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Reprezentatywna ankieta dot. opieki społecznej w 8 europejskich krajach  
 
Pytania  
 

 

1. Pewność co do opieki społecznej państwa (w przyszłości)  
 
Czy myśli Pan/Pani, że w 2050 roku system opieki społecznej w Polsce będzie w 
stanie zaspokoić potrzeby obywateli w wymienionych obszarach? 
 
(WYMIENIAĆ LOSOWO) 

o Opieka zdrowotna 
o Emerytury 
o Zasiłki dla bezrobotnych 
o Opieka nad dziećmi  
o Opieka nad osobami starszymi 
o Edukacja i szkolenia  

 
1: Tak 
2: Nie 
 
9: Nie wiem, brak odpowiedzi (NIE CZYTAĆ)  

 
 

2. Gotowość do osobistego wkładu 
 

Jeśli podatki i składki na ubezpieczenie społeczne byłyby niewystarczające na 
utrzymanie obecnego poziomu świadczeń i usług z zakresu opieki społecznej w 
Polsce, którą z dwóch opcji by Pan/Pani wybrał/a: 

 
(PRZECZYTAĆ; JEDNA ODPOWIEDŹ) 
(LOSOWO OPCJE 1-2) 
1:  Podwyższenie podatków i składek na ubezpieczenie w celu utrzymania 

obecnego poziomu świadczeń i usług socjalnych 
2:  Utrzymanie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na obecnym 

poziomie i zmniejszenie obecnego poziomu świadczeń i usług socjalnych  
 
(NIE CZYTAĆ)   
3:  Obniżenie podatków i składek oraz obniżenie obecnego poziomu świadczeń i 

usług socjalnych  
4:  Podwyższenie podatków i składek oraz podniesienie obecnego poziomu świadczeń i 

usług socjalnych 
9:  Nie wiem, brak odpowiedzi 
 
 
 
 
 



 

 

3. Cel państwa opiekuńczego   
 

Myśląc o przyszłym systemie opieki społecznej w Polsce, na ile ważne powinny być 
wymienione cele? 

 
(WYMIENIAĆ LOSOWO) 

o Gwarantowanie opieki zdrowotnej obywatelom  
o Gwarantowanie dochodów i odpowiedniego standardu życia 

obywatelom na przestrzeni całego życia 

o Gwarantowanie opieki nad dziećmi  
o Gwarantowanie opieki nad osobami starszymi 
o Umożliwienie obywatelom zdobywania wykształcenia, wiedzy i umiejętności  

 
1: Wyjątkowo ważne 
2: Bardzo ważne  
3: W jakimś stopniu ważne 
4: W jakimś stopniu nieważne 
5: Nie ważne     
 
9: Nie wiem, brak odpowiedzi (NIE CZYTAĆ)  
 
 

4. Kwestie związane z zarządzaniem  
Proszę określić, na ile, Pani/Pana zdaniem, następujące stwierdzenia pasują bądź nie 
pasują do sytuacji w  Polsce lub do Pani/Pana sytuacji życiowej. 
 
(WYMIENIAĆ LOSOWO)  

o   Wiem, jakie usługi i świadczenia społeczne są dostępne w Polsce dla 
mnie i dla mojej rodziny    

o   Mogę wybrać, w jaki sposób skorzystam, ja i moja rodzina, z usług i 
świadczeń społecznych, np. usług dot. opieki nad dzieckiem oraz świadczeń 
w zakresie opieki zdrowotnej    

o   Usługi i świadczenia społeczne w Polsce są dostosowane do 
zmieniających się potrzeb i warunków  

o   System opieki społecznej w Polsce zachęca mnie do aktywnej poprawy 
własnego dobrego samopoczucia 

 
1: Całkowicie pasuje 
2: Częściowo pasuje 
3: Częściowo nie pasuje 
4: Zupełnie nie pasuje 
 
9: Nie wiem, brak odpowiedzi (NIE CZYTAĆ)  
 

 
 
 

  



 

 

5.  Rola UE 
 
Jaką rolę powinna odgrywać UE w zakresie krajowych systemów opieki społecznej? 
Proszę określić, w jakim stopniu zgadza się Pan/Pani lub nie zgadza. 

 
(WYMIENIAĆ LOSOWO) 

o      UE powinna zapewniać przekazywanie funduszy finansowych z 
bogatszych krajów dla krajów uboższych.   

o   UE powinna określić podstawowe standardy opieki socjalnej dla 
wszystkich krajów członkowskich. 

o   UE powinna umożliwić i wspierać większą mobilność studentów i osób 
pracujących w obrębie krajów członkowskich w większym stopniu niż 
obecnie.  

o   UE powinna wywierać presję na kraje, w tym Polskę, w zakresie 
wprowadzania reform systemu opieki społecznej, kiedy jest to konieczne.  

 
1: Zdecydowanie zgadzam się 
2: Zgadzam się w pewnym stopniu 
3: Nie zgadzam się w pewnym stopniu 
4: Zdecydowanie nie zgadzam się  
 
9: Nie wiem, brak odpowiedzi (NIE CZYTAĆ)  
 
 
Dane socjodemograficzne  
 

 Płeć  

 Wiek Proszę podać swój wiek. 

 Przychód netto (w transzach)  

 Niektórzy określają swoją orientację polityczną, używając zwrotów „prawica” i 
„lewica”. Używając skali od 1-7, gdzie 1 oznacza „radykalnie lewicowe poglądy”, 
a 7 – „radykalnie prawicowe poglądy”, proszę określić swoją orientację 
polityczną.    
 
1: Radykalnie lewicowe poglądy 
2:  
3:  
4:  
5:  
6: 
7: Radykalnie prawicowe poglądy 
 
9: Nie wiem, brak odpowiedzi (NIE CZYTAĆ) 
 


