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WSTĘP
W dniach 5-14 listopada 2016 r. TNS Polska zrealizował na zlecenie Komisji Europejskiej
badanie Standardowy Eurobarometr na reprezentatywnej próbie 1019 osób w wieku 15
i więcej lat, techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów.
Standardowy Eurobarometr jest badaniem cyklicznym, realizowanym raz na pół roku we
wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz w krajach kandydujących: Turcji, byłej
Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Czarnogórze, Serbii i Albanii. Jego wyniki publikowane
są w postaci ogólnodostępnych raportów.

GŁÓWNE WNIOSKI


Najczęściej popieranymi przez Polaków obszarami w zakresie działalności Unii
Europejskiej są swobodny przepływ obywateli UE, którzy mogą mieszkać, pracować,
uczyć się, i prowadzić działalność gospodarczą w dowolnym miejscu w UE oraz wspólna
polityka obrony i bezpieczeństwa państw członkowskich UE. Największy sprzeciw w
Polakach budzi Europejska Wspólnota Gospodarcza i Walutowa z jedną walutą – euro.



Zdaniem Polaków głównymi priorytetami europejskiej unii energetycznej powinny być
rozwój energii ze źródeł odnawialnych oraz ochrona środowiska naturalnego.
Jednocześnie większość Polaków ocenia, że cele, które mają być osiągnięte w Unii
Europejskiej do roku 2020 są mniej więcej właściwe.



Wartościami, które są najważniejsze dla Polaków są przede wszystkim prawa człowieka
i pokój. Podobne wartości są cenione przez Europejczyków. Unia Europejska
reprezentuje, zdaniem Polaków, takie wartości, jak: prawa człowieka, pokój
i demokracja.



Blisko połowa Polaków dobrze ocenia obecną sytuację polskiej gospodarki. Tyle samo
badanych jest odmiennego zdania. Tegoroczna ocena sytuacji polskiej gospodarki jest
nieco lepsza od uzyskanej pół roku temu – wtedy 44% Polaków oceniało ją jako dobrą,
obecnie uważa tak 47% respondentów. Ocena gospodarki w perspektywie kolejnego
roku nie jest już tak optymistyczna. Blisko jedna trzecia Polaków uważa, że najbliższe
dwanaście miesięcy będzie gorsze, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą Polski.



Ponad połowa Polaków sądzi, że obecnie w Polsce sprawy idą w złym kierunku. Co
trzeci badany patrzy bardziej optymistycznie i twierdzi, że sprawy w kraju idą
w dobrą stronę.



Ponad połowa Polaków jest zadowolona ze sposobu funkcjonowania demokracji
w Polsce. Wojsko i Policja to instytucje, które Polacy darzą największym zaufaniem.
Najmniejszym zaufaniem cieszą się przedstawiciele polskiej władzy: partie polityczne,
a także rząd.



Polacy, podobnie jak ogół Europejczyków, częściej odnoszą się pozytywnie do imigracji
ludności z innych państw członkowskich UE, niż do imigracji ludności spoza UE.



Zdaniem większości Polaków powinny zostać podjęte dodatkowe działania mające na
celu zwalczanie nieregularnej migracji spoza Unii Europejskiej.
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POLACY O PRZYSZŁOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

1 Kierunki rozwoju UE – rozwój wspólnych obszarów
Spośród różnych kierunków rozwoju UE, Polacy najczęściej (85%) popierają swobodny
przepływ obywateli UE, którzy mogą mieszkać, pracować, uczyć się i prowadzić działalność
gospodarczą w dowolnym miejscu w UE. Podobnie istotną kwestią dla Polaków jest wspólna
polityka obrony i bezpieczeństwa państw członkowskich UE (81%). Siedmiu na dziesięciu
Polaków popiera zarówno wspólną politykę energetyczną państw członkowskich (71%),
wspólną politykę zagraniczną 28 państw członkowskich UE (70%) i jednolity rynek cyfrowy
(68%). W największym stopniu Polacy są przeciwni (57%) Europejskiej Unii Gospodarczej
i Walutowej, czyli ujednoliceniu waluty we wszystkich krajach członkowskich UE. Unia walutowa
wzbudza w Polakach konsekwentnie bardziej negatywne niż pozytywne odczucia. Analizując
dane od 2011 można zaobserwować, że odsetek przeciwników utrzymuje się na poziomie 48%57%.
W stosunku do poprzedniego pomiaru (z maja 2016 roku), wśród Polaków wzrósł odsetek
zwolenników niemal wszystkich analizowanych zagadnień (wzrastają one konsekwentnie od
jesieni 2015 roku). W największym stopniu wzrosło poparcie dla jednolitego rynku cyfrowego
(wzrost o 10 punktów procentowych), swobodnego przepływu obywateli UE (wzrost o 9
punktów procentowych), wspólnej polityki migracyjnej (wzrost o 8 punktów procentowych)
oraz wspólnej polityki obrony i bezpieczeństwa (wzrost o 7 punktów procentowych).
Zaobserwowany wzrost zwolenników jest w tych przypadkach większy niż ten odnotowany dla
ogółu mieszkańców Unii Europejskiej.

QA17 Jaka jest Pana(i) opinia na temat każdego z poniższych stwierdzeń? Dla każdego stwierdzenia proszę
powiedzieć, czy jest Pan(i) za czy przeciw.

2 Europa 2020 – kwestie ochrony środowiska i polityki
energetycznej
Zdaniem niemal co piątego Polaka (19%) ograniczenie do 2020 roku emisji gazów
cieplarnianych w UE o co najmniej 20% w porównaniu do roku 1990 jest zbyt ambitnym celem.
Ponad połowa Polaków (58%) postrzega go jednak jako właściwy i takie przekonanie utrzymuje
się na tym samym poziomie od maja 2016. Natomiast jeszcze na jesieni 2015 roku mniej
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Polaków (52%) uważało, że jest on właściwy. Cel ograniczenia o 20% emisji gazów
cieplarnianych jest najczęściej oceniany jako zbyt ambitny w Niemczech oraz Luksemburgu.
Pozostałe cele energetyczne – wzrost udziału energii odnawialnej o 20% oraz zwiększenie
wydajności energetycznej - również uważane są przez większość Polaków za właściwe i
osiągalne. Cel związany z energią odnawialną uważany jest za zbyt ambitny przez 15%
Polaków, natomiast co dziewiąty uważa go za zbyt skromny. Jest to najczęściej cel zbyt ambitny
dla Niemców (30%) oraz Czechów (29%). Podobnie kształtuje się również ocena celu
dotyczącego wzrostu w UE wydajności energetycznej o 20% do 2020 roku – co siódmy badany
uznał go za zbyt ambitny, a co dziesiąty – za zbyt skromny. Zwiększenie wydajności
energetycznej na omawianym poziomie jest celem zbyt ambitnym przede wszystkim również
według mieszkańców Niemiec (28%) oraz Czech (26%). Wobec wszystkich przedstawionych
celów, Polacy częściej niż ogół Europejczyków uznawali, że są one właściwe, a rzadziej uznawali
je za zbyt ambitne.

QB1 Czy następujące cele, które mają być osiągnięte w Unii Europejskiej do roku 2020, są Pana(i) zdaniem zbyt
ambitne, mniej więcej właściwe czy zbyt skromne?

Celem, który najczęściej w opinii Polaków powinien być priorytetem europejskiej unii
energetycznej, jest zagwarantowanie rozsądnych cen energii dla konsumentów (37%).
Jednakże, zdaniem co trzeciego Polaka, to rozwijanie energii ze źródeł odnawialnych (35%)
i ochrona środowiska naturalnego (33%) powinny stanowić priorytety europejskiej unii
energetycznej. Rzadziej wskazywane są walka z globalnym ociepleniem (23%) oraz
zmniejszenie zużycia energii (22%). W stosunku do wiosny 2016 odnotowano niewielki wzrost
odsetka osób, które uważają, że priorytetem europejskiej unii energetycznej powinny być
rozwój energii ze źródeł odnawialnych (wzrost o 6 punktów procentowych) oraz ochrona
środowiska naturalnego (o 4 punkty procentowe). Tendencja wzrostowa w tym ostatnim
przypadku utrzymuje się od jesieni 2014 roku.

II.

POSTRZEGANIE UE PRZEZ POLAKÓW

1 Wartości reprezentowane przez UE w kontekście
najważniejszych wartości osobistych dla Polaków
i Europejczyków
Jakie wartości są istotne osobiście dla Polaków, a jakie dla Europejczyków? Okazuje się, że
hierarchia wartości Polaków pokrywa się w dużym stopniu z hierarchią wartości ogółu
obywateli UE. Polacy i Europejczycy najczęściej wskazywali w tym kontekście te same trzy
wartości: prawa człowieka, pokój i poszanowanie życia ludzkiego. W porównaniu do wyników
z jesieni 2015, większego znaczenia dla Polaków nabrały takie wartości jak: rządy prawa
i demokracja (obie wartości zyskały 6 punktów procentowych), solidarność, wspieranie innych
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(wzrost o 3 punkty procentowe) oraz poszanowania życia ludzkiego (wzrosło o 1 punkt),
znaczenie pokoju nie zmieniło się.

QD6 Które trzy wartości z następującej listy są dla Pana(i) osobiście najważniejsze?

O ile wartości osobiste są dla Polaków i Europejczyków dość zbieżne, to nieco odmiennie
postrzegane są przez Polaków i Europejczyków wartości reprezentujące Unię Europejską.
Najczęściej, zdaniem Polaków, Unia Europejska reprezentuje takie wartości jak: prawa
człowieka (37%), pokój (36%) oraz demokracja (36%). Podobnie postrzegają te kwestie
Europejczycy, choć nieco rzadziej wskazują demokrację jako wartość reprezentującą UE. Polacy
częściej kojarzą Unię Europejską z tolerancją i równością, podczas gdy Europejczycy – z rządami
prawa, solidarnością i wspieraniem innych oraz poszanowaniem życia ludzkiego.
Obecnie Unia Europejska, zdaniem większego odsetka Polaków niż jesienią 2015, jest kojarzona
z takimi wartościami jak: demokracja (wzrost o 5 punktów procentowych), rządy prawa, pokój,
poszanowanie innych kultur (wzrost wszystkich trzech wartości o 4 punkty procentowe).

QD7 Które wartości z następującej listy najlepiej reprezentują Unię Europejską?
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POLACY O SYTUACJI W KRAJU – KLIMAT OPINII PUBLICZNEJ
W POLSCE NA TLE UE

1 Ocena sytuacji polskiej gospodarki oraz prognoza na
najbliższe 12 miesięcy
Polacy pozytywnie oceniają sytuację gospodarczą w Polsce. Blisko połowa (47%) Polaków
dobrze ocenia sytuację gospodarki w naszym kraju. Warto zauważyć również, że w naszym
kraju gospodarka europejska postrzegana jest lepiej niż krajowa (59% w stosunku do 47%).
Luksemburg i Niemcy oceniają swoje gospodarki najlepiej (odpowiednio 90% oraz 87%
odpowiedzi pozytywnych). Najgorsze oceny są w Grecji (3%). W porównaniu do ostatniego
pomiaru, z maja 2016 roku, Polacy oceniają polską gospodarkę nieco lepiej (wzrost
o 3 punkty procentowe). W porównaniu do wyników z jesieni 2013 roku ocena polskiej
gospodarki poprawiła się o 12 punktów procentowych i w poszczególnych latach pozytywne
odpowiedzi stanowiły odpowiednio: jesień 2013 – 35%, jesień 2014 – 43%, jesień 2015 – 47%.
Opinie Polaków na temat sytuacji gospodarczej kraju w najbliższych dwunastu miesiącach są
raczej umiarkowane. Blisko połowa Polaków (46%) uważa, że nic się nie zmieni. Natomiast
niespełna co trzeci badany (28%) twierdzi, że najbliższy rok będzie gorszy dla sytuacji
gospodarczej Polski, a 22% jest zdania, że w przyszłym roku będzie lepiej. W porównaniu do
ostatniego pomiaru (z maja 2016 roku) o 2 punkty procentowe zwiększył się odsetek osób
stojących na stanowisku, że najbliższe 12 miesięcy będzie lepsze dla polskiej gospodarki.
W listopadzie 2015 roku takie osoby stanowiły 24% badanych. Warto podkreślić, że w Polsce
oczekiwania odnośnie najbliższych dwunastu miesięcy co do sytuacji gospodarczej kraju są
bardziej pesymistyczne w porównaniu z niektórymi krajami europejskimi. Mieszkańcy Cypru,
Czarnogóry, Holandii, Malty, Irlandii, Albanii (odpowiednio od 32% do 44%) są większymi
optymistami, jeśli chodzi o to, co będzie się działo w sytuacji gospodarczej ich kraju.
Oczekiwania odnośnie najbliższych dwunastu miesięcy co do sytuacji gospodarczej kraju są
jeszcze bardziej krytyczne niż w Polsce w takich krajach jak: Grecja (61%), Turcja (40%),
Macedonia (34%) oraz Wielka Brytania (34%).

QA1a.1 Jak ocenił(a)by Pan(i) obecną sytuację w każdym z następujących obszarów?
QA2a2 Jakie są Pana(i) oczekiwania odnośnie najbliższych dwunastu miesięcy? Czy najbliższe dwanaście miesięcy
będzie lepsze, gorsze, czy takie same, jeśli chodzi o..?

2 Ocena biegu spraw w Polsce
Ponad połowa Polaków (55%) jest zdania, że obecnie w Polsce sprawy idą w złym kierunku,
odmiennego zdania jest co trzeci badany (34%). O sprawach dotyczących Unii Europejskiej
Polacy wypowiadają się już bardziej umiarkowanie. 42% badanych uważa, że sprawy w Unii
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Europejskiej idą w złym kierunku, a odmiennego zdania jest 34% Polaków. Jeśli chodzi
o opinie dotyczące spraw w USA, to ponad jedna czwarta Polaków (27%) ma problem
z jednoznaczną oceną. 38% uważa, że sprawy w Stanach Zjednoczonych idą w złym kierunku,
odmiennego zdania jest 24% Polaków.

QD73 Ogólnie rzecz biorąc, czy obecnie Pana(i) zdaniem sprawy idą w dobrym czy w złym kierunku w ...?

3 Zadowolenie ze sposobu funkcjonowania demokracji w
Polsce
Ponad połowa Polaków jest zadowolona ze sposobu funkcjonowania demokracji
w Polsce (57%). 36% respondentów ma odmienne zdanie. W porównaniu do ostatniego
pomiaru (z maja 2016 roku) odsetek optymistów zwiększył się o 7 punktów procentowych.
Analizując wyniki od 2013 roku można zauważyć, że odsetek osób zadowolonych jest
względnie stały i stanowi on około połowę badanych (od listopada 2013 do maja 2015 roku
odsetek zadowolonych utrzymuje się na poziomie 52-59%). Najwyższe oceny polskiej
demokracji odnotowane zostały w badaniu zrealizowanym jesienią 2015 roku – 62% Polaków
wyrażało wtedy zadowolenie ze sposobu funkcjonowania polskiej demokracji. Częściej od
pozostałych zadowolone z kształtu demokracji w Polsce są osoby w wieku 35-44 lat (66%),
mieszkańcy południowej część Polski (67%), a także mężczyźni (59%).

QA18a Ogólnie rzecz biorąc, czy jest Pan(i) bardzo zadowolony(a), raczej zadowolony(a), raczej niezadowolony(a)
czy w ogóle niezadowolony(a) ze sposobu funkcjonowania demokracji w Polsce?

4 Zaufanie do wybranych instytucji
Najbardziej godnymi zaufania instytucjami są - według Polaków - Wojsko (71%) oraz Policja
(63%). Poziom zaufania do tych instytucji od kilku lat jest w naszym kraju względnie stały.
Najmniejszym zaufaniem cieszą się natomiast partie polityczne – zaledwie 13% badanych
wskazuje tę instytucję jako godną zaufania. W porównaniu z poprzednim pomiarem (z maja
2016) zaufanie do partii pozostaje bez zmian. Jeśli chodzi natomiast o zaufanie do Parlamentu
Europejskiego oraz Komisji Europejskiej to w Polsce te instytucje cieszą się większym zaufaniem
w porównaniu do średniej we wszystkich krajach Unii Europejskiej (odpowiednio więcej o 9
punktów procentowych i o 12 punktów procentowych). Zaufanie w naszym kraju do
Parlamentu Europejskiego systematycznie rośnie: w listopadzie 2015 roku ufało mu 43%
Polaków, w maju 2016 roku - 46%, a obecnie - aż 51%. Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi

7

Opinia publiczna w Unii Europejskiej

Standardowy Eurobarometr
86

Jesień 2016

Raport krajowy
Polska

o zaufanie do Komisji Europejskiej. W listopadzie 2015 roku Komisji ufało 42% Polaków, w maju
2016 roku - 45%, a obecnie - 50% Polaków.

QA8a Chciał(a)bym zadać Panu(i) pytanie o to, na ile ufa Pan(i) pewnym instytucjom. Jeżeli chodzi o następujące
instytucje, proszę powiedzieć, czy raczej im Pan(i) ufa czy raczej im nie ufa.
QA15 Proszę powiedzieć, czy raczej Pan(i) ufa, czy raczej nie ufa Pan(i) następującym europejskim instytucjom

5 Najważniejsze problemy w Polsce i UE
Zdaniem Polaków, najważniejsze problemy, wobec których stoi obecnie Polska to te, które
bezpośrednio wpływają na jakość życia obywateli kraju, a są to przede wszystkim: system
ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych (31%), wzrost cen, inflacja i koszty utrzymania (27%)
oraz emerytury (25%). Problemy Unii Europejskiej, z punktu widzenia Polaków, są problemami
na większą skalę. Unia Europejska zmaga się przede wszystkim z imigracją (50%), terroryzmem
(43%) oraz z sytuacją gospodarczą (wymienianą zdecydowanie rzadziej niż dwa poprzednie
problemy – 15%). W porównaniu do poprzedniego pomiaru (z maja 2016) Polacy częściej
dostrzegają, że Polska zmaga się z systemem ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych (wzrost
o 10 punktów procentowych), szkolnictwem (wzrost o 7 punktów procentowych), wzrostem
cen, inflacją oraz kosztami utrzymania (wzrost o 6 punktów procentowych), a także z
problemem emerytur (wzrost o 3 punkty procentowe). Odnośnie problemów Unii Europejskiej
dostrzeganych przez Polaków, to, w porównaniu do wyników z maja 2016, częściej obecnie
dostrzega się problem z sytuacją gospodarczą (wzrost o 6 punktów procentowych), a rzadziej
problem terroryzmu (spadek o 7 punktów procentowych).

QA5 Jakie są Pana(i) zdaniem dwa najważniejsze problemy, przed którymi stoi obecnie Unia Europejska?
QA3a Jakie są Pana(i) zdaniem dwa najważniejsze problemy, wobec których stoi teraz Polska?
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KRYZYS MIGRACYJNY W UNII EUROPEJSKIEJ

1 Stosunek do migracji
W ostatnim czasie w Polsce i w całej Unii Europejskiej wiele się mówi o kwestii migracji.
Stosunek Polaków do migracji nie zmienił się znacząco na przestrzeni ostatniego roku i wciąż
utrzymuje się większa aprobata i pozytywne odczucia w stosunku do imigracji w obrębie UE
(69%) niż imigracji ludności spoza Unii (28%). Imigracja ludności z innych państw UE wywołuje
najbardziej pozytywne skojarzenia wśród Irlandczyków (81%), mieszkańców Luksemburga
(82%) oraz Szwecji (83%). Te same kraje równie pozytywnie odbierają migrację osób spoza UE
– w największym stopniu Szwedzi (64%).
Na jesieni 2015 roku pozytywne nastawienie do migracji spoza UE znacząco spadło. W 2014
roku (jesień) 39% Polaków było pozytywnie nastawionych do migracji spoza Unii, natomiast
w 2015 roku (jesień) było to już 26% badanych. Obecnie – w porównaniu do wyników sprzed
roku – odsetek pozytywnie nastawionych wzrósł, ale tylko nieznacznie (o 2 punkty procentowe).

QB4 Proszę powiedzieć, w odniesieniu do każdego z następujących stwierdzeń, czy wywołuje ono w Panu(i)
pozytywne czy negatywne odczucia.
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2 Radzenie sobie z nieregularną migracją
Obecnie, zdecydowanie częściej niż jeszcze w maju 2016 roku, zarówno Polacy, jak
i Europejczycy są zdania, że to UE powinna podjąć dodatkowe działania służące zwalczaniu
nieregularnej migracji spoza Unii (Polska - 43%, UE28 – 39%). Warto przede wszystkim
zauważyć, że znacząco spadło przekonanie, że należy podejmować takie działania na obu
szczeblach (wśród Polaków spadek z 47% do 14%). Świadczyć to może o niechęci do
rozproszonej odpowiedzialności. Tym bardziej, że nieznacznie wzrosło także przekonanie, że
działania zwalczające migrację spoza UE należy podjąć najlepiej na szczeblu krajowym
(w Polsce z 23% do 26%).

QB5 Czy w Pana(i) opinii powinny zostać podjęte dodatkowe działania służące zwalczaniu nieregularnej migracji
spoza UE?

3 Imigracja w Polsce oczami Polaków
Prawie co trzeci Polak (31%) uważa, że dzięki imigrantom Polska odnosi wiele korzyści – jest to
mniej niż w przypadku ogółu mieszkańców UE (44%). Mimo to, ponad połowa Polaków (53%)
uważa, że Polska powinna pomagać uchodźcom. Największymi zwolennikami pomocy
uchodźcom są Szwedzi – 90% uważa, że ich kraj powinien pomagać uchodźcom.
W najmniejszym stopniu do pomocy przekonani są Bułgarzy – 18% uważa, że Bułgaria powinna
taką pomoc dostarczać.
W porównaniu do poprzednich wyników Polacy wydają się być bardziej pozytywnie nastawieni,
jeśli chodzi o pomoc uchodźcom, a także sposób ich postrzegania. W stosunku do
poprzedniego pomiaru (z maja 2016) o 5 punktów procentowych wzrósł odsetek osób, które
uważają, że Polska odnosi korzyści dzięki imigrantom, a o 4 punkty procentowe wzrósł odsetek
przekonanych, że Polska powinna uchodźcom pomagać.

QD9.2, QD9.5 W jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z każdym z następujących stwierdzeń?
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