo nie jest ani dobrą ani złą rzeczą, wyraża 24% ankietowanych 
w porównaniu do 33% wiosną 2004 roku. 
 

Pytanie: QA9a. Ogólnie mówiąc, uważa Pan(i), że członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest...?
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Najczęściej uważają członkostwo w UE za dobrą rzecz osoby w wieku 15-24 oraz 25-39 lat (po 
71%). Respondenci z wyższym wykształceniem sądzą tak o wiele częściej (80%) od tych 
z wykształceniem podstawowym (48%), a osoby o lewicowych poglądach politycznych (72%) nieco 
częściej od tych o poglądach prawicowych (66%). Najbardziej zadowoleni z członkostwa są badani 
na kierowniczych stanowiskach (86%), a najmniej emeryci (60%). Zdecydowanie częściej za dobrą 
rzecz uważają członkostwo w UE mieszkańcy dużych (74%) i mniejszych miast (70%) niż wsi 
(61%). 
Nie jest zaskoczeniem, że z członkostwa bardziej zadowolone są osoby, które ufają Unii 
Europejskiej (78%), niż te, które jej nie ufają (37%). Częściej odpowiadają, że członkostwo to 
dobra rzecz respondenci, którzy uważają, że Polska na członkostwie w UE skorzystała (78%), niż 
ci, według których na nim nie skorzystała (31%).  
Poziom zadowolenia z członkostwa w Unii Europejskiej jest w Polsce wyższy od średniej 
europejskiej (57%). Bardziej od Polaków z członkostwa zadowoleni są Holendrzy (77%), 
Irlandczycy (76%), mieszkańcy Luksemburga (74%), Estończycy (73%) i Belgowie (70%). 
Najwięcej osób uważających członkostwo w UE za coś złego jest w Wielkiej Brytanii (30%), Austrii 
(25%), Finlandii, Szwecji (po 24%) i Francji (21%). 
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3.2 Korzyści z członkostwa 
 
- Rośnie liczba Polaków przekonanych, że Polska skorzystała na członkostwie w UE 
 
Rośnie odsetek Polaków, którzy uważają, że nasz kraj skorzystał na członkostwie w UE. Obecnie 
jest o tym przekonane już ponad trzy czwarte (78%) respondentów, a liczba ta zwiększa się 
systematycznie od wiosny 2004 roku, kiedy wynosiła 50% (przekonanych, że Polska odniesie 
korzyści z członkostwa w UE). 15% Polaków nie zgadza się z tą opinią i sądzi, że Polska straciła 
na członkostwie w UE. 
 

Pytanie: QA10a. Biorąc wszystko pod uwagę, czy powiedział(a)by Pan(i), że Polska skorzystała, czy 
też nie skorzystał z członkostwa w Unii Europejskiej?
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Korzyści z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dostrzegają najczęściej 25-39-latkowie (83%), 
respondenci z wyższym wykształceniem (86%) oraz mieszkańcy dużych miast (88%). 
Przeciwnego zdania najczęściej są osoby w wieku 55 i więcej lat (19%), z wykształceniem 
podstawowym (20%) oraz mieszkańcy małych i średnich miast (18%). 
Odsetek Polaków przekonanych, że nasz kraj skorzystał na członkostwie w UE, zdecydowanie 
przewyższa średnią dla UE (59%). Częściej niż Polacy korzyści z przystąpienia do Wspólnoty 
dostrzegają tylko Irlandczycy (86%), Litwini (81%) i Duńczycy (79%). Najmniej korzyści zauważają 
Węgrzy (40%), Brytyjczycy (43%), Finowie, Austriacy, mieszkańcy Cypru (po 44%), Włosi (48%) 
i Bułgarzy (50%). Mieszkańcy „nowych” państw Unii częściej dostrzegają korzyści z członkostwa 
(68%) od mieszkańców „piętnastki” (57%). 
 
- Zdaniem dwóch trzecich Polaków dzięki członkostwu w UE jesteśmy bardziej 
stabilni gospodarczo 
 
Prawie dwie trzecie (63%) Polaków uważa, że Polska jest bardziej stabilna gospodarczo dzięki 
członkostwu w UE. Natomiast zdaniem połowy (49%) respondentów dzięki członkostwu w UE nasz 
kraj jest bardziej stabilny politycznie. Odpowiednio 28% i 41% badanych nie zgadza się z tymi 
poglądami. 
Odsetek osób uważających, że członkostwo w UE zwiększa stabilność gospodarczą Polski, jest 
obecnie wyższy niż przed rokiem (55%) i dwa lata temu (53%). Natomiast liczba respondentów 
przekonanych o wpływie członkostwa w UE na stabilność polityczną naszego kraju pozostaje mniej 
więcej stała – przed rokiem wynosiła 48%, a dwa lata temu 45%. 
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Większą stabilność gospodarczą naszego kraju związaną z przystąpieniem do Unii Europejskiej 
dostrzegają najczęściej osoby z wyższym wykształceniem (73%), na kierowniczych stanowiskach 
(75%) oraz prywatni przedsiębiorcy (70%). Natomiast większą stabilność polityczną zauważają 
częściej niż inni osoby w wieku 55 i więcej lat (55%), emeryci (55%) i prywatni przedsiębiorcy 
(56%).  
 

 
 
Polacy zdecydowanie częściej od ogółu Europejczyków (51%) uważają, że dzięki członkostwu 
w Unii Europejskiej ich kraj jest bardziej stabilny gospodarczo. Jeszcze większa część 
społeczeństwa wyraża takie przekonanie w Irlandii (74%), Estonii (71%), Słowenii (69%) i na Litwie 
(68%). Najrzadziej podzielają ten pogląd natomiast mieszkańcy Łotwy (33%), Węgier (34%), 
Szwecji (37%) i Francji (39%). 
Jeśli chodzi o ocenę wpływu członkostwa w UE na stabilność polityczną naszego kraju, to Polacy 
dostrzegają go nieco częściej od ogółu Europejczyków (45%), jednak zdecydowanie rzadziej od 
wyróżniających się pod tym względem Estończyków (66%). Najrzadziej uważają, że członkostwo 
w UE miało wpływ na stabilność polityczną ich kraju, Francuzi (30%) oraz Szwedzi (32%). 
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3.3 Korzyści z członkostwa a wcześniejsze oczekiwania 
 
- Co piąty Polak uważa członkostwo Polski w UE za korzystniejsze niż oczekiwał 
 
Dla więcej niż co trzeciego Polaka (36%) wejście Polski do Unii Europejskiej okazało się tak 
korzystne, jak tego oczekiwał. 22% respondentów uważa członkostwo w UE za bardziej korzystne 
niż się spodziewali. 
Ośmiu na stu (8%) mieszkańców naszego kraju jest zdania, że wpływ wejścia do Unii Europejskiej 
na Polskę okazał się tak niekorzystny, jak tego oczekiwali. Zaś czterech na stu (4%) obecnie 
uważa, że jest on niekorzystny, chociaż nie spodziewali się tego. 
Według 19% Polaków wpływ członkostwa w UE na Polskę nie okazał się ani korzystny ani 
niekorzystny, a 11% nie ma zdania na ten temat. 
Za tak korzystny, jak tego oczekiwali, najczęściej uważają wpływ członkostwa w UE na Polskę 
15-24-latkowie (42%) oraz 25-39-latkowie (44%), a także osoby z wyższym wykształceniem (50%), 
o lewicowych poglądach politycznych (47%) i mieszkańcy dużych miast (45%). Korzystniejszy od 
wcześniej oczekiwanego był on najczęściej zdaniem 40-54-latków (27%) oraz prywatnych 
przedsiębiorców (29%). 
Osoby z wykształceniem podstawowym (23%) oraz mieszkańcy wsi (16%) częściej od ogółu 
Polaków oceniają wpływ członkostwa w UE na Polskę jako tak negatywny lub bardziej negatywny 
niż tego oczekiwali. 
Pytanie o porównanie ostatecznych korzyści z członkostwa z wcześniejszymi oczekiwaniami 
zostało zadane w 10 państwach, które przystąpiły do UE w 2004 roku. Wśród Polaków więcej niż 
przeciętnie (29%) jest osób, dla których członkostwo okazało się tak korzystne jak tego oczekiwali. 
Mniej natomiast osób, dla których członkostwo w UE okazało się bardziej niekorzystne (średnia 
10%) lub tak niekorzystne (7%) jak tego oczekiwali. 
Z perspektywy trzech lat członkostwo w UE najlepiej oceniają właśnie Polacy (58% uważa, że 
okazało się korzystne), a także Estończycy (56%) i Słoweńcy (55%). Przeciwnego zdania są 
najczęściej Czesi (29%) oraz Węgrzy (28%). 
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3.4 Zaufanie do Unii Europejskiej  
 
- Zaufanie Polaków do Unii Europejskiej systematycznie wzrasta 

 
Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku obserwujemy 
systematyczny wzrost zaufania do UE. W przededniu wejścia do UE ufał jej co trzeci Polak (33%), 
natomiast pół roku później już co drugi (50%). W ciągu ostatniego pół roku nastąpił jeszcze 
wyraźniejszy wzrost zaufania do Wspólnoty – z 58% do 68%. Jednocześnie Unii Europejskiej nie 
ufa niespełna jedna piąta Polaków (18%). 
 

Pytanie QA16.7. Teraz chciał(a)bym zapytać, na ile ufa Pan(i) pewnym instytucjom. O każdej 
instytucji, które za chwilę odczytam, proszę powiedzieć, czy raczej jej Pan(i) ufa czy też nie?

Odsetek odpowiedzi: "raczej ufam".

58%

68%

33%

50%
52% 51%

58%

wiosna 2004 jesień 2004 wiosna 2005 jesień 2005 wiosna 2006 jesień 2006 wiosna 2007

UE

 
Poziom zaufania do Unii Europejskiej w niewielkim stopniu zależy od wieku respondentów. Nieco 
większy wpływ ma na niego wykształcenie. UE ufa 75% uczniów i studentów, 72% osób 
z wyższym wykształceniem, 68% ze średnim i 58% z wykształceniem podstawowym. Osób, które 
nie ufają Unii, nieco więcej niż wśród ogółu Polaków jest wśród mieszkańców wsi (23%). 
Warto podkreślić, że poglądy polityczne w niewielkim stopniu wpływają na zaufanie do UE. Unię 
darzy zaufaniem 68% osób o poglądach lewicowych, 73% o poglądach centrowych i 70% 
o poglądach prawicowych.  
Zaufanie do UE idzie natomiast w parze z pozytywną oceną członkostwa Polski w tej organizacji 
(80%), przekonaniem, że nasz kraj na nim skorzystał (75%) oraz pozytywnym wizerunkiem UE 
(81%). 
Polacy ufają Unii Europejskiej znacznie częściej niż ogół Europejczyków (57%). Wyższe niż 
w naszym kraju zaufanie do UE jest jedynie w Belgii (73%), Estonii (72%) i Holandii (69%). 
Tradycyjnie najbardziej sceptyczni wobec UE są Brytyjczycy – ufa jej 36%, natomiast nie ufa 49% 
z nich. 
Zaufanie do Unii Europejskiej jest wyraźnie wyższe w 12 "nowych" państwach członkowskich 
(65%) niż w 15 "starych" krajach Wspólnoty (55%). 
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3.5 Zaufanie do instytucji europejskich 
 
- Zaufanie Polaków do instytucji europejskich stale rośnie 
 
Wraz ze wzrostem zaufania do Unii Europejskiej rośnie także w naszym kraju zaufanie do 
europejskich instytucji. Parlamentowi Europejskiemu i Komisji Europejskiej ufa sześciu na 
dziesięciu (60%) Polaków, natomiast Radzie Unii Europejskiej 54% respondentów. Odsetek 
ankietowanych, którzy nie mają zaufania do tych instytucji, jest niewielki i wynosi odpowiednio 
16%, 16% i 15%. 
 

Pytanie: QA15. Proszę powiedzieć o każdej z tych instytucji, czy raczej jej Pan(i) ufa, czy 
raczej jej Pan(i) nie ufa? 

Odsetek odpowiedzi: "raczej ufa". 60%
58%

60%

52%
54%

59%

53%
51%

52%

49%

56%

49% 46%

53%

51%49% 49%

40%

45%

35%

40%

wiosna 2004 jesień 2004 wiosna 2005 jesień 2005 wiosna 2006 jesień 2006 wiosna 2007

Parlament Europejski Komisja Europejska Rada Unii Europejskiej

 
 
Zaufanie do instytucji europejskich wzrasta wraz z wykształceniem. Wśród najlepiej 
wykształconych Polaków Parlamentowi Europejskiemu i Komisji Europejskiej ufa po 69%, a Radzie 
Unii Europejskiej 62%. Zaś wśród respondentów z wykształceniem podstawowym jest to 
odpowiednio 48%, 48% i 37%. 
Częściej instytucjom europejskim ufają osoby deklarujące lewicowe niż prawicowe poglądy 
polityczne. Wśród respondentów o poglądach lewicowych Parlamentowi Europejskiemu ufa 70%, 
Komisji Europejskiej 69%, a Radzie Unii Europejskiej 61%. Wśród respondentów o poglądach 
prawicowych jest to odpowiednio 59%, 59% i 53%. 
Największe zaufanie do instytucji UE mają, co nie zaskakuje, osoby, które dobrze oceniają 
członkostwo Polski w UE (odpowiednio 70%, 70% i 63%) oraz są zdania, że nasz kraj na nim 
skorzystał (odpowiednio 66%, 66% i 60%). 
Średnio w UE Parlamentowi Europejskiemu ufa 56% mieszkańców, Komisji Europejskiej 52%, 
a Radzie Unii Europejskiej 47%. Zaufanie Polaków do tych instytucji jest zatem wyższe od 
przeciętnego w Europie. 
Spośród mieszkańców wszystkich krajów europejskich Parlamentowi Europejskiemu najczęściej 
ufają Słowacy (72%), Belgowie i Maltańczycy (po 68%), a najrzadziej – Brytyjczycy (33%) i Łotysze 
(43%). 
Komisja Europejska największym zaufaniem cieszy się w Belgii i na Malcie (po 68%), zaś 
najmniejszym w Wielkiej Brytanii (29%). Natomiast Radzie Unii Europejskiej najczęściej ufają 
Maltańczycy (64%) i Grecy (62%), a najrzadziej Brytyjczycy (23%) i Szwedzi (33%). 
Mieszkańcy „nowych” krajów Wspólnoty częściej ufają instytucjom europejskim (odpowiednio 62%, 
59%, 54%) od mieszkańców unijnej „piętnastki” (55%, 50%, 44%). 
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W ramach Eurobarometru zbadano także zaufanie do Europejskiego Banku Centralnego. Okazuje 
się, że w Polsce ufa mu połowa mieszkańców (50%), a nie ufa 14%. W przypadku Europejskiego 
Banku Centralnego, wyjątkowo, zaufanie do niego jest w naszym kraju niższe od średniej 
europejskiej (53%). 
EBC największym zaufaniem darzą osoby z wykształceniem wyższym (60%), na kierowniczych 
stanowiskach (69%) oraz pracownicy umysłowi (62%). Zaufanie to jest wyższe wśród 
respondentów o lewicowych poglądach politycznych (61%) niż wśród tych o prawicowych (50%). 
Najrzadziej natomiast ufają Europejskiemu Bankowi Centralnemu respondenci z wykształceniem 
podstawowym (31%), jednak ponad połowa z nich (53%) nie tyle nie ufa Bankowi, co nie ma na 
ten temat zdania. 
W UE zaufanie do Europejskiego Banku Centralnego najwyższe jest w Holandii (75%), Finlandii 
(72%) i Danii (71%). Najniższe zaś w Wielkiej Brytanii (30%), we Francji (40%) i na Łotwie (41%). 
Nie występują istotne różnice w zaufaniu do Banku pomiędzy mieszkańcami „nowych” (54%), 
a „starych” (53%) państw UE. 
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4. EUROPEJCZYCY I UNIA EUROPEJSKA 
 
4.1 Wizerunek Unii Europejskiej 
 
- Rośnie liczba Polaków, u których UE wywołuje pozytywne skojarzenia 
 
Niemal dwie trzecie (64%) Polaków ma pozytywne skojarzenia z UE. Liczba osób, u których Unia 
Europejska wywołuje pozytywne skojarzenia, wzrosła od jesieni 2006 roku o 6 punktów 
procentowych, a od jesieni 2005 roku o 15 punktów procentowych. Negatywne skojarzenia z UE 
ma tylko 5% Polaków, a mniej niż co trzeci (30%) ma z nią skojarzenia neutralne. 
 

Pytanie: QA11 Ogólnie rzecz biorąc, czy Unia Europejska wywołuje w Panu(i) bardzo 
pozytywne , raczej pozytywne, neutralne, raczej negatywne, czy też bardzo negatywne 
skojarzenia?
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Najczęściej pozytywne skojarzenia z Unią Europejską mają 15-24-latkowie (73%), osoby 
z wyższym wykształceniem (74%), uczniowie i studenci (73%), respondenci zajmujący kierownicze 
stanowiska (78%) oraz mieszkańcy dużych miast (70%). Negatywnie UE stosunkowo najczęściej 
kojarzy się respondentom z wykształceniem podstawowym (11%) i prywatnym przedsiębiorcom 
(9%). 
Polacy znacznie częściej od ogółu Europejczyków (52%) mają pozytywne skojarzenia z Unią 
Europejską. Częściej niż w mieszkańcach naszego kraju budzi ona pozytywne skojarzenia jedynie 
u Irlandczyków (68%) i Rumunów (67%). Najczęściej negatywne skojarzenia z UE mają za to 
Brytyjczycy (31%), Austriacy (29%) i Szwedzi (27%). 
 
- „Nowoczesna” jest zdaniem Polaków określeniem, które najlepiej pasuje do UE  
 
„Nowoczesna” jest zdaniem Polaków określeniem, które najlepiej pasuje do UE. Uważa tak 82% 
respondentów. 12% badanych nie zgadza się z tym stwierdzeniem. „Demokratyczna” to określenie 
pasujące do UE według 80% Polaków, a nieadekwatne zdaniem 12%. 
Nieco mniej respondentów (63%) uważa UE za "opiekuńczą". Jednak co czwarty (25%) uważa, że 
określenie to nie jest dobrze dopasowane. 
Polacy stosunkowo rzadko zgadzają się, że UE jest opisywana przez negatywne określenia, takie 
jak „niewydolna” (pasuje do UE według 19% ankietowanych) i „technokratyczna” (32%). 
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Odpowiednio 66% i 29% Polaków nie zgadza się, że te określenia dobrze opisują UE. W tym 
drugim przypadku wysoki jest odsetek odpowiedzi „trudno powiedzieć” (39%), co, jak się wydaje, 
może wskazywać na niską znajomość słowa „technokratyczna” wśród respondentów. 
Przed rokiem, kiedy poprzednio zadawano to pytanie, odpowiedzi były zbliżone. Określenia 
„nowoczesna” i „demokratyczna” pasowały do UE zdaniem 79% badanych, „opiekuńcza” zdaniem 
54% (w porównaniu z poprzednim badaniem wzrosła liczba odpowiedzi, że to określenie pasuje), 
„niewydolna” zdaniem 27% i „technokratyczna” według 39% respondentów. 
„Nowoczesna” najczęściej pasuje do UE zdaniem 15-24-latków (89%), respondentów najlepiej 
wykształconych (86%) i studentów (87%). Na określenie „demokratyczna” częściej zgadzali się 
badani z wyższym wykształceniem (85%). Za „opiekuńczą” zdecydowanie najczęściej uważają 
Unię uczniowie i studenci (76%). 
Częściej niż zdaniem ogółu respondentów określenie „niewydolna” pasuje do UE w opinii 
15-24-latków (25%) oraz uczniów i studentów (24%). Te same grupy osób stosunkowo najczęściej 
stwierdzają, że dobrze opisuje ją epitet „technokratyczna” (po 42%). 
Polacy najczęściej w całej UE uważają, że pasuje do niej określenie „nowoczesna”. Średnio w Unii 
sądzi tak 70% respondentów. Określenie to nie opisuje dobrze UE najczęściej zdaniem 
Duńczyków (44%), Szwedów (38%) i Holendrów (36%). 
Tylko Rumuni (82%) częściej od Polaków są zdania, że do Unii Europejskiej pasuje epitet 
„demokratyczna”. Przeciętnie w UE sądzi tak 70% badanych. Najczęściej zdania, że określenie to 
nie pasuje do UE, są Finowie (45%) oraz Szwedzi (39%). 
W Unii Europejskiej średnio 57% mieszkańców uważa, że pasuje do niej określenie „opiekuńcza”. 
Najczęściej zgadzają się z tym Holendrzy (67%), Belgowie (66%) i Estończycy (65%), zaś 
najczęściej nie zgadzają się Austriacy (45%), Grecy (43%) oraz Francuzi (41%). 
 

     
 
Polacy znacznie rzadziej od ogółu mieszkańców UE (37%) uważają, że dobrze opisuje ją 
określenie „niewydolna”. Zdania na ten temat są bardzo podzielone pomiędzy mieszkańcami 
poszczególnych krajów UE. Za niewydolną uważa Unię aż 64% Holendrów i tylko 13% Bułgarów. 
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Średnio w UE 48% respondentów jest zdania, że pasuje do niej określenie „technokratyczna” – to 
znacznie więcej niż wśród Polaków. Najczęściej uważają epitet „technokratyczna” za dobrze 
opisujący UE Grecy (77%), Belgowie (71%) i Duńczycy (67%). Przeciwnego zdania są najczęściej 
Słowacy (42%) i Słoweńcy (34%). 
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4.2 Skojarzenia z Unią Europejską 
 
- Unia Europejska najczęściej kojarzy się Polakom ze swobodą podróżowania, 
podejmowania nauki i pracy 
 
Unia Europejska oznacza dla Polaków przede wszystkim swobodę podróżowania (66%). Znacznie 
rzadziej wiąże się ona dla respondentów z silniejszym głosem na świecie (32%). Dla 28% Polaków 
UE symbolizuje pokój, a dla 26% demokrację. 
Dla co czwartej badanej osoby (24%) Unia Europejska oznacza wspólną walutę euro. Tyle samo 
wskazuje na dobrą koniunkturę gospodarczą. 22% ankietowanych kojarzy UE z różnorodnością 
kulturową, a 12% z ochroną socjalną. 
W Polsce zdecydowanie przeważają pozytywne skojarzenia z Unią Europejską. Negatywne 
pojęcia łączą się z nią w opinii niewielkiego odsetka respondentów. Dla 14% Polaków UE to 
biurokracja, dla 10% bezrobocie, a dla 8% większa przestępczość. Siedmiu na stu (7%) kojarzy ją 
z marnotrawstwem pieniędzy, dla 6% oznacza ona utratę naszej tożsamości kulturowej, a dla 5% 
niewystarczającą kontrolę zewnętrznych granic. 
Wizerunek UE jest w Polsce względnie trwały i w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie nastąpiły w nim 
istotne zmiany. 

 

Pytanie: QA12. Co Unia Europejska znaczy dla Pana(i) osobiście?
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Dla osób z wyższym wykształceniem Unia Europejska częściej niż dla ogółu Polaków oznacza 
dobrą koniunkturę gospodarczą (35%), demokrację (33%), swobodę podróżowania (76%) oraz 
różnorodność kulturową (30%). Najgorzej wykształconym respondentom UE częściej kojarzy się 
z większą przestępczością (14%). 
Unia Europejska częściej oznacza coś pozytywnego dla respondentów, którzy uważają nasze 
członkostwo w UE za dobrą rzecz. 31% z nich kojarzy UE z dobrą koniunkturą gospodarczą, 32% 
z demokracją, a 34% z pokojem. Osoby uważające członkostwo w UE za coś złego, częściej mają 
z nią skojarzenia negatywne – 20% wymienia bezrobocie, 22% biurokrację, 21% utratę tożsamości 
kulturowej, a co trzeci (33%) marnotrawstwo pieniędzy. 
Dla ogółu Europejczyków, rzadziej niż dla Polaków, Unia Europejska oznacza swobodę 
podróżowania, podejmowania nauki lub pracy w dowolnym miejscu UE (52%), chociaż także jest 
to najczęstsze skojarzenie. Zdecydowanie częściej oznacza natomiast euro (39%) oraz negatywne 
zjawiska, jak marnotrawstwo pieniędzy (20%), większą przestępczość (17%) oraz 



Eurobarometr 67/Wiosna 2007 
 

32

niewystarczającą kontrolę zewnętrznych granic (18%). Polacy częściej od ogółu Europejczyków 
wskazują natomiast na silniejszy głos na świecie, demokrację i dobrą koniunkturę gospodarczą 
(średnie dla UE to odpowiednio 26%, 22% i 20%). 
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4.3 Efekty integracji europejskiej 
 
- Najważniejszym efektem integracji europejskiej jest dla Polaków swobodny 
przepływ osób, towarów i usług 
 
Najważniejszym efektem integracji europejskiej jest w opinii Polaków swobodny przepływ osób, 
towarów i usług w ramach Unii Europejskiej – przez 42% respondentów jest on wymieniany jako 
najlepszy efekt, a przez 32% jako drugi w kolejności. 
Pokój między państwami członkowskimi Unii Europejskiej jest najważniejszy zdaniem 36% 
Polaków, a drugi w kolejności dla 25%. 
Pozostałe wymienione w pytaniu efekty integracji mają zdaniem Polaków dużo mniejsze 
znaczenie. Waluta euro, programy wymiany studentów oraz Wspólna Polityka Rolna są 
najważniejszymi efektami integracji europejskiej dla 5% badanych każdy. Natomiast drugimi 
w kolejności dla odpowiednio 11%, 15% i 14%. 
Przed rokiem sytuacja była podobna. Zdecydowanie najważniejsze były dla respondentów pokój 
pomiędzy państwami członkowskimi UE oraz swobodny przepływ towarów i usług. Jednak wtedy 
na pierwszym miejscu częściej wskazywany był pokój (44%), a nieco rzadziej swobodny przepływ 
osób, towarów i usług (36%). 
Osoby starsze i gorzej wykształcone częściej na pierwszym miejscu wskazują pokój pomiędzy 
państwami członkowskimi UE, natomiast młodsi i lepiej wykształceni respondenci za najistotniejszy 
efekt integracji europejskiej w pierwszej kolejności uważają swobodny przepływ osób, towarów 
i usług. 
W przeciwieństwie do Polaków ogół Europejczyków na pierwszym miejscu wśród efektów 
integracji europejskiej stawia pokój pomiędzy państwami członkowskimi (39% wskazań jako efekt 
najlepszy), a dopiero na drugim miejscu pojawia się swobodny przepływ osób, towarów i usług 
(33%). Podobnie jak w naszym kraju mniej ważne okazały się euro (11%), programy wymiany 
studentów (6%) oraz Wspólna Polityka Rolna (3%).  
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4.4 Poczucie wpływu na sprawy UE 
 
- Polacy sądzą, że ich indywidualny głos nie ma znaczenia w UE 
 
38% Polaków wierzy, że ich głos liczy się w Unii Europejskiej. Więcej, bo 49% respondentów jest 
przeciwnego zdania i sądzi, że ich głos nie ma w UE znaczenia. 
Respondenci z wyższym wykształceniem (46%), w wieku 15-24 lat (47%) oraz osoby zajmujące 
kierownicze stanowiska (55%) sądzą najczęściej, że ich głos liczy się w UE. Przeciwnego zdania 
są zaś najczęściej osoby w wieku 55 i więcej lat (51%), z wykształceniem podstawowym (56%) 
oraz mieszkańcy wsi (53%).  
 

 
 
Polacy nieco częściej niż ogół Europejczyków (35%) uważają, że ich głos liczy się w Unii 
Europejskiej. O wpływie na sprawy europejskie najczęściej przekonani są Belgowie, mieszkańcy 
Luksemburga, Holendrzy (po 53%) oraz Duńczycy (52%). Natomiast Czesi (78%), Łotysze (73%) 
i Grecy (70%) w przeważającej większości są zdania, że ich głos się w UE nie liczy. 

- Polacy są przekonani, że w Unii Europejskiej liczy się głos Polski 

Polacy rzadko wierzą w znaczenie swojego głosu w UE, za to znacznie częściej są przekonani, że 
liczy się w niej głos Polski. Taką opinię podziela ponad dwie trzecie (68%) mieszkańców naszego 
kraju, a nie zgadza się z nią tylko co czwarty (25%). 
O znaczeniu głosu Polski w UE najczęściej przekonane są osoby z wyższym wykształceniem 
(75%), które ufają Unii (77%) i uważają członkostwo za dobrą rzecz (78%). Natomiast osoby 
uważające członkostwo Polski w UE za złą rzecz (51%) i nie mające zaufania do Unii (46%) 
najczęściej są zdania, że głos naszego kraju się nie liczy. 
Odsetek Polaków przekonanych, że głos ich kraju liczy się w UE, nie odbiega znacząco od 
europejskiej średniej (66%). Najczęściej swój kraj za mający znaczenie w Unii uważają Niemcy 
i Szwedzi (po 86%), najrzadziej zaś Grecy (57%), Łotysze (51%) i Czesi (50%). 
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4.5 Zrozumienie zasad działania Unii Europejskiej 
 
- Ponad połowa Polaków deklaruje, że wie jak działa UE 
 
Ponad połowa Polaków (59%) deklaruje, że rozumie jak działa Unia Europejska. Odsetek ten 
utrzymuje się na stałym poziomie od dwóch lat. Co trzeci respondent (34%) przyznaje natomiast, 
że nie wie jak działa UE. 
 

 
 
Najbardziej pewni, że wiedzą jak funkcjonuje UE, są respondenci w wieku 15-24 lat (72%), osoby 
z wyższym wykształceniem (76%) oraz uczniowie i studenci (71%). Najczęściej przyznają się do 
niezrozumienia zasad działania Wspólnoty osoby w wieku 55 i więcej lat (45%), a także badani 
z wykształceniem podstawowym (57%). 
Polacy zdecydowanie częściej od ogółu mieszkańców UE (43%) deklarują, że rozumieją jak działa 
UE. Lepiej od mieszkańców naszego kraju swoją wiedzę oceniają tylko Słoweńcy (64%) 
i mieszkańcy Luksemburga (60%). Najczęściej do nieznajomości zasad funkcjonowania UE 
przyznają się Węgrzy i Brytyjczycy (po 60%).  
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4.6 Znajomość instytucji europejskich  
 
- Przeważająca większość Polaków deklaruje, że zna Komisję i Parlament Europejski 
 
Prawie dziewięciu na dziesięciu (88%) Polaków deklaruje, że słyszeli o Komisji Europejskiej. Mniej 
więcej tyle samo (89%) respondentów zna Parlament Europejski. Znajomość tych dwóch instytucji 
od wiosny 2004 roku utrzymuje się na wysokim, przekraczającym 80% poziomie. 
Niższy jest stopień znajomości Rady Unii Europejskiej, o której słyszało trzy czwarte Polaków 
(75%) oraz Europejskiego Banku Centralnego (70%). Znajomość tych dwóch instytucji wzrosła od 
wiosny 2004 roku. Radę Unii Europejskiej znało wtedy 61% respondentów, natomiast 
o Europejskim Banku Centralnym słyszało 58%. 
Poziom znajomości instytucji europejskich zależy przede wszystkim od wykształcenia. Częstszą od 
przeciętnej ich znajomością wyróżniają się osoby z wykształceniem wyższym. 
 

Pytanie: QA13 Czy kiedykolwiek słyszał(a) Pan(i) o...?
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Znajomość Parlamentu Europejskiego nie odbiega w Polsce od średniej dla UE (89%).  Znajomość 
Komisji Europejskiej jest za to w naszym kraju wyższa (średnia dla UE 82%), podobnie jak 
znajomość Rady Unii Europejskiej (68%). Europejski Bank Centralny zna natomiast mniej Polaków 
niż Europejczyków (75%). 
Znajomość Parlamentu Europejskiego najwyższa jest w Finlandii (98%), Szwecji, Słowacji, 
Słowenii, Holandii i Luksemburgu. Najniższa zaś w Wielkiej Brytanii (81%), na Litwie (82%) i we 
Włoszech (83%). 
O Komisji Europejskiej najczęściej słyszeli Finowie (97%), Duńczycy (94%) i mieszkańcy 
Luksemburga (93%). Najrzadziej natomiast słyszeli o niej Włosi (72%), Brytyjczycy (74%) i Litwini 
(76%). 
Znajomość Rady Unii Europejskiej najwyższa jest w Portugalii, Słowenii (po 84%), na Słowacji, 
w Luksemburgu (po 82%) i na Malcie (81%). Najrzadziej o tej instytucji słyszeli mieszkańcy 
Wielkiej Brytanii (43%) i Szwecji (50%). 
Europejski Bank Centralny jest zdecydowanie najbardziej znany w Finlandii (96%), a najmniej 
w Wielkiej Brytanii (54%). 
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4.7 Wiedza o Unii Europejskiej 
 
- Polacy mają braki w wiedzy o Unii Europejskiej 
 
18% Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że UE składa się obecnie z 15 państw członkowskich, 
jednak dwie trzecie (66%) respondentów wie, że nie jest to prawdą, a odsetek nieprawidłowych 
odpowiedzi obniżył się w stosunku do sytuacji sprzed roku (28%). 16% badanych osób nie zna 
odpowiedzi na to pytanie. 
Ponad połowa (52%) mieszkańców naszego kraju wie, że deputowani do Parlamentu 
Europejskiego wybierani są bezpośrednio przez obywateli UE. Odsetek prawidłowych odpowiedzi 
obniżył się w porównaniu do wiosny 2006 roku, kiedy było ich 60%. Co czwarty Polak (26%) jest 
przekonany, że Parlament Europejski nie jest wybierany w wyborach bezpośrednich, zaś co piąty 
(22%) nie potrafi w ogóle udzielić odpowiedzi na to pytanie. 
49% Polaków, czyli nieco więcej niż jesienią 2006 roku (43%), zdaje sobie sprawę, że co sześć 
miesięcy inne państwo członkowskie obejmuje przewodnictwo w Unii Europejskiej. 27% uważa, że 
tak nie jest, a 24% nie umie udzielić odpowiedzi. 
Wiedza Polaków o Unii Europejskiej jest nieco lepsza od średniej europejskiej. Przeciętnie w UE 
23% respondentów sądzi błędnie, że składa się ona z 15 państw członkowskich, 35% uważa, że 
członkowie Parlamentu Europejskiego nie są wybierani w wyborach bezpośrednich, a 25% nie wie, 
że co sześć miesięcy inne państwo obejmuje przewodnictwo UE. 
Ogólnie 55% odpowiedzi udzielonych przez Polaków na powyższe pytania to odpowiedzi 
prawdziwe, natomiast 24% błędne. Średnio Europejczycy udzielają 50% poprawnych odpowiedzi –
najwięcej mieszkańcy Luksemburga (69%), Cypru (68%) i Duńczycy (67%), a najmniej Brytyjczycy 
i Rumuni (po 40%). 
W Polsce wyższą od przeciętnej wiedzą na temat Unii Europejskiej wyróżniają się osoby 
z wyższym wykształceniem, które udzieliły 67% prawidłowych odpowiedzi, a także respondenci 
zajmujący kierownicze stanowiska (70% poprawnych odpowiedzi).  
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4.8  Stopień poinformowania o polityce europejskiej 
 

- Większość Polaków uważa, że nie są dobrze poinformowani o polityce europejskiej 
 
Dwóch na stu (2%) Polaków uważa, że są bardzo dobrze poinformowani o polityce europejskiej, 
a dalsze 32% czuje się raczej dobrze poinformowane. Jednak większość Polaków uważa, że są 
o europejskiej polityce źle poinformowani – 49% niezbyt dobrze, a 13% w ogóle. 
Dobrze poinformowani o polityce europejskiej czują się przede wszystkim respondenci w wieku 
15-24 lat (46%) oraz uczniowie i studenci (46%). Źle poinformowane czują się osoby w wieku 
55 i więcej lat (72%) oraz badani z wykształceniem podstawowym (81%). 
Polacy czują się nieco lepiej od ogółu mieszkańców Unii (30% odpowiedzi „dobrze 
poinformowany”) poinformowani o polityce europejskiej. Najlepiej w UE poziom swojej wiedzy na 
ten temat oceniają Słoweńcy (52%), mieszkańcy Luksemburga (50%) oraz Niemcy (44%). Do 
tego, że są źle poinformowani, najczęściej przyznają się Bułgarzy (82%), Francuzi (80%), 
mieszkańcy Cypru (79%) oraz Grecy (79%). 
 

Pytanie: QA22b. Czy ogólnie rzecz biorąc uważa Pan(i), że jest czy też nie jest Pan(i) 
dobrze poinformowany(a) o polityce europejskiej?
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4.9  Źródła informacji o Unii Europejskiej 
 
- Rośnie znaczenie Internetu jako źródła informacji o UE 
 
Najważniejszym źródłem informacji o Unii Europejskiej pozostaje dla Polaków telewizja (66%), 
chociaż jest obecnie wymieniana rzadziej niż przed rokiem (72%). Uwagę zwraca rosnące 
znaczenie Internetu jako źródła informacji o Unii Europejskiej, jej polityce i instytucjach – odsetek 
poszukujących informacji o UE w Internecie wzrósł z 26% do 32%. Internet (67%), wyprzedzając 
pod tym względem telewizję (62%), jest najważniejszym źródłem informacji o UE dla najmłodszych 
respondentów. W Internecie informacji o UE bardzo rzadko poszukują za to osoby w wieku 
55 i więcej lat (4%) oraz z wykształceniem podstawowym (1%). W porównaniu z wiosną 2006 roku 
wzrosło także znaczenie prasy codziennej – z 26% do 35%. 
28% respondentów informacje na temat Unii Europejskiej czerpie z radia, 17% z dyskusji 
z krewnymi, przyjaciółmi i znajomymi, a 12% z innych niż codzienne gazet i czasopism. Mniej 
popularne są książki, broszury i ulotki informacyjne (10%) oraz uczestnictwo w konferencjach 
i dyskusjach (3%). Odbiorcami broszur i ulotek informacyjnych są głównie 15-24-latki (21%). 
13% respondentów, o 4 punkty procentowe więcej niż rok temu (9%), nigdy nie poszukuje 
informacji o Unii Europejskiej i nie jest nimi zainteresowane. Najczęściej należą oni do grupy osób 
z wykształceniem podstawowym (31%) oraz w wieku 55 i więcej lat (19%). 
 

Pytanie: QA25. Kiedy poszukuje Pan(i) informacji o Unii Europejskiej, jej polityce, 
instytucjach, z których z następujących źródeł Pan(i) korzysta?
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Telewizja jest najważniejszym źródłem informacji o UE we wszystkich krajach europejskich. 
Średnio wskazuje ją 63% respondentów. Hierarchia źródeł informacji na temat Wspólnoty jest 
w Polsce zbliżona do hierarchii w pozostałych państwach UE, ale warto zauważyć nieco większe 
znaczenie Internetu w naszym kraju (średnia dla UE to 28%). 
Okazuje się, że zdecydowanie największa część społeczeństwa w ogóle nie poszukuje informacji 
o Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii (29%), Irlandii (26%), Bułgarii (21%) i Austrii (20%). Najmniej 
takich osób jest natomiast w Luksemburgu – zaledwie 1%. 
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5. DALSZA INTEGRACJA EUROPEJSKA 
 
5.1 Właściwy szczebel do podejmowania decyzji w wybranych obszarach 
 
- Decyzje dotyczące szkolnictwa, podatków, emerytur i rent oraz opieki społecznej 
i zdrowia powinny – zdaniem Polaków – pozostać w rękach rządu 
 
W opinii Polaków więcej jest wśród wymienionych w pytaniu obszarów takich, które pozostawiliby 
raczej w gestii Unii Europejskiej niż polskiego rządu. Rząd polski powinien - zdaniem 
respondentów - podejmować decyzje dotyczące systemu szkolnictwa (63%), systemu 
podatkowego (56%), opieki społecznej i zdrowotnej (52% ) oraz rent i emerytur (51%). 
Wspólnie w Unii Europejskiej powinno się decydować o zwalczaniu terroryzmu (85%), badań 
naukowych (76%), wsparciu regionów borykających się z problemami gospodarczymi (73%), 
a także imigracji (67%). Częściej UE niż polski rząd jako właściwy szczebel do podejmowania 
decyzji wskazują respondenci także w przypadku obronności i polityki zagranicznej (65%), 
zwalczania przestępczości (68%), ochrony środowiska naturalnego (67%), energetyki (63%), 
konkurencji (57%), rolnictwa i rybołówstwa (55%) oraz ochrony konsumentów (51%). 
W przypadku walki z bezrobociem opinie podzielone są pół na pół. 49% respondentów sądzi, że 
decyzje powinny zapadać wspólnie w UE, zaś 48% uważa, że powinien je podejmować polski 
rząd. Pozostałe 3% osób nie ma zdania na ten temat. 
Poglądy dotyczące właściwego szczebla podejmowania decyzji nie zmieniły się istotnie 
w porównaniu z jesienią 2006 roku. 
 

Pytanie: QA20a. Proszę powiedzieć, czy Pana(i) zdaniem decyzje dotyczące każdej z niżej 
wymienionych dziedzin, powinny być podejmowane przez rząd Polski, czy też wspólnie w 
ramach Unii Europejskiej?
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Ogólnie rzecz biorąc skłonność do przekazania bądź pozostawienia władzy decyzyjnej na szczeblu 
europejskim wzrasta wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia, a wraz z wiekiem obniża się. Im 
starsi i słabiej wykształceni są respondenci, tym więcej decyzji pozostawiliby w gestii polskiego 
rządu. 
Polacy są bardziej od ogółu Europejczyków skłonni do pozostawienia decyzji dotyczących 
wymienionych obszarów w rękach Unii Europejskiej. Częściej chcieliby, aby na szczeblu UE 
podejmowane były decyzje dotyczące bezrobocia (średnia dla UE 39%), imigracji (59%), emerytur 
i rent (25%), opieki społecznej i zdrowotnej (31%), wsparcia regionów (60%) oraz transportu 
(45%). Podobny trend jak w Polsce, przejawiający się chęcią pozostawienia większej liczby decyzji 
Unii Europejskiej, można zaobserwować w pozostałych „nowych” państwach członkowskich UE. 
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5.2 Poparcie dla Europejskiej Unii Monetarnej 
 
- Ponad połowa Polaków popiera Europejską Unię Monetarną  
 
Ponad połowa (54%) Polaków popiera Europejską Unię Monetarną z jedną walutą – euro. 
Poparcie dla Unii Monetarnej od dwóch lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie, choć jest obecnie 
niższe niż jesienią 2004 roku, kiedy wynosiło 65%. Wciąż więcej niż co trzeci Polak (36%) jest 
przeciwny Europejskiej Unii Monetarnej. 
Zwolennikami wspólnej waluty częściej niż przeciętnie są osoby w wieku 15-24 lat (63%) 
i z wyższym wykształceniem (63%). Przeciwnikami Unii Monetarnej są natomiast najczęściej 
ankietowani w wieku 55 i więcej lat (44%), a także z wykształceniem podstawowym (46%). 
Ci, którzy uważają, że nasz kraj skorzystał na członkostwie w UE, częściej popierają Unię 
Monetarną (59%) od osób nie dostrzegających tych korzyści (38%). Podobnie badani ufający Unii 
Europejskiej (61%) częściej są zwolennikami euro niż ci, którzy jej nie ufają (41%). 
  

Pytanie: QA27.1 Jaka jest Pana(i) opinia na temat każdego z poniższych stwierdzeń? 
Dla każdego stwierdzenia proszę powiedzieć, czy jest Pan(i) za czy przeciw. Europejska 
Unia Monetarna z jedną walutą - euro.
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Polacy są mniej przychylni Europejskiej Unii Monetarnej od ogółu Europejczyków (63%). Poparcie 
dla Unii Monetarnej jest, co zrozumiałe, najwyższe w krajach strefy euro (70%), choć różnią się 
one znacznie pod tym względem – poparcie waha się od 88% w Irlandii i 84% w Belgii do 47% 
w Grecji. Najmniej zwolenników Unii Monetarnej jest wśród Brytyjczyków (29%). Niższe niż 
w Polsce poparcie to jest ponadto jedynie w Szwecji (45%), na Łotwie (47%), na Cyprze (50%) 
i w Estonii (51%). 
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5.3 Poparcie dla wspólnej polityki zagranicznej 
 
- Poparcie dla wspólnej polityki zagranicznej państw członkowskich UE nigdy nie 
było tak wysokie  
 
Poparcie Polaków dla wspólnej polityki zagranicznej państw członkowskich UE wobec innych 
krajów wzrasta i wynosi obecnie 81%. Wspólnej polityce zagranicznej sprzeciwia się tylko co 
dziesiąty (10%) respondent. 
Poparcie dla wspólnej polityki zagranicznej jest wyższe w dużych (83%) i średnich (84%) miastach 
niż na wsi (78%). Częściej popierają ją także osoby z wykształceniem wyższym (85%) niż 
podstawowym (70%). Pozytywniej nastawieni do wspólnej polityki międzynarodowej UE są 
respondenci ufający Unii (88%) od tych, którzy jej nie ufają (65%) oraz ci, którzy uważają, że 
Polska skorzystała na członkostwie (86%) od tych, którzy sądzą, że na nim nie skorzystała (67%). 
 

Pytanie: QA27.2 Jaka jest Pana(i) opinia na temat każdego z poniższych stwierdzeń? 
Dla każdego stwierdzenia proszę powiedzieć, czy jest Pan(i) za czy przeciw. Wspólna 
polityka międzynarodowa państw członkowskich UE wobec innych krajów.
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Poparcie dla wspólnej polityki zagranicznej jest w Polsce wyraźnie wyższe od średniej europejskiej 
(72%). Częściej od Polaków popierają ją tylko Niemcy (84%) i Słoweńcy (82%). Najrzadziej 
chcieliby wprowadzenia wspólnej polityki zagranicznej UE Szwedzi (50%), Brytyjczycy (52%) 
i Duńczycy (59%). 
Ponad dwie trzecie (68%) respondentów jest przekonanych, że Unia Europejska powinna mieć 
własnego Ministra Spraw Zagranicznych, który mógłby być rzecznikiem wspólnego stanowiska UE. 
16% Polaków nie zgadza się z tym stwierdzeniem i tyle samo nie ma na ten temat zdania. 
Poparcie dla idei powołania Ministra Spraw Zagranicznych UE jest mniej więcej stałe. Przed 
rokiem wynosiło 68%, natomiast dwa lata temu 72%. 
Polacy na ogół zgadzają się, że polityka zagraniczna UE powinna być niezależna od polityki 
zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Zdanie to podziela 80% badanych osób, a nie zgadza się 
z nim tylko co dziesiąta (10%). Poglądy w tej sprawie również nie zmieniły się istotnie w dwóch 
ostatnich latach. Wiosną 2006 roku za polityką zagraniczną niezależną od polityki Stanów 
Zjednoczonych opowiadało się 80% Polaków, a wiosną 2005 roku 84%. 
Odsetek Polaków, którzy uważają, że UE powinna mieć własnego Ministra Spraw Zagranicznych 
nie odbiega od średniej europejskiej (69%). Najwięcej osób popierających ten pomysł jest wśród 
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Belgów, Słoweńców (po 81%), Hiszpanów (78%) oraz Niemców (75%). Najniższe poparcie ma 
natomiast ta idea w Szwecji (52%), Rumunii (54%) i Wielkiej Brytanii (57%). 
Również na poziomie średniej europejskiej (80%) kształtuje się odsetek Polaków przekonanych 
o konieczności prowadzenia przez UE polityki zagranicznej niezależnej od Stanów Zjednoczonych. 
Szczególnie często uważają tak Grecy (94%), mieszkańcy Cypru (92%) i Niemcy (90%). 
Najrzadziej politykę zagraniczną niezależną od Stanów Zjednoczonych popierają Rumuni (65%) 
i Włosi (68%). 
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5.4 Poparcie dla wspólnej polityki obronnej i bezpieczeństwa 
 
- Znakomita większość Polaków popiera wspólną politykę obronną i bezpieczeństwa  
 
W Polsce odnotowuje się stałe, wysokie poparcie dla wspólnej polityki obronnej i bezpieczeństwa 
państw członkowskich UE. Obecnie ideę tę popiera 85% respondentów, a przeciwko jest tylko 8%. 
Częściej od ogółu Polaków popierają wprowadzenie wspólnej polityki obronnej i bezpieczeństwa  
15-24-latkowie (91%), osoby z wyższym wykształceniem i studenci (po 89%) oraz mieszkańcy 
dużych miast (89%). Najrzadziej popierają ją zaś badani w wieku 55 i więcej lat (81%), 
z wykształceniem podstawowym (74%), a także mieszkańcy wsi (83%). 
Poparcie dla wspólnej polityki obronnej jest wyższe wśród osób, które mają zaufanie do UE (90%), 
niż wśród tych, które jej nie ufają (72%). Częściej są za jej wprowadzeniem także osoby 
przekonane, że Polska skorzystała na wejściu do UE (90%), niż te, które nie dostrzegają takich 
korzyści (72%). 
 

Pytanie: QA27.3 Jaka jest Pana(i) opinia na temat każdego z poniższych stwierdzeń? 
Dla każdego stwierdzenia proszę powiedzieć, czy jest Pan(i) za czy przeciw. Wspólna 
polityka obronna i bezpieczeństwa państw członkowskich UE.
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Poparcie dla wspólnej polityki obronnej i bezpieczeństwa jest w Polsce wyższe od średniej dla UE 
(77%). Najwyższe w całej Unii jest ono na Cyprze (91%), w Belgii, Słowenii (po 88%), Niemczech 
oraz w Czechach (po 87%). Poparcie dla wspólnej polityki obronnej i bezpieczeństwa najniższe 
jest natomiast w Wielkiej Brytanii (56%), Szwecji (59%), Irlandii (61%) oraz na Malcie (62%). 
Wspólna polityka obronna cieszy się większym poparciem w „nowych” państwach UE (83%) niż 
w państwach „piętnastki” (76%). 
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5.5 Poparcie dla wspólnej polityki imigracyjnej 
 
- Ponad trzy czwarte Polaków popiera wspólną politykę imigracyjną UE 
 
Ponad trzy czwarte Polaków (77%) zgadza się, że Unia Europejska powinna mieć wspólną politykę 
imigracyjną wobec osób spoza swojego terytorium. Przeciwnego zdania jest co dziesiąty 
respondent (10%), a 13% nie ma na ten temat wyrobionej opinii. Podobna liczba osób popierała 
wspólną politykę imigracyjną wiosną 2005 (77%) i wiosną 2006 roku (78%). 
Poparcie dla wspólnej polityki imigracyjnej jest najwyższe wśród najmłodszych respondentów 
(80%), osób z wyższym wykształceniem (83%) i mieszkańców dużych miast (81%). Najrzadziej 
popierają ją natomiast osoby w wieku 25-39 lat (74%), najgorzej wykształcone (71%) oraz 
mieszkańcy wsi (74%). 
Poparcie dla wspólnej polityki imigracyjnej nieznacznie przekracza w Polsce średnią europejską 
(75%). Wyższe niż w Polsce poparcie dla tej idei jest na Cyprze (86%), w Belgii (85%), a także 
w Słowenii, Czechach (po 84%) i w Niemczech (83%). Najrzadziej opowiadają się za wspólną 
polityką imigracyjną Rumuni (62%), Finowie i Portugalczycy (po 65%). 
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5.6 Poparcie dla dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej 
 
- Poparcie dla dalszego rozszerzenia jest w Polsce najwyższe w UE 
 
Dalsze rozszerzenie Unii Europejskiej popiera ponad trzy czwarte Polaków (76%). To minimalnie 
mniej niż jesienią 2006 roku (77%) i nieco więcej niż wiosną 2006 roku (72%). Mimo nieznacznych 
fluktuacji, na przestrzeni ostatnich dwóch lat rozszerzenie było zawsze popierane przez przeszło 
siedmiu na dziesięciu respondentów. Przeciwko przyjmowaniu nowych państw do Unii opowiada 
się 14% respondentów, a co dziesiąty (10%) nie ma zdania na ten temat. 
 

Pytanie: QA27.4 Jaka jest Pana(i) opinia na temat każdego z poniższych stwierdzeń? 
Dla każdego stwierdzenia proszę powiedzieć, czy jest Pan(i) za czy przeciw. Dalsze 
rozszerzenie UE poprzez przyłączenie innych krajów w przyszłych latach.
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Zwolennikami dalszego rozszerzenia UE są najczęściej respondenci w wieku 15-24 lat (80%), 
z wyższym wykształceniem (78%), studenci (78%) oraz mieszkańcy średnich i dużych miast (po 
78%). Najrzadziej popierają przyłączenie do Unii kolejnych krajów osoby w wieku 55 i więcej lat 
(72%), badani z wykształceniem podstawowym (71%) oraz mieszkańcy wsi (73%). 
Poparcie dla dalszego rozszerzenia jest w naszym kraju najwyższe w Unii Europejskiej. Średnie 
poparcie dla tej idei w UE to zaledwie 49% i w żadnym kraju nie jest ono porównywalne 
z poziomem odnotowanym w Polsce – w drugiej pod względem poparcia dla rozszerzenia Litwie 
wynosi ono 68%. Poparcie dla przyjęcia do UE nowych krajów najniższe jest w Luksemburgu 
(25%), Austrii (28%), we Francji (32%) oraz w Niemczech (34%).  
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5.7 Poparcie dla Konstytucji Europejskiej  
 
- Rośnie poparcie Polaków dla wprowadzenia Konstytucji Europejskiej 
 
Ponad dwie trzecie (69%) Polaków popiera wprowadzenie Konstytucji dla Unii Europejskiej. 
Poparcie dla przyjęcia Konstytucji rośnie systematycznie od jesieni 2005 roku, kiedy wynosiło 60%. 
14% Polaków sprzeciwia się wprowadzeniu Konstytucji Europejskiej, a 17% nie ma na ten temat 
zdania. 
 

QA27.5 Jaka jest Pana(i) opinia na temat każdego z poniższych stwierdzeń? Dla każdego 
stwierdzenia proszę powiedzieć, czy jest Pan(i) za czy przeciw. Konstytucja dla Unii 
Europejskiej.
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Konstytucję Europejską najczęściej popierają 15-24-latkowie (77%), osoby ze średnim 
wykształceniem (73%), o lewicowych (78%) bądź centrowych (76%) poglądach politycznych. 
Najrzadziej opowiadają się za Konstytucją badani w wieku 55 i więcej lat (62%) oraz osoby 
z wykształceniem podstawowym (56%). 
Najwyższy poziom poparcia dla Konstytucji Europejskiej zanotowano wśród tych Polaków, którzy 
jednocześnie ufają UE (78%), uważają członkostwo w UE za dobrą rzecz (77%), a także popierają 
wspólną politykę zagraniczną (77%), dalsze rozszerzenie UE (76%) i wprowadzenie euro (84%). 
Poparcie dla Konstytucji Europejskiej jest w Polsce nieco wyższe od średniej europejskiej (66%). 
Dużo wyższe niż w naszym kraju jest poparcie dla Konstytucji w Belgii (82%), na Węgrzech (79%) 
i w Niemczech (78%). Dużo niższe niż w Polsce jest ono natomiast w Wielkiej Brytanii (43%), Danii 
(45%), Szwecji i Finlandii (po 47%) oraz w Austrii (49%). 
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5.8 Poparcie dla idei zróżnicowanego tempa integracji  
 
- Większość Polaków sprzeciwia się "Europie wielu prędkości" 
 
Poparcie dla zróżnicowanego tempa integracji europejskiej jest w Polsce stosunkowo niskie (39%), 
jeśli porównać je ze średnią dla Unii Europejskiej, która wynosi 48%. Najwyższe jest w Estonii 
(66%), a najniższe w Bułgarii (32%) i Finlandii (33%). Ogólnie poparcie dla tej idei jest nieco niższe 
w „nowych” (43%) niż „starych” państwach Unii (50%), jednak różnice pomiędzy poszczególnymi 
krajami w każdej z tych grup są bardzo znaczące. Prawie połowa Polaków (47%) cały czas 
sprzeciwia się zróżnicowanemu tempu integracji, a 14% nie ma na ten temat zdania. 
W porównaniu z sytuacją sprzed roku oraz sprzed pół roku poparcie dla szybszego tempa 
budowania Europy w jednej grupie krajów niż w innych krajach nieco wzrosło – z 35% do 39%.  
 

 
 
Zwolenników zróżnicowanego tempa integracji stosunkowo najwięcej jest wśród respondentów 
z wykształceniem wyższym (44%). Osoby z wykształceniem podstawowym rzadziej popierają tę 
idee (27%), a co trzecia (33%) z nich w ogóle nie ma zdania na ten temat. 
 

Pytanie: QA27.6 Jaka jest Pana(i) opinia na temat każdego z poniższych stwierdzeń? 
Dla każdego stwierdzenia proszę powiedzieć, czy jest Pan(i) za czy przeciw. Tempo 
budowania Europy szybsze w jednej grupie krajów niż w innych krajach.
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PODSUMOWANIE 
 
W najnowszej edycji badania Eurobarometr zwraca uwagę przede wszystkim wyraźna poprawa 
nastrojów społecznych w Polsce, a także wysokie i stale rosnące poparcie dla członkostwa w UE 
oraz – szerzej – dla integracji europejskiej. 
Polacy są nie tylko coraz bardziej zadowoleni ze swojej sytuacji życiowej (77%), ale także częściej 
niż poprzednio uważają, że ulegnie ona dalszej poprawie (40%) w ciągu najbliższego roku. 
Poprawa nastrojów społecznych w Polsce jest zauważalna przede wszystkim, gdy chodzi o ocenę 
gospodarki kraju oraz sytuacji na rynku pracy. Wyraźna poprawa opinii nastąpiła w ciągu 
ostatniego półrocza (od jesieni 2006 roku). Odsetek osób dobrze oceniających kondycję polskiej 
gospodarki wzrósł z 33% do 45%, a z 18% do 33% wzrósł odsetek respondentów, którzy oczekują 
dalszej poprawy na przestrzeni najbliższych dwunastu miesięcy. Warto wszakże zauważyć, że 
sytuacja ekonomiczna w kraju wciąż uchodzi za gorszą (80%) od przeciętnej sytuacji w państwach 
Unii Europejskiej. 
W ocenie opinii publicznej bezrobocie traci na znaczeniu jako centralny problem, przed którym stoi 
Polska. Rok temu za najważniejsze wyzwanie dla kraju uważało je ponad trzy czwarte badanych 
(78%), obecnie mniej niż co drugi (45%). Poprawy na rynku pracy w ciągu najbliższych dwunastu 
miesięcy oczekuje 45% Polaków.   
Poprawie oceny sytuacji w kraju towarzyszy niezmiennie bardzo niskie zaufanie do rządu (18%) 
i parlamentu (15%), które należą do najniższych w UE.  
Polacy są jedną z najbardziej przychylnych UE nacji. Poziom zaufania do Unii Europejskiej (68%) 
oraz zadowolenia z członkostwa (67%) należą w Polsce do najwyższych w UE i systematycznie 
wzrastają. W momencie akcesji, wiosną 2004 zaledwie 42% badanych deklarowało, że 
członkostwo jest rzeczą dobrą. Cały czas rośnie także odsetek osób przeświadczonych, że Polska 
na przystąpieniu do UE skorzystała. Częściej niż Polacy (78%) korzyści z przystąpienia do Unii 
Europejskiej dostrzegają jedynie Irlandczycy (86%), Litwini (81%) i Duńczycy (79%). Większość 
respondentów uważa, że dzięki członkostwu w UE nasz kraj jest bardziej stabilny gospodarczo 
(63%), zaś 49% badanych uważa, że wpłynęło ono korzystnie także na stabilność polityczną 
(49%). Za najważniejszy efekt europejskiej integracji Polacy uważają swobodny przepływ dóbr, 
usług, ludzi (44%) oraz pokój między państwami (36%).   
Warto odnotować, że pomimo pozytywnych opinii o UE i członkostwie, Polacy nie mają poczucia, 
że ich głos liczy się w Unii Europejskiej (49% odpowiedzi, że się nie liczy). Co ciekawe, ponad 
dwie trzecie (68%) mieszkańców naszego kraju uważa jednocześnie, że głos Polski ma znaczenie 
w Unii Europejskiej.  
Polacy w zdecydowanej większości popierają dalszy, równomierny rozwój integracji europejskiej: 
Konstytucję Europejską, rozszerzenie UE, wspólną politykę obronną, zagraniczną i imigracyjną. 
Poziom poparcia dla tych idei znacznie przewyższa unijną średnią, a w przypadku dalszego 
rozszerzenia jest najwyższy w UE (76%).     
Polacy jasno określają zakres uprawnień Unii Europejskiej. W rękach polskiego rządu powinny - 
zdaniem respondentów – pozostać decyzje dotyczące systemu szkolnictwa (63%), systemu 
podatkowego (56%), opieki społecznej i zdrowotnej (52% ) oraz rent i emerytur (51%). 
W pozostałych kwestiach – zwalczanie terroryzmu, badania naukowe, wsparcie regionów 
borykających się z problemami gospodarczymi, imigracja, zwalczanie przestępczości, ochrona 
środowiska naturalnego, energetyka, konkurencja, rolnictwo i rybołówstwo oraz ochrona 
konsumentów – decyzje powinny być podejmowane wspólnie w Unii Europejskiej.   
Polacy przodują wśród nacji, które deklarują, że rozumieją jak działa UE (59%). Znajomość 
instytucji europejskich jest w naszym kraju wysoka – o Parlamencie Europejskim słyszało 89% 
Polaków, o Komisji Europejskiej 88%, o Radzie Unii Europejskiej 75%, a o Europejskim Banku 
Centralnym (70%). Jednak rzeczywista wiedza o UE jest gorsza – 34% respondentów uważa, że 
UE składa się z 15 państw członkowskich, 48% nie wie, że deputowani do Parlamentu 
Europejskiego wybierani są w wyborach bezpośrednich, a 51% nie zdaje sobie sprawy, że co 
sześć miesięcy inne państwo obejmuje przewodnictwo UE. 
Nawet jeśli nie jest powszechna, wiedza o Unii Europejskiej jest jednak w Polsce nieco wyższa od 
średniej europejskiej. 
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Analiza wyników badania pokazuje, że Polacy są nastawieni coraz bardziej optymistycznie 
i pewniej patrzą w przyszłość. W przeważającej większości dostrzegają korzyści związane 
z członkostwem Polski w UE i opowiadają się za dalszym rozwojem integracji europejskiej.  
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METODOLOGIA 
 
Między 10 kwietnia a 15 maja 2007 r., TNS Opinion & Social, konsorcjum utworzone pomiędzy 
Taylor Nelson Sofres i EOS Gallup Europe, przeprowadziło na zlecenie Dyrekcji Generalnej 
Komunikacji Komisji Europejskiej, badanie opinii publicznej Eurobarometr 67.1. 
Standardowe badanie Eurobarometr jest częścią fali 67.1 i obejmuje obywateli poszczególnych 
państw członkowskich Unii Europejskiej w wieku 15 lat i więcej. Sondażem objęto również dwa 
państwa kandydujące (Chorwacja, Turcja) oraz północną część Cypru. W przypadku tych państw 
sondaż objął ludność narodową oraz obywateli Unii Europejskiej mieszkających tam 
i posługujących się jednym z języków narodowych tych krajów w stopniu umożliwiającym 
udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Podstawowa konstrukcja próby 
zastosowana we wszystkich krajach oparta jest na warstwowej próbie losowej. W każdym 
państwie unijnym ustalono liczbę punktów startowych losowania, proporcjonalną do liczby ludności 
danego kraju i do gęstości zaludnienia. 
Punkty startowe wyznaczono systematycznie w każdej jednostce administracyjnej, po 
przeprowadzeniu warstwowania ze względu na typ jednostki i typ obszaru. W ten sposób 
zapewniono reprezentację całego terytorium przebadanych krajów zgodnie z EUROSTAT NUTS 2 
(lub ekwiwalentnych) i zgodnie z rozmieszczeniem ludności na obszarach wielkomiejskich, 
miejskich i wiejskich. W każdym z wybranych punktów startowych wylosowano adres startowy. 
Kolejne adresy były wybierane jako n-ty adres od startowego z zastosowaniem standardowej 
metody random route. W każdym gospodarstwie domowym respondent był wybierany według 
wieku. Wszystkie wywiady były wywiadami bezpośrednimi (face-to-face). Przeprowadzono je 
w mieszkaniach respondentów w odpowiednim języku narodowym. Przy gromadzeniu danych 
korzystano z pomocy CAPI (Computer Assisted Personal Interview) w tych krajach, gdzie użycie 
tej techniki było możliwe. 
 

SKRÓT PAŃSTWO INSTYTUT LICZBA 
RESPONDENTÓW

TERMIN REALIZACJI 
BADNIA 

LUDNOŚĆ 
15+ 

BE Belgia TNS Dimarso 1011 11/04/2007 07/05/2007 8.650.994
BG Bułgaria TNS BBSS 1039 13/04/2007 26/04/2007 6.671.699
CZ Czechy TNS Aisa 1043 13/04/2007 04/05/2007 8.571.710
DK Dania TNS Gallup DK 1002 10/04/2007 14/05/2007 4.411.580
DE Niemcy TNS Infratest 1513 10/04/2007 09/05/2007 64.361.608
EE Estonia TNS Emor 1005 16/04/2007 14/05/2007 887.094
EL Grecja TNS ICAP 1000 10/04/2007 08/05/2007 8.693.566
ES Hiszpania TNS 

Demoscopia 
1000 10/04/2007 10/05/2007 37.024.972

FR Francja TNS Sofres 1013 10/04/2007 08/05/2007 44.010.619
IE Irlandia TNS MRBI 1000 10/04/2007 10/05/2007 3.089.775
IT Włochy TNS Abacus 1010 10/04/2007 08/05/2007 48.892.559
CY Cypr Synovate 502 11/04/2007 07/05/2007 596.752

CY(tcc) Cypr 
Północny 

KADEM 500 10/04/2007 06/05/2007 157.101

LV Łotwa TNS Latvia 1013 13/04/2007 15/05/2007 1.418.596
LT Litwa TNS Gallup 

Lithuania 
1018 10/04/2007 05/05/2007 2.803.661

LU Luksemburg TNS ILReS 511 10/04/2007 07/05/2007 374.097
HU Węgry TNS Hungary 1006 12/04/2007 10/05/2007 8.503.379
MT Malta MISCO 500 10/04/2007 30/04/2007 321.114
NL Holandia TNS NIPO 1009 10/04/2007 10/05/2007 13.030.000
AT Austria Osterreichisches 

Gallup-Institute 
1011 10/04/2007 01/05/2007 6.848.736

PL Polska TNS OBOP 1000 10/04/2007 02/05/2007 31.967.880
PT Portugalia TNS 

EUROTESTE 
1011 14/04/2007 07/05/2007 8.080.915

RU Rumunia TNS CSOP 1019 10/04/2007 08/05/2007 18.173.179
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SI Słowenia RM PLUS 1013 10/04/2007 09/05/2007 1.720.137
SK Słowacja TNS AISA SK 1106 13/04/2007 01/05/2007 4.316.438
FI Finlandia TNS Gallup Oy 1038 16/04/2007 09/05/2007 4.348.676
SE Szwecja TNS GALLUP 1005 10/04/2007 10/05/2007 7.486.976
UK Wielka 

Brytania 
TNS UK 1319 10/04/2007 07/05/2007 47.685.578

HR Chorwacja Puls 1000 10/04/2007 07/05/2007 3.722.800
TR Turcja TNS PIAR 1005 10/04/2007 10/05/2007 47.583.830

TOTAL   29222 10/04/2007 15/05/2007 444.406.021
 
W każdym kraju przeprowadzono porównanie uzyskanej próby z całą populacją. Dane na temat 
populacji uzyskano ze statystyk EUROSTATU bądź statystyk krajowych. We wszystkich krajach 
przeprowadzono procedurę ważenia próby stosując wagi zgodnie z rozkładami brzegowymi 
i łącznymi, opartymi na danych o ludności. We wszystkich krajach płeć, wiek, region statystyczny 
NUTS 2 i wielkość miejscowości zamieszkania zostały wprowadzone do procedury iteracyjnej. Do 
ważenia międzynarodowego (np. średniej UE) TNS Opinion & Social stosuje oficjalne dane 
o liczbie ludności, dostarczane przez EUROSTAT lub statystyki krajowe. Wielkości populacji 
wykorzystane w powtórnej procedurze ważenia podane zostały w powyższej tablicy. 
 
 
Przypominamy Czytelnikom, że wszystkie wyniki sondaży są jedynie szacunkami, których 
dokładność zależy od liczebności próby oraz obserwowanego rozkładu procentowego. Przy próbie 
około 1000 wywiadów, rzeczywiste odsetki wahają się w niżej podanych przedziałach ufności: 
 
Obserwowany odsetek 10% lub 90% 20% lub 80% 30% lub 70% 40% lub 60% 50% 

Przedział ufności ± 1,9 punktu ± 2,5 punktu ± 2,7 punktu ± 3,0 punktu ± 3,1 punktu 
 
Ze względu na zastosowanie różnych metod zaokrąglania wyniki przedstawione na wykresach dla 
UE mogą różnić się o jeden punkt procentowy od przedstawionych w tekście. 
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A numer projektu TNS OBOP 
 (101-105)               
                      
                 
 EB67.1 A 
                 
B kod państwa 
 (106-107)               
                   
                 
 EB67.1 B 
                 
C centralny numer projektu 
 (108-110)               
                    
                 
 EB67.1 C 
                 
D numer wywiadu 
 (111-116)               
                       
                 
 EB67.1 D 
                 
E Podział próby 
              (117)  
 A 1  
 B 2  
                 
 EB66.1 E 
                 
 ZADAĆ PUNKT 28 TYLKO W TURCJI 
                 
 ZADAĆ PUNKT 29 TYLKO W CHORWACJI 
                 
 ZADAĆ PUNKT 30 TYLKO W TURECKIEJ REPUBLICE CYPRU PÓŁNOCNEGO 
                 

 
ZADAĆ PUNKT 31 TYLKO W BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLICE MACEDONII  

                 
Q1 Jakiej jest Pan(i) narodowości? Proszę wskazać kraj(e), który(e) jej odpowiada(ją). 
                 
 (MOŻLIWE KILKA ODPOWIEDZI) 
              (138-170)  
 Belgia 1,  
 Dania 2,  
 Niemcy 3,  
 Grecja 4,  
 Hiszpania 5,  
 Francja 6,  
 Irlandia 7,  
 Włochy 8,  
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 Luksemburg 9,  
 Holandia 10,  
 Portugalia 11,  
 Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania, Irlandia Północna) 12,  
 Austria 13,  
 Szwecja 14,  
 Finlandia 15,  
 Cypr (południowy) 16,  
 Czechy 17,  
 Estonia 18,  
 Węgry 19,  
 Łotwa 20,  
 Litwa 21,  
 Malta 22,  
 Polska 23,  
 Słowacja 24,  
 Słowenia 25,  
 Bułgaria 26,  
 Rumunia 27,  
   28,  
   29,  
   30,  
   31,  
 Inne kraje 32,  
 Trudno powiedzieć 33,  
                 
 EB67.1 Q1 TREND MODIFIED (FILTER MODIFIED) 
                 
 JEŚLI "INNE" LUB "TRUDNO POWIEDZIEĆ" W Q1, ZAKOŃCZ WYWIAD 
                 
 ZADAJ PYTANIA QA W KRAJACH UE27 + TR + HR + CY(tcc) + FYROM 
                 
QA1 Czy spotykając się z przyjaciółmi, dyskutuje Pan(i) na tematy polityczne często, czasami czy nigdy? 

              (191)  
 często 1  
 czasami 2  
 nigdy 3  
 trudno powiedzieć 4  
                 
 EB66.1 QA1 
                 
QA2 Jeżeli ma Pan(i) mocno ugruntowane poglądy na jakiś temat, to czy stara się Pan(i) przekonywać do 

nich swoich przyjaciół, krewnych, kolegów z pracy? Czy zdarza się to...? 

                 
 ODCZYTAJ 
              (192)  
 często 1  
 od czasu do czasu 2  
 rzadko 3  
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 nigdy 4  
 trudno powiedzieć 5  
                 
 EB66.1 QA2 
                 
QA3 Czy, ogólnie rzecz biorąc, jest Pan(i) bardzo zadowolony(a), raczej zadowolony(a), raczej 

niezadowolony(a) czy zupełnie niezadowolony(a) z życia, jakie Pan(i) prowadzi?  

                 
 ODCZYTAJ 
              (193)  
 Bardzo zadowolony(a) 1  
 Raczej zadowolony(a) 2  
 Raczej niezadowolony(a)  3  
 Zupełnie niezadowolony(a)  4  
 Trudno powiedzieć 5  
                 
 EB66.1 QA3 
                 

 
QA4: NIE ZADAWAĆ PUNKTÓW 2 I 5 W CY(tcc) - ZADAJ PUNKTY 3 I 6 TYLKO W CY(tcc) 

                 
QA4 Jakie są Pana(i) oczekiwania odnośnie najbliższych dwunastu miesięcy? Czy najbliższe dwanaście 

miesięcy będzie lepsze, gorsze, czy takie same, jeśli chodzi o..? 

                 

   

ODCZYTAJ Lepsze Gorsze Takie same Trudno powiedzieć 

                 
(194) 1 Ogólnie Pana(i) życie 1 2 3 4 

(195) 
2 Sytuację gospodarczą 

Polski 
1 2 3 4 

(196) 
3   1 2 3 4 

(197) 

4 Sytuację finansową 
Pana(i) gospodarstwa 
domowego 

1 2 3 4 

(198) 
5 Sytuację na rynku 

pracy w Polsce 
1 2 3 4 

(199) 
6   1 2 3 4 

(200) 
7 Pana(i) osobistą 

sytuację zawodową 
1 2 3 4 

(201) 
8 Sytuację gospodarczą 

Unii Europejskiej 
1 2 3 4 

                 
 EB66.3 QA12 TREND MODIFIED 
                 
QA5 Jeśli porówna Pan(i) swoją obecną sytuację z tą sprzed pięciu lat, czy powiedział(a)by Pan(i), że 

sytuacja ta poprawiła się, pozostała taka sama, czy pogorszyła się? 

              (202)  
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 poprawiła się 1  
 pozostała taka sama 2  
 pogorszyła się 3  
 trudno powiedzieć 4  
                 
 EB66.3 QA13 
                 
QA6 Czy spodziewa się Pan(i), że w ciągu kolejnych pięciu lat Pana(i) osobista sytuacja poprawi się, 

pozostanie taka sama, czy pogorszy się? 
              (203)  
 poprawi się 1  
 pozostanie taka sama 2  
 pogorszy się 3  
 trudno powiedzieć 4  
                 
 EB66.3 QA14 
                 
 NIE ZADAWAĆ QA7a DO QA7c W CY(tcc) - CY(tcc) PRZEJŚĆ DO QA7d 
                 
QA7aO każdym z następujących obszarów proszę powiedzieć, czy sytuacja w Polsce jest lepsza czy gorsza 

od przeciętnej sytuacji w krajach Unii Europejskiej?  

                 
 (WRĘCZ KARTĘ ZE SKALĄ - JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU) 
                 

   

(ODCZYTAJ 
ZMIENIAJĄC 
LOSOWO 
KOLEJNOŚĆ) 

ZNACZNIE 
LEPSZA 

TROCHĘ 
LEPSZA

TROCHĘ 
GORSZA

ZNACZNIE 
GORSZA

TAKA SAMA 
(SPONTANICZNIE) 

TRUDNO 
POWIEDZIEĆ

                 

(204) 
1 Sytuacja polskiej 

gospodarki 
1 2 3 4 5 6 

(205) 
2 Sytuacja na rynku 

pracy w Polsce 
1 2 3 4 5 6 

(206) 
3 Koszty utrzymania 

w Polsce 
1 2 3 4 5 6 

(207) 
4 Ceny energii w 

Polsce 
1 2 3 4 5 6 

                 
 EB65.2 QC2 TREND MODIFIED 
                 
   
                 
QA7bA jeśli chodzi o te obszary, proszę powiedzieć, czy sytuacja w Polsce jest lepsza czy gorsza od 

przeciętnej sytuacji w krajach Unii Europejskiej?  

                 
 (WRĘCZ KARTĘ ZE SKALĄ - JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU) 
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(ODCZYTAJ 
ZMIENIAJĄC 
KOLEJNOŚĆ) 

ZNACZNIE
LEPSZA 

TROCHĘ 
LEPSZA

TROCHĘ 
GORSZA

ZNACZNIE 
GORSZA

TAKA SAMA 
(SPONTANICZNIE) 

Trudno 
powiedzieć

                

(208) 
1 System opieki 

zdrowotnej w Polsce 
1 2 3 4 5 6 

(209) 
2 Zabezpieczenie 

emerytur i rent w Polsce 
1 2 3 4 5 6 

(210) 

3 Sytuacja w zakresie 
świadczeń społecznych 
w Polsce 

1 2 3 4 5 6 

                
 EB65.2 QC2 TREND MODIFIED 
                
   
                
QA7c I jeszcze o każdym z następujących obszarów proszę powiedzieć, czy sytuacja w Polsce jest lepsza 

czy gorsza od przeciętnej sytuacji w krajach Unii Europejskiej?  

                
 (WRĘCZ KARTĘ ZE SKALĄ - JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU) 
                

   

(ODCZYTAJ 
ZMIENIAJĄC 
KOLEJNOŚĆ) 

ZNACZNIE
LEPSZA 

TROCHĘ 
LEPSZA

TROCHĘ 
GORSZA

ZNACZNIE 
GORSZA

TAKA SAMA 
(SPONTANICZNIE) 

Trudno 
powiedzieć

                

(211) 
1 System szkolnictwa w 

Polsce 
1 2 3 4 5 6 

(212) 2 Jakość życia w Polsce 1 2 3 4 5 6 

(213) 
3 Transport publiczny w 

Polsce 
1 2 3 4 5 6 

(214) 
4 Stan środowiska 

naturalnego w Polsce 
1 2 3 4 5 6 

(215) 
5 Znajomość języków 

obcych w Polsce 
1 2 3 4 5 6 

                
 EB65.2 QC2 TREND MODIFIED 
                
 ZADAJ QA7d DO QA7f TYLKO W CY(tcc) - POZOSTALI PRZEJŚĆ DO QA8 
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 EB65.2 QC2 TREND MODIFIED 
                 
 DLA WSZYSTKICH 
                 
QA8 Proszę powiedzieć o każdym z następujących słów, czy bardzo ono pasuje, raczej pasuje, raczej nie 

pasuje czy zupełnie nie pasuje do Pana(i) wyobrażeń o Unii Europejskiej. 

                 
 (WRĘCZ KARTĘ ZE SKALĄ - JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU) 
                 

   

ODCZYTAJ bardzo 
pasuje  

raczej 
pasuje

raczej nie 
pasuje 

zupełnie nie 
pasuje 

Trudno powiedzieć 

                 
(228) 1 Nowoczesna 1 2 3 4 5 
(229) 2 Demokratyczna 1 2 3 4 5 
(230) 3 Opiekuńcza 1 2 3 4 5 
(231) 4 Niewydolna 1 2 3 4 5 
(232) 5 Technokratyczna 1 2 3 4 5 
                 
 EB65.1 QA9 
                 

 

NIE ZADAWAĆ QA9a i QA10a w TR, HR, FYROM i CY (Tureckiej Republice Cypru Północnego) - 
FYROM, TR i HR PRZEJŚĆ DO QA9b - CY (Turecka Republika Cypru Północnego) PRZEJŚĆ DO 
QA9c 

                 
QA9a Ogólnie mówiąc, czy uważa Pan(i), że polskie członkostwo w Unii Europejskiej jest ...? 

                 
 ODCZYTAJ 
              (233)  
 czymś dobrym 1  
 czymś złym 2  
 ani dobrym, ani złym 3  
 trudno powiedzieć 4  
                 
 EB66.1 QA7a (FILTER MODIFIED) 
                 
QA10a Biorąc wszystko pod uwagę, czy powiedział(a)by Pan(i), że Polska skorzystała czy też nie 

skorzystała z członkostwa w Unii Europejskiej? 
              (234)  
 skorzystała 1  
 nie skorzystała 2  
 trudno powiedzieć 3  
                 
 EB66.1 QA8a (FILTER MODIFIED) 
                 
                 
 DLA WSZYSTKICH 
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QA11 Ogólnie rzecz biorąc, czy Unia Europejska wywołuje w Panu(i) bardzo pozytywne, raczej pozytywne, 

neutralne, raczej negatywne, czy też bardzo negatywne skojarzenia? 

                 
   
              (239)  
 bardzo pozytywne 1  
 raczej pozytywne 2  
 neutralne 3  
 raczej negatywne 4  
 bardzo negatywne 5  
 trudno powiedzieć 6  
                 
 EB66.1 QA10 
                 
QA12 Co Unia Europejska znaczy dla Pana(i) osobiście?  
                 

 
WRĘCZ KARTĘ QA12a LUB QA12b - ODCZYTAJ - MOŻLIWE KILKA ODPOWIEDZI - ROTACJA Z 
GÓRY NA DÓŁ LUB Z DOŁU DO GÓRY 

              (240-255)  
 Pokój 1,  
 Dobrą koniunkturę gospodarczą 2,  
 Demokrację 3,  
 Ochronę socjalną 4,  

 
Swobodę podróżowania, podejmowania nauki lub pracy w 
dowolnym miejscu w Unii Europejskiej  5,  

 Zróżnicowanie kulturowe 6,  
 Silniejszy głos w świecie 7,  
 Euro 8,  
 Bezrobocie 9,  
 Biurokrację 10,  
 Marnotrawstwo pieniędzy 11,  
 Utratę naszej tożsamości kulturowej  12,  
 Większą przestępczość 13,  
 Niewystarczającą kontrolę zewnętrznych granic  14,  
 Inne (spontanicznie) 15,  
 Trudno powiedzieć 16,  
                 
 EB65.2 QA14 
                 
QA13 Czy kiedykolwiek słyszał(a) Pan(i) o...?  
                 

   

(ODCZYTAJ) TAK NIE TRUDNO POWIEDZIEĆ 

                 
(256) 1 Parlamencie Europejskim 1 2 3 
(257) 2 Komisji Europejskiej 1 2 3 
(258) 3 Radzie Unii Europejskiej 1 2 3 
(259) 4 Europejskim Banku Centralnym 1 2 3 
                 
 EB66.1 QA18 TREND MODIFIED 
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QA14 O każdej z następujących instytucji europejskich, proszę powiedzieć, czy uważa Pan(i), że odgrywa 

ona ważną rolę czy też nie w życiu Unii Europejskiej?  
                 

   

(ODCZYTAJ) WAŻNĄ NIEWAŻNĄ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

                 
(260) 1 Parlament Europejski 1 2 3 
(261) 2 Komisja Europejska 1 2 3 
(262) 3 Rada Unii Europejskiej 1 2 3 
(263) 4 Europejski Bank Centralny 1 2 3 
                 
 EB65.2 QA24 
                 
QA15 Proszę powiedzieć o każdej z tych instytucji, czy raczej jej Pan(i) ufa, czy raczej jej Pan(i) nie ufa? 

                 

   

(ODCZYTAJ) RACZEJ UFAM RACZEJ NIE 
UFAM 

TRUDNO POWIEDZIEĆ 

                 
(264) 1 Parlament Europejski 1 2 3 
(265) 2 Komisja Europejska 1 2 3 
(266) 3 Rada Unii Europejskiej 1 2 3 
(267) 4 Europejski Bank Centralny 1 2 3 
                 
 EB66.1 QA19 TREND MODIFIED 
                 

 
QA16: NIE ZADAWAĆ PUNKTÓW 5 i 6 w CY (Tureckiej Republice Cypru Północnego) 

                 
QA16 Teraz chciał(a)bym zapytać, na ile ufa Pan(i) pewnym instytucjom. O każdej z instytucji, które za 

chwilę odczytam, proszę powiedzieć, czy raczej jej Pan(i) ufa czy też nie?  

                 

   

(ODCZYTAJ) RACZEJ UFAM RACZEJ NIE 
UFAM 

TRUDNO POWIEDZIEĆ 

                 
(268) 1 Prasa 1 2 3 
(269) 2 Radio 1 2 3 
(270) 3 Telewizja 1 2 3 
(271) 4 Internet 1 2 3 
(272) 5 Polski rząd 1 2 3 

(273) 

6 Sejm 1 2 3 

(274) 7 Unia Europejska 1 2 3 
                 
 EB66.1 QA6 TREND MODIFIED 
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QA17: NIE ZADAWAĆ PUNKTU 2 W BG i RO - ZADAJ PUNKT 3 TYLKO W BG i RO 

                 
QA17 O każdym z poniższych stwierdzeń dotyczących Unii Europejskiej proszę powiedzieć, czy Pana(i) 

zdaniem jest ono prawdziwe czy fałszywe? 
                 

   

(ODCZYTAJ) PRAWDZIWE FAŁSZYWE TRUDNO POWIEDZIEĆ 

                 

(275) 
1 UE składa się obecnie z 15 

państw członkowskich. 
1 2 3 

(276) 

2 Deputowani do Parlamentu 
Europejskiego są wybierani 
bezpośrednio przez obywateli 
UE. 

1 2 3 

(277) 
3   1 2 3 

(278) 

4 Co sześć miesięcy inne państwo 
członkowskie obejmuje 
przewodnictwo w Unii 
Europejskiej 

1 2 3 

                 
 EB66.1 QA20 TREND MODIFIED 
                 
 NIE ZADAWAĆ QA18a W CY(tcc) - CY(tcc) PRZEJŚĆ DO QA18b 
                 
QA18a Jakie są Pana(i) zdaniem dwa najważniejsze problemy, wobec których stoi teraz Polska? 

                 
 (WRĘCZ KARTĘ - ODCZYTAJ - MAKSYMALNIE DWIE ODPOWIEDZI) 
              (279-294)  
 Przestępczość 1,  
 Sytuacja gospodarcza 2,  
 Wzrost cen \ inflacja 3,  
 Opodatkowanie 4,  
 Bezrobocie 5,  
 Terroryzm 6,  
 Obronność \ Polityka międzynarodowa 7,  
 Budownictwo mieszkaniowe 8,  
 Imigracja 9,  
 Służba zdrowia 10,  
 Szkolnictwo 11,  
 Emerytury 12,  
 Ochrona środowiska 13,  
 Kwestie związane z energetyką 14,  
 Inne (SPONTANICZNIE) 15,  
 Trudno powiedzieć 16,  
                 
 EB66.1 QA23 (FILTER MODIFIED) 
                 
 ZADAJ QA18b TYLKO W CY(tcc) - POZOSTALI PRZEJŚĆ DO QA19 
                 
 



Eurobarometr 67/Wiosna 2007 
 

62

                 
 DLA WSZYSTKICH 
                 
   
                 
QA19 W jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującym stwierdzeniem: "Każda decyzja 

europejska jest przedmiotem negocjacji, w których brane są pod uwagę opinie rządów wszystkich 
państw członkowskich"? 

                 
 (ODCZYTAJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) 
              (311)  
 Zdecydowanie się zgadzam 1  
 Raczej się zgadzam 2  
 Raczej się nie zgadzam 3  
 Zdecydowanie się nie zgadzam 4  
 Trudno powiedzieć 5  
                 
 NEW 
                 
 NIE ZADAWAĆ QA20a W CY(tcc) - CY(tcc) PRZEJŚĆ DO QA20b 
                 
QA20a Proszę powiedzieć, czy Pana(i) zdaniem decyzje dotyczące każdej z niżej wymienionych dziedzin, 

powinny być podejmowane przez rząd Polski, czy też wspólnie w ramach Unii Europejskiej?  

                 

   

ODCZYTAJ ZMIENIAJĄC 
KOLEJNOŚĆ 

RZĄD POLSKI WSPÓLNIE W 
UE 

TRUDNO POWIEDZIEĆ 

                 
(312) 1 Zwalczanie przestępczości 1 2 3 
(313) 2 System podatkowy 1 2 3 
(314) 3 Walka z bezrobociem 1 2 3 
(315) 4 Zwalczanie terroryzmu 1 2 3 

(316) 
5 Obronność i polityka 

zagraniczna 
1 2 3 

(317) 6 Imigracja 1 2 3 
(318) 7 System szkolnictwa 1 2 3 
(319) 8 Emerytury i renty 1 2 3 

(320) 
9 Ochrona środowiska 

naturalnego 
1 2 3 

(321) 10 Opieka społeczna i zdrowotna 1 2 3 
(322) 11 Rolnictwo i rybołówstwo 1 2 3 
(323) 12 Ochrona konsumentów 1 2 3 

(324) 
13 Badania naukowe i nad 

technologiami 
1 2 3 

(325) 

14 Wsparcie regionów, w których 
występują problemy 
gospodarcze 

1 2 3 

(326) 15 Energetyka 1 2 3 
(327) 16 Konkurencja  1 2 3 
(328) 17 Transport 1 2 3 
(329) 18 Gospodarka 1 2 3 
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 EB66.1 QA24 
                 
 ZADAJ QA20b TYLKO W CY(tcc) - POZOSTALI PRZEJŚĆ DO QA21 
                 
 DLA WSZYSTKICH 
                 
   
                 
QA21 Które z następujących stanowisk jest najbliższe Pana(i) opinii na temat koncepcji “EUROPY DWÓCH 

SZYBKOŚCI”?   
                 
 (WRĘCZ KARTĘ - ODCZYTAJ) 
              (348)  

 

Państwa, które są gotowe na bardziej intensywny rozwój 
wspólnej polityki europejskiej w niektórych ważnych obszarach 
powinny to robić, bez konieczności czekania na pozostałe 
państwa 1  

 

Państwa, które są gotowe na bardziej intensywny rozwój 
wspólnej polityki europejskiej w niektórych ważnych obszarach 
powinny zaczekać, aż będą na to gotowe wszystkie państwa 
członkowskie Unii Europejskiej  2  

 Trudno powiedzieć 3  
                 
 EB42 Q59 TREND MODIFIED 
                 
 ZADAJ QA22 DO QA24 TYLKO W UE27 
                 
 ZADAJ QA22a DO QA24a PODPRÓBIE A - POZOSTALI PRZEJŚĆ DO QA22b 
                 
   
                 
QA22a Czy ogólnie rzecz biorąc uważa Pan(i), że w Polsce ludzie są czy też nie są dobrze poinformowani o 

polityce europejskiej?  
                 
 (ODCZYTAJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) 
              (349)  
 Bardzo dobrze poinformowani 1  
 Raczej dobrze poinformowani 2  
 Niezbyt dobrze poinformowani 3  
 W ogóle nie poinformowani 4  
 Trudno powiedzieć 5  
                 
 NEW 
                 
   
                 
QA23a A bardziej konkretnie, czy uważa Pan(i), że w Polsce ludzie są czy nie są dobrze poinformowani o 

działaniach dotyczących następujących zagadnień podejmowanych na szczeblu Unii Europejskiej? 
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(ODCZYTAJ - ZMIENIAJ 
KOLEJNOŚĆ) 

ludzie są dobrze 
poinformowani 

ludzie nie są 
dobrze 

poinformowani

Trudno powiedzieć 

                 
(350) 1 Zwalczanie przestępczości 1 2 3 
(351) 2 System podatkowy 1 2 3 
(352) 3 Zwalczanie bezrobocia 1 2 3 
(353) 4 Zwalczanie terroryzmu 1 2 3 

(354) 
5 Obronność i polityka 

zagraniczna 
1 2 3 

(355) 6 Imigracja 1 2 3 

(356) 
7 Ochrona środowiska 

naturalnego 
1 2 3 

(357) 8 Opieka społeczna i zdrowotna 1 2 3 
(358) 9 Rolnictwo i rybołówstwo 1 2 3 
(359) 10 Ochrona konsumentów 1 2 3 

(360) 
11 Badania naukowe i nad 

technologiami 
1 2 3 

(361) 

12 Wsparcie regionów, w których 
występują problemy 
gospodarcze 

1 2 3 

(362) 13 Energetyka 1 2 3 
(363) 14 Konkurencja 1 2 3 
(364) 15 Transport 1 2 3 
(365) 16 Gospodarka 1 2 3 
                 
 NEW 
                 
   
                 
QA24a A czy ogólnie uważa Pan(i), że w Polsce ludzie są czy nie są dobrze poinformowani o działaniach 

podejmowanych w zakresie tych zagadnień w innych państwach Unii Europejskiej? 

                 
 (ODCZYTAJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) 
              (366)  
 Bardzo dobrze poinformowani 1  
 Raczej dobrze poinformowani 2  
 Niezbyt dobrze poinformowani 3  
 W ogóle nie poinformowani 4  
 Trudno powiedzieć 5  
                 
 NEW 
                 
 ZADAJ QA22b DO QA24b PODPRÓBIE B - POZOSTALI PRZEJŚĆ DO QA25 
                 
   
                 
QA22b Czy ogólnie rzecz biorąc uważa Pan(i), że jest czy też nie jest Pan(i) dobrze poinformowany(a) o 

polityce europejskiej?  
                 
 (ODCZYTAJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) 
              (367)  
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 Bardzo dobrze poinformowany(a) 1  
 Raczej dobrze poinformowany(a) 2  
 Niezbyt dobrze poinformowany(a) 3  
 W ogóle nie poinformowany(a) 4  
 Trudno powiedzieć 5  
                 
 NEW 
                 
   
                 
QA23b A bardziej konkretnie, czy uważa Pan(i), że jest czy nie jest Pan(i) dobrze poinformowany(a) o 

działaniach dotyczących następujących zagadnień podejmowanych na szczeblu Unii Europejskiej? 

                 
   
                 

   

(ODCZYTAJ - ZMIENIAJ 
KOLEJNOŚĆ) 

jestem dobrze 
poinformowany(a)

nie jestem dobrze 
poinformowany(a)

Trudno powiedzieć 

                 
(368) 1 Zwalczanie przestępczości 1 2 3 
(369) 2 System podatkowy 1 2 3 
(370) 3 Zwalczanie bezrobocia 1 2 3 
(371) 4 Zwalczanie terroryzmu 1 2 3 

(372) 
5 Obronność i polityka 

zagraniczna 
1 2 3 

(373) 6 Imigracja 1 2 3 

(374) 
7 Ochrona środowiska 

naturalnego 
1 2 3 

(375) 8 Opieka społeczna i zdrowotna 1 2 3 
(376) 9 Rolnictwo i rybołówstwo 1 2 3 
(377) 10 Ochrona konsumentów 1 2 3 

(378) 
11 Badania naukowe i nad 

technologiami 
1 2 3 

(379) 

12 Wsparcie regionów, w których 
występują problemy 
gospodarcze 

1 2 3 

(380) 13 Energetyka 1 2 3 
(381) 14 Konkurencja 1 2 3 
(382) 15 Transport 1 2 3 
(383) 16 Gospodarka 1 2 3 
                 
 NEW 
                 
   
                 
QA24b A czy ogólnie uważa Pan(i), że jest czy nie jest Pan(i) dobrze poinformowany(a) o działaniach 

podejmowanych w zakresie tych zagadnień w innych państwach Unii Europejskiej? 

                 
 (ODCZYTAJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) 
              (384)  
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 Bardzo dobrze poinformowany(a) 1  
 Raczej dobrze poinformowany(a) 2  
 Niezbyt dobrze poinformowany(a) 3  
 W ogóle nie poinformowany(a) 4  
 Trudno powiedzieć 5  
                 
 NEW 
                 
 DLA WSZYSTKICH 
                 
QA25 Kiedy poszukuje Pan(i) informacji o Unii Europejskiej, jej polityce, instytucjach, z których z 

następujących źródeł Pan(i) korzysta? Z których jeszcze? 
                 
 (WRĘCZ KARTĘ - ODCZYTAJ - MOŻLIWE KILKA ODPOWIEDZI) 
              (385-396)  
 Uczestnictwo w konferencjach, dyskusjach, spotkaniach 1,  
 Dyskusje z krewnymi, przyjaciółmi, kolegami 2,  
 Gazety codzienne 3,  
 Inne gazety, czasopisma 4,  
 Telewizja 5,  
 Radio 6,  
 Internet 7,  
 Książki, broszury, ulotki informacyjne 8,  
 Telefon (infolinie, Europe Direct itp.) 9,  

 
Nigdy nie poszukuję takich informacji, nie jestem 
zainteresowany(a) (SPONTANICZNIE) 10,  

 Inne (SPONTANICZNIE) 11,  
 Trudno powiedzieć 12,  
                 
 EB65.2 QA20 
                 

 
ZADAJ QA26a TYLKO W UE15 - 10 NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH PRZEJŚĆ DO QA26b 
- POZOSTALI PRZEJŚĆ DO QA27 

                 
                 

 
ZADAJ QA26b TYLKO W 10 NOWYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH - POZOSTALI PRZEJŚĆ 
DO QA27 

                 
   
                 
QA26b Nasz kraj dołączył do Unii Europejskiej w 2004 roku. Które z następujących stwierdzeń jest najbliższe 

Pana(i) opinii na temat wpływu wejścia do Unii Europejskiej na Polskę? 

                 
 (WRĘCZ KARTĘ - ODCZYTAJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) 
              (398)  
 Okazał się on tak korzystny, jak oczekiwałem(am) 1  
 Okazał się on korzystny, czego nie oczekiwałem(am) 2  
 Okazał się on tak niekorzystny, jak oczekiwałem(am) 3  
 Okazał się on niekorzystny, czego nie oczekiwałem(am) 4  
 Nie okazał się on ani korzystny, ani niekorzystny 5  
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 Trudno powiedzieć 6  
                 
 NEW 
                 
 DLA WSZYSTKICH 
                 
QA27Jaka jest Pana(i) opinia na temat każdego z poniższych stwierdzeń? Dla każdego stwierdzenia proszę 

powiedzieć, czy jest Pan(i) za czy przeciw. 
                 

   

(ODCZYTAJ ZMIENIAJĄC 
KOLEJNOŚĆ) 

ZA PRZECIW TRUDNO POWIEDZIEĆ

                 

(399) 
1 Europejska Unia Monetarna z jedną 

walutą - euro 
1 2 3 

(400) 

2 Wspólna polityka międzynarodowa 
państw członkowskich UE wobec 
innych krajów 

1 2 3 

(401) 

3 Wspólna polityka obronna i 
bezpieczeństwa państw 
członkowskich UE 

1 2 3 

(402) 

4 Dalsze rozszerzenie UE poprzez 
przyłączenie innych krajów w 
przyszłych latach 

1 2 3 

(403) 5 Konstytucja dla Unii Europejskiej 1 2 3 

(404) 

6 Tempo budowania Europy szybsze w 
jednej grupie krajów niż w innych 
krajach 

1 2 3 

(405) 
7 Nauczanie dzieci w szkołach o tym, w 

jaki sposób funkcjonują instytucje UE 
1 2 3 

                 
 EB66.1 QA25 (ITEMS 1-6) - EB64.2 QA32 (ITEM 7) - TREND MODIFIED 
                 
QA28Proszę powiedzieć, czy każde z następujących pojęć kojarzy się Panu(i) z czymś bardzo pozytywnym, 

raczej pozytywnym, raczej negatywnym czy bardzo negatywnym. 

                 
 (WRĘCZ KARTĘ ZE SKALĄ - JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU) 
                 

   

(ODCZYTAJ 
ZMIENIAJĄC 
KOLEJNOŚĆ) 

Bardzo 
pozytywne 

Raczej 
pozytywne

Raczej 
negatywne 

Bardzo 
negatywne 

Trudno powiedzieć 

                 
(406) 1 Firma 1 2 3 4 5 

(407) 
2 Państwo 

opiekuńcze 
1 2 3 4 5 

(408) 3 Konkurencyjność 1 2 3 4 5 
(409) 4 Wolny handel 1 2 3 4 5 
(410) 5 Protekcjonizm 1 2 3 4 5 
(411) 6 Globalizacja 1 2 3 4 5 
(412) 7 Liberalizacja 1 2 3 4 5 

(413) 
8 Związek 

zawodowy 
1 2 3 4 5 

(414) 9 Reformy 1 2 3 4 5 
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(415) 
10 Administracja 

publiczna 
1 2 3 4 5 

(416) 11 Elastyczność 1 2 3 4 5 
                 
 EB65.2 QA36 TREND MODIFIED 
                 
 NIE ZADAWAĆ QA29a W CY(tcc) - CY(tcc) PRZEJŚĆ DO QA29b 
                 
QA29a Globalizacja handlu ma wiele konsekwencji. Kiedy słyszy Pan(i) słowo "globalizacja", co najpierw 

przychodzi Panu(i) na myśl? 
                 
 (ODCZYTAJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) 
              (417)  

 
Szanse dla polskich przedsiębiorstw na nowe rynki zbytu  

1  
 Inwestycje zagraniczne w Polsce  2  

 
Przenoszenie się niektórych firm do krajów, gdzie siła robocza 
jest tańsza 3  

 Większa konkurencja dla polskich firm 4  
 Inne (SPONTANICZNIE) 5  
 Trudno powiedzieć 6  
                 
 EB64.2 QA55 
                 
 ZADAJ QA29b TYLKO W CY(tcc) - POZOSTALI PRZEJŚĆ DO QA30a 
                 
   
                 
QA30a W jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującym stwierdzeniem: Unia Europejska 

pomaga chronić nas przed negatywnymi skutkami globalizacji. 

                 
 (ODCZYTAJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) 
              (419)  
 Całkowicie się zgadzam 1  
 Raczej się zgadzam 2  
 Raczej się nie zgadzam 3  
 Całkowicie się nie zgadzam 4  
 Trudno powiedzieć 5  
                 
 EB66.1 QA45a 
                 
 ZADAJ QA30b PODPRÓBIE B - POZOSTALI PRZEJŚĆ DO QA31 
                 
   
                 
QA30b W jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującym stwierdzeniem: Dzięki Unii 

Europejskiej obywatele Europy mogą odnieść większe korzyści z pozytywnych skutków globalizacji. 

                 
 (ODCZYTAJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) 
              (420)  



Eurobarometr 67/Wiosna 2007 
 

69

 Całkowicie się zgadzam 1  
 Raczej się zgadzam 2  
 Raczej się nie zgadzam 3  
 Całkowicie się nie zgadzam 4  
 Trudno powiedzieć 5  
                 
 EB66.1 QA45b 
                 
 DLA WSZYSTKICH 
                 
   
                 
QA31 Czy ogólnie rzecz biorąc, uważa Pan(i), że globalne ocieplenie jest sprawą, którą Unia Europejska 

powinna pilnie się zająć czy też nie? Jest to dla Unii Europejskiej sprawa... 

                 
 (ODCZYTAJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) 
              (421)  
 bardzo pilna 1  
 raczej pilna 2  
 niezbyt pilna 3  
 w ogóle niepilna 4  
 Trudno powiedzieć 5  
                 
 NEW 
                 
   
                 
QA32 A bardziej konkretnie, proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z 

następującym stwierdzeniem dotyczącym zmian klimatycznych: "Unia Europejska powinna pilnie 
wprowadzić nową politykę, aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 20% do roku 
2020". 

                 
 (ODCZYTAJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) 
              (422)  
 zdecydowanie się zgadzam 1  
 raczej się zgadzam 2  
 raczej się nie zgadzam 3  
 zdecydowanie się nie zgadzam 4  
 Trudno powiedzieć 5  
                 
 NEW 
                 

 
QA33: NIE ZADAWAĆ PUNKTU 2 W CY(tcc) - ZADAJ PUNKT 3 TYLKO W CY(tcc) 

                 
QA33 Ludzie mogą w różnym stopniu czuć się związani ze swoimi miastami lub wsiami, ze swoim krajem lub 

z Unią Europejską. Proszę powiedzieć, na ile Pan(i) czuje się związany(a)…  

                 
 (WRĘCZ KARTĘ ZE SKALĄ - JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU) 
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ODCZYTAJ bardzo 
związany(a)

raczej 
związany(a)

raczej 
niezwiązany(a)

w ogóle 
niezwiązany(a)

trudno powiedzieć 

                 

(423) 

1 ze swoim 
miastem / 
miasteczkiem 
/ wsią 

1 2 3 4 5 

(424) 2 z Polską 1 2 3 4 5 
(425) 3   1 2 3 4 5 

(426) 
4 z Unią 

Europejską 
1 2 3 4 5 

                 
 EB67.1 QA14 (ITEMS 1-4 AND 6) - EB65.2 QA35 (ITEM 5) - TREND MODIFIED 
                 

 
ZADAJ QA34a TYLKO W UE27 - ZADAJ PUNKT 10 TYLKO W UE15 - POZOSTALI PRZEJŚĆ DO 
QA34b 

                 
QA34a Dla każdego z poniższych stwierdzeń proszę powiedzieć, czy raczej się Pan(i) z nim zgadza czy też 

nie.   
                 

   

(ODCZYTAJ) RACZEJ SIĘ 
ZGADZAM 

RACZEJ SIĘ 
NIE 

ZGADZAM 

TRUDNO POWIEDZIEĆ

                 

(427) 
1 Czuję, że jestem bezpieczniejszy(a), 

ponieważ Polska jest członkiem UE. 
1 2 3 

(428) 

2 Czuję, że jesteśmy bardziej stabilni 
gospodarczo, ponieważ Polska jest 
członkiem UE. 

1 2 3 

(429) 

3 Czuję, że jesteśmy bardziej stabilni 
politycznie, ponieważ Polska jest 
członkiem UE. 

1 2 3 

(430) 4 Mój głos liczy się w Unii Europejskiej. 1 2 3 

(431) 
5 Rozumiem, jak działa Unia 

Europejska. 
1 2 3 

(432) 6 Głos Polski liczy się w UE 1 2 3 

(433) 
7 W przyszłości Polska stanie się 

bardziej wpływowa w UE. 
1 2 3 

(434) 
8 Interesy Polski są w UE dobrze 

uwzględniane 
1 2 3 

(435) 
9 Największe kraje mają największą 

władzę w UE. 
1 2 3 

(436) 
10 * 1 2 3 

(437) 
11 Czuję się bardzo zaangażowany(a) w 

sprawy europejskie 
1 2 3 

                 

 
EB66.1 QA12 (ITEMS 4, 5 AND 11) - EB65.2 QA15a (ITEMS 1-3 AND 7-9) - EB62.0 (ITEMS 6 AND 
10) - (FILTER MODIFIED) 
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 DLA WSZYSTKICH 
                 
   
                 
QA35a Co Pana(i) zdaniem jest najlepszym efektem integracji europejskiej?  

                 
QA35b A drugim w kolejności? 
                 
 (WRĘCZ KARTĘ - JEDNA ODPOWIEDŹ W KOLUMNIE) 
           (450)  (451)  
 ODCZYTAJ QA35a QA35b 
           PIERWSZY DRUGI 

 
Pokój między państwami członkowskimi 
Unii Europejskiej 

1 1 

 
Swobodny przepływ osób, towarów i 
usług w ramach Unii Europejskiej 

2 2 

 Waluta euro 3 3 

 
Programy wymiany studentów, takie jak 
ERASMUS 

4 4 

 Wspólna Polityka Rolna 5 5 
 Żadne (SPONTANICZNIE) 6 6 
 Inne (SPONTANICZNIE) 7 7 
 Trudno powiedzieć 8 8 
                 
 EB65.1 QA12a&b TREND MODIFIED 
                 
   
                 
QA36a W tym roku obchodzimy 50. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich, które zapoczątkowały 

powstanie Unii Europejskiej w dzisiejszym kształcie. Kiedy myśli Pan(i) o tej rocznicy, jakie słowo 
przychodzi Panu(i) na myśl w pierwszej kolejności?  

                 
 (WRĘCZ KARTĘ - ODCZYTAJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) 
              (452)  
 Nadzieja 1  
 Smutek 2  
 Duma 3  
 Obawa 4  
 Zadowolenie  5  
 Rozczarowanie 6  
 Nic 7  
 Trudno powiedzieć 8  
                 
 NEW 
                 
   
                 
QA36b A jakie inne słowa przychodzą Panu(i) na myśl? 
                 
 (WRĘCZ KARTĘ - ODCZYTAJ - MAKSYMALNIE 2 ODPOWIEDZI) 
              (453-460)  
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 Nadzieja 1,  
 Smutek 2,  
 Duma 3,  
 Obawa 4,  
 Zadowolenie  5,  
 Rozczarowanie 6,  
 Nic 7,  
 Trudno powiedzieć 8,  
                 
 NEW 
                 
   
                 
QA37 Czy myśli Pan(i) bardzo optymistycznie, raczej optymistycznie, raczej pesymistycznie czy bardzo 

pesymistycznie o przyszłości Unii Europejskiej …? 
                 
 (TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) 
              (461)  
 Bardzo optymistycznie 1  
 Raczej optymistycznie 2  
 Raczej pesymistycznie 3  
 Bardzo pesymistycznie 4  
 Trudno powiedzieć 5  
                 
 NEW 
                 
   
                 
QA38 Proszę powiedzieć, czy Pana(i) zdaniem za 50 lat Unia Europejska…? 

                 
   
                 

   

(ODCZYTAJ LOSOWO 
ZMIENIAJĄC KOLEJNOŚĆ) 

raczej tak raczej nie Trudno powiedzieć 

                 

(462) 

1 Będzie miała swojego prezydenta 
wybieranego przez obywateli w 
wyborach bezpośrednich 

1 2 3 

(463) 
2 Będzie jedynie drugorzędną siłą 

gospodarczą 
1 2 3 

(464) 

3 Mając euro, będzie miała walutę 
mocniejszą od dolara 
amerykańskiego 

1 2 3 

(465) 
4 Będzie wiodącą siłą 

dyplomatyczną na świecie 
1 2 3 

(466) 5 Będzie posiadała własną armię  1 2 3 
                 
 NEW 
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QA39Unia Europejska ma już Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa oraz Europejską Politykę 
Bezpieczeństwa i Obrony. Obecnie trwa debata na temat tego, jak daleko powinny być one rozwinięte. 
Czy raczej się Pan(i) zgadza czy raczej nie zgadza z każdym z poniższych stwierdzeń?  

                 

   

ODCZYTAJ ZMIENIAJĄC 
KOLEJNOŚĆ 

RACZEJ SIĘ 
ZGADZAM 

RACZEJ SIĘ 
NIE ZGADZAM

TRUDNO POWIEDZIEĆ 

                 

(467) 

1 UE powinna mieć własnego 
Ministra Spraw Zagranicznych, 
który mógłby być rzecznikiem 
wspólnego stanowiska UE. 

1 2 3 

(468) 

2 Polityka zagraniczna UE powinna 
być niezależna od polityki 
zagranicznej Stanów 
Zjednoczonych. 

1 2 3 

(469) 

3 UE powinna mieć wspólną 
politykę imigracyjną wobec osób 
spoza UE. 

1 2 3 

                 
 EB65.2 QA32 
                 
   
                 
QA40Które z następujących elementów najbardziej w Pana(i) przekonaniu budują poczucie wspólnoty wśród 

obywateli Unii Europejskiej?  
                 

 
(ODCZYTAJ LOSOWO ZMIENIAJĄC KOLEJNOŚĆ - MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI) 

              (470-485)  
 Historia 1,  
 Religia 2,  
 Wartości 3,  
 Geografia 4,  
 Języki 5,  
 Prawodawstwo 6,  
 Sport 7,  
 Wynalazki, nauka i technologia 8,  
 Gospodarka 9,  
 Państwo opiekuńcze 10,  
 Solidarność z biedniejszymi regionami 11,  
 Kultura 12,  
 Żadne z powyższych (SPONTANICZNIE) 13,  
 Żadne, nie ma takiego poczucia (SPONTANICZNIE) 14,  
 Inne (SPONTANICZNIE) 15,  
 Trudno powiedzieć 16,  
                 
 NEW 
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QA41 Integracja europejska w ostatnich latach skupiała się na różnych sprawach. Na które kwestie 

instytucje europejskie powinny, Pana(i) zdaniem, w najbliższych latach położyć nacisk, aby w 
przyszłości wzmocnić Unię Europejską? 

                

 
(WRĘCZ KARTĘ - ODCZYTAJ - ZMIENIAJ KOLEJNOŚĆ - MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI) 

             (486-500)  
 Rynek wewnętrzny 1,  
 Polityka kulturalna 2,  
 Europejska polityka zagraniczna 3,  
 Europejska polityka obronności 4,  
 Sprawy dotyczące imigracji 5,  
 Europejska polityka w dziedzinie edukacji 6,  
 Sprawy dotyczące środowiska naturalnego 7,  
 Energetyka 8,  
 Solidarność z biedniejszymi regionami 9,  
 Badania naukowe 10,  
 Sprawy społeczne 11,  
 Walka z przestępczością  12,  
 Żadne z tych (SPONTANICZNIE) 13,  
 Inne (SPONTANICZNIE) 14,  
 Trudno powiedzieć 15,  
                
 NEW 
                
QA42 Czy kiedykolwiek widział(a) Pan(i) ten symbol?  
                
 (POKAŻ FLAGĘ EUROPEJSKĄ) 
             (501)  
 Tak  1  
 Nie 2  
 Trudno powiedzieć 3  
                
 EB65.2 QA7 
                
 QA43: NIE ZADAWAĆ PUNKTÓW 1, 3 I 4 W CY(tcc) 
                
QA43 Ten symbol to flaga europejska. Mam listę stwierdzeń na jej temat. Chciał(a)bym usłyszeć Pana(i) 

opinię o każdym z nich. Proszę powiedzieć o każdym z nich, czy raczej się Pan(i) z nim zgadza, czy 
raczej się nie zgadza? 

                

   

(ODCZYTAJ) RACZEJ 
SIĘ 

ZGADZAM

RACZEJ SIĘ 
NIE ZGADAM 

TRUDNO 
POWIEDZIEĆ

                
(502) 1 Ta flaga jest dobrym symbolem Europy 1 2 3 
(503) 2 Ta flaga reprezentuje coś dobrego 1 2 3 
(504) 3 Identyfikuję się z tą flagą 1 2 3 
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(505) 

4 Ta flaga powinna znajdować się na wszystkich 
gmachach państwowych w Polsce obok flagi 
narodowej 

1 2 3 

                
 EB65.2 QA9 
                
 ZADAJ QA44a i QA44b TYLKO w DE 
                
QA44a  

             (506)  
   1  
   2  
   3  
                
 EB66.1 QA21a 
                
QA44b  

                
   
             (507)  
   1  
   2  
   3  
   4  
   5  
                
 EB66.1 QA21b 
                
 ZADAJ QA44c i QA44d TYLKO w PT 
                
QA44c   

             (508)  
   1  
   2  
   3  
                
 EB66.1 QA21c 
                
QA44d  

                
   
             (509)  
   1  
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   2  
   3  
   4  
   5  
                
 EB66.1 QA21d 
                
 DLA WSZYSTKICH 
                
   
                
QA45 O każdym z następujących środków, który może być zastosowany w nauczaniu uczniów i studentów 

o Unii Europejskiej, proszę powiedzieć, czy jest on Pana(i) zdaniem skuteczny czy nieskuteczny? 

                
   
                

   

(ODCZYTAJ ZMIENIAJĄC KOLEJNOŚĆ) Skuteczny Nieskuteczny Trudno 
powiedzieć 

                

(510) 

1 Wspólny europejski podręcznik historii, który 
zostanie przekazany wszystkim uczniom i 
studentom w UE 

1 2 3 

(511) 
2 Wspólny europejski program nauczania o 

Europie dla wszystkich nauczycieli  
1 2 3 

(512) 

3 Stworzenie szkół i uczelni europejskich we 
wszystkich państwach członkowskich, które 
będą skupiać się na zagadnieniach 
europejskich 

1 2 3 

(513) 

4 Rozwijanie nowych i rozszerzanie istniejących 
programów wymiany pomiędzy europejskimi 
szkołami i uczelniami wyższymi  

1 2 3 

                
 NEW 
                
 ZADAJ QA46 DO QA48 TYLKO W UE27 - POZOSTALI PRZEJŚĆ DO QA49 
                
   
                
QA46 Firmy prywatne takie jak linie lotnicze, banki, hotele, firmy telekomunikacyjne lub firmy wynajmujące 

samochody zbierają dane osobowe do celów komercyjnych. Na ile dobrze, Pana(i) zdaniem, polskie 
prawo chroni dane osobowe wykorzystywane w taki sposób? 

                
 (ODCZYTAJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) 
             (514)  
 Chroni bardzo dobrze 1  
 Chroni raczej dobrze 2  
 Chroni niezbyt dobrze 3  
 W ogóle nie chroni 4  
 Trudno powiedzieć 5  
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 NEW 
                
   
                
QA47 Czy ogólnie rzecz biorąc czuje się Pan(i) poinformowany(a) o zasadach i wymaganiach dotyczących 

ochrony danych osobowych w Polsce?  
                
 (ODCZYTAJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) 
             (515)  
 Bardzo dobrze poinformowany(a) 1  
 Raczej dobrze poinformowany(a) 2  
 Niezbyt dobrze poinformowany(a) 3  
 W ogóle nie poinformowany(a) 4  
 Trudno powiedzieć 5  
                
 NEW 
                
   
                
QA48 Które z następujących stwierdzeń jest najbliższe Pana(i) opinii, jeśli chodzi o udzielenie organom 

ścigania dostępu do danych osobowych w celu zwalczania przestępczości i terroryzmu? 

                
 (ODCZYTAJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) 
             (516)  
 Jest to nieuzasadniona ingerencja w prywatne sprawy obywateli 1  
 W porównaniu z korzyściami, jest to tylko niewielka niedogodność 2  
 W ogóle nie narusza to prywatności 3  
 Trudno powiedzieć 4  
                
 NEW 
                
 DLA WSZYSTKICH 
                

 
QA49: NIE ZADAWAJ PUNKTU 1 W CY(tcc) - ZADAJ PUNKT 2 TYLKO W CY(tcc) 

                
QA49 Jak ocenił(a)by Pan(i) obecną sytuację w każdym z następujących obszarów?  
                
 (WRĘCZ KARTĘ ZE SKALĄ - JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU) 
                

   

ODCZYTAJ BARDZO 
DOBRZE

RACZEJ 
DOBRZE 

RACZEJ 
ŹLE 

BARDZO ŹLE TRUDNO 
POWIEDZIEC

                

(517) 
1 Sytuacja polskiej 

gospodarki 
1 2 3 4 5 

(518) 
2   1 2 3 4 5 

(519) 
3 Pana(i) sytuacja 

materialna 
1 2 3 4 5 
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 EB66.1 QA51 (ITEM 1) - EB65.2 QC1 (ITEM 2) - TREND MODIFIED 
                

 
ZADAJ QA50a DO QA58 TYLKO W UE27 + HR + TR - POZOSTALI PRZEJŚĆ DO METRYCZKI 

                
 ZADAJ QA50a i QA51a PODPRÓBIE A - POZOSTALI PRZEJŚĆ DO QA50b 
                
   
                
QA50aJakie było oficjalne tempo wzrostu gospodarczego (mierzone w kategoriach PKB - produktu 

krajowego brutto) w Polsce w 2006? Mogę powiedzieć, że jest to liczba pomiędzy minus 1% a 15%. 

                

 
(ZAPISZ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) (JEŻELI "TRUDNO POWIEDZIEĆ", PROSZĘ WPISAĆ 
'99999') 

 (520-524)              
                     
                
 NEW 
                
   
                
QA51aCzy uważa Pan(i), że tempo wzrostu w Polsce w 2006 roku było wyższe, niższe czy takie samo jak w 

2005 roku? 
                
   
             (525)  
 Wyższe 1  
 Niższe 2  
 Takie samo 3  
 Trudno powiedzieć 4  
                
 NEW 
                
 ZADAJ QA50b i QA51b PODPRÓBIE B - POZOSTALI PRZEJŚĆ DO QA52 
                
   
                
QA50bW 2005 roku oficjalne tempo wzrostu (mierzone w kategoriach PKB - produktu krajowego brutto) w 

Polsce wyniosło 3,5%. Jakie było oficjalne tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2006 roku? 
Mogę powiedzieć, że jest to liczba pomiędzy minus 1% a 15%. 

                

 
(ZAPISZ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) (JEŻELI "TRUDNO POWIEDZIEĆ", PROSZĘ WPISAĆ 
'99999') 

 (526-530)              
                     
                
 NEW 
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QA51bCzy uważa Pan(i), że tempo wzrostu w Polsce w 2007 roku będzie wyższe, niższe czy takie samo jak 
w 2006 roku? 

                
   
             (531)  
 Wyższe 1  
 Niższe 2  
 Takie samo 3  
 Trudno powiedzieć 4  
                
 NEW 
                
 ZADAJ WSZYSTKIM W UE27 + HR + TR 
                
   
                
QA52 Jaki był oficjalny poziom inflacji, czyli poziom, o jaki wzrosły lub spadły ceny artykułów 

konsumpcyjnych w Polsce w 2006 roku? Mogę powiedzieć, że jest to liczba pomiędzy minus 1% a 
20%. 

                

 
(ZAPISZ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) (JEŻELI "TRUDNO POWIEDZIEĆ", PROSZĘ WPISAĆ 
'99999') 

 (532-536)              
                     
                
 NEW 
                
   
                
QA53 Czy uważa Pan(i), że poziom inflacji w Polsce był w 2006 roku wyższy, niższy czy taki sam jak w 

2005 roku? 
                
   
             (537)  
 Wyższy 1  
 Niższy 2  
 Taki sam 3  
 Trudno powiedzieć 4  
                
 NEW 
                
   
                
QA54 Jaka była oficjalna stopa bezrobocia, czyli odsetek aktywnych ekonomicznie osób, które nie miały 

pracy w Polsce w 2006? Mogę powiedzieć, że jest to liczba pomiędzy 0% a 20%. 

                

 
(ZAPISZ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) (JEŻELI "TRUDNO POWIEDZIEĆ", PROSZĘ WPISAĆ 
'99999') 

 (538-542)              
                     
                
 NEW 
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QA55 Czy uważa Pan(i), że stopa bezrobocia była w Polsce w 2006 roku wyższa, niższa czy taka sama jak 

w 2005 roku? 
                
   
             (543)  
 Wyższa 1  
 Niższa 2  
 Taka sama 3  
 Trudno powiedzieć 4  
                
 NEW 
                
   
                
QA56 Czy zgadza się Pan(i) czy nie zgadza z następującym stwierdzeniem dotyczącym danych 

ekonomicznych takich jak te, o których właśnie rozmawialiśmy: „Znajomość tych danych jest 
konieczna”? 

                
 ODCZYTAJ 
             (544)  
 Zdecydowanie się zgadzam 1  
 Raczej się zgadzam 2  
 Raczej się nie zgadzam 3  
 Zdecydowanie się nie zgadzam 4  
 Trudno powiedzieć 5  
                
 NEW 
                
   
                
QA57 Niektórzy twierdzą, że informacje statystyczne odgrywają ważną rolę w podejmowaniu decyzji w 

biznesie, sferze publicznej i polityce. Czy osobiście uważa Pan(i), że w Polsce decyzje polityczne są 
podejmowane na podstawie informacji statystycznych? 

                
 (ODCZYTAJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) 
             (545)  
 zdecydowanie tak 1  
 raczej tak 2  
 raczej nie 3  
 zdecydowanie nie 4  
 Trudno powiedzieć 5  
                
 NEW 
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QA58 Na ile Pan(i) osobiście ufa oficjalnym danym statystycznym w Polsce, np. danym statystycznym 
dotyczącym bezrobocia, inflacji czy wzrostu gospodarczego? Czy raczej ufa Pan(i) tym oficjalnym 
danym statystycznym czy raczej im nie ufa? 

                
 ODCZYTAJ 
             (546)  
 raczej ufam 1  
 raczej nie ufam 2  
 Trudno powiedzieć 3  
                
 NEW 
                
 Porozmawiajmy o innych sprawach 
                
 ZADAJ QB W UE27 - POZOSTALI PRZEJŚĆ DO METRYCZKI 
                
   
                
QB1 Które spośród następujących tematów wiadomości najbardziej Pana(ią) interesują?  
                
 (WRĘCZ KARTĘ - ODCZYTAJ - MAKSYMALNIE TRZY ODPOWIEDZI) 
             (567-574)  
 Polityka 1,  
 Sport 2,  
 Badania naukowe 3,  
 Kultura i sztuka 4,  
 Gospodarka 5,  
 Rozrywka i znane osoby 6,  
 Inne (SPONTANICZNIE) 7,  
 Trudno powiedzieć 8,  
                
 NEW 
                
   
                
QB2 Czy Pan(i) bardzo się interesuje, raczej się interesuje, raczej się nie interesuje czy w ogóle się nie 

interesuje badaniami naukowymi…?   
                
   
             (575)  
 bardzo się interesuję 1  
 raczej się interesuję 2  
 raczej się nie interesuję 3  
 w ogóle się nie interesuję 4  
 Trudno powiedzieć 5  
                
 NEW 
                

 
ZADAJ QB3, JEŻELI "INTERESUJE SIĘ BADANIAMI NAUKOWYMI", ODPOWIEDŹ 3 W QB1 - 
POZOSTALI PRZEJŚĆ DO QB4 
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QB3 A bardziej konkretnie, czy najbardziej interesuje się Pan(i) wiadomościami o badaniach naukowych w 

dziedzinie ...? 
                
 (ODCZYTAJ - MAKSYMALNIE DWIE ODPOWIEDZI) 
             (576-584)  
 Medycyny 1,  
 Telekomunikacji 2,  
 Kosmosu 3,  
 Środowiska naturalnego 4,  
 Informatyki, technologii informacyjnych 5,  
 Biologii 6,  
 Energetyki 7,  
 Innej (SPONTANICZNIE) 8,  
 Trudno powiedzieć 9,  
                
 NEW 
                
 DLA WSZYSTKICH 
                
   
                
QB4 Czy Pan(i) regularnie, czasami, bardzo rzadko czy nigdy …?  
                
 (WRĘCZ KARTĘ ZE SKALĄ - JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU) 
                

   

ODCZYTAJ regularnie czasami bardzo 
rzadko 

nigdy Trudno 
powiedzieć 

                

(585) 

1 Ogląda programy 
telewizyjne o 
badaniach 
naukowych 

1 2 3 4 5 

(586) 

2 Słucha audycji 
radiowych o 
badaniach 
naukowych 

1 2 3 4 5 

(587) 

3 Kupuje prasę 
specjalistyczną 
poświęconą 
badaniom 
naukowym 

1 2 3 4 5 

(588) 

4 Poszukuje w 
Internecie 
informacji o 
badaniach 
naukowych 

1 2 3 4 5 

(589) 

5 Czyta artykuły 
naukowe w 
gazetach i 
czasopismach o 
tematyce ogólnej 

1 2 3 4 5 
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 NEW 
                
   
                
QB5 Czy ogólnie rzecz biorąc jest Pan(i) bardzo zadowolony(a), raczej zadowolony(a), raczej 

niezadowolony(a) czy w ogóle niezadowolony(a) ze sposobu, w jaki media informują o badaniach 
naukowych? 

                
   
             (590)  
 bardzo zadowolony(a) 1  
 raczej zadowolony(a) 2  
 raczej niezadowolony(a) 3  
 w ogóle niezadowolony(a) 4  
 Trudno powiedzieć 5  
                
 NEW 
                
   
                
QB6 Czy ogólnie rzecz biorąc uważa Pan(i), że badania naukowe zajmują w mediach …?   

                
 ODCZYTAJ 
             (591)  
 Zbyt ważne miejsce 1  
 Odpowiednie 2  
 Za mało ważne miejsce 3  
 Trudno powiedzieć 4  
                
 NEW 
                
   
                
QB7a O każdym z następujących określeń proszę powiedzieć, czy bardzo dobrze pasuje, raczej dobrze 

pasuje, raczej nie pasuje czy w ogóle nie pasuje ono do informacji przekazywanych przez media na 
temat badań naukowych. 

                
 (WRĘCZ KARTĘ ZE SKALĄ - JEDNA ODPOWIEDŹ W WIERSZU) 
                

   

ODCZYTAJ Bardzo 
dobrze 
pasuje 

Raczej dobrze 
pasuje 

Raczej nie 
pasuje 

W ogóle nie 
pasuje 

Trudno 
powiedzieć 

                

(592) 
1 Przydatne dla 

Pana(i) 
1 2 3 4 5 

(593) 
2 Trudne do 

zrozumienia 
1 2 3 4 5 

(594) 
3 Mają wartość 

rozrywkową 
1 2 3 4 5 
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(595) 

4 Obejmują 
dostatecznie 
zróżnicowany 
wybór tematów 

1 2 3 4 5 

(596) 5 Rzetelne 1 2 3 4 5 
(597) 6 Obiektywne 1 2 3 4 5 

(598) 
7 Atrakcyjnie 

zobrazowane 
1 2 3 4 5 

(599) 
8 Zbyt dalekie od 

Pana(i) spraw 
1 2 3 4 5 

                
 NEW 
                
   
                
QB7b Kiedy media prezentują jakąś informację o badaniach naukowych, które spośród następujących 

aspektów mają dla Pana(i) największe znaczenie?  
                
 (WRĘCZ KARTĘ - ODCZYTAJ - MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI) 
             (600-611)  
 Jej przydatność dla Pana(i) 1,  
 Łatwość zrozumienia 2,  
 Jej wartość rozrywkowa 3,  
 Jej tematyka 4,  
 Różnorodność poruszonych tematów 5,  
 Jej rzetelność 6,  
 Jej obiektywność 7,  
 Jej atrakcyjność wizualna 8,  
 To, że dotyczy bliskich Panu(i) spraw 9,  
 Pora, o której jest nadawana 10,  
 Inne (SPONTANICZNIE) 11,  
 Trudno powiedzieć 12,  
                
 NEW 
                
   
                
QB8a Do których mediów informacyjnych z następującej listy ma Pan(i) największe zaufanie? Po pierwsze?

                
QB8b A w drugiej kolejności?  
                
 (WRĘCZ KARTĘ - JEDNA ODPOWIEDŹ W KOLUMNIE) 
           (612) (613)  
 (ODCZYTAJ - ZMIENIAJ KOLEJNOŚĆ) QB8a QB8b 

           
Po pierwsze W drugiej kolejności 

 Gazety  1 1 
 Czasopisma drukowane 2 2 
 Telewizja  3 3 
 Radio  4 4 
 Internet 5 5 
 Inne (SPONTANICZNIE) 6 6 
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 Trudno powiedzieć 7 7 
                
 NEW 
                
   
                
QB9a A gdyby miał(a) Pan(i) wybrać spośród następujących sposobów uzyskiwania informacji o badaniach 

naukowych, to który by Pan(i) wolał(a) w pierwszej kolejności? 
                
QB9b A w drugiej kolejności?  
                
 (WRĘCZ KARTĘ - JEDNA ODPOWIEDŹ W KOLUMNIE) 
           (614-615) (616-617)  
 (ODCZYTAJ - ZMIENIAJ KOLEJNOŚĆ) QB9a QB9b 

           
Po pierwsze W drugiej kolejności 

 Tradycyjne kanały telewizyjne 1 1 
 Tematyczne kanały telewizyjne 2 2 
 Interaktywne kanały telewizyjne 3 3 
 Tradycyjne witryny internetowe  4 4 

 

Interaktywne witryny internetowe zawierające blogi 
(internetowe dzienniki, pamiętniki) oraz wiki (strony, które 
użytkownicy mogą tworzyć i zmieniać za pomocą 
przeglądarki internetowej) 

5 5 

 Podcasty (internetowe publikacje dźwiękowe) 6 6 
 Informacje wysyłane SMS-ami 7 7 
 Radio 8 8 
 Prasa drukowana o tematyce ogólnej 9 9 
 Drukowana prasa specjalistyczna 10 10 
 Żadna z powyższych (SPONTANICZNIE) 11 11 
 Trudno powiedzieć 12 12 
                
 NEW 
                
   
                
QB10 Czy Pana(i) zdaniem przy prezentowaniu informacji ze świata nauki media przedstawiają różne 

punkty widzenia na ten sam temat? 
                
 ODCZYTAJ 
             (618)  
 Tak, zazwyczaj 1  
 Tak, czasami 2  
 Rzadko 3  
 Nigdy 4  
 Trudno powiedzieć 5  
                
 NEW 
                
   
                
QB11 Ogólnie rzecz biorąc, kto Pana(i) zdaniem decyduje o tym, jak informacje o badaniach naukowych są 

przedstawiane w mediach?  
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 (WRĘCZ KARTĘ - ODCZYTAJ) 
             (619)  
 Dziennikarze 1  
 Środowiska naukowe 2  
 Politycy 3  
 Biznes lub grupy interesu 4  
 Inni (SPONTANICZNIE) 5  
 Trudno powiedzieć 6  
                
 NEW 
                
   
                
QB12 O jakiej porze najbardziej chciał(a)by Pan(i) oglądać programy telewizyjne o badaniach naukowych? 

Czy byłoby to ...? 
                
 (WRĘCZ KARTĘ - ODCZYTAJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) 
             (620-621)  
 Między godz. 7.00 a 9.00 rano od poniedziałku do piątku 1  
 Między godz. 9.00 a 18.00 od poniedziałku do piątku 2  
 Między godz. 18.00 a 20.00 od poniedziałku do piątku 3  
 Między godz. 20.00 a 22.00 od poniedziałku do piątku 4  
 Po godz. 22.00 od poniedziałku do piątku 5  
 Między godz. 7.00 a 9.00 rano w soboty i niedziele 6  
 Między godz. 9.00 a 18.00 w soboty i niedziele 7  
 Między godz. 18.00 a 20.00 w soboty i niedziele 8  
 Między godz. 20.00 a 22.00 w soboty i niedziele 9  
 Po godz. 22.00 w soboty i niedziele 10  
 Nigdy (SPONTANICZNIE) 11  
 Trudno powiedzieć 12  
                
 NEW 
                
   
                
QB13 Który spośród następujących rodzajów programów w różny sposób prezentujących badania naukowe 

w telewizji jest Pana(i) ulubionym? 
                
 ODCZYTAJ 
             (622-623)  
 Filmy \ programy dokumentalne 1  
 Seriale telewizyjne 2  

 
Fabularyzowane dokumenty (programy dokumentalne prezentowane w 
formie fabularnej) 3  

 Programy edukacyjne 4  
 Dyskusje, debaty 5  

 
Programy rozrywkowe (teleturnieje, rozgrywki, programy rozrywkowe 
itp.) 6  

 Biografie naukowców \ badaczy 7  
 Filmy rysunkowe, kreskówki 8  
 Żadne (SPONTANICZNIE) 9  
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 Trudno powiedzieć 10  
                
 NEW 
                
   
                
QB14 Przypuśćmy, że media organizują debatę o badaniach naukowych w dziedzinie, którą jest Pan(i) 

zainteresowany(a). Które z następujących stwierdzeń najlepiej odpowiada Pana(i) opinii?   

                
 ODCZYTAJ 
             (624)  

 
Chciał(a)bym wziąć udział w tej debacie i uważam, że mogę coś do niej 
wnieść 1  

 

W debacie powinni wziąć udział tylko naukowcy i inni eksperci, bo to oni 
mają najlepsze kompetencje do wymiany poglądów na ten temat 

2  
 Żadne z powyższych (SPONTANICZNIE) 3  
 Trudno powiedzieć 4  
                
 NEW 
                
   
                
QB15 Ogólnie rzecz biorąc, czy wolał(a)by Pan(i) otrzymywać ...? 
                
 ODCZYTAJ 
             (625)  
 Regularne krótkie informacje o badaniach naukowych 1  

 
Pogłębione informacje o badaniach naukowych od czasu do czasu 

2  
 Żadne z powyższych (SPONTANICZNIE) 3  
 Wszystko jedno (SPONTANICZNIE) 4  
 Trudno powiedzieć 5  
                
 NEW 
                
   
                
QB16 A czy woli Pan(i), aby informacje ze świata nauki były prezentowane w specjalnym dziale w prasie 

czy raczej rozmieszczone w różnych miejscach w gazecie \ czasopiśmie czy też aby włączone były 
do Pana(i) ulubionego działu informacji?  

                
 ODCZYTAJ 
             (626)  
 w specjalnym dziale 1  
 rozmieszczone w różnych miejscach w gazecie \ czasopiśmie 2  
 włączone do Pana(i) ulubionego działu informacji 3  
 Żadne z tych (SPONTANICZNIE) 4  
 Trudno powiedzieć 5  
                
 NEW 
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QB17 Czy woli Pan(i), aby informacje ze świata nauki były prezentowane przez dziennikarzy czy przez 

naukowców? 
                
 ODCZYTAJ 
             (627)  
 Przez dziennikarzy 1  
 Przez naukowców  2  
 Wspólnie przez dziennikarzy i naukowców (SPONTANICZNIE) 3  
 Wszystko jedno (SPONTANICZNIE) 4  
 Trudno powiedzieć 5  
                
 NEW 
                

 
ZADAJ QB18, JEŻELI "PRZEZ DZIENNIKARZY", ODPOWIEDŹ 1 W QB17 - POZOSTALI PRZEJŚĆ 
DO QB19 

                
   
                
QB18 Z jakich przede wszystkim powodów woli Pan(i), aby informacje ze świata nauki były prezentowane 

przez dziennikarzy? Ponieważ są wtedy… 

                
 (ODCZYTAJ - MAKSYMALNIE TRZY ODPOWIEDZI) 
             (628-636)  
 Bardziej obiektywne 1,  
 Bardziej konkretne 2,  
 Łatwiejsze do zrozumienia 3,  
 Bardziej różnorodne 4,  
 Bardziej wiarygodne 5,  
 Bardziej przydatne w Pana(i) codziennym życiu 6,  
 Bardziej aktualne 7,  
 Inne (SPONTANICZNIE - JAKIE) 8,  
 Trudno powiedzieć 9,  
                
 NEW 
                

 
ZADAJ QB19, JEŻELI "PRZEZ NAUKOWCÓW", ODPOWIEDŹ 2 W QB17 - POZOSTALI PRZEJŚĆ 
DO QB20 

                
   
                
QB19 Z jakich przede wszystkim powodów woli Pan(i), aby informacje ze świata nauki były prezentowane 

przez naukowców? Ponieważ są wtedy… 

                
 (ODCZYTAJ - MAKSYMALNIE TRZY ODPOWIEDZI) 
             (637-645)  
 Bardziej obiektywne 1,  
 Bardziej konkretne 2,  
 Łatwiejsze do zrozumienia 3,  
 Bardziej różnorodne 4,  
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 Bardziej wiarygodne 5,  
 Bardziej przydatne w Pana(i) codziennym życiu 6,  
 Bardziej aktualne 7,  
 Inne (SPONTANICZNIE - JAKIE) 8,  
 Trudno powiedzieć 9,  
                
 NEW 
                
 DLA WSZYSTKICH 
                
   
                
QB20 Czy ogólnie rzecz biorąc uważa Pan(i), że badacze i naukowcy zajmują w mediach …?   

                
 ODCZYTAJ 
             (646)  
 Zbyt ważne miejsce 1  
 Odpowiednie 2  
 Za mało ważne miejsce 3  
 Trudno powiedzieć 4  
                
 NEW 
                
   
                
QB21 Czy Pana(i) zdaniem “badania europejskie” to…? 
                
 ODCZYTAJ 
             (647)  
 Badania finansowane prze Unię Europejską 1  

 
Badania prowadzone w Europie, ale niekoniecznie finansowane przez 
Unię Europejską 2  

 Trudno powiedzieć 3  
                
 NEW 
                
   
                
QB22 Czy w Pana(i) odczuciu media częściej prezentują ...? 
                
 ODCZYTAJ 
             (648)  
 Badania naukowe prowadzone w Polsce   1  
 Badania naukowe prowadzone w państwach UE  2  

 

Badania naukowe prowadzone poza UE (np. amerykańskie, japońskie, 
chińskie, indyjskie czy rosyjskie badania naukowe)  

3  
 Żadne z tych (SPONTANICZNIE) 4  
 Trudno powiedzieć 5  
                
 NEW 
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 METRYCZKA 
                
D1 W kwestiach związanych z polityką ludzie mówią o „lewicy” i „prawicy”. Gdzie umieścił(a)by Pan(i) 

swoje poglądy na tej oto skali? 
                

 
(WRĘCZ KARTĘ) - (ANKIETER: NIE PODPOWIADAJ. JEŚLI RESPONDENT SIĘ WAHA, 
SPRÓBUJ PONOWNIE) 

             (669-670)  

 

1 LEWICA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PRAWICA

     
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      
                
 Odmowa (SPONTANICZNIE) 11  
                
 Trudno powiedzieć 12  
                
 EB67.1 D1 
                
 Brak pytań D2 do D6 
                
D7 Czy może Pan(i) podać cyfrę, która najlepiej oddaje Pana(i) aktualną sytuację? 
                
 (WRĘCZ KARTĘ - ODCZYTAJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) 
             (671-672)  
 pozostający(a) w związku małżeńskim 1  
 pozostający(a) w kolejnym związku małżeńskim 2  
 kawaler/panna, aktualnie żyjący(a) z partnerką(em) 3  
 kawaler/panna, nigdy nie żyjący(a) z partnerką(em) 4  

 
kawaler/panna, żyjący(a) poprzednio z partnerką(em), a obecnie 
samotnie 5  

 rozwiedziony(a) 6  
 pozostający(a) w separacji 7  
 wdowiec/ wdowa 8  
 Inne (SPONTANICZNIE) 9  
 odmowa (SPONTANICZNIE) 10  
                
 EB67.1 D7 
                
D8 Ile miał(a) Pan(i) lat, kiedy skończył(a) Pan(i) kształcenie - szkołę lub studia - odbywane w trybie 

dziennym? 
                

 

(ANKIETER: JEŚLI "NADAL SIĘ UCZY/STUDIUJE W SYSTEMIE DZIENNYM", WPISZ 00. JEŚLI 
"NIGDY NIE UCZYŁEM(AM) SIĘ W SYSTEMIE DZIENNYM", WPISZ 01. JEŚLI "ODMOWA", WPISZ 
98. JEŚLI "TRUDNO POWIEDZIEĆ \ NIE PAMIĘTAM", WPISZ 99) 

 (673-674)              
                  
                
 EB67.1 D8 
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 Brak pytania D9 
                
D10 Płeć respondenta 
             (675)  
 mężczyzna 1  
 kobieta 2  
                
 EB67.1 D10 
                
D11 Ile ma Pan(i) lat? 
 (676-677)              
                  
                
 EB67.1 D11 
                
 Brak pytań D12 do D14 
                

 
ZADAĆ D15B TYLKO JEŚLI OBECNIE NIE PRACUJE - ODPOWIEDZI 1 DO 4 W D15A. 

                
D15a Jaką pracę Pan(i) obecnie wykonuje? 
                
D15b Czy w przeszłości kiedykolwiek pracował(a) Pan(i) zarobkowo? Jaką Pan(i) pracę ostatnio 

wykonywał(a)? 
           (678-679) (680-681)  
   D15a D15b 

           
OBECNA 
PRACA 

OSTATNIA PRACA 

 NIE PRACUJĄCY(A)      

 

Osoba zajmująca się domem, zakupami, aktualnie nigdzie 
niepracująca. 

1 1 

 Student(ka), Uczeń (uczennica) 2 2 
 Bezrobotny(a) lub czasowo niepracujący(a) 3 3 
 Emeryt lub niezdolny(a) do pracy z powodu choroby 4 4 
 PRACUJĄCY NA WŁASNY RACHUNEK      
 Rolnik 5 5 
 Rybak 6 6 

 
Specjalista wolnego zawodu (prawnik, prywatna praktyka 
lekarska, księgowy, architekt itd.) 

7 7 

 
Właściciel sklepu, rzemieślnik, inna osoba pracująca na 
własny rachunek 

8 8 

 
Właściciele, udziałowcy (całkowici lub częściowi) 
przedsiębiorstw 

9 9 

 PRACA NA ETACIE      

 
Zatrudnieni na etacie specjaliści (zatrudnieni lekarze, 
prawnicy, architekci, księgowi) 

10 10 

 

Zarząd, główni dyrektorzy, wyższa kadra kierownicza 
(Dyrektor Naczelny, Dyrektor Generalny, inny dyrektor) 

11 11 

 

Średnia kadra kierownicza (kierownicy działów, zastępcy, 
młodszy kierownik, nauczyciele, inżynierowie) 

12 12 
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Pracownicy niższego szczebla, pracujący głównie przy 
biurku 

13 13 

 
Pracownicy niższego szczebla, praca związana z 
podróżami (sprzedawcy, kierowcy, …) 

14 14 

 

Pracownicy niższego szczebla, zatrudnieni w sektorze 
usługowym (w szpitalu, restauracji, policji, straży...) 

15 15 

 Nadzór 16 16 
 Robotnik wykwalifikowany 17 17 
 Inni robotnicy niewykwalifikowani, pomoc domowa 18 18 
        

 
NIGDY NIE PRACOWAŁ(A) ZAROBKOWO 19 19 

                
 EB67.1 D15a D15b 
                
 Brak pytań D16 do D24 
                
D25 Czy powiedział(a)by Pan(i), że mieszka...? 
                
 ODCZYTAJ 
             (682)  
 na obszarze wiejskim lub na wsi 1  
 w średnim lub małym mieście 2  
 w dużym mieście 3  
 trudno powiedzieć 4  
                
 EB67.1 D25 
                
 Brak pytań D26 do D39 
                
D40a Proszę powiedzieć, ile osób w wieku 15 lat lub więcej jest w Pana(i) gospodarstwie domowym, 

łącznie z Panem(ią)? 
                
 (ANKIETER: ODCZYTAJ - ZAPISZ) 
 (683-684)              
                  
                
 EB67.1 D40a 
                
D40b Proszę powiedzieć, ile dzieci poniżej 10 roku życia jest w Pana(i) gospodarstwie domowym? 

                
 (ANKIETER: ODCZYTAJ - ZAPISZ) 
 (685-686)              
                  
                
 EB67.1 D40b 
                
D40c Proszę powiedzieć, ile dzieci w wieku od 10 do 14 lat jest w Pana(i) gospodarstwie domowym? 

                
 (ANKIETER: ODCZYTAJ - ZAPISZ) 
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 (687-688)              
                  
                
 EB67.1 D40c 
                
D41 Gdzie się Pan(i) urodził(a) …? 
                
 (WRĘCZ KARTĘ - ODCZYTAJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) 
             (689)  
 W Polsce 1  
 W innym kraju członkowskim Unii Europejskiej 2  
 W Europie, w kraju spoza Unii Europejskiej 3  
 W Azji, Afryce albo Ameryce Łacińskiej 4  
 W Ameryce Północnej, Japonii lub w Oceanii 5  
 Odmowa odpowiedzi (SPONTANICZNA) 6  
                
 EB67.1 D41 
                
D42 Która z tych sytuacji Pana(i) dotyczy? 
                
 (WRĘCZ KARTĘ - ODCZYTAJ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) 
             (690)  
 Pana(i) matka i ojciec urodzili się w Polsce 1  

 
Jedno z Pana(i) rodziców urodziło się w Polsce, a drugie w innym 
państwie członkowskim UE 2  

 
Pana(i) matka i ojciec urodzili się w innym państwie członkowskim UE 

3  

 
Jedno z Pana(i) rodziców urodziło się w Polsce, a drugie poza UE 

4  
 Pana(i) matka i ojciec urodzili się poza UE 5  
 Trudno powiedzieć \ odmowa odpowiedzi  (SPONTANICZNIE) 6  
                
 EB67.1 D42 
                
D43a Czy w Pana(i) gospodarstwie domowym jest telefon stacjonarny? 
                
D43b Czy Pan(i) osobiście posiada telefon komórkowy? 
           (691) (692)  
   D43a D43b 
           stacjonarny komórkowy 
 Tak 1 1 
 Nie 2 2 
                
 EB67.1 D43a D43b 
                
 BRAK PYTAŃ D44 I D45 
                
   
                
D46 Które z następujących rzeczy posiada Pan(i) lub inna osoba z Pana(i) gospodarstwa domowego? 

                



Eurobarometr 67/Wiosna 2007 
 

94

 (WRĘCZ KARTĘ - ODCZYTAJ - MOŻLIWE KILKA ODPOWIEDZI) 
             (693-702)  
 Telewizor 1,  
 Odtwarzacz DVD 2,  
 Odtwarzacz płyt kompaktowych 3,  
 Komputer 4,  
 Dostęp do Internetu w domu 5,  
 Samochód 6,  
 Mieszkanie \ dom spłacony w całości 7,  
 Mieszkanie \ dom nie spłacony w całości 8,  
 Żadne (SPONTANICZNIE) 9,  
 Trudno powiedzieć 10,  
                
 EB67.1 D46 
                
 PROTOKÓŁ WYWIADU 
                
P1 DATA WYWIADU 
 (723-724)       (725-726)      
     DZIEŃ     MIESIĄC  
                
 EB67.1 P1 
                
P2 CZAS ROZPOCZĘCIA WYWIADU 
                
 (ANKIETER: UŻYJ SYSTEMU 24-GODZINNEGO) 
 (727-728)       (729-730)      
     GODZINA     MINUTY  
                
 EB67.1 P2 
                
P3 DŁUGOŚĆ TRWANIA WYWIADU W MINUTACH 
 (731-733)              
       MINUTY 
                
 EB67.1 P3 
                
P4 Liczba osób obecnych w czasie wywiadu, włączając ankietera. 
             (734)  
 Dwie (ankieter i respondent) 1  
 Trzy 2  
 Cztery 3  
 Pięć lub więcej 4  
                
 EB67.1 P4 
                
P5 Współpraca respondenta 
             (735)  
 Doskonała 1  
 Dobra 2  
 Średnia 3  
 Zła 4  



Eurobarometr 67/Wiosna 2007 
 

95

                
 EB67.1 P5 
                
P6 Wielkość miejscowości zamieszkania 
                
 (KODY LOKALNE) 
 (736-737)              
                  
                
 EB67.1 P6 
                
P7 Region 
                
 (KODY LOKALNE) 
 (738-739)              
                  
                
 EB67.1 P7 
                
P8 Kod pocztowy 
 (740-747)              
                        
                
 EB67.1 P8 
                
P9 Numer punktu doboru próby 
 (748-755)              
                        
                
 EB67.1 P9 
                
P10 Numer ankietera 
 (756-763)              
                        
                
 EB67.1 P10 
                
P11 Waga 
 (764-771)              
                        
                
 EB67.1 P11 
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