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Polska

Profil ankietowanych 
polityków

Jaką partię polityczną Pan(i) reprezentuje? 
(%)

sd2
Ogólnie rzecz biorąc, czy zgadza się Pan(i), 

czy nie zgadza, że regiony, miasta i wsie mają 
wystarczający wpływ na przyszłość Unii 
Europejskiej? (%)

Wpływ regionów, miast i wsi

q1

Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację w Polsce, 
na ile istotne lub nieistotne jest…? (%)

q2

Polska

Część zewnętrzna wykresu

Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie wiem

UE27 Polska
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22 24

41 42

24 23
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zwiększenie wpływu władz regionalnych i 

lokalnych na kształtowanie polityki UE
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zwiększenie dostępu władz regionalnych i 

lokalnych do finansowania z UE
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4

4
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zwiększenie poziomu współpracy z władzami 

regionalnymi i lokalnymi w innych państwach 

europejskich

39

49

46

34
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3

4
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Bardzo istotne Raczej istotne

Raczej nieistotne Zupełnie nieistotne

Nie wiem

*Uwaga dotycząca
metodologii

Do polityków samorządowych wszystkich 
szczebli i z wszystkich partii wysłano 
zaproszenia drogą mailową. Nie możemy 
jednak zagwarantować pełnej 
reprezentatywności ze względu na 
różnice w dostępnych danych 
kontaktowych i wskaźnikach odpowiedzi, 
a także w związku z ograniczeniami 
wielkości próby.

Platforma Obywatelska (PO)

Prawo i Sprawiedliwość (PiS)

Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)

Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka (MN)

Nowoczesna (.N)

Nowa Lewica (SLD)

Porozumienie (P)

Lokalną lub regionalną partię polityczną

Żadną, nie mam powiązań z partiami politycznymi / jestem
politykiem niezależnym
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Polska
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Politycy samorządowi w UE a przyszłość Europy

Główne tematy związane z 
polityką UE w zakresie 
regionów, miast i wsi

Wiedza o Konferencji w sprawie 
przyszłości Europy

Według Pana(-i) na które z poniższych 
kwestii regiony i miasta powinny mieć większy 
wpływ w kontekście kształtowania polityki UE? 
Proszę wybrać maksymalnie cztery 
odpowiedzi. (%)

q3

UE27 Polska

3 3

8 8

43 48

46 41

Polska
Część zewnętrzna wykresu

Tak, aktywnie w niej uczestniczę

Tak, wiem o związanych z nią działaniach w moim okręgu wyborczym

Tak, ale nie wiem o żadnych związanych z nią działaniach w moim 
okręgu wyborczym
Nie, nie słyszałem(-am) o niej

Czy słyszał(a) Pan(i) o Konferencji w 
sprawie przyszłości Europy? (%)

q4

Dla każdego z następujących środków, w 
jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza, 
że poprawiłyby funkcjonowanie demokracji w 
Unii Europejskiej? (% Łączna liczba odpowiedzi 
„Zgadzam się”)

q7

86

87PL

Wzmocnienie zaangażowania 

instytucji samorządowych na 

szczeblu lokalnym lub innym 

niższym niż krajowy w 

podejmowanie decyzji w UE

75

79PL

Wprowadzenie elementów 

demokracji uczestniczącej takich 

jak zgromadzenia lub panele 

obywatelskie

62

50PL

Wzmocnienie europejskich 

partii politycznych

90

94PL

Zwiększenie dostępu do 

informacji dotyczących systemów 

demokratycznych na szczeblu UE, 

krajowym i niższym niż krajowy

Jak wzmocnić demokrację w UE?

59

66PL
Zmiana klimatu i środowisko

35

51PL
Zdrowie

61

60PL

Silniejsza gospodarka, 

sprawiedliwość społeczna, 

zatrudnienie

13

12PL

UE w świecie (polityka 

zagraniczna, współpraca na rzecz 

rozwoju itp.)

26

26PL
Transformacja cyfrowa

24

25PL
Demokracja europejska

31

41PL

Wartości i prawa, 

praworządność, 

bezpieczeństwo

29

12PL
Migracja

50

65PL
Edukacja, kultura, młodzież i sport


