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Polska

Profil objętych sondażem 
przedstawicieli lokalnych i 
regionalnych  

Które z poniższych określeń opisuje sposób, 
w jaki Pan(i) siebie postrzega? (%)
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Wpływ regionów i miast

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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41 32

6 4

2 6

3 2

*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.
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18-24 25- 39

40-54 55+

Jak regiony i miasta mogą według Pana(-i) 
najskuteczniej angażować się w debatę o 
przyszłości Europy? (Możliwych kilka 
odpowiedzi, %) 

q16

Ogólnie rzecz biorąc, w jakim stopniu 
zgadza lub nie zgadza się Pan(i), że regiony i 
miasta powinny mieć większy wpływ na 
przyszłość Unii Europejskiej? (%)

q15

Ile ma Pan(i) lat? (%)
d1r1

Zapewniając ciągłą debatę na ten temat na 
szczeblu regionalnym i lokalnym

Wspierając tworzenie stałych zgromadzeń 
obywatelskich w celu nadawania kształtu 

debacie

Angażując się w debatę konstytucyjną / 
konwent konstytucyjny w celu zmiany 

traktatów europejskich

Inne

Żadne z wymienionych
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Kluczowe zagadnienia UE dla 
regionów i miast

Według Pana(-i), na które z poniższych 
kwestii regiony i miasta powinny mieć większy 
wpływ w kontekście kształtowania polityki UE? 
(Możliwych kilka odpowiedzi, %) 
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Wojna przeciwko Ukrainie: 
odpowiedzi regionalne i lokalne

Jakiego rodzaju działania podjęły Pana(-i) 
władze lokalne lub regionalne w odpowiedzi na 
wojnę przeciwko Ukrainie? (Możliwych kilka 
odpowiedzi, %)

q1

76

88PL

57

71PL

53

65PL

50

82PL

Finansowanie unijne dla 
regionów i miast

Jakie powinny być według Pana(-i) główne 
cele finansowania unijnego dla przyszłego 
rozwoju Pana(-i) miasta lub regionu? 
(Możliwych kilka odpowiedzi, %) 
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Kryzys klimatyczny i środowisko

Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość 
społeczna, zatrudnienie

Edukacja, kultura, młodzież i sport

Wartości i prawa, praworządność, 
bezpieczeństwo

Zdrowie

Migracja

Demokracja europejska

Transformacja cyfrowa

UE w świecie (polityka zagraniczna, 
współpraca na rzecz rozwoju itp.)

Żadne

Przyjmowanie uchodźców z Ukrainy

Okazywanie solidarności politycznej z 
Ukrainą

Wspieranie obywateli i lokalnych 
organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego w okazywaniu 
solidarności

Wysyłanie pomocy materialnej do 
Ukrainy

Wspieranie zielonej transformacji 
gospodarki

Łagodzenie skutków wzrostu cen 
energii

Łagodzenie skutków kryzysu 
klimatycznego

Inwestowanie w nowoczesną 
infrastrukturę transportową
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