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Flash Eurobarometer 269
(Intergenerational Solidarity)
Country Specific Questionnaire
Poland

FLASH ‐ 269
Chciał(a)bym zadać kilka pytań dotyczących relacji pomiędzy różnymi generacjami,
które tworzą nasze społeczeństwo.
Q1. A teraz odczytam kilka stwierdzeń na temat relacji pomiędzy młodszymi a starszymi ludźmi.
Dla każdego, proszę powiedzieć, czy zdecydowanie się Pan(i) zgadza, raczej się Pan(i) zgadza, raczej się
Pan(i) nie zgadza, czy też zdecydowanie się Pan(i) nie zgadza.
[ANK.: ROTOWAĆ PODPUNKTY – ODCZYTAĆ KAŻDĄ LINIJKĘ PO KOLEI ‐ JEDNA ODPOWIEDŹ W
WIERSZU]
Zdecydowanie zgadza się.........................................................4
Raczej zgadza się .....................................................................3
Raczej nie zgadza się ...............................................................2
Zdecydowanie nie zgadza się...................................................1
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A … Młodzi i starsi ludzie nie zgadzają się łatwo co do tego, co jest najlepsze dla społeczeństwa.
43219
B … Starsi ludzie są obciążeniem dla społeczeństwa.

43219

C … Media przesadzają w kwestii ryzyka konfliktu pomiędzy pokoleniami.

43219

D … Ponieważ będzie więcej starszych ludzi głosujących w wyborach, polityczni decydenci będą
przykładać mniej uwagi do potrzeb młodych ludzi.

43219

E … Jako, że starsi ludzie pracują do późnego wieku, mniej pracy będzie dostępnej dla młodszych
ludzi.

43219

F … Starsze kobiety są bardziej zagrożone biedą niż starsi mężczyźni w Polsce.

43219

G … Firmy, które zatrudniają głównie młodych ludzi działają lepiej niż te, które zatrudniają ludzi w
różnym wieku.

43219

Q2. A teraz chciał(a)bym odczytać kilka stwierdzeń dotyczących emerytur.
Proszę powiedzieć, czy zdecydowanie się Pan(i) zgadza, raczej się Pan(i) zgadza, raczej się Pan(i) nie
zgadza, czy też zdecydowanie się Pan(i) nie zgadza.
[ANK.: ROTOWAĆ PODPUNKTY – ODCZYTAĆ KAŻDĄ LINIJKĘ PO KOLEI ‐ JEDNA ODPOWIEDŹ W
WIERSZU]
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A … W nadchodzących dziesięcioleciach, rządy nie będą już zdolne opłacać emerytur i opiekować się
starszymi ludźmi.

43219

B … Osoby zatrudnione będą coraz bardziej niechętne, aby płacić podatki i składki ubezpieczenia
społecznego, aby wspierać starszych ludzi.

43219

C … Nasz rząd wydaje zbyt mało na edukację i młodych ludzi w porównaniu z ludźmi starszymi.
43219
D … Starsi ludzie akceptują potrzebę znacznej reformy emerytalnej, aby złagodzić obciążenie wobec
osób aktywnych zawodowo.

43219

E … Nasz rząd musi przeznaczyć znacznie więcej pieniędzy dostępnych na emerytury i opiekę dla
osób w podeszłym wieku.

43219

F … Nasz rząd powinien ułatwić osobom starszym w Polsce możliwość pracy powyżej normalnego
wieku emerytalnego, jeśli te osoby tego chcą.

43219

Q3. Starsi ludzie nie tylko dostają coś od społeczeństwa, oni także mogą coś dać.
Proszę powiedzieć, czy zdecydowanie się Pan(i) zgadza, raczej się Pan(i) zgadza, raczej się Pan(i) nie
zgadza, czy też zdecydowanie się Pan(i) nie zgadza.
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A … Starsi ludzie w Polsce mają większy udział jako wolontariusze w organizacjach charytatywnych i
działających na rzecz społeczności.

43219

B … Wkład starszych ludzi, którzy opiekują się rodziną lub starszymi krewnymi nie jest
wystarczająco doceniany w Polsce.

43219

C … Finansowa pomoc rodziców i dziadków jest ważna dla młodych dorosłych, którzy tworzą swoją
własną rodzinę i gospodarstwo domowe.

43219

E … Nie ma wystarczających możliwości dla starszych i młodszych ludzi, aby spotykać się i pracować
razem w stowarzyszeniach i przy inicjatywach lokalnych społeczności.

43219

F … Rozwijanie produktów i usług odpowiadających potrzebom starszych osób stanie się kluczem
napędowym gospodarki w Polsce.

43219

Q4. Proszę pozwolić mi odczytać kilka stwierdzeń na temat problemów związanych z opieką nad ludźmi
w podeszłym wieku.
Proszę powiedzieć, czy zdecydowanie się Pan(i) zgadza, raczej się Pan(i) zgadza, raczej się Pan(i) nie
zgadza, czy też zdecydowanie się Pan(i) nie zgadza.
[ANK.: ROTOWAĆ PODPUNKTY – ODCZYTAĆ KAŻDĄ LINIJKĘ PO KOLEI ‐ JEDNA ODPOWIEDŹ W
WIERSZU]
Zdecydowanie zgadza się.........................................................4
Raczej zgadza się .....................................................................3
Raczej nie zgadza się ...............................................................2
Zdecydowanie nie zgadza się...................................................1
[Nie wie/brak odpowiedzi].......................................................9

A … Lekarze, pielęgniarki oraz profesjonalne opiekunki/opiekunowie w Polsce są dobrze wyszkoleni,
aby sprawować opiekę w zakresie specjalnych potrzeb starszych ludzi.

43219

B … Osoby, które muszą opiekować się starszymi członkami rodziny w domu otrzymują dobre
wsparcie ze strony opieki społecznej w Polsce.

43219

C … W Polsce, są wystarczające usługi opieki społecznej, aby wspierać słabych starszych ludzi, aby
mogli w ten sposób pozostać w swoich domach.

43219

D … W Polsce, wielu słabych starszych ludzi nie może żyć niezależnie, ponieważ ich domy nie są
przystosowane do ich potrzeb.

43219

E … Starsi ludzi mieliby większy wkład w społeczeństwo, gdyby łatwiej byłoby im się przemieszczać.
43219

Q5. Na koniec chciał(a)bym zapytać o rolę władz publicznych.
Proszę powiedzieć, czy zdecydowanie się Pan(i) zgadza, raczej się Pan(i) zgadza, raczej się Pan(i) nie
zgadza, czy też zdecydowanie się Pan(i) nie zgadza.
ANK.: ROTOWAĆ PODPUNKTY – ODCZYTAĆ KAŻDĄ LINIJKĘ PO KOLEI ‐ JEDNA ODPOWIEDŹ W
WIERSZU]
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A … Szkoły powinny promować lepsze relacje pomiędzy młodymi i starszymi.

43219

B … Lokalne władze powinny wspierać stowarzyszenia i inicjatywy, które rozwijają silniejsze relacje
pomiędzy młodymi a starszymi ludźmi.

43219

C … Rząd wykonuje dobrą pracę przy promowaniu lepszego zrozumienia pomiędzy młodymi a
starszymi.

43219

D … Powinny być publiczne centra, gdzie starsi wolontariusze są wspierani, w znajdowaniu
możliwości wolontariatu, który odpowiada ich umiejętnościom i chęciom.

D1.

43219

PŁEĆ
[NIE PYTAJ ‐ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ]

D2.

D3.

‐

[1] Mężczyzna

‐

[2] Kobieta

Ile ma Pan(i) lat?
‐

[_][_] lat

‐

[00] [ODMOWA/BRAK ODPOWIEDZI]

Ile miał(a) Pan(i) lat, kiedy ukończył(a) Pan(i) swoją edukację w trybie dziennym?
[ZAPYTAĆ O WIEK, W KTÓRYM ZOSTAŁA UKOŃCZONA EDUKACJA]

D4.

‐

[_][_] .......................................................................................................... lat

‐

[ 0 0 ] ................... [JEST W TRAKCIE KSZTAŁCENIA SIĘ W TRYBIE DZIENNYM]

‐

[ 0 1 ] ................. [NIGDY NIE ODBYŁ(A) KSZTAŁCENIA W TRYBIE DZIENNYM]

‐

[ 9 9 ] ...........................................................[ODMOWA/BRAK ODPOWIEDZI]

Odnośnie Pana(i) obecnego zawodu, czy powiedział(a)by Pan(i), że jest Pan(i) osobą
samozatrudniającą się, pracownikiem najemnym, pracownikiem fizycznym czy też nie
prowadzi Pan(i) działalności zawodowej? Czy to znaczy, że jest Pan(i) ....

[JEŚLI JEST PODANA ODPOWIEDŹ W GŁÓWNEJ KATEGORII, ODCZYTAJ ODPOWIEDNIE PODKATEGORIE]
‐ Samozatrudniający(a) się
Æ i.e. :

‐ rolnik, leśnik, rybak............................................................................................ 11
‐ właściciel sklepu, rzemieślnik............................................................................ 12
‐ specjalista wolnego zawodu (prawnik, lekarz, księgowy, architekt,...) ........... 13
‐ Szef firmy ........................................................................................................... 14
‐ inny..................................................................................................................... 15
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‐ Pracownik najemny
Æ i.e. :

‐ Zatrudnieni na etacie specjaliści (zatrudnieni lekarze, prawnicy, architekci,
księgowi) .......................................................................................................... 21
‐ Zarząd, główni dyrektorzy, wyższa kadra kierownicza..................................... 22
‐ Średnia kadra kierownicza ................................................................................ 23
‐ Urzędnik państwowy......................................................................................... 24
‐ Pracownik biurowy............................................................................................ 25
‐ inny pracownik (sprzedawca, pielęgniarka, itp) ............................................... 26
‐ inny..................................................................................................................... 27

‐ Pracownik fizyczny
‐ kierownik/brygardzista..................................................................................... 31
Æ i.e. :
‐ Pracownik fizyczny............................................................................................. 32
‐ pracownik fizyczny niewykwalifikowany .......................................................... 33
‐ inny..................................................................................................................... 34
‐ Nie prowadzi działalności zawodowej
Æ i.e. :

‐ Osoba zajmująca się domem ............................................................................ 41
‐ student(ka) (w trybie dziennym)....................................................................... 42
‐ emeryt(ka)/rencist(k)a ..................................................................................... 43
‐ poszukujący(a) pracy ......................................................................................... 44
‐ inny..................................................................................................................... 45

‐ [Odmowa]........................................................................................................................... 99

D6.

Czy powiedział(a)by Pan(i), że mieszka na...?
‐

obszar wielkomiejski.................................................................................... 1

‐

inne miasto/ośrodek miejski ....................................................................... 2

‐

obszar wiejski .............................................................................................. 3

‐

[Odmowa].................................................................................................... 9
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