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Wstêp
W czerwcu 2005 roku po przegranych referendach
konstytucyjnych we Francji i Holandii zaczêto zastanawiaæ siê nad przysz³oœci¹ Unii Europejskiej. W wiêkszoœci pañstw cz³onkowskich UE toczy³y siê dyskusje na temat mo¿liwoœci wyjœcia z sytuacji kryzysowej. Debatowano o tym, czym jest i czym powinna byæ Unia Europejska w XXI wieku. W Polsce kwestie europejskie nie
odegra³y w zesz³orocznych kampaniach wyborczych
¿adnej roli, równie¿ przez d³ugi okres nie prowadzono
dyskusji na temat Traktatu Konstytucyjnego.
Obecnie mamy w Polsce do czynienia z sytuacj¹ paradoksaln¹. Z jednej strony badania opinii publicznej
wskazuj¹, ¿e odsetek Polaków popieraj¹cych integracjê
europejsk¹ jest niezwykle wysoki i wynosi a¿ 80%1.
Z drugiej zaœ strony, ci sami Polacy wybrali najbardziej
eurosceptyczny parlament w swojej historii po 1989
roku. Niedawno uformowany w Polsce rz¹d koalicyjny
jest postrzegany, zw³aszcza za granic¹, jako zdecydowany przeciwnik œcis³ej integracji europejskiej.
Politycy odpowiedzialni za proces integracji Polski
w ramach UE powinni uwzglêdniaæ w pewnym stopniu
nastroje spo³eczne. Pozytywne oceny, towarzysz¹ce
postrzeganiu przez opiniê publiczn¹ przysz³oœci i kierunku rozwoju Unii Europejskiej, powinny wywieraæ
wp³yw na kszta³towanie siê polskiego stanowiska
w sprawie zmian traktatowych oraz na rolê Polski
w Europie. Instytut Spraw Publicznych (ISP), na zlecenie Departamentu Unii Europejskiej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP, zbada³ spo³eczn¹ percepcjê
Unii Europejskiej, Traktatu Konstytucyjnego oraz poszczególnych rozwi¹zañ politycznych, maj¹cych na
celu wyjœcie Europy z obecnej sytuacji kryzysowej.
Badanie ISP przeprowadzi³a w terenie firma
TNS-OBOP na próbie 1005 osób powy¿ej 15 roku ¿ycia,
w dniach 6–10 kwietnia bie¿¹cego roku. Zosta³o one
zrealizowane za pomoc¹ bezpoœrednich wywiadów
kwestionariuszowych na losowo dobranej próbie reprezentatywnej w skali ca³ego kraju.

Najwa¿niejsze wnioski
l

Polacy postrzegaj¹ cz³onkostwo w Unii Europejskiej
pozytywnie (64%) oraz dobrze oceniaj¹ jego wp³yw
na sytuacjê kraju (48%). Ich zdaniem, obecnoœæ Polski
w UE umocni³a jej pozycjê w œwiecie (54%). Jedno1

2

l

l

l

l

l

l

l

czeœnie ma³o dostrzegaj¹ pozytywny wp³yw obecnoœci Polski w Unii na sytuacjê osobist¹ samych Polaków (15%). Znaczna wiêkszoœæ polskiego spo³eczeñstwa uwa¿a, ¿e wejœcie Polski do UE nie wp³ynê³o
w ¿aden sposób na ich ¿ycie (77%).
Polacy wykazuj¹ du¿e zaufanie do instytucji unijnych w porównaniu do instytucji pañstwowych, chocia¿ w ostatnich latach s¹ bardziej krytyczni do sposobu ich funkcjonowania.
Polacy opowiadaj¹ siê za zintegrowan¹ Uni¹ Europejsk¹, dysponuj¹c¹ silnymi instytucjami oraz za zacieœnieniem wspó³pracy wszystkich pañstw cz³onkowskich (69%). Dlatego te¿ popieraj¹ wspólny rz¹d
unijny (49%), wspóln¹ armiê (51%) oraz urz¹d ministra, prowadz¹cego wspóln¹ politykê zagraniczn¹
(52%).
Du¿ym poparciem cieszy siê idea stworzenia unijnej
konstytucji – 68% respondentów uwa¿a, ¿e Unii Europejskiej jest potrzebna konstytucja.
Przewa¿aj¹ te¿ pozytywne opinie o Traktacie Konstytucyjnym: jest on niezbêdny dla usprawnienia
dzia³ania UE (59%), porz¹dkuje przepisy unijne
(51%), le¿y w interesie zwyk³ych mieszkañców UE
(49%).
Jedynie 13% badanych s¹dzi, ¿e po odrzuceniu Traktatu Konstytucyjnego we Francji i Holandii, powinno
siê zaprzestaæ prac nad europejsk¹ konstytucj¹. Zdaniem 22% respondentów nale¿y kontynuowaæ dzia³ania na rzecz ratyfikacji obecnego Traktatu, a zdaniem 44% badanych trzeba napisaæ nowy traktat
konstytucyjny.
Najpilniejszym zadaniem dla polskiego rz¹du jest
zniesienie ograniczeñ w podejmowaniu pracy i œwiadczeniu us³ug na terenie ca³ej Unii (56%). Kolejnymi
sprawami, które opinia publiczna uwa¿a za priorytetowe s¹: wspieranie rozwoju ubo¿szych pañstw
cz³onkowskich UE (34%), rozwój badañ naukowych,
bezpieczeñstwo energetyczne i wzmocnienie wspólnej polityki zagranicznej (po 24%).
Wœród Polaków nastawionych pozytywnie do procesu integracji europejskiej przewa¿aj¹ ludzie m³odzi,
pochodz¹cy z du¿ych miast, posiadaj¹cy wy¿sze wykszta³cenie. Nowym zjawiskiem s¹ bardzo pozytywne opinie na temat Unii i œciœlejszej integracji pañstw
cz³onkowskich, które towarzyszy³y osobom pochodz¹cym z miast licz¹cych do 20 tysiêcy mieszkañców. Wydaje siê, ¿e Unia Europejska jest przez nich
postrzegana jako szczególna szansa na poprawê ich
sytuacji zawodowej.

Zob. Beata Roguska oprac., Bilans dwóch lat cz³onkostwa w Unii Europejskiej, CBOS, Komunikat z badañ, kwiecieñ 2006.

Cz³onkostwo Polski
w Unii Europejskiej
Od kilku lat poparcie dla cz³onkostwa Polski w Unii
Europejskiej kszta³tuje siê na podobnym, wysokim poziomie. Znaczna wiêkszoœæ Polaków wypowiada siê pozytywnie na temat obecnoœci Polski w UE. W badaniu
Instytutu Spraw Publicznych 64% respondentów uwa¿a³o cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej za wydarzenie pozytywne. Wynik ten potwierdza powoln¹ tendencjê wzrostow¹, któr¹ zaobserwowano od lipca 2005
roku (zob. rys. 1). Wtedy nast¹pi³ lekki spadek poparcia
dla Unii Europejskiej, podyktowany zapewne jej instytucjonalnymi problemami. W maju i czerwcu ubieg³ego
roku referendum konstytucyjne zosta³o odrzucone we
Francji i Holandii, a nied³ugo póŸniej szczyt brukselski
zakoñczy³ siê fiaskiem w sprawach ustaleñ unijnego bud¿etu na lata 2007–2013.
Rysunek 1. Poparcie dla cz³onkostwa Polski
w Unii Europejskiej
CZY UWA¯A PAN(I), ¯E CZ£ONKOSTWO NASZEGO KRAJU
W UNII EUROPEJSKIEJ JEST – OGÓLNIE RZECZ BIOR¥C
– CZYMŒ DOBRYM CZY Z£YM?
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Udzia³ Polaków pozytywnie wypowiadaj¹cych siê
na temat unijnego cz³onkostwa wzrasta wraz z wiêkszym zadowoleniem z w³asnej sytuacji materialnej:
cz³onkostwo w UE aprobuje 55% osób oceniaj¹cych
swoj¹ sytuacjê jako z³¹, 63% uznaj¹cych j¹ za œredni¹
i 74% z niej zadowolonych. Wynika z tego, ¿e nawet
osoby o niskim statusie spo³ecznym popieraj¹ w wiêkszoœci integracjê europejsk¹.
Mo¿na tak¿e zaobserwowaæ zale¿noœæ miêdzy zainteresowaniem polityk¹ a wyra¿anym poparciem dla
cz³onkostwa Polski w UE. Wœród ludzi interesuj¹cych
siê polityk¹ pozytywnych odpowiedzi na temat Unii
Europejskiej by³o zdecydowanie wiêcej (71%) ni¿ wœród
osób, które takiego zainteresowania nie potwierdza³y
(56%). Najwiêcej osób popieraj¹cych cz³onkostwo Polski w UE mo¿na znaleŸæ w elektoracie Platformy Obywatelskiej (PO) – 81% i Sojuszu Lewicy Demokratycznej
(SLD) – 72%, najmniej – wœród g³osuj¹cych na Ligê Polskich Rodzin (LPR) i Samoobronê – po 45%. Zadowolone z obecnoœci Polski w UE s¹ g³ównie osoby
o pogl¹dach centroprawicowych i centrolewicowych
(po 75%), rzadziej o pogl¹dach prawicowych (62%).
Polacy dostrzegaj¹ wiêcej pozytywnych skutków
p³yn¹cych z cz³onkostwa w UE dla Polski i jej pozycji
w œwiecie ni¿ dla w³asnej sytuacji ¿yciowej (zob. rys. 2).
Najlepiej jest postrzegany wp³yw integracji europejskiej
na pozycjê Polski w œwiecie (54%). Równie wysoko jest
oceniany pozytywny wp³yw integracji na sytuacjê kraju
(48%), natomiast najgorzej przedstawia siê wp³yw integracji na sytuacjê osobist¹ (15%). W tym wypadku Polacy najczêœciej nie dostrzegali wiêkszych zmian (ani na
dobre, ani na z³e) wywo³anych obecnoœci¹ Polski w Unii
(77%).
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Zród³o:
Dane TNS-OBOP i ISP, kwiecieñ 2006.

Osoby pozytywnie postrzegaj¹ce obecnoœæ Polski
w Unii Europejskiej s¹ na ogó³ m³ode, dobrze wykszta³cone, interesuj¹ siê polityk¹ i pochodz¹ najczêœciej
z du¿ych miast. Wœród nastolatków (w wieku 15–19 lat)
a¿ 83% badanych by³o zdania, ¿e cz³onkostwo Polski
w Unii jest czymœ dobrym. Im osoby maj¹ wy¿sze wykszta³cenie, tym wyra¿aj¹ silniejsze poparcie dla integracji europejskiej. Wœród osób z podstawowym wykszta³ceniem tylko 55% respondentów by³o zadowolonych z obecnoœci Polski w UE, z wykszta³ceniem
œrednim i pomaturalnym – 70%, a z wy¿szym – a¿ 79%
badanych.

Rysunek 2. Wp³yw cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej
na sytuacjê ¿yciow¹, sytuacjê kraju i pozycjê Polski
w œwiecie
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Zród³o:
Dane ISP, kwiecieñ 2006.
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Osoby mieszkaj¹ce w województwach dolnoœl¹skim, wielkopolskim i ma³opolskim znacznie czêœciej
dostrzegaj¹ pozytywny wp³yw cz³onkostwa w UE na
ich sytuacjê osobist¹, ni¿ osoby pochodz¹ce z regionów
wschodnich, pó³nocnych i centralnych. Dla przyk³adu,
co pi¹ty mieszkaniec Dolnego Œl¹ska jest przekonany
o zmianie na lepsze w³asnego ¿ycia (20%), podczas gdy
w regionie pomorskim uwa¿a tak prawie co dziesi¹ty
badany (11%).
Istnieje œcis³y zwi¹zek miêdzy wiekiem respondentów a wyra¿an¹ opini¹, ¿e wejœcie Polski do Unii zmieni³o na lepsze ich sytuacjê ¿yciow¹. Pozytywny wp³yw
Unii dostrzegaj¹ g³ównie ludzie m³odzi – opiniê tak¹
wyra¿a jedna czwarta nastolatków i dwudziestolatków
oraz oko³o 10% czterdziestolatków i piêædziesiêciolatków (zob. tab. 1).
Tabela 1. Postrzeganie wp³ywu cz³onkostwa Polski w UE
na sytuacjê osobist¹ respondentów w ró¿nych grupach
wiekowych (w %)
Czy Pana(i) zdaniem wejœcie Polski do Unii wp³ynê³o na
Pana(i) ¿ycie?
Zmieni³o Zmieni³o
Trudno
Nie zmieWiek
siê na
siê na
powieni³o siê
lepsze
gorsze
dzieæ
15–19 lat
26
0
74
0
20–29 lat
24
3
72
1
30–39 lat
17
8
74
1
40–49 lat
12
9
78
1
50–59 lat
11
9
79
1
60 lat i wiêcej
5
9
84
2
´
Zród³o:
Dane ISP, kwiecieñ 2006.

Osoby dostrzegaj¹ce pozytywne aspekty cz³onkostwa Polski w UE dla siebie i dla kraju charakteryzuj¹
siê najczêœciej pogl¹dami centroprawicowymi. Najwiêcej osób potwierdzaj¹cych zmianê w³asnej sytuacji ¿yciowej i kraju na lepsz¹ dziêki obecnoœci w Unii mo¿na
znaleŸæ w elektoracie PO (odpowiednio 21% i 61%), natomiast dostrzegaj¹cych poprawê pozycji Polski
w œwiecie – w elektoracie Prawa i Sprawiedliwoœci (PiS)
– 64%.

Cele polskiego rz¹du
w Unii Europejskiej
Zniesienie ograniczeñ w podejmowaniu pracy
i œwiadczeniu us³ug na terenie ca³ej UE (56%), a tak¿e
wspieranie rozwoju ubo¿szych krajów UE (34%), to za-
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dania najczêœciej podawane jako priorytet dla polskiego
rz¹du na forum unijnym (zob. tab. 2). Oprócz powy¿szych zadañ, podkreœlaj¹cych œcis³y interes Polski
wzglêdem Unii, respondenci wskazywali tak¿e inne
wyzwania, mog¹ce byæ po¿yteczne dla szerszej liczby
pañstw cz³onkowskich: rozwój badañ naukowych
(24%), bezpieczeñstwo energetyczne (24%), wzmocnienie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa
(24%).
Tabela 2. Obszary szczególnej aktywnoœci polskiego rz¹du
na forum UE
W których sprawach polski rz¹d powinien
byæ szczególnie aktywny na forum
Unii Europejskiej?*

w%

Zniesienie ograniczeñ w podejmowaniu
pracy i œwiadczeniu us³ug na terenie ca³ej
Unii Europejskiej

56

Wspieranie rozwoju ubo¿szych krajów
Unii Europejskiej

34

Rozwój badañ naukowych i nowoczesnych
technologii

24

Bezpieczeñstwo energetyczne w Europie

24

Wzmocnienie wspólnej unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa

24

Wspieranie praw cz³owieka i demokracji
w krajach s¹siaduj¹cych z Uni¹ Europejsk¹, na
przyk³ad na Bia³orusi

19

Popieranie wartoœci chrzeœcijañskich

11

Stworzenie silnych instytucji Unii Europejskiej

10

Dalsze rozszerzenie Unii Europejskiej o nowe
kraje

8

Coœ innego

2

Trudno powiedzieæ

8

* Badani mogli wskazaæ nie wiêcej ni¿ trzy odpowiedzi.
´
Zród³o:
Dane ISP, kwiecieñ 2006.

Osoby najbardziej zainteresowane zniesieniem ograniczeñ w podejmowaniu pracy i œwiadczeniu us³ug na
terenie ca³ej UE pochodz¹ g³ównie z miejscowoœci
licz¹cych do 20 tysiêcy mieszkañców (62%), czêsto z regionu ma³opolskiego (64%) i wielkopolskiego (60%). S¹
to przewa¿nie pracownicy administracji i us³ug (74%).
Charakteryzuj¹ siê czêœciej pogl¹dami lewicowymi
(67%) i centrolewicowymi (64%) ni¿ centroprawicowymi (58%) i prawicowymi (52%).
Ich otwartoœæ i pozytywne postrzeganie Unii mo¿e
byæ zwi¹zane z lokowanymi tam nadziejami na zdobycie sta³ej i lepszej pracy. Osoby te opowiadaj¹ siê za
œcis³¹ integracj¹ z UE, s¹ zdecydowane pójœæ na kompromis i ju¿ teraz dostrzegaj¹ pozytywne aspekty obecnoœci Polski w UE, g³ównie ze wzglêdu na niepewn¹ sytuacjê na rynku pracy, jaka istnieje w Polsce. Dla nich
Unia Europejska jest pewnego rodzaju szans¹ na stabil-

ne i normalne ¿ycie, na kszta³t spo³eczeñstw zachodnioeuropejskich.
Mimo powszechnej opinii, ¿e cz³onkostwo w Unii
Europejskiej umocni³o pozycjê Polski w œwiecie, Polacy
nie do koñca wierz¹, ¿e sama obecnoœæ w Unii zapewni
pomyœlnoœæ i rozwój kraju. Zdaj¹ siê podchodziæ do tej
kwestii z du¿¹ doz¹ pragmatyzmu, traktuj¹c Uniê Europejsk¹ jako pewnego rodzaju szansê, czy te¿ pole walki
interesów, gdzie nie ma miejsca na sentymenty i gdzie
nale¿y zdecydowanie walczyæ o osi¹gniêcie jak najwiêkszych w³asnych korzyœci. Ponad po³owa Polaków
(60%) zgodzi³a siê z opini¹, by Polska w swoich stosunkach z Uni¹ Europejsk¹ oraz z jej poszczególnymi pañstwami cz³onkowskimi nastawi³a siê na zdecydowan¹
obronê w³asnych interesów, podczas gdy tylko jedna
trzecia (34%) by³a zdania, ¿e kraj nasz powinien byæ nastawiony na osi¹ganie kompromisów.
W odczuciu Polaków kompromis jest o wiele bardziej po¿¹dany ni¿ walka i twarda obrona w³asnego
interesu w odniesieniu do konkretnego kraju. Przy
okazji badania spo³ecznej percepcji obecnych stosunków polsko-niemieckich, wiêkszoœæ Polaków uwa¿a³a,
¿e z Niemcami nale¿a³oby przede wszystkim
wspó³pracowaæ i iœæ na kompromis (72%) ni¿ zdecydowanie broniæ w³asnych interesów (20%)2. Odwrotne
zjawisko zaobserwowane przy okazji pytania o Uniê
Europejsk¹ nasuwa przypuszczenie, ¿e Unia nadal nie
jest postrzegana przez Polaków jako „wspólny dom”,
ale raczej jako „worek z pieniêdzmi” i wielkimi mo¿liwoœciami, które ka¿dy kraj próbuje wykorzystaæ dla
siebie. Mo¿e to te¿ oznaczaæ, ¿e Unia jest odbierana
w kategoriach bezosobowej instytucji, któr¹ mo¿na do
woli wykorzystywaæ, bez ponoszenia konsekwencji.
Wobec konkretnych pañstw, z którymi przychodzi
nam wspó³pracowaæ, Polacy zdaj¹ siê mieæ stosunek
bardziej osobowy, uwzglêdniaj¹cy ich punkt widzenia
i ich interesy.
Na wspó³pracê i osi¹ganie kompromisu w Unii Europejskiej zdecydowane s¹ g³ównie osoby m³ode,
maj¹ce kilkanaœcie lat (49%) i osoby dwudziestoletnie
(39%), osoby z wy¿szym wykszta³ceniem (42%), osoby
interesuj¹ce siê polityk¹ (40%) oraz charakteryzuj¹ce siê
przekonaniami lewicowymi i centrolewicowymi (odpowiednio 45% i 47%), a tak¿e, co jest zaskakuj¹ce, osoby
zamieszkuj¹ce miasta, których liczba nie przekracza
20 tysiêcy mieszkañców (44%). Podejœcie koncyliacyjne
jest charakterystyczne dla elektoratu SLD (57%) i PO
(44%), podczas gdy postulat obrony w³asnych interesów jest wyra¿any najczêœciej wœród g³osuj¹cych na
LPR (88%) i Samoobronê (87%).
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Ocena stanu
Unii Europejskiej
Polacy wykazuj¹ doœæ du¿e zainteresowanie sprawami europejskimi. Tylko 17% spo³eczeñstwa nie ma
opinii na temat kondycji, w jakiej znajduje siê obecnie
Unia Europejska. Jednak opinie na temat stanu Unii s¹
podzielone: zbli¿ona liczba ankietowanych uwa¿a, ¿e
Unia dzia³a prawid³owo (39%) jak i ¿e prze¿ywa powa¿ne trudnoœci (44%). Brak przewagi jednoznacznej opinii
na ten temat jest spowodowany prawdopodobnie doœæ
krótk¹ obecnoœci¹ Polski w strukturach unijnych. Polacy nie maj¹ skali porównawczej i nie wiedz¹, czy stan,
w jakim znajduje siê Unia Europejska jest normalnym jej
stanem, który pojawia³ siê ju¿ wielokrotnie
w przesz³oœci, czy te¿ Unia nigdy wczeœniej nie znajdowa³a siê w tak g³êbokim kryzysie. Jednoczeœnie ocena
kondycji Unii Europejskiej jest równie¿ zró¿nicowana
w europejskich krêgach opiniotwórczych.
Rysunek 3. Ocena obecnego stanu Unii Europejskiej
KTÓRY Z POGL¥DÓW NA TEMAT UNII EUROPEJSKIEJ JEST PANU(I) BLI¯SZY:
17%

39%

44%
Unia Europejska dzia³a prawid³owo
Unia Europejska prze¿ywa powa¿ne trudnoœci

nie wiem

´
Zród³o:
Dane ISP, kwiecieñ 2006.

Przekonanie o powa¿nych trudnoœciach wystêpuj¹cych w Unii daje siê raczej zauwa¿yæ wœród osób,
dla których cz³onkostwo Polski w jej strukturach jest
czymœ niekorzystnym (69%). Kryzysowy stan Unii dostrzega równie¿ wiêkszoœæ osób o pogl¹dach prawicowych i centroprawicowych (52% i 58%), chocia¿ wœród
dwóch najliczniejszych elektoratów Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwoœci opinie na temat kondycji Unii Europejskiej rozk³adaj¹ siê jednakowo (miêdzy 43% a 45%).
Przekonania o dobrej kondycji b¹dŸ problemach wystêpuj¹cych w Unii nie ró¿nicuje miejsce zamieszkania
czy wykszta³cenie osób. Istnieje natomiast silny
zwi¹zek miêdzy stopniem zainteresowania polityk¹
a przekonaniem o istniej¹cych trudnoœciach w Unii. Im
wiêksze zainteresowanie tym, co dzieje siê w polityce,

Zob. Mateusz Fa³kowski, Razem w Unii. Niemcy w oczach Polaków, Raport ISP, kwiecieñ 2006 (www.isp.org.pl).
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tym czêstsze odpowiedzi, ¿e Unia Europejska prze¿ywa
powa¿ne trudnoœci.
Do najwa¿niejszych problemów, z jakimi musi zmagaæ siê Unia Europejska, Polacy zaliczali zbyt du¿y poziom biurokracji (47%) oraz egoizm pañstw cz³onkowskich (42%). Zwracali równie¿ uwagê na s³aby wzrost
gospodarczy (21%) oraz na problemy zwi¹zane z przyjêciem Traktatu Konstytucyjnego (16%).
Tabela 3. Najwiêksze problemy Unii Europejskiej
Co, Pana(i) zdaniem, jest obecnie najwiêkszym
problemem Unii Europejskiej?*

w%

Zbyt du¿o biurokracji

47

Egoizm pañstw cz³onkowskich

42

S³aby wzrost gospodarczy

21

Problemy z przyjêciem Traktatu Konstytucyjnego

16

Zbyt du¿a liczba pañstw cz³onkowskich

7

Trudno powiedzieæ

10

* Badani mogli wskazaæ nie wiêcej ni¿ dwie odpowiedzi.
´
Zród³o:
Dane ISP, kwiecieñ 2006.

Niew¹tpliwie, ró¿ne grupy spo³eczne rozumia³y co
innego, wskazuj¹c na egoizm pañstw cz³onkowskich
jako na g³ówny problem Unii Europejskiej. Jedni mieli
na uwadze chêæ wykorzystania krajów biedniejszych
przez kraje bogatsze, inni byli œwiadomi niebezpieczeñstwa rosn¹cego egoizmu narodowego we wszystkich
pañstwach cz³onkowskich. Osób upatruj¹cych problem
w egoizmie pañstw cz³onkowskich najwiêcej mo¿na
znaleŸæ wœród mieszkañców du¿ych miast (51%),
w grupie osób posiadaj¹cych wy¿sze wykszta³cenie
(46%), wœród osób zainteresowanych polityk¹ (44%),
a tak¿e wœród tych, którzy negatywnie oceniaj¹ cz³onkostwo Polski w UE (52%). Tak¿e wielu bezrobotnych
(49%), rolników (48%) oraz uczniów i studentów (47%)
zwraca uwagê na egoizm pañstw cz³onkowskich.
Wœród osób wskazuj¹cych egoizm pañstw cz³onkowskich jako g³ówny problem Unii, wielu oczekuje od polskiego rz¹du aktywnoœci na forum Unii w celu wspierania rozwoju ubo¿szych pañstw UE (40%).
Na unijn¹ biurokracjê narzekaj¹ natomiast osoby
w œrednim wieku (56%), robotnicy (54%), renciœci (59%)
oraz osoby Ÿle oceniaj¹ce w³asn¹ sytuacjê materialn¹
(57%). Nie dziwi wiêc fakt, ¿e jest ich wielu wœród elektoratu Samoobrony (63%). Wœród osób wskazuj¹cych
biurokracjê jako g³ówny problem Unii, wielu oczekuje
od polskiego rz¹du aktywnoœci w celu zniesienia ograniczeñ w podejmowaniu pracy i œwiadczeniu us³ug na

terenie UE (59%). W biurokracji upatruj¹ g³ówny problem Unii tak¿e osoby z wy¿szym wykszta³ceniem
(50%) oraz osoby zainteresowane polityk¹ (52%).
S³aby wzrost gospodarczy dostrzegaj¹ g³ównie osoby trzydziestoletnie (24%), prywatni przedsiêbiorcy
(30%) oraz osoby przejawiaj¹ce zainteresowanie polityk¹ (25%). Osoby zwracaj¹ce uwagê na problemy
z przyjêciem Traktatu Konstytucyjnego odznaczaj¹ siê
g³ównie m³odym wiekiem (19%), wy¿szym wykszta³ceniem (25%) oraz wysokim poziomem zainteresowania
polityk¹ (23%). Wielu z nich opowiada siê tak¿e za
zwiêkszeniem aktywnoœci polskiego rz¹du w celu
wzmocnienia wspólnej unijnej polityki zagranicznej
i bezpieczeñstwa (28%) oraz zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego w Europie (36%).

Ocena instytucji unijnych
oraz poparcie dla œciœlejszej
integracji
Z licznych badañ przeprowadzonych w ostatnich kilku latach wynika, ¿e – inaczej ni¿ mieszkañcy innych
pañstw cz³onkowskich – Polacy bardziej ufaj¹ instytucjom unijnym ni¿ w³asnemu rz¹dowi3. Tak¿e ocena wybranych aspektów funkcjonowania tych instytucji wypada zdecydowanie na korzyœæ instytucji unijnych. Jednoczeœnie wyraŸnie widaæ pewne pogorszenie siê oceny
instytucji UE w porównaniu z okresem przedakcesyjnym. W porównaniu z 2003 rokiem, obecnie Polacy czêœciej widz¹ instytucje unijne jako struktury zbiurokratyzowane (zob. tak¿e tab. 3) lub dzia³aj¹ce w interesie
w³adzy i urzêdników. Mo¿na s¹dziæ, ¿e na tak¹ zmianê
wizerunku wp³ynê³o doœwiadczenie zwi¹zane z ubieganiem siê o unijne dotacje oraz zwi¹zane z tym formalne wymogi i procedury, za których uci¹¿liwoœæ czêœæ
odpowiedzialnoœci ponosi polska administracja.
Mimo wiêkszego krytycyzmu wobec sposobu funkcjonowania unijnych instytucji, zaobserwowanego na
przestrzeni ostatnich trzech lat, oceny wystawiane
przez Polaków instytucjom unijnym s¹ w wiêkszoœci
pozytywne i nadal o wiele lepsze ni¿ oceny dzia³alnoœci
instytucji krajowych (zob. tab. 4). Te ostatnie, Polacy
oceniali pod koniec zesz³ego roku jako na ogó³ skorumpowane, niesprawne i zajmuj¹ce siê nieistotnymi
sprawami.

3
Por. Krzysztof Pankowski, Parlament Europejski oraz polskie i unijne instytucje w opinii Polaków, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa 2003; Beata Roguska, Pogorszenie siê opinii o funkcjonowaniu instytucji unijnych, CBOS, Komunikat z badañ, Warszawa,
listopad 2005; „Reader’s Digest” Trusted Brands 2006, Attitude towards the European Union (www.rdtrustedbrands.com).
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Tabela 4. Ocena dzia³alnoœci instytucji UE
i instytucji krajowych
Obecne
Instytucje
instytucje
Unii
pañstwowe
Europejskiej
w Polsce

Czy Pana(i) zdaniem:

III '03 IX '05 III '03 IX '05
– dbaj¹ przede wszystkim o interesy zwyk³ych obywateli

39

30

4

7

– dbaj¹ przede wszystkim o interesy rz¹dz¹cych i urzêdników

32

44

89

83

29

26

7

10

– dzia³aj¹ sprawnie

Trudno powiedzieæ

50

45

7

8

– nie dzia³aj¹ sprawnie

15

23

80

78

35

32

13

14

– dzia³aj¹ na ogó³ uczciwie

51

43

8

8

– s¹ raczej skorumpowane

18

28

78

78

Trudno powiedzieæ

31

29

14

14

– na ogó³ zajmuj¹ siê sprawami
wa¿nymi

66

52

17

17

– na ogó³ zajmuj¹ siê sprawami
ma³o istotnymi

10

22

65

65

Trudno powiedzieæ

24

26

18

18

Trudno powiedzieæ

´
Zród³o:
Dane ISP, marzec 2003; dane CBOS i ISP, wrzesieñ 2005.

Zaufanie i ogólnie dobry wizerunek instytucji europejskich sprawiaj¹, ¿e Polacy nie obawiaj¹ siê œciœlejszej
wspó³pracy pañstw cz³onkowskich w ramach UE
i w znacznej wiêkszoœci j¹ popieraj¹ (69%). Tylko 15%
badanych opowiedzia³o siê za luŸniejsz¹ wspó³prac¹
z Uni¹, a 8% za stworzeniem œcis³ej grupy kilku pañstw
integruj¹cych siê w ramach UE szybciej od pozosta³ych
(zob. rys. 4).
Rysunek 4. Po¿¹dane kierunki rozwoju Unii Europejskiej
W JAKIM KIERUNKU, DO CZEGO POWINNA D¥¯YÆ,
PANA(I) ZDANIEM, UNIA EUROPEJSKA?
15%

8%
69%

8%

do zacieœnienia wspó³pracy wszystkich pañstw
do sytuacji, gdy czêœæ pañstw œciœle wspó³pracuje ze sob¹,
a czêœæ tylko luŸno
do luŸniejszej wspó³pracy miêdzy pañstwami
trudno powiedzieæ
´
Zród³o:
Dane ISP, kwiecieñ 2006.

Wydaje siê, ¿e Polacy wyraŸnie dostrzegaj¹ Ÿród³o
i szansê rozwoju Polski w pog³êbionej integracji europejskiej. S¹ te¿ przeciwni pojawiaj¹cym siê w niektórych

pañstwach Unii pomys³om stworzenia tzw. œcis³ego
j¹dra (hard core) kilku pañstw cz³onkowskich decyduj¹cych siê na œciœlejsz¹ integracjê i narzucaj¹cych ogólny
trend pozosta³ym cz³onkom Unii Europejskiej.
Udzia³ Polaków pozytywnie wypowiadaj¹cych siê
na temat zacieœnienia wspó³pracy wszystkich pañstw
cz³onkowskich wzrasta wraz z zainteresowaniem polityk¹: od 67% wœród osób, które wcale siê nie interesuj¹
sprawami ¿ycia publicznego do 74% bardzo ni¹ zainteresowanych. Dotyczy to tak¿e osób pozytywnie oceniaj¹cych fakt cz³onkostwa Polski w UE. Prawie trzy
czwarte takich osób (74%) jest za zacieœnieniem
wspó³pracy, podczas gdy wœród osób negatywnie oceniaj¹cych wejœcie Polski do Unii, tylko po³owa (53%) jest
za g³êbsz¹ integracj¹.
Deklarowana opcja polityczna nie ró¿nicuje w zasadniczy sposób opinii badanych na temat charakteru
wspó³pracy i integracji w ramach UE: bez wzglêdu na
œwiatopogl¹d, wiêkszoœæ Polaków i tak jest za œcis³¹
wspó³prac¹ wszystkich pañstw w ramach Unii Europejskiej. Podobny procent ankietowanych o pogl¹dach lewicowych (75%) i centrolewicowych (68%) jest za œciœlejsz¹ integracj¹, tak jak i o pogl¹dach prawicowych
(73%) i centroprawicowych (63%). Za zacieœnieniem
wspó³pracy s¹ g³ównie cz³onkowie elektoratu SLD
(79%), PO (77%), Samoobrony (73%), rzadziej cz³onkowie PiS (63%).
Do relatywnie najwiêkszych zwolenników pog³êbionej wspó³pracy i integracji pañstw cz³onkowskich nale¿¹ pracownicy administracji i us³ug (81%) oraz, co ciekawe, mieszkañcy miejscowoœci licz¹cych do 20 tysiêcy
mieszkañców (79%). Jest ich wielu nie tylko wœród tych,
którzy wskazywali na potrzebê zaanga¿owania we
wzmocnienie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa oraz w zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego w Europie (po 77%), lecz tak¿e wœród osób
postuluj¹cych zniesienie ograniczeñ w podejmowaniu
pracy na terenie ca³ej Unii Europejskiej (75%).
Polacy maj¹ coraz bardziej ugruntowane opinie na
temat konkretnego kszta³tu mo¿liwej integracji w ramach Unii Europejskiej. Osoby popieraj¹ce œciœlejsz¹
wspó³pracê w wiêkszoœci opowiada³y siê tak¿e za ustanowieniem w przysz³oœci wspólnych dla ca³ej Unii instytucji politycznych. Polacy wyra¿ali siê najprzychylniej o ustanowieniu wspólnego urzêdu ministra spraw
zagranicznych UE (52%), wojska (51%) i wspólnego
rz¹du (49%). Mniej przychylnie opowiadali siê za ustanowieniem urzêdu unijnego prezydenta (33%). Wraz
z doœwiadczeniem obecnoœci w Unii, roœnie poparcie
dla projektu stworzenia urzêdu unijnego ministra
spraw zagranicznych (z 45% do 52%). Jednoczeœnie mo¿na zaobserwowaæ rosn¹c¹ polaryzacjê stanowisk respondentów w kwestii zacieœnienia wspó³pracy w ra-
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mach UE. We wszystkich kategoriach maleje liczba osób
uchylaj¹cych siê od odpowiedzi, a roœnie odsetek przeciwników proponowanych rozwi¹zañ. Jest to zapewne
efekt przybieraj¹cego na sile publicznego dyskursu, niechêtnego wobec pog³êbiania integracji europejskiej.

badania wynika, ¿e Polacy pozytywnie reaguj¹ na has³o
„konstytucja europejska”. Wiêkszoœæ badanych Polaków (68%) uwa¿a, ¿e Unia potrzebuje konstytucji
(rys. 5).

Tabela 5. Poparcie dla wspólnych instytucji politycznych
Unii Europejskiej (w %)

CZY UNII EUROPEJSKIEJ POTRZEBNA JEST KONSTYTUCJA CZY TE¯ NIE?

Czy, Pana(i)
Odpowiedzi wed³ug terminów badañ
zdaniem, w
VII '03 IV '06 VII '03 IV '06 VII '03 IV '06
Unii Europejskiej powinna
Trudno
(powinien/poTak
Nie
powiedzieæ
winno) powstaæ:
– instytucja
pe³ni¹ca funkcjê wspólnego
rz¹du

47

– urz¹d prezydenta

32

33

41

53

26

14

– oddzia³y wojskowe pod
wspólnym dowództwem

52

51

26

37

22

12

– urz¹d ministra prowadz¹cego
wspóln¹ politykê zagraniczn¹

45

52

29

35

26

13

49

29

39

24

12

´
Zród³o:
Dane CBOS, lipiec 2003; dane ISP, kwiecieñ 2006.

Zró¿nicowanie spo³eczne i demograficzne nie odgrywa znacz¹cej roli w prezentowanych opiniach Polaków na temat kszta³tu instytucji politycznych UE. Wydaje siê, ¿e zaobserwowana w przeci¹gu trzech lat krystalizacja i polaryzacja stanowisk na temat przysz³ego
kszta³tu instytucjonalnego Unii Europejskiej stwarza
szansê rozpoczêcia w niedalekiej przysz³oœci w Polsce
ciekawej i ¿ywej debaty dotycz¹cej problematyki
unijnej.

Opinie na temat konstytucji
europejskiej
W polskiej debacie nad Traktatem Konstytucyjnym
mo¿na spotkaæ opiniê, ¿e samo nazwanie nowego Traktatu „konstytucj¹” by³o b³êdem, albowiem sugerowa³o,
¿e Traktat ten stanowi krok do przekszta³cenia siê Unii
Europejskiej w pañstwo federacyjne, podczas gdy
w rzeczywistoœci nowy Traktat nadaje Unii formê
prawn¹ instytucji miêdzynarodowej. Jednak z naszego
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Rysunek 5. Potrzeba konstytucji dla Unii Europejskiej

16%
16%

68%

Tak

Nie

Trudno powiedzieæ

´Zród³o: Dane ISP, kwiecieñ 2006.

Wyra¿ane poparcie spo³eczne dla konstytucji europejskiej jest podyktowane w du¿ej mierze znaczeniem,
jakie polska opinia publiczna nadaje samej idei konstytucji. Konstytucja jest postrzegana przez Polaków jako
coœ wa¿nego, dobrego i nadrzêdnego, co porz¹dkuje
przestrzeñ prawn¹, w której przychodzi ¿yæ obywatelom.
Jednoczeœnie, opinie na temat Traktatu zale¿¹ od stosunku do cz³onkostwa w Unii: trzy czwarte (75%) osób
oceniaj¹cych cz³onkostwo w Unii Europejskiej pozytywnie dostrzega potrzebê uchwalenia europejskiej konstytucji i 40% osób negatywnie oceniaj¹cych skutki wejœcia
Polski do UE.
Do relatywnie najwiêkszych zwolenników unijnej
konstytucji nale¿¹ osoby z wykszta³ceniem œrednim
i pomaturalnym (77%), w wieku 50–59 lat (76%), kierownicy i specjaliœci (78%), pracownicy administracji i us³ug
(74%), uczniowie i studenci (76%), a tak¿e osoby pochodz¹ce z miasteczek licz¹cych do 20 tysiêcy mieszkañców (81%). Zwolennicy stworzenia konstytucji dla Unii
Europejskiej znajduj¹ siê wœród elektoratów wiêkszoœci
partii politycznych: PO (77%), Samoobrony (76%), SLD
(75%), PiS (73%) oraz zarówno wœród osób okreœlaj¹cych swój œwiatopogl¹d jako lewicowy (75%), jak
i prawicowy (71%).
Polacy nie tylko popieraj¹ ideê eurokonstytucji, lecz
tak¿e w wiêkszoœci s³yszeli o istnieniu Traktatu Konstytucyjnego (71%). Jednoczeœnie niewiele osób ocenia
swoj¹ znajomoœæ Traktatu Konstytucyjnego jako dobr¹
(15%), podczas gdy ponad po³owa badanych (56%)
przyznaje siê do braku o nim podstawowych informacji,
a prawie jedna trzecia (29%) nic nie s³ysza³a na ten temat
(zob. rys. 6).
Wœród osób, które nic nie s³ysza³y o Traktacie Konstytucyjnym lub nie orientuj¹ siê, co to za projekt, ponad
po³owa (56%) chcia³aby uzyskaæ wiêcej informacji na ten
temat. Odsetek Polaków wyra¿aj¹cych tak¹ chêæ wzrasta

Rysunek 6. Stan wiedzy na temat Traktatu Konstytucyjnego
CZY S£YSZA£(A) PAN(I) O TRAKTACIE
KONSTYTUCYJNYM UNII EUROPEJSKIEJ?
15%

29%

56%
Tak, wiem wiele na ten temat
Tak, ale nie orientujê siê co to za projekt
Nic nie s³ysza³em na ten temat
´
Zród³o:
Dane ISP, kwiecieñ 2006.

wraz z lepszym wykszta³ceniem: potrzebê dowiedzenia
siê czegoœ wiêcej o tym Traktacie Konstytucyjnym deklaruje 43% osób z wykszta³ceniem podstawowym, 52% ankietowanych posiadaj¹cych wykszta³cenie zasadnicze
zawodowe, 63% badanych z wykszta³ceniem œrednim
i 77% absolwentów wy¿szych uczelni. Relatywnie du¿o
osób pragn¹cych poszerzyæ swoj¹ wiedzê na ten temat
znajduje siê wœród: pracowników administracji i us³ug
(75%), kierowników i specjalistów (74%), mieszkañców
regionów wschodnich (64%) oraz z miast licz¹cych do
20 tysiêcy mieszkañców (60%).
Posiadanie wiedzy na temat konkretnego projektu
konstytucji europejskiej – Traktatu Konstytucyjnego –
wp³ywa dodatnio na przekonanie o potrzebie stworzenia ustawy zasadniczej dla Unii Europejskiej (zob.
tab. 6). Jednak tak¿e i osoby, które nie s³ysza³y o Traktacie Konstytucyjnym w wiêkszoœci s¹dz¹, ¿e Unii jest potrzebna wspólna konstytucja.
Tabela 6. Poparcie dla eurokonstytucji wed³ug stanu wiedzy
o Traktacie Konstytucyjnym
Czy Unii Europejskiej potrzebna jest konstytucja czy te¿
nie? (dane w %)

Czy
s³ysza³(a)
Pan(i) o Traktacie Konstytucyjnym
Unii Europejskiej?

Tak

Nie

Trudno
powiedzieæ

Tak, wiem wiele na
ten temat

78

19

3

Tak, ale nie orientujê
siê, co to za projekt

72

16

12

Nic nie s³ysza³em na
ten temat

55

16

29

´
Zród³o:
Dane ISP, kwiecieñ 2006.

Unijny kryzys konstytucyjny wywo³any wiosn¹
2005 roku przegranymi referendami we Francji i Holandii przerodzi³ siê w prawie roczny okres stagnacji i nie-

podjêcia w Polsce szerokiej debaty publicznej na temat
przysz³oœci Unii Europejskiej i roli Polski w jej rozwoju.
Mimo ponownie podjêtej w Europie debaty o Traktacie
Konstytucyjnym, polscy politycy niechêtnie podejmuj¹
ten temat. Polacy nie maj¹ bowiem silnie ugruntowanej
opinii, jak nale¿a³oby post¹piæ w sytuacji odrzucenia
Traktatu Konstytucyjnego przez spo³eczeñstwa tych
dwóch krajów: d¹¿yæ do uchwalenia obecnego Traktatu, czy te¿ napisaæ now¹ konstytucjê (zob. tab. 7). Jedynie 13% badanych sugerowa³o jednak zaprzestanie zajmowania siê eurokonstytucj¹. Wœród proponowanych
rozwi¹zañ wyjœcia z obecnej sytuacji najwiêcej osób wybra³o rozwi¹zanie polegaj¹ce na napisaniu takiego traktatu od nowa (44%). Drugim pod wzglêdem popularnoœci rozwi¹zaniem by³o d¹¿enie do przyjêcia obecnego
dokumentu w krajach, które go jeszcze nie ratyfikowa³y (22%). Z takiego rozk³adu odpowiedzi nie wynika
jednak, w jakim stopniu ta nowa konstytucja mia³aby
uwzglêdniaæ rozwi¹zania uzgodnione i zapisane w Traktacie Konstytucyjnym. Brak pog³êbionej debaty publicznej na ten temat wydaje siê obecnie uniemo¿liwiaæ
dok³adniejsze okreœlenie spo³ecznych preferencji w tej
kwestii. Wiemy jedynie, ¿e Polacy sprzyjaj¹ takim rozwi¹zaniom, które zacieœniaj¹ wspó³pracê pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej (rys. 4).
Tabela 7. Przysz³oœæ konstytucji europejskiej
Traktat Konstytucyjny wejdzie w ¿ycie po przyjêciu go przez wszystkie 25 pañstw cz³onkowskich
UE. Do tej pory Traktat przyjê³o 14 pañstw UE.
Rok temu w ogólnonarodowym referendum odrzuci³y go Francja i Holandia. Co powinno siê w
takiej sytuacji zrobiæ:

w%

– d¹¿yæ do przyjêcia obecnego Traktatu w tych
krajach, które go jeszcze nie przyjê³y

22

– napisaæ nowy Traktat Konstytucyjny

44

– przestaæ zajmowaæ siê konstytucj¹ europejsk¹

13

Trudno powiedzieæ

21

´
Zród³o:
Dane ISP, kwiecieñ 2006.

Relatywnie najwiêkszy procent zwolenników napisania nowej konstytucji mo¿na znaleŸæ wœród osób
o pogl¹dach centroprawicowych (54%) i centrolewicowych (51%), wœród prywatnych przedsiêbiorców (59%),
a tak¿e, paradoksalnie, wœród elektoratu SLD (57%). Liderzy tej partii, w odró¿nieniu od polityków PiS-u, opowiadali siê raczej za przyjêciem obecnego Traktatu Konstytucyjnego ni¿ za rozpoczêciem prac nad nowym tekstem. Mo¿na zatem mniemaæ, ¿e poparcie dla nowej konstytucji stanowi wyraz pragmatyzmu badanych (nie
uda³o siê z t¹ konstytucj¹, spróbujmy zatem od nowa),
ni¿ oceny szans wejœcia w ¿ycie obecnego Traktatu.
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Mimo ju¿ prawie rocznego „zamro¿enia” procesu
ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego, ocena Polaków
dotycz¹ca tego dokumentu poprawia siê. W badaniu
przeprowadzonym w lipcu 2005 roku ponad po³owa respondentów (51%) stwierdzi³a, ¿e Traktat Konstytucyjny jest niezbêdny dla usprawnienia dzia³añ Unii Europejskiej4. Obecnie ju¿ 59% Polaków tak uwa¿a, a odsetek osób przekonanych, ¿e Unia mo¿e siê obejœæ bez Traktatu spad³ z 40% do 28%. Wœród Polaków przewa¿aj¹
pozytywne opinie na temat Traktatu: jest on niezbêdny
dla usprawnienia dzia³añ UE (59%), le¿y w interesie
zwyk³ych mieszkañców UE (49%), porz¹dkuje przepisy
unijne (51%).
Tabela 8. Opinie na temat Traktatu Konstytucyjnego
Przedstawiê Panu(i) kilka przeciwstawnych opinii na temat
Traktatu Konstytucyjnego z proœb¹ o opiniê, która z nich
i w jakim stopniu jest Panu(i) bli¿sza. OdpowiedŸ 1 oznacza, ¿e bli¿sza jest Panu(i) opinia umieszczona po lewej
stronie, a odpowiedŸ 4, ¿e zgadza siê Pan(i) z opini¹ po
prawej stronie.
Jest niepotrzebny,
UE mo¿e siê bez
niego obejœæ

1

2

3

4

13

15

28

Jest niezbêdny dla
31 usprawnienia
dzia³ania UE

28
Wzmacnia unijn¹
biurokracjê

17

59
19

36
Mno¿y zbêdne
przepisy

15

Jest w interesie
22 zwyk³ych mieszkañców UE

27
49

18

33

24

27
51

Porz¹dkuje przepisy
unijne

Pozytywne opinie o Traktacie Konstytucyjnym przewa¿aj¹ u osób posiadaj¹cych du¿¹ wiedzê na jego temat, lepiej oceniaj¹cych obecny stan Unii Europejskiej
oraz opowiadaj¹cych siê za œciœlejsz¹ integracj¹ wszystkich pañstw cz³onkowskich.

*

*

*

Pozytywne nastawienie Polaków do obecnoœci naszego kraju w Unii Europejskiej przek³ada siê na coraz
wiêksz¹ otwartoœæ i chêæ œciœlejszej integracji. Dotyczy
to wiêkszoœci grup spo³ecznych, bez wzglêdu na wykszta³cenie i miejsce zamieszkania. Jednym z g³ównych
czynników t³umacz¹cych taki stan rzeczy jest
pog³êbiaj¹ca siê nieufnoœæ do polskich instytucji pañstwowych, a tak¿e obawy wobec niepewnej sytuacji na
polskim rynku pracy i upatrywanie szansy na pozytywny wp³yw integracji w jej unormowaniu.
Polacy popieraj¹ ideê unijnej konstytucji i powo³anie
w przysz³oœci wspólnych instytucji unijnych (urz¹d ministra spraw zagranicznych, premiera, wspólna armia),
dostrzegaj¹ potrzebê stworzenia wspólnej konstytucji.
Opinie Polaków na temat Traktatu Konstytucyjnego s¹
nadzwyczaj pozytywne, pomimo braku publicznych
debat na jego temat, i – co za tym idzie – niezbyt wysokim deklarowanym poziomie wiedzy o Traktacie. Wiêkszoœæ Polaków widzi w Traktacie Konstytucyjnym raczej lek na rozwi¹zanie unijnych problemów (biurokracja) ni¿ Ÿród³o problemów lub zagro¿eñ.
Opracowanie: Jaros³aw Æwiek-Karpowicz

´
Zród³o:
Dane ISP, kwiecieñ 2006.

4

Polacy wobec Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, Badanie przeprowadzone przez „Pentor” dla Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej, lipiec 2005.
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