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1. Słownik 

CAPI – wywiad osobisty wspomagany komputerowo 

FE – Fundusze Europejskie 

MFiPR – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

NGO – Organizacja pozarządowa (non-government organization) 

PFE – Portal Funduszy Europejskich 

PIFE – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 

p.p. – punkt procentowy 

T2B – top to boxes – suma wskazań (odpowiedzi) pozytywnych, np.: 

zdecydowanie popieram i raczej popieram. 

TDI – telefonicczny wywiad pogłębiony 

UE – Unia Europejska 
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2. Streszczenie 

Badanie rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach Europejskich zrealizowane w 2020 

roku stanowi trzynastą edycję cyklicznie realizowanego projektu mającego na celu 

określić efekty działań informacyjnych i promocyjnych prowadzących do wzrostu 

poziomu wiedzy o Funduszach Europejskich. 

Niniejsze badanie zostało przeprowadzone przez firmę Danae na zlecenie 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w dniach 17 sierpnia – 20 września 2020 r.. 

Do pozyskania danych wykorzystano metodę CAPI (wywiad osobisty wspomagany 

komputerowo), a reprezentatywnie dobrana ogólnopolska próba wynosiła N=6160 

respondentów. Najistotniejsze ustalenia przedstawiamy poniżej. 

OCENA CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ 

Zdecydowana większość społeczeństwa (¾ respondentów) pozytywnie ocenia 

członkostwo Polski w Unii Europejskiej, choć wskaźnik ten jest nieco niższy niż w 2018 

roku (spadek o 3 p.p.). Dane pokazują, że istnieje korelacja pomiędzy postrzeganiem 

członkostwa Polski w Unii Europejskiej a poziomem wykształcenia – im wyższe 

wykształcenie, tym większy odsetek pozytywnych ocen. 

W przypadku rozmieszczenia terytorialnego, szczególną uwagę zwraca sytuacja 

województw: warmińsko-mazurskiego i małopolskiego, gdzie wskaźnik pozytywnych 

ocen członkostwa Polski w UE wynosi odpowiednio 60%- i 57%- i jest istotnie niższy niż 

w pozostałych 14-tu województwach. 

Korzyści, jakie widzą Polacy w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej to 

przede wszystkim: możliwość pracy za granicą i łatwego przemieszczania się 

pomiędzy krajami (47%), dofinansowanie, dotacje i fundusze unijne (45%), a także 

rozwój gospodarczy (41%). Polacy doceniają również poprawę i rozwój infrastruktury 

(35%), a także wzrost jakości życia (27%), który jest konsekwencją wyżej 

wymienionych zjawisk. Należy dodać również, że niemal połowa Polaków 

negatywnie oceniających członkostwo Polski w UE (49%) wskazuje na wzrost cen 

produktów i kosztów życia. 
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WIZERUNEK I WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

Polacy znają pojęcia takie jak „Fundusze Europejskie” i „Fundusze Unijne” – aż 90% 

osób odpowiedziało, że spotkało się z takimi określeniami. Znajomość i rozumienie 

tych pojęć rośnie wraz z poziomem wykształcenia. Warto dodać, że na podstawie 

deklaracji respondentów ocenili oni swoją wiedzę w tym zakresie na średnio 2,7 

w skali od 1 do 6, dla porównania – średnia w 2018 roku wyniosła 2,84. 

Dobrą informacją jest natomiast to, że wzrasta odsetek osób zainteresowanych 

tematyką Funduszy Europejskich (z 40% w 2018 r. do 42% w 2020 r.). 

Zdecydowana większość Polaków ocenia, że fundusze unijne w Polsce są dobrze 

wykorzystywane (62% vs 9% osób przeciwnego zdania). Jako głównych 

beneficjentów funduszy najczęściej wskazuje się przedsiębiorstwa państwowe i 

prywatne oraz rolników. 

Polacy pozytywnie oceniają wpływ UE na rozwój Polski. W tej edycji badania aż 84% 

Polaków zgodziło się ze stwierdzeniem, że Fundusze Europejskie przyczyniają się do 

rozwoju Polski, choć należy dodać, że zanotowano spadek o 3 p.p. w stosunku do 

roku 2018. Jako najczęściej wskazywane aspekty tego rozwoju wymieniano: 

infrastrukturę drogową, dopłaty dla rolników oraz infrastrukturę edukacyjną. 

Podobne dane możemy zaobserwować we wpływie funduszy na rozwój regionów – 

tu pozytywny związek z nimi widzi 82% badanych (na niekorzyść wyróżnia się jedynie 

województwo warmińsko-mazurskie, gdzie analogiczny wskaźnik wynosi 64%). 

Polacy potwierdzają, że zauważyli poprawę jakości swojego życia dzięki Funduszom 

Europejskim (84%), jednak odnotowano delikatny spadek w tym aspekcie w stosunku 

do 2018 roku (spadek o 3 p.p.). Warto dodać, że wpływ ten jest w miarę 

równomiernie rozproszony po niemal wszystkich grupach społeczno-

demograficznych (na niekorzyść lekko odbiegają takie grupy jak: osoby bezrobotne i 

niepracujące z innych powodów, emeryci i renciści; osoby z wykształceniem 

podstawowym i zawodowym, mieszkańcy miast 500-999 tys. mieszkańców, osoby w 

wieku powyżej 65 lat oraz mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego). 

Zdecydowana większość Polaków (66%) dostrzega wpływ funduszy na zmiany w ich 

najbliższym otoczeniu, co oznacza, że jest to proces, który ma realne pozytywne 

konsekwencje. W tym kontekście respondenci najczęściej wskazują zmiany 
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infrastrukturalne: budowę nowych dróg, kolei; poprawę infrastruktury już istniejącej 

oraz budowę nowych obiektów w sferze miejskiej. 

Większość Polaków (58%;63% w 2018 r.) uważa, że osobiście korzysta z FE lub ze zmian, 

jakie dzięki nim zachodzą, głównie poprzez nową/zmodernizowaną infrastrukturę 

drogową i większy dostęp do obiektów użyteczności publicznej. O wiele mniej osób 

w porównaniu z 2018 rokiem zadeklarowało, że w ich najbliższym otoczeniu są osoby, 

które korzystały z FE (2018 r.: 46%, 2020 r.: 37%). 

WIZERUNEK I ZNAJOMOŚĆ PROCESÓW ORAZ MECHANIZMÓW UBIEGANIA SIĘ O 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 

Poziom wiedzy Polaków na temat podmiotów i grup osób, które mogą ubiegać się 

o dotację z Funduszy Europejskich jest na dobrym poziomie – tylko 6% nie potrafiło 

wskazać żadnej grupy, natomiast 60% osób potrafiło wymienić co najmniej trzy grupy 

potencjalnych beneficjentów (z pominięciem rolników). Niższa jest w tym aspekcie 

świadomość, do jakich instytucji takie wnioski można złożyć: najczęściej wskazywano 

urzędy gminy/miast (45%), które nie posiadają takich kompetencji w wyznaczonych 

im zadaniach, dodatkowo należy dodać, że 23% osób nie potrafiło wymienić żadnej 

takiej instytucji.  

Odsetek osób przekonanych o równości szans w pozyskiwaniu dofinansowania z 

Funduszy Europejskich wzrósł w stosunku do poprzednich edycji badania i wynosi 

obecnie 42%. Polakom trudno jest jednak odpowiedzieć na pytanie o to, czy proces 

pozyskiwania środków unijnych jest trudny czy łatwy – aż 40% badanych 

odpowiedziało „różnie – raz łatwo, raz trudno”, a kolejne 20% „nie wiem, trudno 

powiedzieć”. 

Niemal połowa Polaków (48%) zdaje sobie sprawę, że może ubiegać się o środki 

z UE. Próbę taką do tej pory podjęło według deklaracji 9% badanych. ¾ z nich 

ocenia ten proces pozytywnie. Cztery najczęstsze typy składanych wniosków 

dotyczyły: dotacji dla rolników, środków przeznaczonych na szkolenia i edukację, 

dofinansowania nowych firm oraz wsparcia już istniejących. 

Co dziesiąty respondent (10%) zadeklarował chęć ubiegania się o środki unijne 

w przyszłości. Spośród tych, którzy mieli odmienne zdanie, najczęściej wskazywaną 
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przyczyną był brak potrzeb, brak zainteresowania takim wsparciem. Natomiast 

drugą najczęściej wskazywaną przyczyną był wiek.  

ZNAJOMOŚĆ NARZĘDZI KOMUNIKACYJNYCH STOSOWANYCH W DZIAŁANIACH 

PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

Zdecydowana większość Polaków (59%) potwierdza, że widziała logo Funduszy 

Europejskich, z czego najczęściej miała okazję spotkać się z nim na tablicach 

informacyjnych lub/i w telewizji. 

Odsetek osób, które nie słyszały o Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich 

nie zmieniła się – w tym roku tak samo jak w roku 2018 grupa ta wynosi 50% 

badanych. Największą popularnością Punkty cieszą się w województwie warmińsko-

mazurskim.  

W porównaniu z 2018 r. zmniejszyła się grupa osób, które nie słyszały o Portalu 

Funduszy Europejskich i wynosi ona obecnie 49%. Osoby, które korzystają ze strony 

internetowej FE to istotnie częściej w wieku 25-44 lata (10%+), które posiadają 

wykształcenie średnie (8%+) lub wyższe (11%+). Z Portalu najczęściej korzystają rolnicy 

(36%+), obok właścicieli przedsiębiorstw i osób prowadzących własną działalność 

gospodarczą (33%+) . 

OBECNE I PREFEROWANE ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH 

Większość respondentów nie miała styczności z jakąkolwiek informacją (reklamą, 

programem, artykułem) o Funduszach Europejskich (74%, w 2018 r. było to 78%). 17% 

Polaków, którzy się z przekazem zetknęli, najczęściej wskazuje na telewizję (55%) jako 

podstawowe medium, a w dalszej kolejności na Internet (19%). Również ostatni 

zapamiętany komunikat prezentowany był najczęściej w tych dwóch źródłach 

informacji.  

Reklama to najczęstsza zapamiętywana forma przekazu na temat Funduszy 

Europejskich (64%). Rzadziej wskazywane są artykuły o tej tematyce (30%), czy 

wiadomości w serwisach informacyjnych (16%). Sama treść kojarzonego komunikatu 

dotyczy najczęściej inwestycji infrastrukturalnych finansowanych ze środków UE (13%) 

oraz budżetu przeznaczonego na pomoc finansową w czasie COVID19 (6%), 

aczkolwiek 27% w ogóle nie potrafi przypomnieć sobie tematu przekazu. 
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Respondenci są zgodni, że prezentowany komunikat przedstawiał Fundusze 

Europejskie w pozytywnym świetle (84%), a u 42% efektem zetknięcia z komunikatem 

był wzrost zainteresowania tą tematyką. Większość badanych deklaruje jednak, że z 

przekazem informacyjnym spotyka się rzadko (61%). Co dziesiąty wskazuje na częsty i 

bardzo częsty kontakt z analizowanymi treściami (10%), a sam komunikat oceniany 

jest przez pytanych jako zrozumiały (85%) i wiarygodny (86%).  

Chcąc dowiedzieć się więcej zarówno o Funduszach Europejskich, jak i możliwości 

uzyskania unijnej dotacji, Polacy najchętniej sięgnęliby do Internetu (odpowiednio 

38% i 52%). 44% pytanych uważa, że informacje o Funduszach Europejskich są łatwo 

dostępne. Dotacje cieszą się z kolei większym potencjalnym zainteresowaniem – 

ogólnych informacji o FE nie zamierza szukać 41% pytanych, a niechęć do 

poszukiwania informacji na temat indywidualnego ubiegania się o dotacje deklaruje 

19%. Oprócz Internetu, informacji o możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia, 

badani szukaliby w urzędzie gminy, miasta lub dzielnicy (24%).  

KONSUMPCJA WYBRANYCH RODZAJÓW MEDIÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW POLSKI I 

POSZCZEGÓLNE GRUPY DOCELOWE  

Niemal co trzeci Polak czyta ogólnopolskie dzienniki oraz inne gazety codzienne 

(30%; 36% w 2018 r.). Wśród czytelników największą popularnością cieszą się Gazeta 

Wyborcza (35%; 36% w 2018 r.) i Fakt (35%; 38% w 2018 r.) oraz Super Express (26%; 

25% w 2018 r.). Znacznie częściej wybierają oni formę papierową (75%; 70% w 2018r.). 

Po prasę regionalną lub lokalną sięga 16% osób (24% w 2018 r.), po tygodniki i 

miesięczniki zaś 36% mieszkańców Polski (37% w 2018 r.). Te najchętniej wybierane to 

tytuły kobiece i rozrywkowe (51; 44% w 2018 r.), na dalszych miejscach znalazły się 

Teletydzień (17%; 19 w 2018 r.), Auto Świat (12%; 8% w 2018 r.), Newsweek (11%; 13% w 

2018 r.) i Wprost (10%; 13% w 2018 r.). Również w tym przypadku częściej wybierana 

jest wersja papierowa (79%; 75% w 2018 r.). 

Siedmiu na dziesięciu mieszkańców Polski słucha radia codziennie lub prawie 

codziennie (71%), a najczęściej wybierane stacje to RMF FM (47%), Radio Zet (36%) i 

Eska (22%). Więcej odbiorców ma telewizja, którą codziennie lub prawie codziennie 

ogląda 88% Polaków. Kanały telewizyjne cieszące się największą popularnością to 

TVN (69%), Polsat (68%), TVP 1 (53%) oraz TVP 2 (50%). 
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Użytkownicy Internetu stanowią 76% ankietowanych, przy czym większość Polaków 

korzysta z niego codziennie (66%). Do najczęściej odwiedzanych stron należą: 

wyszukiwarka Google (65%), Facebook (63%), YouTube (53%), Onet (39%), Allegro 

(33%) i WP (33%). Ponad połowa respondentów posiada konto w serwisie 

społecznościowym (53%), z którego w większości korzysta codziennie (86%). 

Zdecydowanie najpopularniejszy jest Facebook, użytkowany przez niemal wszystkich 

pytanych (96%). Natomiast obserwowanie osób posiadających bloga, vloga lub 

konto na portalu społecznościowym jest popularne tylko wśród 11% badanych. 

Najczęściej śledzeni są znajomi oraz konta związane z rozrywką (po 29%).  

3.  Summary 

Research on recognizability and knowledge of European Funds conducted in 2020 

constitutes a thirteenth cyclical edition of a project aiming at determining the effects 

of informative and promotional activities leading to raise awareness of European 

Funds. 

This research commissioned by the Ministry of Funds and Regional Policy was carried 

out by Danae between 17 August and 20 September 2020. Computer Assisted 

Personal Interview (CAPI) method was used to collect data, and the representative 

national sample of N=6160 respondents was involved in the research. Below, we 

present the most important findings. 

EVALUATION OF POLAND’S MEMBERSHIP IN THE EUROPEAN UNION  

Vast majority of the society (¾ of respondents) has positive opinion on Poland’s 

membership in the European Union, even though this indicator is slightly lower than in 

2018 (decrease by 3 p.p.). Data indicate that there is a correlation between how 

Poland’s membership in the European Union is perceived and the level of education 

of the respondents – the higher the level of education, the greater the percentage 

of positive opinions. 

In the case of territorial distribution, particular attention should be drawn to the 

situation in the following Voivodships: Warmińsko-Mazurskie and Małopolskie, where 

the rate of positive opinions on Poland’s EU membership amounts to  60%- and 57%- 

respectively and is considerably lower than in the remaining 14 Voivodships. 
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The advantages recognized by the Poles in connection with Poland joining the 

European Union are mainly: the possibility to work abroad and easy transborder 

movement (47%), funding, EU subsidies and funds (45%), as well as economic growth 

(41%). The Poles also appreciate improvement and development of infrastructure 

(35%), as well as improvement of the quality of life (27%), which is the consequence 

of the aforementioned circumstances.  It should also be added that nearly half of 

the Poles who have negative opinion of Poland’s membership in the EU (49%) 

mentioned increase of prices and costs of living. 

IMAGE AND KNOWLEDGE OF EUROPEAN FUNDS 

Polish respondents are familiar with terms such as “European Funds” and “European 

Union Funds” – as much as 90% of the respondents declared coming across such 

terms. Familiarity with and understanding of these terms increases alongside the level 

of education. It should be noted that as declared by the respondents, they consider 

their knowledge in this area as 2.7 on a scale of 1 to 16. When compared with 2018 – 

the average amounted to 2.84. 

Meanwhile, a good information is that the percentage of those interested in the 

subject-matter of European Funds increases (from 40% in 2018 to 42% in 2020). 

Vast majority of Poles consider that European Union funds are used well in Poland 

(62% vs 9% respondents with opposing opinions). The respondents usually indicated 

state-owned and private enterprises and farmers as beneficiaries of the funds. 

Poles have positive opinions on the EU’s influence on Poland’s growth.  In this edition 

of the research as much as 84% of Poles agreed with the statement that European 

Funds contribute to Poland’s growth, even though it should be added that a decline 

of 3 p.p. has been recorded in that respect in relation to 2018. Most commonly 

indicated aspects of such growth were the following: road infrastructure, agricultural 

subsidies and educational infrastructure. Similar data can be observed in the impact 

of funds on development of regions – here 82% of respondents see positive 

correlation (only the Warmińsko-Mazurskie Voivodship stands out to the 

disadvantage, where the analogous indicator is on the level of 64%). 

Polish people confirm that thanks to European Funds they have noticed 

improvement in the quality of their life (84%), however a slight decline was recorded 
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in this aspect when compared with 2018 (drop by 3 p.p.). It should be added that 

this influence is quite evenly dispersed among nearly all socio-demographic groups 

(with a slight difference to the disadvantage among groups such as: the 

unemployed and people who are not working for other reasons, pensioners; people 

with primary and vocational education, inhabitants of cities with population of 500-

999 thousand, people aged 65+ and inhabitants of the Warmińsko-Mazurskie 

Voivodship). Vast majority of Poles (66%) notice the impact of funds on their closest 

surrounding, which implies that this is a process that bears real, positive 

consequences.  In this context, the respondents usually indicate infrastructural 

changes: construction of new roads, rail; modernization of the existing infrastructure 

and construction of new structures in urban areas. 

Most Polish people (58%; 63% in 2018) believe that they personally benefit from 

European Funds or changes that occur thanks to them, mainly by means of new/ 

modernized road infrastructure and better access to public utility facilities. Fewer 

people (when compared with 2018) declared that in their closest surrounding there 

are people who used European Funds (2018: 46%, 2020: 37%). 

IMAGE AND FAMILIARITY OF PROCESSESS AND MECHANISMS OF APPLYING FOR 

EUROPEAN FUNDS   

The knowledge of Polish people on the subject of entities and groups of people who 

can apply for a subsidy from European Funds is on a good level – only 6% could not 

specify any group, whereas 60% of respondents could list at least three groups of 

potential beneficiaries (except of farmers). Awareness of institutions, to which such 

applications can be submitted is lower in this aspect: the respondents usually 

mentioned commune/ city offices (45%), which do not have such competences, it 

should be added that 23% of respondents could not mention any such institution.  

Percentage of people convinced of equal chances in acquiring funding from 

European Funds increased in relation to previous editions and currently amounts to 

42%. Polish people still have difficulties with answering the question, whether the 

process of acquiring EU funds is difficult or easy – as much as 40% respondents stated 

“depends – some are easy, some are difficult”, and subsequent 20% stated “I don’t 

know, hard to say”.  
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Nearly half of the Polish people (48%) are aware that they can apply for EU funds. As 

declared, 9% of the respondents did in fact undertake such attempt. ¾ of them had 

positive opinions about this process.  Four most common types of submitted 

applications referred to: agricultural subsidies, funds intended for training and 

education, funding of new companies and financial support of existing businesses. 

Every tenth respondent (10%) declared willingness to apply for EU funds in the future.  

Out of those who expressed contrary opinions, most common reason was no need, 

no interest in this kind of support. Whereas age was the second most popular reason.  

FAMILIARITY WITH COMMUNICATION TOOLS USED FOR EUROPEAN FUNDS 

PROMOTIONAL AND INFORMATIONAL ACTIVITIES 

Vast majority of Polish respondents (59%) confirm that they have seen the logo of 

European Funds, whereas the most common medium was information boards and/ 

or television. 

The percentage of people who never heard about European Funds Information 

Points did not change – this year, just like in 2018, this group constitutes 50% of 

respondents. Such Points are most popular in the Warmińsko-Mazurskie Voivodship.  

When compared with 2018 the group of people, who never heard about the 

European Funds Portal decreased in size and currently amounts to 49%. The people 

who used the EF website are usually aged 25-44 (10%+), with secondary (8%+) or 

higher (11%+) education. The portal is usually used by farmers  (36%+), as well as 

business owners and people conducting economic activity(33%+) . 

CURRENT AND PREFERRED SOURCES OF INFORMATION ON EUROPEAN FUNDS  

Most respondents did not come across any information (advertising, programme, 

article) about European Funds (74%, in 2018 this was 78%). 17% of the Poles who 

came across this communication, usually pointed to television (55%) as the main 

channel, followed by the Internet (19%). Also the last remembered message was 

usually presented in these two sources of information.  

Advertisement is the most memorable form of communication on the European 

Funds (64%). Less often these are subject-related articles (30%), or news in 

informational services (16%). The content of the associated message as such usually 



Raport końcowy z badania |16 

 

 
Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

refers to infrastructural investments financed from the EU funds (13%) and budget 

intended for financial aid in the time of COVID-19 (6%), even though 27% cannot 

remember what the message was. 

The respondents agree that the message presented European Funds in a positive 

light (84%), and among 42% of respondents coming across this message became 

interested in the subject.  However, most respondents declare rarely coming across 

the message (61%). Every tenth respondent indicated frequent or very frequent 

contact with the analysed content (10%), and the message as such was considered 

by the respondents as understandable (85%) and credible (86%).  

When wanting to learn more about both the European Funds as well as the possibility 

to obtain EU subsidy, the Poles would be most willing to search the Internet (38% and 

52% respectively). 44% of the respondents believe that information about European 

Funds is easily accessible. In turn, subsidies have a greater potential of being 

interesting – 41% of the respondents do not intend to search for general information 

about EF, and 19% declare not being interested in looking for information on 

individual application for EF. Except of the Internet, the respondents would look for 

information on the possibility of acquiring additional funding in the commune, city or 

district office (24%).  

CONSUMPTION OF THE SELECTED MEDIA TYPES BY THE INHABITANTS OF POLAND AND 

INDIVIDUAL TARGET GROUPS   

Nearly every third Pole reads national dailies and other daily newspapers (30%; 36% 

in 2018). Among the readers, the most popular are: Gazeta Wyborcza (35%; 36% in 

2018) and Fakt (35%; 38% w 2018), and Super Express (26%; 25% in 2018). They are 

most likely to opt for print (75%; 70% in 2018). 

Regional or local papers are read by 16% of respondents (24% in 2018), weeklies and 

monthly magazines -  36% of Poles (37% in 2018). The most popular titles are women’s 

and entertainment magazines (51%; 44% in 2018), then titles such as Teletydzień (17%; 

19% in 2018), Auto Świat (12%; 8% in 2018), Newsweek (11%; 13% in 2018) and Wprost 

(10%; 13% in 2018). Also in this case the printed format is most favourable (79%; 75% in 

2018). 

Seven out of ten Polish citizens are listening to radio daily or almost daily (71%), and 

most popular stations are:  RMF FM (47%), Radio Zet (36%) and Eska (22%). Larger 
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audience is attributed to television, with daily or almost daily viewership of 88% of 

Poles. Most popular TV channels are: TVN (69%), Polsat (68%), TVP 1 (53%) and TVP 2 

(50%). 

Internet users constitute 76% of the respondents, whereas most Polish people use it 

daily (66%). Most popular sites are: Google browser (65%), Facebook (63%), YouTube 

(53%), Onet (39%), Allegro (33%) and WP (33%). More than half of the respondents 

have a social media profile (53%), which is used daily by most of them (86%). 

Facebook is clearly most popular, used by nearly all respondents (96%). Meanwhile 

observing people running a blog, vlog or a social media profile is popular only 

among 11% of the respondents. Usually those followed are friends and entertainment 

profiles (29% each).  
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4. Podstawowe informacje o badaniu 

4.1. Cele badania 

Badanie rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach Europejskich w społeczeństwie 

polskim jest badaniem cyklicznym, prowadzonym od 2006 roku, monitorującym 

efektywność działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych na temat 

Funduszy Europejskich.  

Do głównych celów badania należą: 

→ określenie efektów działań informacyjnych i promocyjnych poprzez ocenę 

zmiany poziomu wiedzy i postrzegania Funduszy Europejskich, wśród ogółu 

polskiego społeczeństwa i mieszkańców poszczególnych województw oraz 

pod kątem zróżnicowania uzależnionego od zmiennych 

socjodemograficznych;  

→ oszacowanie zmiany oraz trendów w postrzeganiu Funduszy Europejskich 

w porównaniu do wyników badań z 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 roku;  

→ przedstawienie szczegółowych zaleceń w zakresie modyfikacji polityki 

komunikacyjnej Funduszy Europejskich;  

→ dostarczenie wartości wskaźników opisujących postęp w realizacji Strategii 

komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020. 

Wyniki badania posłużą do oceny efektywności dotychczas podejmowanych 

działań komunikacyjnych, jak również pomogą zaplanować kolejne skuteczne formy 

komunikacji w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. 

4.1. Metodologia badania 

Badanie zrealizowano techniką CAPI1 w dniach 17 sierpnia – 20 września 2020 r. na 

próbie mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej, reprezentatywnej dla 

 
1 Komputerowo wspomagane wywiady osobiste – CAPI (ang. Computer Assisted Personal Interviewing); badanie w 

którym kwestionariusz papierowy zostaje zastąpiony komputerem przenośnym, a odpowiedzi respondenta są 

rejestrowane w formie elektronicznej. 
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poszczególnych województw. Szacunkowy błąd pomiaru dla próby dla każdego 

województwa nie przekroczył 5% przy przedziale ufności 95%. Szacunkowy błąd 

pomiaru dla próby ogólnopolskiej nie przekroczył natomiast 1,25%. 

Próba miała charakter nieproporcjonalny, równoliczny i dla każdego województwa 

liczyła n=385 wywiadów. Łącznie przeprowadzono n=6160 wywiadów na poziomie 

całego kraju.  

Próba miała charakter kwotowo-losowy i została dobrana z operatu adresowego 

GUS TERYT NOBC. Warstwowanie uwzględniało wielkość miejscowości oraz 

rozmieszczenie terytorialne w ramach województw, a także płeć i wiek dobieranych 

osób. Podstawą warstwowania były dane demograficzne zawarte w publikacji GUS 

„Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31.XII.2019”.  

W celu osiągnięcia rzetelnych danych konieczne jest ważenie otrzymanych wyników 

poprzez przypisanie poststratyfikacyjnych wag analitycznych powodujących 

wyrównanie w trakcie analizy proporcji próby do proporcji populacji. 

Przedstawione w raporcie wyniki pomiarów z lat 2006-2019 pochodzą z badań 

zrealizowanych przez następujące agencje badawcze: 

Edycja 

badania 
Wykonawca Wielkość próby 

2006 PBS DGA N=1023 

2008 PAG Uniconsult, Pentor N=2019 

2009 PBS DGA N=1610 

2010 Millward Brown SMG/KRC N=1611 

2011 TNS OBOP N=1600 

2012 Grupa IQS N=1604 

2014 Realizacja N=6352 

2015 EuConsult N=1642 

2016 Millward Brown i Realizacja N=6160 

2017 Danae i Realizacja N=1010 

2018 Danae i Realizacja N=6193 

2019 Kantar N=1011 

Źródło: Dane przekazane przez MFiPR. 
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4.2. Uwagi techniczne do czytania raportu 

Wyniki badania zostały podzielone w raporcie na osiem podrozdziałów 

tematycznych i nie odzwierciedlają kolejności pytań w kwestionariuszu.  

Prezentowane na wykresach i tabelach dane zawierają dodatkowe oznaczenia +/- 

przy niektórych wartościach procentowych. Symbolizują one różnice istotne 

statystycznie między daną grupą a pozostałymi grupami, na poziomie istotności 95%. 

Rozkłady odpowiedzi dla danych zebranych w różnych latach są uzupełnione 

o dodatkowe oznaczenia literowe przypisane do poszczególnych lat (A - 2009, B - 

2010, C - 2011…). Służą one uwzględnieniu różnic istotnych statystycznie, przy czym 

litera przy danej wartości wskazuje, że w tym roku udział danej odpowiedzi był 

istotnie wyższy niż w roku, który oznacza ta litera.  

Dodatkowo na wykresach, które zawierają porównania pomiędzy poszczególnymi 

latami lub grupami socjo-demograficznymi zawarto informację na temat wielkości 

próby w poszczególnych pomiarach i podpróbach. Wskazane wielkości próby są 

oparte na danych nieważonych, czyli rzeczywistej liczbie zrealizowanych wywiadów.  

Udziały procentowe zaokrąglono do liczb całkowitych w celu zwiększenia 

czytelności wykresów i pozostałych treści. Może to jednak skutkować tym, że w 

pewnych elementach raportu w pytaniach jednokrotnego wyboru suma udziałów 

nie będzie się równała dokładnie 100%, a np. 99% lub 101%. 
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4.3. Charakterystyka respondentów 

Poniżej przedstawiono charakterystykę społeczno-demograficzną respondentów, 

którzy wzięli udział w badaniu. Przedstawione na infografice przedstawiają dane 

zrealizowanej próby.  

Wykres 1. Sytuacja społeczno-demograficzna respondentów. 
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5. Wyniki badania 

5.1. Ocena członkostwa Polski w Unii Europejskiej 

Trzy czwarte społeczeństwa (75%) popiera członkostwo Polski w Unii Europejskiej. 32% 

respondentów deklaruje, że zdecydowanie je popiera. Jednak to w 2018 roku 

odsetek osób popierających był istotnie wyższy w stosunku do bieżącego roku 

(obecnie spadek o 3 p.p.).  

Wykres 2. (P1) Czy popiera Pan(i) czy też nie popiera członkostwo Polski w Unii Europejskiej? (porównanie 

lat 2016-2020)  

 

Pozytywny stosunek do członkostwa Polski w Unii Europejskiej charakteryzuje osoby 

do 54 roku życia (powyżej 80% wśród odpowiadających w wieku 15 lat – 54 lata). 

Najwyższy odsetek zaobserwowano w grupie wiekowej 25 lat – 34 lata (86%+). 

Najbardziej krytyczną postawę przejawia najstarsza kohorta, tj. respondenci w wieku 

65 lat i więcej (16%+ nie popiera członkostwa Polski w Unii Europejskiej). 

Wyniki pokazują, iż poparcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej rośnie wraz ze 

wzrostem wykształcenia (od 69%- wśród osób z wykształceniem zasadniczym i 52%- 

z wykształceniem podstawowym do 90%+ u respondentów z wykształceniem 

wyższym). 

Postawą proeuropejską charakteryzują się osoby aktywne zawodowo. Najwyższy 

odsetek poparcia cechuje właścicieli przedsiębiorstw oraz osoby prowadzące 



Raport końcowy z badania |23 

 

 
Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

działalność gospodarczą (90%+). Nieco mniejszy odsetek osób popierających 

członkostwo Polski w Unii Europejskiej dotyczy pracujących na etacie lub dorywczo 

(85%+), a także rolników (84%+), uczniów i studentów (80%+). Najbardziej krytycznymi 

grupami są osoby bezrobotne (20%+ dla braku poparcia) oraz emeryci i renciści 

(16%+ dla braku poparcia). 

Na poziomie regionalnym zwolennikami członkostwa Polski w Unii Europejskiej są 

wyraźnie częściej mieszkańcy siedmiu województw: podkarpackiego (85%+), 

kujawsko-pomorskiego (83%+), mazowieckiego (83%+), świętokrzyskiego (82%+), 

wielkopolskiego (81%+), śląskiego (80%+) oraz łódzkiego (79%+). Negatywnym 

stosunkiem charakteryzują się natomiast mieszkańcy województwa warmińsko-

mazurskiego (20%+ dla braku poparcia) oraz małopolskiego (15%+). 

Wykres 3. (P1) Czy popiera Pan(i) czy też nie popiera członkostwo Polski w Unii Europejskiej? T2B2   

w podziale na województwa 

 

 
2 T2B– top two boxes – suma wskazań (odpowiedzi) pozytywnych, w tym przypadku suma odpowiedzi: 

zdecydowanie popieram i raczej popieram. 
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Badani zapytani o najważniejsze korzyści wynikające ze wstąpienia Polski do Unii 

Europejskiej, wymieniali najczęściej możliwość pracy za granicą i łatwego 

przemieszczania się pomiędzy krajami (47%), dostęp do Funduszy Europejskich (45%), 

a także rozwój gospodarczy (41%) oraz poprawę i rozbudowę infrastruktury (35%). 

Najrzadziej wymieniano rozwój edukacji i nauki (15%). 

Wykres 4. (P2) Jakie są najważniejsze korzyści, jakie uzyskała Polska ze wstąpienia do Unii Europejskiej? 

 

Ponad połowa osób reprezentujących grupy wiekowe 15-24 lata oraz 25-34 lata 

docenia głównie możliwość pracy za granicą i łatwego przemieszczania się 

pomiędzy krajami (odpowiednio 57%+ i 52%+). Dla osób w wieku 35-54 lata z kolei 

najważniejszą korzyścią dla Polski jest dostęp do Funduszy Europejskich (51%+ dla 

grupy 35-44 lata i 49%+ dla grupy 45-54 lata). Rozwój rolnictwa wymieniany jest 

natomiast istotnie częściej wśród osób w wieku 55+ (55-64 lata: 32%+, 65 lat i więcej: 

30%+). 
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Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia wzrasta odsetek osób wskazujących 

korzyści związane ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Osoby z wyższym 

wykształceniem istotnie częściej niż pozostałe grupy wskazywały na możliwość pracy 

za granicą oraz łatwego przemieszczania się między krajami (53%+). Zarówno osoby 

z wyższym, jak i średnim wykształceniem doceniają częściej dostęp do FE 

(odpowiednio: 58%+, 48%+), rozwój gospodarczy(46%+, 43%+) oraz poprawę i 

rozbudowę infrastruktury (41%+,  39%+). Badani z wykształceniem zawodowym 

istotnie częściej niż osoby z pozostałymi poziomami wykształcenia wskazują na rozwój 

rolnictwa (28%+) oraz na korzyść dotyczącą poprawy bezpieczeństwa Polaków 

(25%+). Najtrudniej wskazać było jakąkolwiek korzyść osobom z najniższym poziomem 

wykształcenia – wykształceniem podstawowym (odpowiedź: nie wiem, trudno 

powiedzieć: 10%+). 

Dofinansowanie, dotacje oraz fundusze europejskie są korzyścią z członkostwa Polski 

w Unii Europejskiej, która została wskazana przez większość właścicieli przedsiębiorstw 

oraz osób prowadzących działalność gospodarczą (63%+), a także przez większość 

rolników (57%+). Z kolei uczniowie i studenci najczęściej wskazują na możliwość pracy 

za granicą oraz na ułatwienia związane z przemieszczaniem się pomiędzy krajami 

(58%+). Osoby pracujące na etacie lub dorywczo cenią sobie częściej niż inne grupy 

zawodowe rozwój gospodarczy (44%+). Poprawa i rozbudowa infrastruktury to zaleta 

wskazywana chętniej przez właścicieli przedsiębiorstw oraz osób na etacie lub 

pracujących dorywczo (odpowiednio: 53%+, 37%+). Najtrudniej wskazać jest korzyści 

emerytom i rencistom (odpowiedź: nie wiem, trudno powiedzieć: 6%+). 

Biorąc pod uwagę podział na regiony w Polsce, należy wskazać, że mieszkańcy 

województwa wielkopolskiego istotnie częściej niż pozostali wskazywali na 7 z 10 

wymienionych korzyści: 

▪ Rozwój gospodarczy (63%+); 

▪ Dostęp do Funduszy Europejskich (52%+); 

▪ Poprawa i rozbudowa infrastruktury (45%+); 

▪ Rozwój rolnictwa (43%+); 

▪ Poprawa bezpieczeństwa Polski (40%+); 

▪ Wzrost jakości życia Polaków (36%+); 

▪ Wzrost prestiżu i znaczenia Polski (25%+). 



Raport końcowy z badania |26 

 

 
Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

Badani, którzy negatywnie ocenili członkostwo Polski w UE, poproszeni zostali o 

przedstawienie największych strat, jakie odniosła ich zdaniem Polska wraz ze 

wstąpieniem do Unii Europejskiej. Niemal połowa respondentów wskazuje na wzrost 

cen produktów i kosztów życia (49%). 27% osób mówi o utracie suwerenności Polski 

oraz o konieczności dopasowania prawa polskiego do UE. Co czwarty badany 

wspomina o konieczności przyjęcia uchodźców (25%). Niewiele mniejszy odsetek 

mówi o likwidacji lub wyprzedaży polskich przedsiębiorstw i emigracji zarobkowej 

Polaków do innych krajów UE (po 23%). 

Wykres 5. (P3) A jakie są Pana(i) zdaniem największe straty, jakie odniosła Polska wraz ze wstąpieniem do 

Unii Europejskiej? 

 

Analiza odpowiedzi na to pytanie pod kątem wieku pokazała, iż osoby z grupy 

wiekowej 35-44 lata istotnie częściej niż pozostałe kohorty wskazują na straty jakimi są 

likwidacja lub wyprzedaż polskich przedsiębiorstw (30%+) oraz konieczność spłaty 

otrzymanych pieniędzy (29%+). Dla nieco starszych osób (55-64 lata) największą 
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stratą okazuje się emigracja zarobkowa Polaków do innych krajów UE (28%+). 

Najwięcej kłopotów ze wskazaniem strat mają przedstawiciele najmłodszej grupy – 

15-24 lata (odpowiedź: nie wiem, trudno powiedzieć: 22%+). 

Wzrost cen okazuje się być największą stratą dla mieszkańców miast od 500 do 999 

tys. mieszkańców (62%+) oraz dla osób z miast o wielkości 50-199 tys. (58%+). Z kolei 

mieszkańcy największych miast istotnie częściej niż reszta ubolewają nad utratą 

suwerenności Polski (47%+). 

Znaczący odsetek osób bezrobotnych wskazuje na wzrost cen produktów i kosztów 

życia jako na negatywną konsekwencję wejścia Polski do Unii Europejskiej (69%+). 

Grupą zawodową, która największy problem widzi w konieczności przyjęcia 

uchodźców są rolnicy – dla ponad połowy z nich jest to duży minus związany 

z przynależnością Polski do Unii (58%+). 

Wzrost cen produktów i kosztów życia jest negatywną konsekwencją wejścia Polski 

do Unii Europejskiej wskazywaną częściej w województwie śląskim (67%+), podlaskim 

(64%+), dolnośląskim (61%+) oraz małopolskim (59%+). Prawie połowa mieszkańców 

województwa dolnośląskiego (46%+) i nieco mniejszy odsetek respondentów 

z województwa opolskiego (35%+) za stratę uznaje możliwą konieczność przyjęcia 

waluty euro. 

Dosyć spornym aspektem okazuje się być kategoria utraty suwerenności Polski. 

Na poziomie regionalnym wyraźnie widać zróżnicowanie, które waha się od 14%- 

do 55%+. Utrata suwerenności Polski jest największą niedogodnością związaną z 

przynależnością Polski do Unii dla mieszkańców województwa: wielkopolskiego 

(55%+) oraz małopolskiego (35%+). Z kolei istotnie rzadziej wskazuje się na taką stratę 

w województwie: łódzkim (14%-), kujawsko-pomorskim (10%-), lubuskim (9%-) oraz 

dolnośląskim (6%-). 
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5.2. Wizerunek i wiedza na temat Funduszy Europejskich 

5.2.1. Wiedza na temat Funduszy Europejskich 

Społeczeństwo polskie zna pojęcia „Fundusze Europejskie” czy „Fundusze Unijne”. Aż 

90% osób odpowiedziało, że spotkało się z takimi określeniami, a 63% z nich wie co 

one oznaczają. Podobny poziom znajomości owych pojęć utrzymuje się od 2010 roku 

i oscyluje wokół 88%. 

Wykres 6. (P4) Odsetek mieszkańców Polski, deklarujących znajomość pojęcia "Fundusze Europejskie" lub 

"Fundusze Unijne". 

 

Osoby między 25 a 54 rokiem życia istotnie częściej niż pozostałe grupy wiekowe 

spotkały się z podanymi określeniami i wiedzą co one oznaczają (73%+ dla grupy 

wiekowej 25-34 lata, 72%+ dla grup: 35-44 lata oraz 45-54 lata). Odsetek osób, które 

nigdy nie spotkały się pojęciami „Fundusze Europejskie” oraz „Fundusze Unijne” był 

najwyższy wśród seniorów, tj. osób w wieku 65 lat i więcej (12%+). 

Rozpoznanie oraz znajomość wyżej wymienionych pojęć są skorelowane pozytywnie 

z poziomem wykształcenia. Najwyższy odsetek osób, które spotkały się z tymi 

określeniami i wiedzą co one oznaczają, zaobserwowano wśród osób z 

wykształceniem wyższym (86%+), nieco niższy odsetek dotyczy osób z 

wykształceniem średnim (69%+). Niemal co piąta osoba z wykształceniem 

podstawowym nigdy nie spotkała się z takimi pojęciami (18%+). 
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Aktywni zawodowo cechują się większą znajomością Funduszy niż osoby 

niepracujące, emeryci lub renciści. 87%+ właścicieli przedsiębiorstw lub osób 

prowadzących własną działalność gospodarczą, 75%+ rolników oraz 73%+ 

pracowników na etacie lub pracujących dorywczo, deklaruje, że wie co oznacza 

termin „Fundusze Europejskie” oraz „Fundusze Unijne”. Grupą, która najrzadziej 

spotykała się z tymi określeniami  są emeryci i renciści (12%+). Co dziesiątej osobie z 

tej grupy trudno powiedzieć czy spotkała się z wymienionymi pojęciami (10%+). 

Aż w 6 województwach zauważa się istotnie wyższy wskaźnik znajomości i rozumienia 

pojęcia Funduszy. Najlepiej na tle innych województw przedstawia się pod tym 

względem województwo podkarpackie (82%+). Odsetek wynoszący 80%+ dotyczy 

województw: wielkopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, nieco mniejszy 

odnotowano w województwie podlaskim (73%+) i mazowieckim (70%+). Aż 17%+ 

mieszkańców województwa łódzkiego oraz 16%+ osób z województwa pomorskiego 

nie spotkało się nigdy z badanymi określeniami FE. 
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Wykres 7. (P4) Czy spotkał(a) się Pan(i) z określeniami „Fundusze Europejskie” lub „Fundusze Unijne”? 

[  
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Wykres 8. (P4) Czy spotkał(a) się Pan(i) z określeniami „Fundusze Europejskie” lub „Fundusze Unijne”? 
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Większość Polaków, którzy przynajmniej słyszeli o Funduszach Europejskich uważa, że 

są one pomocą finansową, pomocą Unii Europejskiej czy też funduszami/środkami 

na rozwój kraju (53%). Według 17% polskiej społeczności FE są dotacją na określony 

projekt, inwestycję, natomiast co dziesiąta osoba uważa je za wsparcie gospodarki 

w sensie ogólnym (10%). 

Biorąc pod uwagę wiek, należy dodać, że osoby w wieku od 25 do 44 lat istotnie 

częściej twierdzą, że Fundusze Europejskie są ogólnie pomocą finansową Unii 

Europejskiej (25-34 lata i 35-44 lata: po 58%+). Podobnego zdania są osoby 

z miejscowości do 20 tys. mieszkańców (57%+) oraz od 200 do 499 tys. mieszkańców 

(60%+), a także pracujący na etacie lub dorywczo (56%+) i mieszkańcy województw: 

lubelskiego (62%+) i podlaskiego (63%+). 

Mimo, że pytanie o to, czym są Fundusze Europejskie zadano tylko osobom, które 

o nich słyszały, wiele grup miało problem ze sformułowaniem odpowiedzi (poniżej 

zestawienie procentowe dla odpowiedzi „nie wiem”): 

▪ Grupa wiekowa 65 lat i więcej: 17%+; 

▪ Osoby z wykształceniem podstawowym: 24%+; 

▪ Osoby z wykształceniem zasadniczym: 12%+; 

▪ Mieszkańcy wsi: 10%+; 

▪ Osoby bezrobotne: 23%+; 

▪ Emeryci i renciści: 16%+; 

▪ Osoby nie pracujące (zajmujące się domem, dziećmi): 16%+; 

▪ Mieszkańcy województw: lubuskiego: 15%+, małopolskiego: 16%+, opolskiego: 

14% i zachodniopomorskiego (22%+). 
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Wykres 9. (P5) Czym Pana(i) zdaniem są Fundusze Europejskie? 

 

Na skali od 1 (nie wiem prawie nic o Funduszach Europejskich) do 6 (wiem bardzo 

dużo o Funduszach Europejskich) Polacy średnio przedstawili swoją wiedzę na 

poziomie 2,70. Na poziomie 3 istotnie częściej oceniały swoją wiedzę osoby 

w grupach wiekowych 35-44 lata (36%+) oraz 45-54 lata (33%+). Poziom 4 częściej niż 

inne wskazywały osoby w wieku 25-34 lata (25%+) i 35-44 lata (22%+). Seniorzy, tj. 

osoby w wieku 65 lat i więcej znacznie częściej oceniały swoją wiedzę o Funduszach 

Europejskich na poziomie 1 (33%+) i 2 (34%+). 

Ocena poziomu wiedzy na temat FE rośnie razem z poziomem wykształcenia. Osoby 

z wykształceniem średnim i wyższym zdecydowanie częściej oceniają swoją wiedzę 

na poziomie 3,4,5 i 6 niż osoby z wykształceniem niższym (średnia dla wykształcenia 

wyższego: 3,25 w stosunku do średniej dla wykształcenia podstawowego: 1,95). 
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Biorąc pod uwagę sytuację zawodową, osoby aktywne zawodowo lepiej oceniają 

swoją wiedzę na temat Funduszy Europejskich. Średnia ocena dla właścicieli 

przedsiębiorstw lub osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi 3,62, 

natomiast dla rolników 3,43. Osoby, które pracują na etacie lub dorywczo oceniają 

swoją wiedzę na 2,86. 

Wykres 10. (P62) Jak by Pan(i) określił(a) swój poziom wiedzy na temat Funduszy Europejskich? 
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Wykres 11. (P62) Jak by Pan(i) określił(a) swój poziom wiedzy na temat Funduszy 
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Europejskich? Mieszkańcy tylko siedmiu województw oceniają swoją wiedzę na 

poziomie równym lub wyższym niż średnia krajowa wynosząca 2,70, z czego najwyżej 

swoją wiedzę oceniają mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego (3,20). W 

tym regionie aż 40%+ osób oceniało swoją wiedzę na poziomie 4 i 5. 

Najniższą ocenę wiedzy na temat Funduszy Europejskich zanotowano 

w województwie dolnośląskim (2,41), łódzkim (2,48) i kujawsko-pomorskim (2,49). 

Wykres 12. (P62) Jak by Pan(i) określił(a) swój poziom wiedzy na temat Funduszy Europejskich? Średnia 

ocena na skali ocen szkolnych 1-6. 
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5.2.2. Zainteresowanie Funduszami Europejskimi 

Tematyka Funduszy Europejskich jest interesująca dla 42% Polaków. W stosunku do roku 2018 

odsetek ten zwiększył się o 2 p.p., natomiast w stosunku do 2019 r. – o 7 p.p. 

Wykres 13. (P6) Proszę powiedzieć, czy tematyka Funduszy Europejskich jest dla Pana(i) interesująca? 

Odpowiedź: tak. 

 

Odsetek osób zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich jest istotnie wyższy 

wśród osób w wieku 25-34 lata (48%+) oraz 35-44 lata (45%+), a biorąc pod uwagę 

poziom wykształcenia: wśród tych z wykształceniem wyższym (55%+) i średnim 

(47%+). Zainteresowanie wymienioną tematyką deklarują także mieszkańcy 

Warszawy (53%+) oraz aktywni zawodowo (pracujący na etacie/dorywczo: 45%+, 

właściciele przedsiębiorstw/osoby prowadzące działalność: 71%+, rolnicy: 67%+). 

Biorąc pod uwagę podział terytorialny Polski, należy zaznaczyć, że najwięcej osób 

zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich jest w województwach: 

pomorskim (66%+), warmińsko-mazurskim (58%+) oraz mazowieckim (49%+). Istotnie 

niższy odsetek odnotowano w województwach: łódzkim (33%-), wielkopolskim (29%-) 

oraz w dolnośląskim (28%-). 
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Wykres 14. (P6) Proszę powiedzieć, czy tematyka Funduszy Europejskich jest dla Pana(i) interesująca? 
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Wykres 15. (P6) Proszę powiedzieć, czy tematyka Funduszy Europejskich jest dla Pana(i) interesująca? 

 

Osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi odpowiedziały, że najważniejsze dla 

nich tematy dotyczą tego, na co są przeznaczane środki (61%) oraz w jaki sposób 

można się o nie ubiegać (42%). Nieco mniej osób interesuje się tym, kto może 

ubiegać się o dofinansowanie (39%) oraz tematyką sposobu i efektywności 

wykorzystania FE (34%). 
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Wykres 16. (P7) A co Pana(ią) interesuje najbardziej jeśli chodzi o Fundusze Europejskie? 
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5.2.3. Postrzeganie wpływu Funduszy na rozwój Polski 

Zdecydowana większość Polaków uważa, że Fundusze Europejskie są w Polsce 

dobrze wykorzystywane (62%). Pozytywna ocena wydatkowania środków z funduszy 

cechuje częściej osoby z grup wiekowych 25-34 lata (67%+) oraz 35-44 lata (66%+). 

Najbardziej krytyczne w tym temacie są osoby w wieku 65 lat i więcej (12%+ 

negatywnie ocenia wykorzystanie środków z FE). 

Pozytywna ocena wykorzystania środków unijnych w Polsce wzrasta wraz ze 

wzrostem poziomu wykształcenia (od 42%- u osób z wykształceniem podstawowym 

do 71%+ u osób z wyższym wykształceniem).  

Biorąc pod uwagę wielkość zamieszkiwanej miejscowości należy zauważyć, że 

istotnie częściej zadowolenie z wykorzystania funduszy w Polsce dotyczy 

mieszkańców Warszawy (73%+), a także osób z miast do 20 tys. mieszkańców (67%+). 

Również sytuacja zawodowa  decyduje o ocenie wykorzystania funduszy. Osoby 

aktywne zawodowo, tj. właściciele firm/posiadający działalność gospodarczą,  

rolnicy, a także osoby pracujące na etacie lub dorywczo istotnie częściej oceniały 

pozytywnie wydatkowanie funduszy (odpowiednio: 77%+, 70%+, 67%+). 

Tylko w trzech województwach istotnie częściej notowano pozytywną opinię na 

temat wykorzystywania Funduszy Europejskich. Zarówno w województwie 

wielkopolskim, podkarpackim, jak i mazowieckim odsetek osób dobrze oceniających 

wynosi ponad 70% (odpowiednio: 77%+, 75%+, 73%+). Krytyczna opinia wobec 

wydatkowania FE istotnie częściej występuje wśród mieszkańców województw: 

warmińsko-mazurskiego (23%+) oraz lubuskiego (20%+). 

Niemal co piąty Polak ma ambiwalentny stosunek do tego, w jaki sposób 

wykorzystywane są FE (17% dla odpowiedzi: „ani tak, ani nie”). 

Krytyka obserwowana jest istotnie częściej wśród osób, które nie uczestniczyły nigdy 

w przedsięwzięciach dofinansowywanych ze środków europejskich (11%+). 

Zauważa się również związek pomiędzy negatywną opinią dotyczącą wydatkowania 

funduszy, a  poparciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Niemal połowa osób, 

które nie popierają udziału Polski w UE, źle ocenia wykorzystywanie Funduszy 

Europejskich w Polsce (48%+). 
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Wykres 17. (P43) Czy generalnie według Pana(i) Fundusze Europejskie są w Polsce dobrze 

wykorzystywane? 
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Wykres 18. (P43) Czy generalnie według Pana(i) Fundusze Europejskie są w Polsce dobrze 

wykorzystywane? Dane wg województw. 

 

Czterech na dziesięciu Polaków uważa, że dzięki Funduszom Europejskim najwięcej 

zyskali rolnicy (39%), nieco mniejszy odsetek wspomina natomiast o 

przedsiębiorstwach (33%), szkołach (12%) oraz osobach bezrobotnych (10%). O tym, 

że na Funduszach Europejskich zyskali wszyscy przekonanych jest 8% mieszkańców 

Polski. Tyle samo osób uważa, że istnienie Funduszy jest korzystne głównie dla 

samorządów (8%). 

O tym, że zyskali rolnicy istotnie częściej przekonane są osoby w wieku 35-54 lata (35-

44 lata: 42%+, 45-54 lata: 43%+), z wykształceniem wyższym (43%+), mieszkające na 

wsi (43%+). Rolnicy częściej niż inne grupy zawodowe wskazywali siebie (64%+), ale 

także przedsiębiorstwa państwowe i prywatne (41%+). Przedsiębiorcy również 

częściej wskazywali na siebie niż na inne grupy zawodowe (48%+), a uczniowie 

i studenci – na szkoły (21%+). Osoby pracujące na etacie lub dorywczo istotnie 
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częściej odpowiadały, że na Funduszach Europejskich zyskały przedsiębiorstwa 

(35%+), szkoły (13%+) i wszyscy (9%+). 

Wykres 19. (P8) Kto, jakie grupy społeczne Pana(i) zdaniem najbardziej zyskały dzięki Funduszom 

Europejskim? 
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5.2.3.1. OCENA WPŁYWU FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ POLSKI 

Pozytywna ocena wpływu FE na rozwój Polski utrzymuje się na zbliżonym poziomie od 

2016 r. W 2020 roku 84% Polaków zgodziło się ze stwierdzeniem, że Fundusze 

Europejskie przyczyniają się do rozwoju Polski (spadek o 3 p.p. w stosunku do roku 

2018). 

Również w tym przypadku, pozytywna opinia wzrasta wraz z poziomem 

wykształcenia: wśród osób z wykształceniem podstawowym wynosi 69%-, natomiast 

wśród osób z wykształceniem wyższym oscyluje wokół 94%+. Pozytywne zdanie o 

wpływie FE na rozwój Polski istotnie częściej mają mieszkańcy wsi (86%+), a także 

osoby, które są aktywne zawodowo: rolnicy (94%+), właściciele firm/osoby 

prowadzące działalność gospodarczą (93%+) oraz pracujący na etacie/dorywczo 

(89%+). Negatywna ocena wpływu FE na rozwój naszego kraju została wystawiona 

przez emerytów i rencistów (73%-) oraz przez osoby bezrobotne (61%-). 

Pozytywny wpływ funduszy na rozwój Polski istotnie częściej zauważają mieszkańcy 

pięciu województw: pomorskiego, podkarpackiego (po 93%+), mazowieckiego, 

kujawsko-pomorskiego (po 89%+) oraz świętokrzyskiego (88%+). Przeciwnego zdania 

są mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego (16%+ dla oceny negatywnej) 

i małopolskiego (8%+ dla oceny negatywnej). 

Wykres 20. (P9) Jak Pan(i) sądzi, czy Fundusze Europejskie przyczyniają się do rozwoju Polski? T2B 
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Wykres 21. (P9) Jak Pan(i) sądzi, czy Fundusze Europejskie przyczyniają się do rozwoju Polski? 
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Wykres 22. (P9) Jak Pan(i) sądzi, czy Fundusze Europejskie przyczyniają się do rozwoju Polski? T2B 

 

Najczęściej wymieniane cele, na które zdaniem Polaków są przeznaczane Fundusze 

Europejskie, to: infrastruktura drogowa, tj. autostrady, drogi, obwodnice (36%), 

dopłaty dla rolników (31%), infrastruktura edukacyjna, czyli żłobki, przedszkola i szkoły 

(21%), a także dopłaty indywidualne lub dla firm (17%). 

Infrastruktura edukacyjna jest częściej wymieniana przez kobiety (23%+), 

a infrastruktura ekologiczna przez mężczyzn (13%+). Najmłodsze osoby (15-24 lata) 

istotnie częściej mówią o przeznaczaniu FE na infrastrukturę edukacyjną (28%+). 

Nieco starsi z kolei (25-34 lata) wymieniają dopłaty indywidualne i dla firm (22%+) 

oraz szkolenia i edukację (11%+). Infrastruktura drogowa jest celem, na który 

przeznacza się środki unijne zdaniem 40%+ osób w wieku 55-64 lata. Natomiast 

najstarsi respondenci (65 lat i więcej) uważają, że dopłaty dla rolników są celem 

wydatkowania FE (35%+). 

Na infrastrukturę edukacyjną (28%+), dopłaty indywidualne/dla firm (21%+), szkolenia 

i edukację (14%+), infrastrukturę ogólnie (14%+), rozwój gospodarczy kraju (10%+), 

infrastrukturę kulturalną (11%+), miejską (8%+) i transportową (6%+)  istotnie częściej 

wskazywały osoby z wyższym wykształceniem. 
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Rolnicy istotnie częściej niż inne grupy zawodowe wskazywali na dopłaty dla siebie 

(65%+) oraz na infrastrukturę edukacyjną (30%+) i zdrowotną (21%+). Dopłaty 

indywidualne lub dopłaty dla firm są celem, na który wydatkowane są FE według 

właścicieli firm (33%+), z kolei uczniowie i studenci istotnie częściej wspominali o 

infrastrukturze edukacyjnej (33%+). 

Wykres 23. (P10) Jak Pan(i) sądzi, na jakie cele, obszary lub na jakie działania są przeznaczane Fundusze 

Europejskie w Polsce?  
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Znajomość celów, obszarów lub działań, na które przeznaczane są Fundusze 

Europejskie istotnie wzrosła w porównaniu do ubiegłych lat i obecnie odsetek osób, 

które potrafią wymienić co najmniej trzy cele3, obszary lub działania,  wynosi 28%.   

Wykres 24. (P10) Odsetek mieszkańców Polski znających co najmniej trzy przykładowe cele, obszary lub 

działania, na które przeznaczane są FE w Polsce w ramach polityki spójności. 

 

 

Badani poproszeni o wymienienie konkretnych przedsięwzięć i projektów 

zrealizowanych dzięki FE, skupili się przede wszystkim na tych, które dotyczyły 

infrastruktury drogowej, tj. autostrad, dróg, obwodnic (25%). Co dziesiąta osoba 

wymieniła infrastrukturę miejską (place zabaw, parki, ścieżki rowerowe – 10%), 

a nieco mniejszy odsetek odpowiadających wskazał na infrastrukturę sportową (7%) 

oraz edukacyjną w postaci żłobków, przedszkoli i szkół (5%). 

  

 
3 Zgodnie z metodologią wyliczania wskaźnika – z wyłączeniem dopłat dla rolników. 
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Wykres 25. (P36) Czy mógłby(mogłaby) Pan(i) wymienić konkretne przedsięwzięcia, projekty zrealizowane 

dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich? 
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Najczęściej wymienianymi celami, na które zdaniem Polaków powinny być 

przeznaczone Fundusze Europejskie są: infrastruktura zdrowotna, tj. szpitale 

i przychodnie (20%), infrastruktura ekologiczna (13%), dopłaty dla rolników (12%), 

a także infrastruktura drogowa i edukacyjna (po 10%). 

Mężczyźni istotnie częściej niż kobiety wskazywali na dopłaty dla rolników (13%+). Ten 

sam cel wymieniali również respondenci w wieku 55-64 lata (16%+), osoby 

z wykształceniem zawodowym (15%+), osoby mieszkające na wsi (17%+), a także 

niemal połowa rolników (45%+) oraz emeryci i renciści (15%+). Infrastruktura 

zdrowotna w postaci szpitali i przychodni jest najważniejszym celem do 

dofinansowania przez Unię Europejską zdaniem ludzi starszych, tj. w wieku 65 lat 

i więcej (24%+), mieszkańców miast od 20 do 49 tys. osób (27%+) oraz przez 

emerytów i rencistów (15%+). 
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Wykres 26. (P11) Na jakie cele, obszary lub na jakie działania, Pana(i) zdaniem powinny być przeznaczane 

Fundusze Europejskie w Polsce? 
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5.2.3.2. OCENA WPŁYWU FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ REGIONÓW 

W 2020 roku odnotowano wzrost wiedzy związanej z przeznaczaniem pieniędzy z FE 

na poszczególne województwa w porównaniu z wynikami uzyskanymi w 2018 roku. 

Odsetek osób, które posiadają ową wiedzę wzrósł o 5 p.p. w stosunku do roku 2018 

i wynosi obecnie 48%. Jest to wynik porównywalny do roku 2016 (48%). 

Wiedza na temat przeznaczania pieniędzy unijnych jest istotnie wyższa wśród osób 

z wyższym (55%+) i średnim (51%+) wykształceniem. Istotnie niższy poziom wiedzy 

odnotowano wśród osób z wykształceniem podstawowym (32%-). 

Zarówno mieszkańcy Warszawy, jak i mieszkańcy wsi nie potrafili udzielić odpowiedzi 

na to pytanie (odpowiednio: 33%+ i 27%+ dla odpowiedzi: „nie wiem, trudno 

powiedzieć”). Wiedza na temat przeznaczania pieniędzy unijnych jest istotnie wyższa 

wśród właścicieli przedsiębiorstw/osób prowadzących działalność gospodarczą 

(63%+), rolników (62%+) oraz osób zatrudnionych na etacie bądź pracujących 

dorywczo (52%+). Aż 40% osób bezrobotnych nie potrafiło odpowiedzieć, czy w 

ramach Funduszy Europejskich są pieniądze przeznaczone wyłącznie dla 

województwa, w którym mieszka. 

Świadomość przeznaczania pieniędzy ze środków unijnych dla województwa jest 

istotnie wyższa wśród mieszkańców: podkarpackiego (65%+), śląskiego (64%+), 

wielkopolskiego (59%+), pomorskiego (58%+), a także lubelskiego (57%+). Z drugiej 

strony – brak wiedzy w tym zakresie dotyczy mieszkańców województw: lubuskiego 

(50%+), zachodniopomorskiego (48%+), mazowieckiego (45%+), warmińsko-

mazurskiego (41%+), opolskiego (36%+) i łódzkiego (35%+). 
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Wykres 27. (P12) Jak Pan(i) sądzi, czy w ramach Funduszy Europejskich są pieniądze przeznaczone 

wyłącznie dla Pana(i) województwa? Odpowiedź: tak.  
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Wykres 28. (P12) Jak Pan(i) sądzi, czy w ramach Funduszy Europejskich są pieniądze przeznaczone 

wyłącznie dla Pana(i) województwa? 
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Wykres 29. (P12) Jak Pan(i) sądzi, czy w ramach Funduszy Europejskich są pieniądze przeznaczone 

wyłącznie dla Pana(i) województwa? Odpowiedź: tak. 

 

Zdecydowana większość Polaków jest zdania, że środki unijne przyczyniają się do 

rozwoju województwa, w którym mieszkają (82%). Odsetek ten jest na nieznacznie 

niższym poziomie niż w roku 2018 (spadek o 2 p.p.). 

Pozytywny wpływ środków unijnych na rozwój województwa istotnie częściej 

zauważają osoby z wykształceniem średnim (85%+) oraz wyższym (91%+) niż z 

wykształceniem podstawowym (67%-) czy zawodowym (76%-). 

Warto dodać, iż mieszkańcy Warszawy istotnie częściej niż pozostali badani 

wskazywali na pozytywny aspekt działania funduszy unijnych na rozwój ich 

województwa (90%+). 

Rozwój województwa dzięki wsparciu UE zauważają również osoby, które są aktywne 

na rynku pracy: właściciele przedsiębiorstw/prowadzący działalność gospodarczą 

(92%+), rolnicy (90%+), a także osoby pracujące na etat lub dorywczo (87%+). 
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Podobną opinię wyrażają również mieszkańcy województw: podkarpackiego (92%+), 

pomorskiego (88%+), mazowieckiego oraz śląskiego (po 87%). Przeciwną opinią 

charakteryzują się osoby zamieszkujące województwa: warmińsko-mazurskie (21%+), 

dolnośląskie, lubuskie i opolskie (po 10%+). 

Niemal wszystkie osoby, które kiedykolwiek uczestniczyły w przedsięwzięciach 

dofinansowanych z Funduszy Europejskich lub korzystały z bezpłatnego lub 

dofinansowanego z FE szkolenia, pozytywnie oceniły wpływ wsparcia FE na rozwój 

ich województwa zamieszkania (94%+). 

Wykres 30. (P13) Jak Pan(i) sądzi, czy Fundusze Europejskie przyczyniają się do rozwoju Pana(i) 

województwa? T2B 
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Wykres 31. (P13) Jak Pan(i) sądzi, czy Fundusze Europejskie przyczyniają się do rozwoju Pana(i) 

województwa? T2B 
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Wykres 32. (P13) Jak Pan(i) sądzi, czy Fundusze Europejskie przyczyniają się do rozwoju Pana(i) 

województwa? 
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Według Polaków środki z Funduszy Europejskich w ich województwach przeznaczane 

są najczęściej na infrastrukturę drogową, tj. na autostrady, drogi i obwodnice (40%), 

na dopłaty dla rolników (17%), infrastrukturę edukacyjną (16%), miejską (12%), 

ekologiczną (10%) oraz na dopłaty indywidualne oraz dla firm (10%). 

Wsparcie obszarów wiejskich, a więc tym samym dopłaty dla rolników, wskazywane 

były istotnie częściej przez mieszkańców wsi (23%+) niż przez mieszkańców większych 

miejscowości, w tym Warszawy (10%-). 

Nieznajomość celów dofinansowywania z FE w regionie cechuje osoby starsze (powyżej 

65 roku życia: 30%+), emerytów lub rencistów (27%+) oraz osoby bezrobotne (34%+), a 

także osoby z wykształceniem podstawowym (39%+) i zasadniczym (23%+). 

Ponad połowa mieszkańców następujących województw wskazała, że obecnie środki 

z Funduszy Europejskich przeznaczane są u nich w województwie na infrastrukturę 

drogową: świętokrzyskiego (64%+), lubuskiego (63%+), podkarpackiego (57%+), 

lubelskiego (54%+) oraz śląskiego (52%+).  Warto dodać, że duża część mieszkańców 

niektórych województw miała problemy ze wskazaniem, na jakie cele przeznaczane są 

pieniądze unijne w ich regionach. Wśród nich istotnie częściej znaleźli się mieszkańcy 

województw: wielkopolskiego (31%+), mazowieckiego (29%+), warmińsko-mazurskiego 

(29%+), dolnośląskiego (27%+) oraz zachodniopomorskiego (26%+). 

Odsetek osób potrafiących wymienić min. trzy przykładowe cele, obszary lub działania4, 

na które przeznaczane są FE w województwie w ramach polityki spójności, zmalał o 4 

p.p. w stosunku do wyniku z roku 2018 i wynosi obecnie 25%.  

 
4 Zgodnie z metodologią wyliczania wskaźnika – z wyłączeniem dopłat dla rolników. 
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Wykres 33. (P14)Odsetek mieszkańców województwa znających co najmniej trzy przykładowe cele, obszary lub 

działania, na które przeznaczane są FE w województwie w ramach polityki spójności 

 

 

Oczekiwania wobec dystrybucji Funduszy Europejskich w województwie są 

zróżnicowane, jednak najczęściej Polacy wskazują infrastrukturę: zdrowotną (18%), 

ekologiczną (12%), drogową (12%) oraz edukacyjną (10%). Wśród podawanych 

przykładów oczekiwanego wykorzystania pieniędzy unijnych wysoko znajdują się 

również bezpośrednie dopłaty dla rolników (10%). Oprócz wyżej wspomnianych 

propozycji, Polacy oczekują, że Fundusze Europejskie zostaną przeznaczone na szkolenia 

i edukację (7%) oraz na dopłaty indywidualne (6%). Należy jednak zwrócić uwagę, że 

Polacy chcieliby, aby infrastruktura zdrowotna została bardziej dofinansowana 

(obecnie wymieniana jest na 7 miejscu pod względem celów, na które wydatkowane 

są FE, a według respondentów powinna znajdować się na samym czele wydatków). 

Największe trudności ze wskazaniem obszarów, które powinny zostać dofinansowane ze 

środków FE mają osoby z wykształceniem podstawowym (39%+), osoby bezrobotne 

(36%+), mieszkańcy wsi (31%+), a także najstarsza grupa wiekowa, tj. 65 lat i więcej 

(31%+). Największe problemy ze wskazaniem oczekiwań wobec obszarów wsparcia 

miały zaś osoby z następujących województw: podlaskiego (41%+), wielkopolskiego 

(39%+),  mazowieckiego (34%+),  dolnośląskiego, zachodniopomorskiego oraz 

lubelskiego (po 33%+). 
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5.2.3.3. OCENA WPŁYWU FUNDUSZY NA JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW 

Odsetek osób, które zauważają poprawę jakości życia Polaków dzięki Funduszom 

Europejskim wynosi 84%. W stosunku do roku 2018 odnotowano niewielki spadek tego 

wskaźnika (o 3 p.p., wartość dla roku 2018: 87%). 

Wzrost jakości życia istotnie częściej zauważają osoby młode, tj. z grupy wiekowej 15-

24 lata (87%+) oraz 25-34 lata (89%+). Według osób w wieku 65 lat i więcej, Fundusze 

Europejskie nie przyczyniły się do poprawy jakości życia Polaków (15%+). 

Wzrost pozytywnych opinii na ten temat idzie w parze ze wzrostem wykształcenia: 

wśród osób z wykształceniem podstawowym wynoszą one 71%-, natomiast wśród 

osób z wykształceniem wyższym ukształtowały się na poziomie 92%+. 

Porównanie odpowiedzi ze względu na grupy zawodowe pokazuje, iż wpływ 

funduszy na jakość życia Polaków zauważalny jest przede wszystkim wśród rolników 

(91%+), właścicieli przedsiębiorstw (90%+) oraz wśród osób pracujących na etacie 

lub dorywczo (89%+). Przeciwnego zdania z kolei są istotnie częściej emeryci i renciści 

(14%+), a także osoby bezrobotne (26%+). 

Korzystny wpływ środków unijnych zauważają istotnie częściej mieszkańcy 

województw: podkarpackiego (91%+) oraz kujawsko-pomorskiego (88%+). 

Przeciwnego zdania są z kolei mieszkańcy województw: warmińsko-mazurskiego 

(23%+), dolnośląskiego (15%+) i lubuskiego (14%+). 
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Wykres 34. (P16) Jak Pan(i) sądzi, czy dzięki Funduszom Europejskim jakość życia Polaków poprawia się? 

T2B 
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Wykres 35. (P16) Jak Pan(i) sądzi, czy dzięki Funduszom Europejskim jakość życia Polaków poprawia się? 
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Wykres 36. (P16) Jak Pan(i) sądzi, czy dzięki Funduszom Europejskim jakość życia Polaków poprawia się? 

T2B  

 

Odsetek osób, które dostrzegają zmiany w najbliższym otoczeniu dzięki wykorzystaniu 

FE wynosi 66%, w porównaniu z rokiem 2018, obserwuje się spadek o 4 p.p. (2018 rok: 

70%). Istotnie częściej pozytywne opinie na ten temat posiadają osoby w wieku 25-34 

lata (69%+) oraz 45-54 lata (72%+), a także te z wykształceniem średnim (69%+) i 

wyższym (81%+). Istotnie częściej niż średnia dla Polski takie zdanie podzielają osoby 

zamieszkujące miasta od 200 do 499 tys. mieszkańców (74%+). Dostrzeganie zmian w 

otoczeniu dzięki funduszom unijnym obserwuje się również wśród osób aktywnych 

zawodowo: rolników (86%+), właścicieli przedsiębiorstw (80%+) oraz osób 

zatrudnionych na etacie lub dorywczo (70%+). 

Wpływ FE na najbliższe otoczenie dostrzegają częściej mieszkańcy województw: 

pomorskiego (81%+), kujawsko-pomorskiego, śląskiego (po 80%+), podkarpackiego 

(78%+), łódzkiego (73%+) oraz lubelskiego (72%+). Istotnie częściej wpływu tego nie 

dostrzegają mieszkańcy: warmińsko-mazurskiego (39%+), lubuskiego (30%+), 

dolnośląskiego (27%+) oraz wielkopolskiego, opolskiego i mazowieckiego (po 26%+). 
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Wykres 37. (P17) Czy dostrzega Pan(i) zmiany w swoim najbliższym otoczeniu dzięki wykorzystywaniu 

Funduszy Europejskich? Odpowiedź: tak. 

 

Wykres 38. (P17) Czy dostrzega Pan(i) zmiany w swoim najbliższym otoczeniu dzięki wykorzystywaniu 

Funduszy Europejskich? 
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Wykres 39. (P17) Czy dostrzega Pan(i) zmiany w swoim najbliższym otoczeniu dzięki wykorzystywaniu 

Funduszy Europejskich?  
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Zmiany dostrzegane przez Polaków w ich najbliższym otoczeniu związane są przede 

wszystkim z infrastrukturą drogową, tj. z budową nowych dróg, autostrad, mostów, 

ścieżek rowerowych czy też modernizacją kolei (31%). Tego typu zmiany dostrzegane 

są istotnie częściej przez osoby w wieku 55-64 lata (35%+). Warto dodać, że 27% osób 

zauważa również poprawę stanu dróg i kolei, natomiast 15% Polaków wspomina o 

remontach w infrastrukturze miejskiej, tj. o przebudowie lub/i modernizacji. Zmiana ta 

dostrzegana jest głównie w miastach od 500 tys. mieszkańców do 999 tys. 

mieszkańców (27%+) oraz w miastach od 20 do 199 tys. mieszkańców (20-49 tys.: 

21%+, 50-199 tys.: 22%+). 
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Wykres 40. (P18) Proszę powiedzieć, jakie zmiany Pan(i) zauważa w swoim najbliższym otoczeniu dzięki 

wykorzystywaniu Funduszy Europejskich?  

 



Raport końcowy z badania |70 

 

 
Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

Polacy dzięki Funduszom Europejskim mogą lepiej żyć – takie stwierdzenie padło z ust 

16% badanych. Poprawę jakości życia istotnie częściej zauważają osoby 

posiadające wykształcenie wyższe (20%+) oraz pracujący na etacie lub dorywczo 

(17%+). Na korzystanie z  wielu udogodnień uwagę zwróciło 9% badanych. 

Najczęściej są to osoby z wykształceniem wyższym (12%+), z miast do 49 tys. 

mieszkańców (do 20 tys.: 12%+, 20-49 tys.:14%+) oraz mieszkańcy miejscowości o 

wielkości od 500 do 999 tys. osób (15%+). Również ten aspekt zmian doceniły osoby 

pracujące na etacie lub dorywczo (10%+). 6% odpowiadających uznaje, że 

Fundusze Europejskie pomagają im uczyć się i rozwijać. Istotnie częściej wspominają 

o tym osoby młode (15-24 lata: 14%+, 25-34 lata: 8%+), ze średnim i wyższym 

wykształceniem (odpowiednio: 7%+ i 9%+), a także rolnicy (11%+), uczniowie i 

studenci (16%+). Również 6% badanych odpowiedziało, że dzięki funduszom mogą 

lepiej i wygodniej podróżować. Zdanie takie wyrażały istotnie częściej osoby 

pracujące na etacie lub dorywczo (7%+). 
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Wykres 41. (P19) Proszę dokończyć zdanie: dzięki Funduszom Europejskim mogę: 
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5.2.4. Osobiste doświadczenie Polaków w zakresie wykorzystywania 

Funduszy Europejskich 

Większość Polaków (58%) uważa, że osobiście korzysta z FE lub ze zmian, jakie dzięki 

nim zachodzą. Dane pokazują spadek tego odsetka w porównaniu z rokiem 2018 

i 2019 (rok 2018: 63%, spadek o 5 p.p., rok 2019: 74%, spadek o 16 p.p.). 

Poczucie korzystania z FE towarzyszy osobom w grupach wiekowych do 54 lat (15-24 

lata: 63%+, 25-34 lata: 64%+, 35-44 lata: 63%+, 45-54 lata: 62%+). Osobiste korzyści 

wynikające z FE najrzadziej zauważają osoby w wieku 65 lat i więcej (39%-). Co 

dziesiąta osoba z najstarszej grupy wiekowej nie ma opinii na ten temat (10%+). 

Pozytywne opinie towarzyszą istotnie częściej osobom ze średnim i wyższym 

wykształceniem (odpowiednio: 62%+, 72%+), rzadziej natomiast wśród grup o niższym 

wykształceniu (podstawowe: 36%-, zasadnicze zawodowe: 51%-). 

Biorąc pod uwagę wielkość miejscowości, osobami, które istotnie częściej wyrażają 

pozytywną opinię na temat osobistego korzystania z FE są te mieszkające 

w miastach od 20 do 49 tys. mieszkańców (62%+). 

Pozytywne zdanie dotyczące korzyści płynących z FE wyrażają istotnie chętniej 

rolnicy (83%+, właściciele przedsiębiorstw (79%+), a także pracownicy zatrudnieni 

na etacie bądź pracujący dorywczo (64%+). 

Regionami, w których istotnie częściej dostrzegano osobiste korzyści płynące z FE są 

województwa: podkarpackie (73%+), kujawsko-pomorskie, pomorskie (po 66%+), 

śląskie (64%+) oraz wielkopolskie (63%+). Odmienną opinię mają głównie mieszkańcy 

województwa warmińsko-mazurskiego (40%-) oraz świętokrzyskiego (38%-). 

Dostrzeganie korzyści płynących z FE jest związane z uczestniczeniem 

w przedsięwzięciach i szkoleniach dofinansowanych ze środków unijnych. 90%+ osób, 

które uczestniczyło i tylko 52%- osób, które nie uczestniczyło w takich wydarzeniach, 

dostrzega korzyści płynące ze FE. 
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Wykres 42. (P21) Czy uważa Pan(i), że Pan(i) sam(a) osobiście korzysta z Funduszy Europejskich lub ze 

zmian, jakie dzięki nim zachodzą? T2B 
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Wykres 43. (P21) Czy uważa Pan(i), że Pan(i) sam(a) osobiście korzysta z Funduszy Europejskich lub ze 

zmian, jakie dzięki nim zachodzą?  
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Wykres 44. (P21) Czy uważa Pan(i), że Pan(i) sam(a) osobiście korzysta z Funduszy Europejskich lub ze 

zmian, jakie dzięki nim zachodzą?  

 

Polacy korzystają z Funduszy Europejskich przede wszystkim poprzez 

nową/zmodernizowaną infrastrukturę drogową, tj. ścieżki rowerowe i drogi (39%). 

Na tę odpowiedź częściej wskazywali mężczyźni (42%+) oraz osoby pracujące 

na etacie lub dorywczo (43%+). Na korzystanie z nowej/zmodernizowanej 

infrastruktury drogowej dzięki FE częściej wskazują mieszkańcy województw: 

podkarpackiego (69%+), lubelskiego (49%+) oraz kujawsko-pomorskiego (48%+). 

W przypadku województw: pomorskiego (33%-), zachodniopomorskiego (31%-) oraz 

dolnośląskiego (29%-) i warmińsko-mazurskiego (27%-) istotnie mniejszy odsetek 

mieszkańców deklaruje korzystanie z nowej/zmodernizowanej infrastruktury drogowej 

powstałej dzięki FE. 
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Co czwarta osoba dzięki FE korzysta z lepszej infrastruktury oraz z dostępu do 

obiektów użyteczności publicznej (28%). Są to głównie osoby z wyższym 

wykształceniem (33%+), które zamieszkują miejscowości od 50 do 499 tys. 

mieszkańców (50-199 tys.: 34%+, 200-499 tys.: 35%+) oraz Warszawę (44%+), a także 

mieszkańcy województwa śląskiego (39%+). 

Korzystanie z Funduszy Europejskich w formie szkoleń zadeklarowało 6% badanych. 

Częściej były to osoby młode (15-34 lata: 9%+), z miast o wielkości od 20 do 49 tys. 

mieszkańców (11%+), które pracują na etacie (6%+) lub zajmują się studiowaniem lub 

nauką (9%+). Korzystający w ramach FE ze szkoleń mieszkają istotnie częściej 

w województwie mazowieckim (11%+) i zachodniopomorskim (10%+). 

Odsetek osób, które znają kogoś, kto skorzystał z FE wynosi obecnie 37% 

i w porównaniu z rokiem 2018 nastąpił spadek o aż 9 p.p. (2018 rok: 46%). Rozkład 

odpowiedzi ze względu na wykształcenie badanych pokazuje, że najwięcej osób, 

które mają znajomych korzystających z funduszy unijnych, to osoby z wyższym 

wykształceniem (51%+). 

W przypadku wielkości miejscowości zamieszkania badanych, to osoby 

zamieszkujące obszary wiejskie (40%+) częściej deklarują posiadanie takiej 

znajomości, co bezpośrednio może być związane z tym, że największy odsetek 

twierdzących wskazań w tym pytaniu dotyczy rolników (83%+). W mniejszym stopniu 

taką deklarację składali właściciele przedsiębiorstw oraz osoby prowadzące własną 

działalność gospodarczą (66%+) oraz osoby pracujące na etacie lub dorywczo 

(39%). Emeryci i renciści najczęściej wskazywali, że nie znają ani jednej osoby, która 

korzysta z omawianych zmian (60%+). 
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Wykres 45. (P23) A czy zna Pan(i) może kogoś, kto skorzystał lub korzysta z Funduszy Europejskich lub ze 

zmian, jakie dzięki nim zachodzą? Odpowiedź: tak. 
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Wykres 46. (P23) A czy zna Pan(i) może kogoś, kto skorzystał lub korzysta z Funduszy Europejskich lub ze 

zmian, jakie dzięki nim zachodzą?  
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Zgodnie z deklaracjami, znajomi badanych korzystają przede wszystkim z dopłat dla 

rolników (33%). Potwierdzają to w szczególności mężczyźni (40%+), osoby starsze 

w wieku 65 lat i więcej (47%+), z wykształceniem podstawowym (67%+), które 

zamieszkują wieś (51%+), są rolnikami (71%+) lub emerytami/rencistami (43%+), 

a także które są mieszkańcami województw: lubelskiego (68%+) i podlaskiego (54%+). 

W drugiej kolejności znajomi badanych korzystają ze wsparcia dla przedsiębiorczości 

(28%). Częściej znają takie osoby badani w wieku 35-44 lata (39%+), 

z wykształceniem średnim (34%+) lub wyższym (46%+), którzy pracują na etacie lub 

dorywczo (33%+). Na dalszych miejscach respondenci wymieniali: szkolenia (12%), 

dotacje ogólne (7%) i termoizolację (4%) jako sposoby korzystania przez ich 

znajomych z FE.  

Wykres 47. (P24). Proszę powiedzieć, w jaki sposób Pana(i) znajomy(a) korzysta z Funduszy Europejskich 

lub zmian, jakie dzięki nim zachodzą? 
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Odsetek osób, które uczestniczyły w przedsięwzięciach dofinansowanych z Funduszy 

Europejskich lub korzystały z bezpłatnego lub dofinansowanego z FE szkolenia wynosi 

15%. W porównaniu z rokiem 2018 odnotowano spadek o 3 p.p. (2018 rok: 18%). 

Uczestnikami takich przedsięwzięć są istotnie częściej osoby młode, tj. do 44 lat (15-

24 lata: 20%+, 25-34 lata: 20%+, 35-44 lata: 18%+). Z wydarzeń dofinansowywanych ze 

środków unijnych korzystają również osoby z wykształceniem średnim (17%+) oraz 

wyższym (24%+), a także rolnicy (64%+) i właściciele firm (54%+) oraz uczniowie i 

studenci (23%+). 

Wykres 48. (P25) Czy kiedykolwiek uczestniczył(a) Pan(i) w przedsięwzięciu dofinansowanym z Funduszy 

Europejskich, lub korzystał(a) z bezpłatnego lub dofinansowanego z FE szkolenia? Odpowiedź; tak. 
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Wykres 49. (P25) Czy kiedykolwiek uczestniczył(a) Pan(i) w przedsięwzięciu dofinansowanym z Funduszy 

Europejskich, lub korzystał(a) z bezpłatnego lub dofinansowanego z FE szkolenia? 
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Wykres 50. (P25) Czy kiedykolwiek uczestniczył(a) Pan(i) w przedsięwzięciu dofinansowanym z Funduszy 

Europejskich, lub korzystał(a) z bezpłatnego lub dofinansowanego z FE szkolenia? 

 

5.2.5.  Wizerunek i wiedza na temat przekazywania Funduszy Europejskich 

na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami 

Badanie poruszyło również temat obecnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce oraz 

skutków z nią związanych. 37% Polaków uważa, że środki finansowe na walkę 

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w kraju pochodzą zarówno ze środków 

unijnych, jak i krajowych. Co trzecia osoba twierdzi, że środki te są wyłącznie 

krajowe/regionalne (32%), natomiast 9% uważa, że pochodzą one tylko z Unii 

Europejskiej. Aż 21% odpowiadających ma trudność z odpowiedzią na to pytanie.  

Biorąc pod uwagę wiek, można zauważyć, iż osoby starsze (65 lat i więcej) istotnie 

częściej wskazują na kraj/region jako źródło środków finansowych na walkę z 

wirusem (39%+). Zwolennikami odpowiedzi łączącej środki unijne i krajowe są 
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głównie osoby w wieku 25-54 lata (25-34 lata: 42%+, 35-44 lata: 42%+, 45-54 lata: 

41%+).  

Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia rośnie odsetek osób uważających, iż środki 

na walkę z pandemią pochodzą ze źródła unijno-krajowego – takie zdanie popiera 

40%+ badanych z wykształceniem średnim i niemal połowa osób z wykształceniem 

wyższym (47%+). Aż 36%+ odpowiadających z podstawowym wykształceniem ma 

trudność z odpowiedzią na to pytanie. 

Problem z odpowiedzią zaobserwowano również wśród osób mieszkających na wsi 

(24%+). Biorąc pod uwagę wielkość zamieszkiwanej miejscowości warto dodać, że 

osoby z miast od 20 do 49 tys. mieszkańców istotnie częściej są zdania, że środki na 

walkę z sytuacją epidemiologiczną w Polsce pochodzą zarówno ze środków 

unijnych, jak i krajowych (44%+). 

Zarówno właściciele firm, jak i osoby pracujące na etacie/dorywczo są istotnie 

częściej zdania, iż środki pochodzą z obu wymienionych źródeł (odpowiednio: 47%+, 

41%+). Natomiast ponad połowa bezrobotnych (54%+) oraz 37% emerytów i 

rencistów twierdzi, że walka z koronawirusem finansowana jest ze środków wyłącznie 

krajowych/regionalnych. Co ciekawe, co czwarty student/uczeń nie wie, kto 

finansuje walkę z wirusem i skutki obecnej sytuacji epidemiologicznej (26%+). 

Osoby zamieszkujące województwa lubuskie, lubelskie oraz dolnośląskie istotnie 

częściej niż pozostali uważają, że pieniądze na walkę z pandemią pochodzą 

zarówno z Unii Europejskiej, jak i ze środków krajowych (odpowiednio: 51%+, 44%+, 

44%+). Zwolennikami teorii mówiącej o tym, że tylko kraj płaci za walkę 

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa są z kolei mieszkańcy województw: 

podkarpackiego (45%+), wielkopolskiego (42%) oraz mazowieckiego (38%+). 
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Wykres 51. (N4.) Skąd Pana/i zdaniem pochodzą środki finansowe na walkę z rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa w Polsce? 
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Badani, którzy odpowiedzieli, iż ich zdaniem środki na walkę z rozprzestrzenianiem się 

wirusa pochodzą wyłącznie lub częściowo z funduszy unijnych, zostali zapytani 

również o to, jakie działania na walkę z koronawirusem podjęto ich zdaniem ze 

środków unijnych. Ponad połowa odpowiadających wskazała na zakup środków 

medycznych, tj. sprzętu medycznego, maseczek, kombinezonów (52%). Nieco 

mniejszy odsetek osób słyszał o przeznaczaniu unijnych pieniędzy na pomoc 

w nabyciu środków medycznych (47%) oraz wsparcie w zakresie zakupu testów 

diagnozujących koronawirusa (37%). Co czwarta osoba wspomniała o tworzeniu 

szpitali polowych dla osób zarażonych wirusem (26%), a także przyszłościowym 

wsparciu w zakresie zakupu szczepionki na koronawirusa (25%). 

Najmłodsza grupa wiekowa, tj. osoby w wieku 15-24 lata istotnie częściej niż 

pozostałe kohorty odpowiadały, że słyszały o środkach unijnych przeznaczonych na 

zakup środków medycznych (59%+). 

Biorąc pod uwagę wykształcenie, należy dodać, że badani z wykształceniem 

wyższym istotnie częściej słyszeli o finansowym wsparciu dotyczącym przyszłości, 

a mianowicie wsparciu w zakresie zakupu szczepionki na koronawirusa (29%+). 15%+ 

osób z wykształceniem podstawowym mimo twierdzenia, że pieniądze na walkę 

z pandemią pochodzą w całości lub częściowo z Unii Europejskiej, nie potrafiło 

wskazać żadnych konkretnych działań dotyczących walki z wirusem. 

Tworzenie szpitali polowych dla osób zarażonych koronawirusem jest wsparciem ze 

środków unijnych, o którym słyszała połowa mieszkańców Warszawy (50%+). Z kolei 

mieszkańcy miast o wielkości od 50 do 199 tys. osób istotnie częściej niż pozostali 

słyszeli o wsparciu w zakresie zakupu testów diagnozujących koronawirusa (43%+).  

W nieco większych miastach (200-499 tys. mieszkańców) istotnie częściej słyszy się o 

wsparciu w zakresie zakupu szczepionki w przyszłości (36%+). 

Biorąc pod uwagę sytuację zawodową Polaków, należy dodać, że osoby pracujące 

na etacie lub dorywczo częściej niż inne grupy zawodowe słyszały o pomocy 

w nabyciu środków medycznych czyli sprzętu medycznego, maseczek, 

kombinezonów (49%+) oraz o tworzeniu szpitali polowych dla zarażonych wirusem 

(27%+). Problem z odpowiedzią na pytanie miało 12%+ emerytów i rencistów 

(odpowiedź: „nie wiem, trudno powiedzieć”). 
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O dofinansowanym z UE zakupie środków medycznych słyszeli głównie mieszkańcy 

województwa lubuskiego (70%+) oraz dolnośląskiego (63%+). Pomoc w nabyciu 

środków medycznych z tychże środków była odpowiedzią wskazywaną istotnie 

częściej przez osoby mieszkające w województwach: wielkopolskim (69%+), lubelskim 

(63%+) oraz warmińsko-mazurskim (61%+). O unijnym wsparciu w zakresie zakupu 

testów diagnozujących koronawirusa słyszano częściej w województwie lubelskim 

(48%+), a także w województwach: opolskim (45%+), dolnośląskim i śląskim (po 44%+). 

Ponad połowa mieszkańców z województwa warmińsko-mazurskiego uważa 

natomiast, że ze środków unijnych przeznaczonych na walkę z koronawirusem tworzy 

się szpitale polowe dla osób zarażonych wirusem (53%+). O wsparciu w zakresie 

zakupu szczepionki na koronawirusa mówi się istotnie częściej w województwach: 

dolnośląskim (41%+), opolskim (39%+) oraz śląskim (37%+). 

Wykres 52. (N5) O jakich działaniach związanych ze wsparciem przeznaczonym na walkę  

z koronawirusem w Polsce ze środków unijnych Pan/i słyszał/a? 
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W kolejnej części badania zapytano o zdanie Polaków na temat źródła 

pochodzenia środków finansowych na walkę ze skutkami gospodarczymi pandemii 

w Polsce. 35% osób uważa, że  finansowanie pochodzi zarówno ze środków unijnych, 

jak i krajowych. Co trzeci Polak twierdzi, że pieniądze na walkę ze skutkami 

gospodarczymi pochodzą wyłącznie ze środków krajowych/regionalnych (33%), 

natomiast tylko 8% społeczeństwa uważa, że źródłem pieniędzy w tej sytuacji są 

środki unijne. 

Finansowanie walki z negatywnymi konsekwencjami pandemii dla gospodarki 

według młodych badanych (25-44 lata) pochodzi zarówno ze środków unijnych, jak 

i krajowych (25-34 lata i 35-44 lata: po 39%+). Innego zdania są ludzie starsi (65 lat 

i więcej), którzy istotnie częściej odpowiadali, że środki te pochodzą wyłącznie 

z kraju/regionu (38%+). 

Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, należy zauważyć, że osoby ze średnim 

i wyższym wykształceniem istotnie częściej są zdania, że gospodarcza walka 

z pandemią finansowana jest zarówno ze środków unijnych, jak i krajowych 

(odpowiednio: 40%+, 42%+). Z kolei zwolennikami twierdzenia, że pieniądze te 

pochodzą wyłącznie ze środków krajowych są osoby posiadające wykształcenie 

zasadnicze zawodowe (37%+). Aż 37%+ badanych z wykształceniem podstawowym 

nie wie skąd pochodzą pieniądze na zwalczanie negatywnych skutków pandemii 

w gospodarce. 

Osoby mieszkające w miastach do 49 tys. istotnie częściej twierdzą, że zarówno Unia 

Europejska, jak i Polska wykładają fundusze wspomagające Polskę w walce 

gospodarczej z wirusem (miasta do 20 tys. mieszkańców: 40%+, miasta 20-49 tys. 

mieszkańców: 42%+). 

Podobnego zdania dotyczącego finansowania są aktywni zawodowo, tj. rolnicy 

(46%+), właściciele przedsiębiorstw/prowadzący działalności (45%+) oraz osoby 

pracujące na etacie (39%+). Zwolennikami teorii, że środki finansowe na 

zapobieganie negatywnym skutkom gospodarczym pandemii pochodzą ze źródeł 

krajowych lub regionalnych są z kolei osoby bezrobotne (57%+) oraz emeryci 

i renciści (38%+). 

Niemal połowa mieszkańców województwa lubuskiego jest zdania, że opisywane 

fundusze pochodzą z obu źródeł (unijnego i krajowego) (47%+).Odmiennego zdania 
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z kolei są mieszkańcy województw zachodniopomorskiego i podkarpackiego, którzy 

twierdzą, że Polska sama finansuje walkę ze skutkami pandemii w gospodarce 

(odpowiednio: 40%+ i 42%+). 

Warto dodać, że połowa osób, które kiedykolwiek uczestniczyły w przedsięwzięciach 

dofinansowanych z Funduszy Europejskich uważa, że środki na walkę z pandemią 

w opisywanym aspekcie pochodzą zarówno z Unii Europejskiej jak i z kraju (49%+). 
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Wykres 53. (N6) Skąd Pana\i zdaniem pochodzą środki finansowe na walkę ze skutkami gospodarczymi 

pandemii w Polsce? 
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Badani, którzy twierdzą, że środki finansowe na walkę ze skutkami gospodarczymi 

pandemii w Polsce pochodzą w części lub wyłącznie ze środków unijnych, 

poproszeni zostali o wymienienie działań finansowanych ze środków unijnych, 

o których słyszeli. Największy odsetek odpowiedzi dotyczy dofinansowania dla szpitali 

i działań związanych z walką z COVID, np. szczepionki, maseczki, respiratory (38%). 

Pomoc finansowa dla firm/tarcza antykryzysowa jest działaniem ze środków unijnych, 

o którym słyszało 28% odpowiadających.  

Tarcza antykryzysowa czy też pomoc finansowa dla firm to działanie, które 

identyfikują istotnie częściej: grupa wiekowa 45-54 lata (34%+), osoby z wyższym 

wykształceniem (33%+), a także mieszkańcy miast od 500 do 999 tys. mieszkańców 

(40%+) i osoby aktywne zawodowo (rolnicy i właściciele firm: po 39%+, pracujący na 

etacie: 30%+).  Dofinansowania dla szpitali oraz działania związane z walką z 

koronawirusem są działaniami, o których istotnie częściej słyszy się w miastach od 20 

do 49 tys. mieszkańców (48%+), a także w miejscowościach od 200 do 499 tys. 

mieszkańców (46%+). 

Wykres 54. (N7) O jakich działaniach ze środków unijnych przeznaczonych na wsparcie walki ze skutkami 

gospodarczymi koronawirusa w Polsce Pan\i słyszał\a? 
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Respondenci twierdzący, że środki na walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 

pochodzą ze środków unijnych, zostali poproszeni o ocenę tego wsparcia. Aż 67% 

społeczeństwa pozytywnie ocenia taką formę pomocy w walce z COVID-19 

(połączenie odpowiedzi: „zdecydowanie dobrze” i „raczej dobrze”). 

Osobami, które istotnie częściej doceniają unijne wsparcie w tym względzie są osoby  

z wykształceniem zawodowym (71%+), a także mieszkańcy miast do 49 tys. osób 

(miasta do 20 tys. mieszkańców: 74%+, miasta 20-49 tys. mieszkańców: 75%+). 

Odmiennego zdania są osoby zamieszkujące miasta od 50 do 199 tys. mieszkańców, 

którzy istotnie częściej źle oceniają wsparcie finansowe z Unii Europejskiej (24%+). 

Analiza sytuacji zawodowej pokazała, że pracujący na etacie lub dorywczo są 

grupą, która wyróżnia się na tle pozostałych grup zawodowych pozytywną oceną 

unijnej pomocy finansowej w walce z COVID-19 (69%+). 

Istotnie częściej pozytywne opinie na temat opisywanej pomocy unijnej wyrażają 

mieszkańcy województw: warmińsko-mazurskiego (78%+) oraz wielkopolskiego 

(74%+). Odmiennej opinii natomiast są osoby zamieszkujące województwa: lubuskie 

(28%+), pomorskie (27%+) i śląskie (26%+). 
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Wykres 55. (N8) Jak ocenia Pan\i wsparcie przeznaczone na walkę z rozprzestrzenianiem się COVID-19  

w Polsce, które finansowane jest ze środków unijnych? 
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Wykres 56. (N8) Jak ocenia Pan\i wsparcie przeznaczone na walkę z rozprzestrzenianiem się COVID-19  

w Polsce, które finansowane jest ze środków unijnych? 

 

Polacy ocenili pozytywnie również wsparcie finansowe ze środków unijnych 

przeznaczone na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w Polsce (68%). 

Pozytywną opinię w tym aspekcie mają istotnie częściej mieszkańcy miast do 20 tys. 

osób (77%+), a także mieszkający w województwie warmińsko-mazurskim (81%+) i  

podkarpackim (78%+). Negatywne zdanie na temat wsparcia finansowego ze 

środków z Unii Europejskiej na walkę ze skutkami rozprzestrzeniania się COVID-19 

posiadają osoby ze wsi (19%+) oraz mieszkające w województwie pomorskim (27%+), 

lubuskim (25%+) oraz śląskim (23%+). 
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Wykres 57. (N9) Jak ocenia Pan\i wsparcie finansowane ze środków unijnych przeznaczone na walkę ze 

skutkami pandemii koronawirusa w Polsce?  
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Wykres 58. (N9) Jak ocenia Pan\i wsparcie finansowane ze środków unijnych przeznaczone na walkę ze 

skutkami pandemii koronawirusa w Polsce? 

 

Beneficjenci projektów finansowanych przez FE, w zdecydowanej większości dobrze 

oceniają ułatwienia wprowadzone dla ich grupy w związku z pandemią COVID-19 

(84%+). Pojedyncze odpowiedzi związane z negatywną oceną dotyczyły: braku 

ułatwień dla rolników (n=8), zbyt małej liczby ułatwień ogólnie (n=1), zbyt długiego 

procesu rozstrzygania wniosków (n=2), wysokich kosztów/trudności procesu (n=2). 
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Wykres 59. (N11) Jak ocenia Pan\i ułatwienia wprowadzone dla beneficjentów projektów 

współfinansowanych ze środków UE w związku z pandemią COVID-19? 

 

5.2.6. Uwarunkowania postrzegania Funduszy Europejskich 

Testowanie zależności między zestawem zmiennych (zmienne niezależne) 

a kluczową z punktu widzenia celów badawczych zmienną zależną odbyło się 

z wykorzystaniem wielokrotnej hierarchicznej analizy regresji. Polega ona na 

budowaniu modelu z kilkoma zmiennymi niezależnymi, wprowadzanymi w blokach 

i jednej zmiennej zależnej. Interpretacji podlegają wielkości współczynników korelacji 

oraz istotność tych współczynników. Dodatkowo, analizuje się zmiany we 

współczynnikach po wprowadzeniu kolejnych bloków zmiennych. Końcowym 

etapem opisu wyników jest interpretacja wartości R2, wskazującej na to jaki procent 

zjawiska jest wyjaśniany przez model. Przyjęto poziom istotności na poziomie α = 0,05. 

Zbudowano model pozwalający określić uwarunkowania pozytywnego postrzegania 

wykorzystywania Funduszy Europejskich. Postrzeganie Funduszy Europejskich zostało 

zdefiniowane jako suma punktów wskazań w stwierdzeniach dotyczących oceny, 

czy  Fundusze Europejskie przyczyniają się do rozwoju Polski lub województwa oraz 

oceny, czy dzięki Funduszom Europejskim jakość życia Polaków poprawiła się. Model 

zbudowano na bazie trzech tematycznych bloków. W  pierwszym bloku 

wprowadzono zmienne demograficzne: płeć, wiek, wykształcenie oraz wielkość 

miejscowości zamieszkania. W następnym kroku wprowadzono poparcie 

członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W ostatnim zagregowano zmienne dotyczące 

opinii na temat Funduszy Europejskich: subiektywne poczucie korzystana z Funduszy 

Europejskich, ocenę możliwości ubiegania się o Fundusze, ocenę czy Polska dostaje 
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więcej funduszy z Unii Europejskiej niż do niej odprowadza, a także ocenę czy 

Fundusze Europejskie są dobrze wykorzystywane.  

Biorąc pod uwagę zbudowany model, pozytywne postrzeganie Funduszy 

Europejskich jest uwarunkowane zarówno czynnikami demograficznymi, jak 

i postawami dotyczącymi Polski w Unii Europejskiej oraz oceny Funduszy Europejskich. 

Jednym z kluczowych czynników warunkujących pozytywne postrzeganie Funduszy 

Europejskich jest poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ta zmienna 

decyduje o blisko 34,8% pozytywnej oceny Funduszy. Zmienne dotyczące opinii na 

temat Funduszy Europejskich wyjaśniają 20,1% postrzegania Funduszy Europejskich, 

a zmienne demograficzne 5,4%. Spośród zmiennych metryczkowych to osoby starsze, 

mężczyźni oraz lepiej wykształceni lepiej postrzegają Fundusze Europejskie. 

Dodatkowo, im wyższe poczucie, że osobiście korzysta się z Funduszy Europejskich, 

lepiej się postrzega możliwość ubiegania się o nie oraz ocenia się, że Fundusze są 

dobrze wykorzystywane tym lepiej postrzega się Fundusze Europejskie. Jedyną 

zmienną negatywnie związaną z postrzeganiem Funduszy Unijnych okazało się być 

przeświadczenie, że Polska dostaje więcej funduszy z Unii Europejskiej niż do niej 

odprowadza. Taka opinia idzie w parze z gorszym postrzeganiem Funduszy Unijnych.  

Tabela 1. Uwarunkowania postrzegania Funduszy Europejskich5. 

 Postrzeganie Funduszy 

Europejskich 

B p 

Wiek -0,077 0,000 

Płeća 0,028 0,122 

Wykształcenie 0,197 0,000 

Wielkość miejscowości  -0,068 0,000 

Wiek 0,018 0,225 

Płeća 0,043 0,003 

Wykształcenie 0,099 0,000 

Wielkość miejscowości  -0,033 0,024 

Poparcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej 0,610 0,000 

Wiek 0,039 0,002 

Płeća 0,032 0,007 

Wykształcenie 0,041 0,001 

Wielkość miejscowości  -0,009 0,469 

Poparcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej 0,384 0,000 

Subiektywne poczucie korzystana z Funduszy Europejskich 0,054 0,000 

 
5 Wartość B wskazuje na siłę i kierunek związku, im wyższa wartość tym związek jest silniejszy. 

Znak ujemny oznacza związek negatywny, a dodatni pozytywny. Wartość p oznacza poziom 

istotności. 
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Ocena możliwości ubiegania się o Fundusze 0,250 0,001 

Ocena czy Polska dostaje więcej funduszy z Unii Europejskiej 

niż do niej odprowadza 
-0,038 0,000 

Ocena czy Fundusze Europejskie są dobrze wykorzystywane 0,305 0,002 

R2 0,602  
a0=kobieta, 1=mężczyzna 
 

5.3. Wizerunek i znajomość procesów oraz mechanizmów 

ubiegania się o Fundusze Europejskie 

5.3.1. Znajomość procesów oraz mechanizmów ubiegania się o Fundusze 

Europejskie 

Poziom wiedzy Polaków na temat podmiotów i grup osób, które mogą ubiegać się 

o dotację z Funduszy Europejskich jest na wysokim poziomie. Ponad połowa osób 

odpowiedziała, iż podmiotami, które mogą ubiegać się o dotację są 

firmy/przedsiębiorstwa prywatne lub państwowe (61%). Odsetek ten jest wyższy w 

stosunku do pomiaru z 2018 roku o 4 p.p. (2018 rok: 57%). Na drugim miejscu 

wymieniano rolników (52%), a na kolejnych: władze samorządowe (47%), placówki 

edukacyjne (45%), placówki służby zdrowia (38%), osoby planujące rozpocząć 

działalność gospodarczą (35%), osoby bezrobotne (27%) i inne. Na siebie samego 

jako potencjalnego beneficjenta FE wskazało 26% badanych – to o 4 p.p. mniej niż w 

roku 2018.  

Tylko 6% badanych nie potrafiło prawidłowo wskazać żadnej grupy (w roku 2018 

było to 8%). Największe problemy ze wskazaniem jakiejkolwiek grupy potencjalnych 

beneficjentów miały osoby starsze w wieku 65 lat i więcej (11%+), emeryci/renciści 

(11%+), a także osoby posiadające wykształcenie podstawowe (19%+) lub 

zasadnicze zawodowe (7%+). 
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Wykres 60. (P38) Jakie grupy osób lub podmiotów mogą ubiegać się o dotację z Funduszy Europejskich? 

 

Odsetek mieszkańców Polski, którzy znają co najmniej trzy grupy potencjalnych 

beneficjentów FE6 wyniósł w tegorocznej edycji badania 60% i jest istotnie wyższy niż 

w roku 2018, 2019 i 2016, gdzie wynosił odpowiednio: 57%, 49% i 29%. 

Wykres 61. Odsetek mieszkańców Polski znających co najmniej trzy przykładowe grupy potencjalnych 

beneficjentów FE w ramach polityki spójności. 

  

 
6 Zgodnie z metodologią wyliczania wskaźnika – bez rolników.  



Raport końcowy z badania |100 

 

 
Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

Wiedza Polaków o instytucjach, do których można składać wnioski o dofinansowanie 

z Funduszy Europejskich jest stosunkowo niska. 23% badanych nie potrafiło wskazać 

żadnej instytucji, do której można wkładać wnioski o dotację. 

Niemal połowa odpowiadających uznaje, że wnioski o dotację z FE w ich 

województwach można składać w urzędach gmin (45%), choć urzędy te nie 

posiadają takich zadań w swoich kompetencjach. Należy dodać, że jest to taki sam 

odsetek jak w poprzedniej edycji badania (2018 r.). Co czwarta osoba  wskazuje 

z kolei na powiatowe urzędy pracy (24%)7 – wynik ten jest niższy o 1 p.p. 

w porównaniu z rokiem 2018. 

Dla 18% badanych znających pojęcie FE przynajmniej z nazwy, dofinansowanie 

można uzyskać w starostwie powiatowym, choć nie jest to zgodne z prawdą. Nieco 

mniej osób wskazało na wojewódzkie urzędy pracy (17%), które pełnią w wielu 

województwach rolę instytucji pośredniczących. Urzędy marszałkowskie, które 

odpowiedzialne są za wdrażanie regionalnych programów operacyjnych, zostały 

wymienione przez 15% badanych. Zarówno w przypadku starostw powiatowych, 

wojewódzkich urzędów pracy, jak i urzędów marszałkowskich, zaobserwowano 

spadek wskazań o 1 p.p. w porównaniu z poprzednią edycją badania (2018 r.) 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która dysponuje środkami 

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego została wybrana przez 16% 

badanych. Istotnie częściej wymieniali ją mieszkańcy wsi (23%+) oraz rolnicy (72%+). 

Polacy uważają również, że wniosek o dofinansowanie z FE można składać także 

w urzędzie wojewódzkim (15%), Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich (9%) 

oraz w ośrodkach pomocy społecznej (5%). 

  

 
7 Mimo iż z punktu widzenia systemu zarządzania i wdrażania FE PUP-y nie są podmiotami, do których można składać 

wnioski o dofinansowanie, to z punktu widzenia przeciętnego Polaka, to właśnie te instytucje mogą mieć dla nich 

ofertę finansowaną z FE (m.in. szkolenia, ale również dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej) 
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Wykres 62. (P37) Do jakich instytucji można składać wnioski o dotację z Funduszy Europejskich w Pana(i) 

województwie? 
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5.3.2. Ocena procesów oraz mechanizmów ubiegania się o Fundusze 

Europejskie 

Biorąc pod uwagę porównanie danych ze względu na lata, należy zauważyć, że 

odsetek osób przekonanych o równości szans w pozyskiwaniu dofinansowania 

z Funduszy Europejskich wzrósł w stosunku do poprzednich edycji badania. Obecnie 

aż 42% osób przekonanych jest o równych szansach, co jest wynikiem o 3 p.p. 

wyższym w porównaniu do badania z 2018 roku. Opinię o jednakowych szansach 

uprawnionych wyrażają istotnie częściej osoby w grupach wiekowych 25-34 lata 

(50%+) oraz 35-44 lata (46%+), a także te z wykształceniem średnim (48%+) i wyższym 

(54%+). Częściej taką opinię wyrażają także mieszkańcy Warszawy (55%+), pracujący 

na etacie (47%+), rolnicy (55%+) oraz uczniowie i studenci (50%+). 

Przeciwną opinię prezentuje 28% respondentów, częściej są to osoby z 

wykształceniem podstawowym (36%+), zamieszkujące miasta od 20 do 199 tys. 

mieszkańców (20-49 tys.: 33%+, 50-199 tys.: 32%+), a także większe miasta od 500 do 

999 tys. mieszkańców (35%+). Wśród osób przeświadczonych o tym, że nie każdy 

uprawniony ma takie same szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach FE 

znajdują się również osoby bezrobotne (40%+), a także emeryci, renciści (31%+) 

i osoby niepracujące z innych, niż prowadzenie domu, względów (43%+). Brak 

równości szans w uzyskaniu dofinansowania jest zauważany w szczególności przez 

osoby niepopierające członkostwa Polski w UE (60%+). 
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Wykres 63. (P39) Czy każdy uprawniony ma, Pana(i) zdaniem, takie same szanse na uzyskanie 

dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich? 

 

Co drugi badany uważający, że nie każdy ma równe szanse na uzyskanie 

dofinansowania twierdzi, że najłatwiej środki z FE uzyskać jest władzom 

samorządowym (50%). W porównaniu do 2018 roku zauważyć należy wzrost tego 

odsetka o 8 p.p. (2018 r.: 42%). Nieco mniej badanych wskazuje na łatwość 

uzyskania pieniędzy unijnych przez firmy/przedsiębiorstwa prywatne lub państwowe 

(46%), co stanowi poziom podobny do wyniku z 2018 r. (spadek o 1 p.p., 2018 r.: 45%). 
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28% badanych mówi o placówkach edukacyjnych – jest to wynik niższy o 2 p.p. w 

porównaniu do poprzedniej edycji badania (2018 r.: 30%). Dla co czwartej osoby 

większe szanse na dofinansowanie mają rolnicy i placówki służby zdrowia (po 25%), 

co jest podobnym wynikiem do roku 2018 (24%). 

Polakom ciężko jest ocenić, czy proces pozyskiwania środków unijnych jest trudny 

czy łatwy. Odpowiedź na pytanie „różnie – raz łatwo, raz trudno” wybrało aż 40% 

badanych, a „nie wiem, trudno powiedzieć” kolejne 20%. Dane pokazują, że 

odsetek osób, które postrzegają proces pozyskiwania środków unijnych jako trudny, 

zwiększył się o 5 p.p. w porównaniu z rokiem 2018 i 2019, wynosi obecnie 28%. W 

porównaniu do roku 2018 odnotowano spadek o 3 p.p. odsetka osób, które uważają, że 

uzyskanie dofinansowania jest łatwe (obecnie: 12%). 

Wykres 64. (P41) Czy, Pana(i) zdaniem, łatwo jest uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej? T2B 
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Ubieganie się o środki unijne wydaje się prostsze osobom aktywnym na rynku pracy, 

tzn. właścicielom firm (28%+), rolnikom (20%+), a także pracującym na etacie lub 

dorywczo (13%+). Biorąc pod uwagę region zamieszkania, najłatwiej jest uzyskać 

dofinansowanie według osób z województw: wielkopolskiego (21%+) i pomorskiego 

(17%+). Proces ubiegania się o pieniądze z Unii Europejskiej jawi się jako trudny 

częściej osobom z wykształceniem zasadniczym zawodowym (33%+) oraz z miast o 

wielkości 500-999 tys. (34%+). Ubieganie się o środki unijne jest trudne również dla 

osób bezrobotnych (38%+).  

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na postrzeganie uzyskiwania 

dofinansowania jako trudne jest biurokracja i konieczność wypełniania dużej liczby 

dokumentów (39%). W dalszej kolejności badani wymienili: duże wymagania 

formalne, które są trudne do spełnienia (21%), czy też brak środków 

pieniężnych/wkładu własnego i konieczność poznania procedur (po 13%). Duża 

konkurencja w ubieganiu się o środki jest wymieniana przez 6% badanych. Część 

osób postrzega proces ubiegania się o środki jako trudny ze względu na konieczność 

posiadania znajomości (5%). 
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Wykres 65. (P41) Czy, Pana(i) zdaniem, łatwo jest uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej? 



Raport końcowy z badania |107 

 

 
Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

Wykres 66. (P41) Czy, Pana(i) zdaniem, łatwo jest uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej? 

 

Dane pokazują, że w porównaniu do roku 2018 wzrosła liczba osób zgadzających się 

ze stwierdzeniem, że korzystanie z Funduszy Europejskich wymaga znajomości wielu 

skomplikowanych procedur (62% w 2018 r. vs 71% w 2020 r.). Wzrósł również odsetek 

osób uważających, że do pozyskania środków europejskich potrzebne są znajomości 

(z 36% w 2018 r. do 37% w 2020 r.), jak i przekonanie, że do składania wniosków 

o dofinansowanie niezbędne jest korzystanie z usług firm pośredniczących/ 

doradczych (wzrost z 49% do 52%). W porównaniu z rokiem 2018, więcej osób uważa, 

że Polska dostaje więcej funduszy  z Unii Europejskiej niż do niej odprowadza (wzrost z 

50% w 2018 r. do 52% w 2020 r.). Porównanie 2018 i 2020 roku pokazało również wzrost 

odsetka osób, które są zdania, że zwykły człowiek nie ma możliwości skorzystania z 

pieniędzy unijnych (z 36% do 39%). 
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Wykres 67. (P44) Na ile się Pan(i) zgadza z poniższymi stwierdzeniami. 

 

  



Raport końcowy z badania |109 

 

 
Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

5.3.3. Zależność między oceną łatwości pozyskania środków z Funduszy 

Europejskich i postawą wobec ubiegania się o nie 

Analizę korelacji przeprowadzono, aby zidentyfikować zależności między dwiema 

zmiennymi. Interpretacji podlega współczynnik korelacji. Jego wartość zawsze mieści 

się w przedziale od -1 do 1. Wartość bezwzględna współczynnika wskazuje na siłę 

związku. Im wyższa wartość tym silniejszy związek, przy czym r = 0 oznacza brak 

związku. Wartości ujemne związku wskazują, że jeśli jedna wartość maleje, druga 

rośnie. Natomiast, wartości dodatnie wskazują, że jak wartość jednej zmiennej rośnie 

to wartość drugiej zmiennej też rośnie. Przyjęto poziom istotności na poziomie α = 

0,05. 

To czy osoba sądzi, że pozyskanie środków z Funduszy Unijnych jest łatwe w dużej 

mierze zależy od tego, co myśli o tym procesie. Sprawdzono, które postawy są w 

największym stopniu powiązane z oceną łatwości  pozyskania FE. Zarówno osąd, że 

korzystanie z Funduszy Europejskich wymaga znajomości wielu skomplikowanych 

procedur, a także opinia, że aby pozyskać środki z Funduszy Europejskich trzeba mieć 

znajomości lub trzeba korzystać z usług firm pośredniczących / doradczych / 

konsultingowych oraz, że zwykły człowiek nie ma możliwości skorzystania z pieniędzy 

unijnych, były negatywnie związane z oceną łatwości skorzystania ze środków z 

Funduszy Europejskich. Im częściej przejawia się negatywne postawy wobec 

pozyskiwania Funduszy Europejskich, tym gorzej ocenia się łatwość pozyskania 

środków (korelacja negatywna). Analizując siły związków wskazanych zależności, 

można wnioskować o najważniejszych barierach warunkujących negatywną ocenę 

pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich. Najsilniejszą negatywną korelację 

między oceną łatwości pozyskiwania środków odnotowano z opinią, że korzystanie 

Funduszy wymaga wielu skomplikowanych procedur. Przeświadczenie o wysokim 

stopniu formalizacji pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich może być jednym 

z kluczowych czynników warunkujących ocenę łatwości procesu, co może 

zniechęcać do skorzystania z możliwości pozyskania dofinansowania.  
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Tabela 2. Współczynniki korelacji r Pearsona między oceną łatwości skorzystania z Funduszy Europejskich 

a postawami wobec korzystania z Funduszy Europejskich.  

Postawy wobec FE 
Korelacja łatwości pozyskania FE i 

oceną postaw wobec FE 

Korzystanie z Funduszy Europejskich wymaga 

znajomości wielu skomplikowanych procedur 

-0,420*** 

4304 

Aby pozyskać środki z Funduszy Europejskich trzeba 

mieć znajomości 

-0,345*** 

4188 

Aby pozyskać środki z Funduszy Europejskich trzeba 

korzystać z usług firm pośredniczących / doradczych / 

konsultingowych 

-0,304*** 

4072 

Zwykły człowiek nie ma możliwości skorzystania z 

pieniędzy unijnych 

-0,341*** 

4237 

Uwaga:  Korelacja r Pearsona/liczebność, wyłączono odpowiedzi trudno powiedzieć, *** p < 0,001. 
 

Dodatkowo porównano osoby ubiegające się o środki z Funduszy Europejskich z 

osobami, które się nie ubiegały o dofinansowanie, pod względem zależności między 

oceną łatwości pozyskania środków z Funduszy Europejskich i postawą wobec 

ubiegania się o te środki. Jedyną istotną różnicą między korzystającymi z 

dofinansowania i niekorzystającym z tej możliwości była siła związku pomiędzy 

oceną łatwości w pozyskiwaniu dofinansowania z opinią, że korzystanie z Funduszy 

Europejskich wymaga znajomości wielu skomplikowanych procedur. Wśród osób 

korzystających z dofinasowania w przeszłości ten związek był istotnie silniejszy. Na tej 

podstawie można wnioskować o potrzebie uproszczenia procedur związanych z 

pozyskiwaniem funduszy, a także o konieczności dodatkowego, kompleksowego 

informowania potencjalnych beneficjentów o tym, jak przez te procedury przejść.    

Tabela 3. Współczynniki korelacji r Pearsona między oceną łatwości skorzystania z Funduszy Europejskich 

a postawami wobec korzystania z Funduszy Europejskich w zależności od korzystania z Funduszy 

Europejskich 

Postawy wobec FE 

Korelacja łatwości pozyskania FE i 

oceną postaw wobec FE 

Różnica 

między 

korelacjami 

(test z) 

Korzystający z 

dofinansowania 

Niekorzystający z 

dofinansowania 

Korzystanie z FE wymaga 

znajomości wielu 

skomplikowanych procedur 

-0,508*** 

431 

-0,402*** 

3791 
-2,63** 
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Postawy wobec FE 

Korelacja łatwości pozyskania FE i 

oceną postaw wobec FE 

Różnica 

między 

korelacjami 

(test z) 

Korzystający z 

dofinansowania 

Niekorzystający z 

dofinansowania 

Aby pozyskać środki z FE trzeba 

mieć znajomości 

-0,378*** 

428 

-0,327*** 

3683 
-1,14 

Aby pozyskać środki z FE trzeba 

korzystać z usług firm 

pośredniczących / doradczych / 

konsultingowych 

-0,344*** 

432 

-0,292*** 

3559 
-1,13 

Zwykły człowiek nie ma 

możliwości skorzystania z 

pieniędzy unijnych 

-0,312*** 

428 

-0,325*** 

3728 
0,28 

Uwaga:  Korelacja r Pearsona/liczebność, wyłączono odpowiedzi trudno powiedzieć, ** p < 0,01. 

5.3.4. Osobiste doświadczenia związane z ubieganiem się o Fundusze 

Europejskie 

Prawie co drugi Polak wie, że może ubiegać się o środki z FE (48%). Wiedza ta wzrasta 

wraz z poziomem wykształcenia respondentów – wśród osób z wykształceniem 

podstawowym wynosi 22%-, natomiast wśród osób z wykształceniem wyższym 62%+. 

Aż 86%+ rolników charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem świadomości w tym 

aspekcie. Nieco mniejszy odsetek osób znających swoje możliwości to właściciele 

firm (83%+) oraz osoby pracujące na etacie (56%+). Wysoki poziom wiedzy na ten 

temat charakteryzuje także osoby zamieszkujące miasta do 20 tys. mieszkańców 

(55%+). Brak wiedzy na temat możliwości ubiegania się o środki unijne cechuje z kolei 

osoby młode (15-24 lata: 14%+ dla odpowiedzi „nie wiem, trudno powiedzieć”), z 

wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym (odpowiednio: 20%- i 

13%-), a także emerytów i rencistów (13%+). 

O wsparcie z Funduszy Europejskich do tej pory ubiegało się 9% badanych. Są to 

głównie mężczyźni (11%+), osoby z grupy wiekowej 35-54 lata (12%+), zamieszkujące 

wieś (12%+), które są właścicielami firm (52%+) lub rolnikami (71%+). 
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Badani, którzy ubiegali się o FE, chętnie poleciliby ubieganie się o środki unijne swoim 

znajomym – aż 53% osób można uznać za promotorów FE. Wskaźnik NPS8 uplasował 

się na wysokim poziomie 39 pkt., a jego wartość różnicuje się w zależności od 

wykształcenia badanych – najwyższy jest wśród osób z wykształceniem średnim (39) 

i wyższym (49).  

Proces ubiegania się o Fundusze Europejskie został oceniony pozytywnie przez trzech 

na czterech wnioskujących (75%). Najlepiej oceniono go w województwach: 

pomorskim (94%+), wielkopolskim (92%+) i mazowieckim (90%+). 

27 osób, które negatywnie oceniło proces ubiegania się o Fundusze Europejskie 

zwróciło uwagę na długotrwałą procedurę (15 osób), zbyt dużą liczbę dokumentów do 

wypełnienia (14 osób) oraz na konieczność spełnienia dużej liczby warunków (14 osób). 

Wśród głównych celów na jakie ubiegano się o dofinansowanie wymieniono 

dopłaty dla rolników (35%), szkolenia, edukację (17%), a także dofinansowanie (start) 

nowych firm (14%) i wsparcie przedsiębiorstwa (12%). 

Wśród osób, które nigdy nie składały wniosku o dofinansowanie tylko 7% rozważało 

zrobienie tego w przeszłości. Taki pomysł pojawiał się głównie wśród mężczyzn (8%+), 

przedsiębiorców (32%+) oraz osób ze średnim (8%+) i wyższym wykształceniem 

(12%+). Osoby, które nie zdecydowały się na złożenie wniosku, nie zrobiły tego 

głównie ze względu na brak spełniania wszystkich warunków/kryteriów (33%) oraz  z 

powodu zbyt dużej liczby dokumentów do wypełnienia (18%). 

  

 
8 Wskaźnik służący do pomiaru lojalności klientów. Wykorzystywany jest głównie w sektorze usług, ale używa się go 

również do oceny np. użyteczność stron internetowych, imprez masowych czy lojalności wobec marek. NPS opiera 

się na jednym pytaniu: „W skali od zera do dziesięciu, na ile prawdopodobne jest, że polecisz firmę/markę/ 

wydarzenie X swojemu znajomemu?” Badany zaznacza odpowiedź na 11 stopniowej skali: 0 – w ogóle nie polecę, 10 

– polecę z pewnością. Następnie wszystkich uczestników badania dzieli się na 3 grupy:  

• Promotorzy (ocena 9-10) – entuzjastycznie nastawieni uczestnicy wydarzenia, które są chętne to wyrażania 

pozytywnej opinii i polecania innym udziału w podobnym wydarzeniu,  

• Neutralni (ocena 7-8) – osoby stosunkowo zadowolone, nie możemy jednak liczyć, że będą chętnie jest 

stosunkowo zadowolonych polecać udział w wydarzeniu  

• Krytycy (ocena 0-6) – prawdopodobieństwo polecenia z ich strony jest niskie. Często są również źródłem 

negatywnych opinii. Mogą służyć natomiast do zebrania informacji na temat co można ulepszyć 

w organizacji wydarzenia.  

W następnej kolejności liczona jest różnica między udziałem „promotorów” i „krytyków”. Uzyskany w ten sposób wynik 

to właśnie Net Promoter Score. Może przybierać wartości z zakresu -100 do 100. Podstawowa interpretacja jest 

prosta: im wyższa i dodatnia wartości wskaźnika tym lepiej. Przeciętna wartość NPS dla firm mieści się w przedziale 10-

15. 
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Rysunek 1. Doświadczenia związane z ubieganiem się o Fundusze Europejskie (P20, P26, P27, P28, P31, P32) 
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5.3.5. Plany związane z ubieganiem się o Fundusze Europejskie 

10% Polaków deklaruje, iż zamierza starać się o pozyskanie wsparcia w ramach 

Funduszy Europejskich. Jest to wynik wyższy niż w 2018 roku (2018: 8%), jednak 

najwyższe wyniki odnotowano w latach 2009 (17%), 2014 (16%) i 2015 (21%). 

Wykres 68. (P33) Czy zamierza Pan(i) ubiegać się o wsparcie w ramach Funduszy Europejskich? 

Odpowiedź: tak 

 

O dofinansowanie z FE częściej zamierzają ubiegać się mężczyźni (12%+), osoby 

młode (15-24 lata: 16%+, 25-34 lata: 12%+), ze średnim (11%+) i wyższym (13%+) 

wykształceniem, a także mieszkańcy wsi (12%+), właściciele firm (26%+), rolnicy 

(53%+), uczniowie i studenci (20%+). 

Wśród osób, które deklarują, że nie zamierzają ubiegać się o wsparcie w ramach 

Funduszy Europejskich, 28% jako powód podaje brak potrzeby i zainteresowania FE. 

W dalszej kolejności jako powód wymieniany jest wiek (13%), brak pomysłu na 

dotację (12%) oraz brak uprawnień do otrzymania dotacji (7%). 
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Wykres 69. (P33) Czy zamierza Pan(i) ubiegać się o wsparcie w ramach Funduszy Europejskich? |  

(P34) Z jakich powodów nie zamierza się Pan(i) starać o wsparcie w ramach Funduszy Europejskich? 
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Osoby, które zamierzają ubiegać się o fundusze, najczęściej mówią 

o dofinansowaniu nowych firm (23%), dofinansowaniu dla rolników (19%), 

o szkoleniach i edukacji (14%), zakupie lamp solarnych (11%), a także o wsparciu 

przedsiębiorstwa (9%). 

Wykres 70.  (P35) Na jakie cele zamierza ubiegać się Pan(i) o wsparcie ze środków Funduszy Europejskich? 

 

5.4. Znajomość narzędzi komunikacyjnych stosowanych  

w działaniach informacyjno-promocyjnych Funduszy 

Europejskich 

5.4.1. Rozpoznawalność logo Funduszy Europejskich 

Zdecydowana większość Polaków (59%) potwierdza, ze 

widziała logo Funduszy Europejskich. Znak FE rozpoznawany 

jest częściej przez osoby w wieku 15-44 lata niż przez osoby w 

wieku 45+. Należy zauważyć również, że wraz ze wzrostem 

poziomu wykształcenia wzrasta rozpoznawalność logo i jest 

najwyższa wśród osób z wykształceniem wyższym (75%+). Logo 

FE rozpoznawalne jest istotnie częściej również przez właścicieli 

firm (81%), rolników (74%), a także uczniów i studentów (67%+) i 
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osoby pracujące na etacie (66%+). Znak FE istotnie częściej jest też rozpoznawalny w 

województwach: lubuskim (78%+), wielkopolskim (73%+), lubelskim (67%+) i  w 

mazowieckim (65%+). 

Badani, którzy zetknęli się z logo Funduszy Europejskich, w większości widzieli je na 

tablicach informacyjnych (32%) lub w telewizji (18%), natomiast blisko co piąty 

badany (17%) nie pamięta, gdzie je widział. 

Wykres 71. (P45). Czy widział(a) Pan(i) wcześniej ten znak? | P46. Gdzie widział(a) Pan(i) ten znak?  
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5.4.2. Rozpoznawalność Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 

Blisko połowa badanych (48%) słyszała o Punktach Informacyjnych Funduszy 

Europejskich. W porównaniu do badania z roku 2018, grupa osób, które nie słyszały o 

PIFE pozostaje na takim samym poziomie i wynosi 50%. Istotnie częściej o Punktach 

nie słyszały kobiety (54%+), osoby w wieku 55+ (55-64 lata: 55%+, 65 lat i więcej: 

71%+), a także osoby z wykształceniem podstawowym (74%+) i zasadniczym 

zawodowym (61%+), mieszkańcy wsi (53%+) i miast od 500 do 999 tys. osób (64%+) 

oraz osoby bezrobotne (67%+), emeryci i renciści (70%+). 

Wykres 72. (P60). Proszę powiedzieć, czy słyszał(a) Pan(i) o Punktach Informacyjnych Funduszy 

Europejskich, w których można bezpłatnie dowiedzieć się m.in. o możliwościach uzyskania 

dofinansowania lub wzięcia udziału w dofinansowanych szkoleniach? 

 

Z punktów informacyjnych najczęściej korzystają rolnicy (30%+) i ich znajomi (19%+), 

a także właściciele firm (27%+) i ich najbliższe otoczenie (19%+). Punkty informacyjne 

są najbardziej popularne wśród osób w wieku 25-44 lata – 6% osób korzystało z nich, 

a 12% zadeklarowało, że korzystał z nich ktoś z ich bliskich/znajomych. 

Analizując popularność punktów informacyjnych w podziale na regiony należy 

stwierdzić, że najbardziej zaznajomieni z nimi są mieszkańcy warmińsko-mazurskiego 

(3% korzystało z nich, 4%- zna kogoś, kto korzystał, a 59%+ zna je ze słyszenia). Punkty 
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informacyjne najmniej popularne są z kolei w województwie podkarpackim 

i wielkopolskim – w obu województwach aż 61%+ nie słyszało o takich Punktach. 

Wykres 73. Rozpoznawalność Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (P60) w regionach. Suma 

odpowiedzi: tak, słyszałem(am) i sam korzystałem(am) z usług takiego Punktu; tak, słyszałem(am) i ktoś  

z moich bliskich\znajomych korzystał z usług takiego Punktu; tak, słyszałem(am), ale ani ja, ani nikt z moich 

bliskich\znajomych nie korzystał z usług takiego Punktu 

 

5.4.3. Rozpoznawalność Portalu Funduszy Europejskich 

W odniesieniu do pomiaru z 2018, w roku 2020 istotnie zwiększyła się grupa osób, 

które słyszały o Portalu Funduszy Europejskich, ale ani one, ani nikt z ich bliskich 

z niego nie korzystał (2018 r.: 31%, 2020 r.: 33%). Zwiększył się również odsetek osób, 

które słyszały o tej stronie i same z niej korzystały (z 5% w 2018 r. do 7% w 2020 r.). 

O stronie internetowej istotnie częściej nie słyszały osoby w wieku 55+ (55-64 lata: 

59%+, 65+: 74%+), z wykształceniem podstawowym (73%+) i zasadniczym 

zawodowym (63%+), a także osoby bezrobotne (69%+) i emeryci (73%+). 
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Wykres 74. (P61). Proszę powiedzieć, czy słyszał(a) Pan(i) o stronie internetowej 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl, zwanej Portalem Funduszy Europejskich, na której można znaleźć 

informacje m.in. o możliwościach uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej? 

 

Osoby, które korzystają ze strony internetowej FE to istotnie częściej 25-44 latkowie 

(10%+), a także osoby posiadające średnie (8%+) i wyższe (11%+) wykształcenie oraz 

rolnicy (36%+) i właściciele firm (33%+). 

Znajomość Portalu Funduszy Europejskich zróżnicowana jest też ze względu na 

województwo zamieszkania respondentów. Najlepiej poinformowani o nim są 

mieszkańcy warmińsko-mazurskiego (3%- korzystało ze strony, 3%- zna kogoś, kto 

korzystał i 62%+ zna ją ze słyszenia). Strona funduszy najmniej popularna jest 

natomiast wśród osób z województwa wielkopolskiego (61%+ dla odpowiedzi: „nie, 

nie słyszałem(am)”).  
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Wykres 75. Rozpoznawalność strony internetowej (P61) w regionach. Suma odpowiedzi: tak, 

słyszałem(am) i sam korzystałem(am) z tej strony; tak, słyszałem(am) i ktoś z moich bliskich\znajomych 

korzystał z tej strony, tak, słyszałem(am), ale ani ja, ani nikt z moich bliskich\znajomych nie korzystał z tej 

strony. 
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5.5. Analiza treści komunikatów informacyjno–promocyjnych 

na temat Funduszy Europejskich  

5.5.1. Metodologia przeprowadzonej analizy 

Analiza wizerunku Funduszy Europejskich w mediach obejmuje okres od września 

2019 do sierpnia 2020 roku i obejmuje monitorowane materiały gromadzone 

równolegle (niezależnie od tego przez jaki podmiot zostały opublikowane) 

z następujących źródeł: 

 ponad 1100 tytułów prasowych, 

 5 mln polskojęzycznych portali internetowych (w tym serwisów 

społecznościowych), 

 100 stacji radiowych i telewizyjnych. 

Zebrane publikacje zostały skategoryzowane według następujących kryteriów: 

wydźwięku medialnego (komunikaty pozytywne, negatywne, neutralne), wielkości 

(artykuły, notki, wzmianki), rodzaju medium (Internet, prasa, radio, TV, social media), 

profilu kanału komunikacji (medium ogólnoinformacyjne lub specjalistyczne), a także 

ze względu na wytypowane ramy tematyczne, które występują w przekazie.  

Aby poddać zebrane treści analizie wykorzystane zostały techniki używane w 

badaniu efektywności działań PR. Opierają się one na analizie wskaźnika dotarcia 

komunikatu do odbiorcy. Dotarcie publikacji to miara opisująca liczbę 

potencjalnych kontaktów odbiorców z komunikatem, który pojawił się w mediach. 

Zasięg nie definiuje liczby osób, które zetknęły się z przekazem medialnym, ale 

określa liczbę potencjalnych kontaktów z przekazem. W różnych kanałach 

komunikacji wskaźnik ten definiowany jest w inny sposób. Na przykład w Internecie 

wyraża go suma unikalnych użytkowników danego portalu, z kolei w radiu i telewizji 

zasięg definiowany jest jako suma oglądalności lub słuchalności danej stacji. 

W prasie zasięg to suma nakładów pisma.  

Analityk czytając komunikat oceniał jego tematykę, a następnie przypisywał jej tagi. 

Drzewko kategorii i podkategorii powstałe na koniec analizy stanowiło klucz 

kategoryzacyjny wspólny dla wszystkich typów mediów. Analiza 

wyselekcjonowanych treści bazowała na następujących tematach oraz wielkości 

publikacji: 
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 szczegółowe tematy:  

o Aktywizacja zawodowa – informacje o programach aktywizacji 

zawodowej rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, powracających 

na rynek pracy oraz dla uczniów. 

o Przedsiębiorczość, innowacje – informacje na temat projektów 

dedykowanych przedsiębiorstwom, wspomagających i rozwijających 

gospodarkę regionu, kraju. 

o Budżet unijny – informacje o pracach nad budżetem unijnym, podziale 

środków unijnych na poszczególne kraje i programy, powiązaniu kwestii 

praworządności z wypłatą środków unijnych. 

o Edukacja/Badania naukowe – informacje na temat programów 

przeznaczonych dla szkół, cyfryzacji uczniów, modernizacji i renowacji 

szkół, uczelni, programach stypendialnych; badaniach naukowych, 

które otrzymały finansowanie z budżetu unijnego. 

o Infrastruktura – informacje na temat budowy/remontów dróg, mostów, 

lotnisk, stoczni, torów kolejowych i tramwajowych; rewitalizacji, 

renowacji i rozbudowie  budynków; doniesienia o budowach lub 

remontach oczyszczalni ścieków, zakładów utylizacji, itp.; odnawianie 

przestrzeni publicznej w miastach i wsiach. 

o Kultura i historia – informacje na temat wsparcia środkami unijnymi 

wydarzeń/ośrodków kulturalnych lub historycznych. 

o Ochrona środowiska – informacje o projektach związanych z energią 

odnawialną, ograniczeniem spalin, smogu, czystym powietrzem; 

rewitalizacje parków, ogrodów zoologicznych, akwenów wodnych, itp. 

o Rolnictwo, rybołówstwo – informacje na temat funduszy 

przeznaczonych na modernizację terenów wiejskich; dofinansowanie 

dla rolników, rybaków itp.  

o Ochrona zdrowia – informacje o dotacjach unijnych dla szpitali, 

placówek medycznych, wsparciu dla programów zdrowotnych.  

o Wyłudzenia środków unijnych – doniesienia o śledztwie, zatrzymaniach 

w sprawie wyłudzeń dotacji unijnych i oszustwach na „środki unijne”. 
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o Osoby wykluczone społecznie – informacje o programach 

skierowanych do osób starszych i z niepełnosprawnościami, środkach 

pozyskanych przez fundacje i stowarzyszenia. 

o Pozyskiwanie funduszy – informacje na temat działań, podziału 

środków, możliwości ubiegania się o dotacje. 

o Transport, infrastruktura – informacje o dotacjach na nowe środki 

transportu publicznego, budowy i remonty dworców. 

o Wsparcie w pandemii – informacje na temat programów 

przeznaczonych dla firm, które ucierpiały w wyniku pandemii COVID-

19. 

 Wielkość publikacji: 

o Artykuł - najobszerniejsza publikacja medialna. W przypadku prasy i 

Internetu określa materiały przekraczające pół strony formatu A4, a 

także te prezentowane na jednej lub więcej kolumnach. W odniesieniu 

do materiałów radiowo-telewizyjnych artykuły odnoszą się do 

informacji trwających co najmniej 30 sekund. 

o  Notka - informacja medialna średniej wielkości. W przypadku prasy i 

Internetu publikacja taka nie przekracza pół strony formatu A4; w 

przypadku informacji radiowych i telewizyjnych są to materiały 

trwające co najmniej15 sekund. 

o Wzmianka - jest to oznaczenie dla materiałów najkrótszych, często 

jedno- lub kilkuzdaniowych, które jedynie wspominają o analizowanym 

podmiocie. W przypadku informacji radiowych i telewizyjnych są to 

materiały trwające krócej niż 15 sekund. 

5.5.2. Analiza statystyczna marki Fundusze Europejskie 

W poniższym podrozdziale znajduje się podsumowanie ilościowe informacji 

medialnych na temat Funduszy Europejskich we wszystkich zmonitorowanych 

publikacjach w analizowanym okresie.  

Analizie poddanych zostało 90 762 publikacje dotyczące Funduszy Europejskich. 

Większość z nich znaleziona została w Internecie (67%), część w mediach 

społecznościowych (21%), 8% w prasie oraz po 2% w TV oraz w radiu. Blisko połowa 
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treści pochodziła z mediów ogólnopolskich (46%), a reszta (54%) z regionalnych 

źródeł.  

Wykres 70. Zasięgi i źródła publikacji 

 

O Funduszach Europejskich najczęściej informował portal www.echodnia.eu. 

Najczęściej w mediach ogólnopolskich temat dotacji unijnych pojawiał się z kolei na 

Facebooku oraz Twitterze. Poza mediami społecznościowymi, w Internecie najwięcej 

opracowań na temat Funduszy znajdowało się na portalach: wnp.pl i 

portalsamorzadowy.pl. 
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Wykres 71. Media według największej liczby publikacji 

 

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 

5.5.3. Analiza wizerunkowa Funduszy Europejskich 

Materiały, które zostały ocenione jako nieistotne z perspektywy analizowanego 

zagadnienia zostały odrzucane w toku prac. Usunięte zostały np. komunikaty 

tworzone przez urzędy, a w szczególności przez Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej oraz Urzędy Marszałkowskie. 

W podrozdziale skupiono się na podsumowaniu jakościowym 1000 wylosowanych 

informacji medialnych na temat Funduszy Europejskich. Materiały zostały 

skompilowane zgodnie z poniższym kluczem:  

 Internet (70 treści)  

 media społecznościowe (30treści) 

 radio (300 treści) 

 telewizja (300 treści)  

 prasa (300 treści).  
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5.5.3.1. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE DOT. PRZEKAZU MEDIALNEGO 

47% wybranych losowo publikacji zostało zamieszczonych w mediach 

ogólnokrajowych, 12% w regionalnych, a 41% w lokalnych. Biorąc pod uwagę media 

regionalne i lokalne, najczęściej o Funduszach Europejskich informowały media 

z województwa wielkopolskiego. 

Najczęściej występujące treści odnosiły się do źródeł pozyskiwania funduszy unijnych. 

Często informowano również o infrastrukturze, która powstaje dzięki Funduszom 

Europejskim. Pojawiały się opracowania dotyczące renowacji, budowy czy 

remontów dofinansowanych również z budżetu Unii Europejskiej. Kolejne wiodące 

tematy dotyczyły ochrony zdrowia oraz wsparcia w czasach pandemii. 

W opracowaniach często zwracano uwagę w jaki sposób można uzyskać 

dofinansowanie oraz gdzie można się udać, aby uzyskać więcej informacji na ten 

temat. Około 72% analizowanych treści miało wydźwięk neutralny. Pozostałe 

opracowania wykazują pozytywny przekaz dotyczący Funduszy Europejskich.  
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Wykres 72. Charakterystyka 1000 publikacji 

 

Tabela 4. Podstawowe dane liczbowe. 

  

Liczba publikacji Wskaźnik dotarcia AVE 

Suma 1000 72 630 573 9 591 882 zł 

Wydźwięk 
Negatywne 0 0 0 
Neutralne 722 56 848 451 4 496 933 zł 
Pozytywne 278 15 782 122 5 94 948 zł 

Wielkość 
Artykuł 611 44 592 637 8 103 543 zł 
Notka 277 18 359 530 1 37 127 zł 
Wzmianka 112 9 678 406 451 211 zł  

Rodzaj 

medium 
Internet 70 1 987 197 539 520 zł  
Prasa 300 3 578 003 4 950 639 zł 
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Liczba publikacji Wskaźnik dotarcia AVE 

Suma 1000 72 630 573 9 591 882 zł 
Radio 300 24 865 881 1 961 577 zł 
Social media 30 3 388 546 48 464 zł  
Telewizja 300 41 810 946 2 91 681 zł 

Zasięg 

medium 

Ogólnopolskie 472 62 295 53 8 409 698 zł 

Regionalne 405 1 300 828 524 277 zł  
Lokalne 123 9 34 692 657 907 zł  

*Ekwiwalent reklamowy (ang. Advertising Value Equivalent, skrt. AVE) – to wycena danego 

przekazu określana w pieniądzu (w złotówkach).  

5.5.3.2. WYDŹWIĘK ANALIZOWANYCH PUBLIKACJI 

W wybranym do analizy okresie największą liczbę publikacji odnotowano w marcu 

oraz lipcu 2020 roku, a najmniejszą we wrześniu 2019 roku. Największa część 

publikowanych treści miała charakter neutralny, niezależnie od źródła pochodzenia 

(rodzaju medium, z którego zostały opublikowane). Wyjątek stanowią opracowania 

udostępnione w kwietniu 2020 roku. W tym przypadku liczba treści mających 

wydźwięk pozytywny (78) zdecydowanie przeważa nad publikacjami o charakterze 

neutralnym (9), co może być efektem środków uruchomionych na walkę z 

pandemią koronawirusza. Co więcej w publikacjach dotyczących Funduszy 

Europejskich nie odnotowano treści mających wydźwięk negatywny w okresie od 

września 2019 roku do sierpnia 2020 roku. W badaniu realizowanym w okresie 

wrzesień 2017-sierpień 2018 negatywne komunikaty pojawiały się zaledwie 

kilkukrotnie: w październiku (1) i grudniu (3) 2017 roku, a także w lutym, marcu i 

kwietniu 2018 (po jednym komunikacie) oraz w czerwcu i sierpniu 2018 (po dwa 

komunikaty). 
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Wykres 73. Liczba publikacji względem czasu 

 

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 

5.5.3.3. MEDIA WEDŁUG RODZAJU ZASIĘGU 

47 proc wybranych losowo materiałów zostało zamieszczonych w mediach 

ogólnokrajowych, 12 proc w regionalnych, a 41 proc w lokalnych. W przypadku 

prasy i radia materiały najczęściej pojawiały się w rozgłośniach o zasięgu lokalnym. 

Różnica w zakresie zasięgu mediów, a liczbą publikacji najmniej widoczna jest dla 

prasy, a najbardziej dla mediów społecznościowych, dla których publikowane treści 

mają zasięg wyłącznie ogólnokrajowy. 
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Wykres 74. Liczba publikacji względem rodzaju i zasięgu mediów. 

 

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 

Kanał informacyjny Telewizji Polskiej zalicza się do najbardziej aktywnych mediów 

o zasięgu ogólnopolskim (49). Co więcej, opublikował on najwięcej treści 

dotyczących Funduszy Europejskich spośród wszystkich rodzajów mediów.  

Największą ilość audycji  dotyczących Funduszy Europejskich lokalnie wygłosiło 

Polskie Radio Rzeszów (20). Najwyżej sklasyfikowanym przedstawicielem telewizji 

w tym przypadku okazał się regionalny kanał TVP3 w Rzeszowie. Opublikował łącznie 

17 reportaży, dzięki czemu uplasował się na trzecim miejscu najbardziej aktywnych 

mediów o zasięgu lokalnym.  Gazeta Dziennik Bałtycki oraz poznańska telewizja WTK 

opublikowały najwięcej treści dotyczących Funduszy Europejskich w zasięgu 

regionalnym (11). Najwyżej sklasyfikowanym reprezentantem mediów 

społecznościowych o zasięgu ogólnopolskim jest serwis Facebook (16), który zajmuje 

7 miejsce w tej klasyfikacji.  
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Wykres 75. Media według największej liczby publikacji 

 

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 

Na poniższej mapie zaprezentowano liczbę publikacji regionalnych i lokalnych w 

każdym województwie. Im ciemniejszy kolor województwa na mapie, tym więcej 

publikacji regionalnych ukazało się na jego obszarze. Na drugiej mapie widać 

natomiast liczbę potencjalnych kontaktów z informacjami zawartymi w mediach 

regionalnych w każdym województwie. Województwo lubelskie i mazowieckie 
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wyraźnie odznaczają się jako najbardziej aktywne. Opublikowano tam powyżej 50 

komunikatów.  

Wykres 76. Liczba publikacji w mediach regionalnych i lokalnych i ich dotarcia względem województw. 

 

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 

5.5.3.4. TEMATYKA PUBLIKACJI 

Pozyskiwanie dofinansowania z Funduszy Europejskich było najczęściej 

przewijającym się tematem wśród wszystkich przeanalizowanych publikacji. Media 

informowały o możliwościach otrzymania środków unijnych oraz wskazywały miejsca, 

gdzie może zostać udzielona pomoc przy wypisywaniu wniosków.  Mediami, które 

najczęściej poruszały tego typu tematykę była telewizja, następnie radio i prasa. 

W publikowanych treściach dominuje wydźwięk neutralny, mający na celu 

poinformowanie odbiorców o możliwościach pozyskania dofinansowania. 

Drugim tematem pod względem częstotliwości publikacji, były treści dotyczące 

infrastruktury finansowanej z Funduszy Unijnych. Zagadnienie to najczęściej 

umieszczano w prasie. Dziennikarze przedstawiali obiekty, które powstały dzięki 

środkom pochodzącym z budżetu Unii Europejskiej, a także liczne modernizacje i 

rewitalizacje infrastruktury. Również w tej tematyce dominował wydźwięk neutralny. 
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Na trzecim miejscu pod względem popularności w mediach plasowały się tematy 

związane z ochroną zdrowia. Zwracano uwagę, że dzięki Funduszom Europejskim 

szpitale mogą być modernizowane i wyposażane w bardziej nowoczesny sprzęt 

medyczny. Tego typu tematyka najczęściej pojawiała się w prasie, radiu i telewizji. 

Przemawiały treści świadczące o pozytywnym wpływie Funduszy Europejskich na 

ochronę zdrowia w Polsce.  

Finansowe wsparcie dla firm od Unii Europejskiej w czasie pandemii cieszyło się 

największym sentymentem pozytywnym wśród doniesień. Temat ten poruszano we 

wszystkich rodzajach mediów, ale najwięcej w rozgłośniach radiowych.  

Niewątpliwie pomoc Unii Europejskiej przedsiębiorcom w tak trudnym okresie została 

oceniona pozytywnie, co zostało na przykład ukazane w artykule ,,Celowana 

Terapia dla polskich firm” (Gazeta Polska) w kwietniu 2020 roku. 

Intensywnie komunikowano spotkanie na szczycie, podczas którego próbowano 

ustalić, czy budżet unijny powinien zależeć od praworządności państwa 

członkowskiego. Była to tematyka o której użytkownicy mediów społecznościowych 

najchętniej dyskutowali. Jednak najwięcej publikacji dotyczących podziału środków 

unijnych na poszczególne kraje i programy transmitowano w telewizji.   

W okresie objętym analizą pojawiały się również komunikaty medialne dotyczące 

ochrony środowiska. Media przedstawiały różnorodne programy, które były 

dofinansowane z Funduszy Europejskich, między innymi dotyczyły one finansowania 

wymiany piecy na bardziej ekologiczne czy instalacji solarów bądź fotowoltaiki 

w gospodarstwach domowych. Głównym celem przekazu medialnego było 

poszerzenie świadomości ekologicznej odbiorców i pokazanie, jak duży wkład w 

ochronę środowiska wnoszą dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. 

Pod względem liczby publikacji kolejne były doniesienia dotyczące dotacji unijnych 

w kontekście modernizacji infrastruktury kolejowej oraz zakupu nowych środków 

komunikacji publicznej. Dzięki dotacjom przeznaczonym na transport, podróż 

w poszczególnych miastach w Polsce staje się wygodniejsza oraz bardziej 

ekologiczna (np. zakup autobusów elektrycznych). 

We wszystkich rodzajach mediów często pojawiały się również materiały dotyczące 

aktywizacji zawodowej. Szczególną uwagę zwrócono na dofinansowania żłobków 
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dla rodziców chcących wrócić do pracy oraz inkluzywnej infrastruktury dla osób 

z niepełnosprawnościami, domów opieki i inicjatyw dla seniorów. 

Wykres 77. Liczba najczęściej pojawiających się tematów w publikacjach. 

 

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 

5.5.4. Podsumowanie 

Analiza medialności marki Fundusze Europejskie pozwoliła w największym stopniu na 

eksplorację źródeł online oraz ich zawartości (88% publikacji to Internet lub social 

media). Spośród źródeł ogólnopolskich analiza ta wyodrębniła ogromny wpływ 

takich kanałów social media, jak Facebook i Twitter. To na tych platformach 

pojawiło się najwięcej treści o FE. Najbardziej aktywnymi komunikacyjnie 

województwami były lubelskie i mazowieckie, a spośród mediów regionalnych 

portal: echodnia.eu. 

Najczęściej komunikowaną na temat Funduszy ideą było prezentowanie źródeł 

pozyskiwania dofinansowania z Funduszy Europejskich. W komunikatach na ten 

temat prezentowano możliwości otrzymania środków unijnych oraz wskazywano 

miejsca, gdzie można nabyć wiedzę o składaniu wniosków. Żaden z analizowanych 
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komunikatów nie miał negatywnego wydźwięku. Jednocześnie, w analizowanym 

okresie pojawiające się publikacje dotyczące wsparcia przedsiębiorców w czasie 

pandemii, wywarły największy wpływ na korzystny wizerunek Funduszy Europejskich. 

Większość informacji prezentowana była w formie artykułów (61%) i pojawiała się 

w niemal równych proporcjach zarówno w mediach ogólnopolskich (46%), jak 

i lokalnych/regionalnych (54%). 

5.6. Analiza dyskursu prowadzonego w mediach 

społecznościowych na temat Funduszy Europejskich 

5.6.1. Metodologia przeprowadzonej analizy 

Analiza dyskursu dotyczącego Funduszy Europejskich w mediach społecznościowych 

obejmuje okres od września 2019 do sierpnia 2020 roku i obejmuje treści gromadzone 

równolegle z następujących mediów społecznościowych: 

 Facebook 

 Instagram 

 Pinterest 

 Mikroblogi 

 Fora (wraz z komentarzami pod artykułami) 

Analiza dyskursu skupia swoją uwagę na budowie wypowiedzi i jej kontekstu. 

Interpretacja treści przez odbiorcę ostatecznie decyduje o charakterze przekazu. 

Celem niniejszej analizy jest zbadanie, czy treści związane z Funduszami Europejskimi 

występują w mediach społecznościowych oraz w jaki sposób użytkownicy na nie 

reagują. 

W tym celu poszukiwano wpisów, które zawierały przynajmniej jedno z dwóch 

wyrażeń (wraz z ich odmianami):  

 Fundusze Unijne 

 Fundusze Europejskie 

Do analizy wybrano materiały napisane wyłącznie w języku polskim, a posty 

oceniane były pod względem wydźwięku (treści pozytywne, negatywne, neutralne), 

płci i typu autora (osoba prywatna, profile związane z funduszami, fanpage i  inne 

profile), a także poruszanej tematyki w publikacji.  
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5.6.2. Analiza statystyczna postów dotyczących Funduszy Europejskich 

W poniższym podrozdziale znajduje się podsumowanie ilościowe zebranych wpisów 

zaczerpniętych z mediów społecznościowych i związanych z tematem Funduszy 

Europejskich. 

W badanym okresie pojawiło się 34 900 postów dotyczących Funduszy Europejskich. 

Największa liczba publikacji ukazała się w lipcu 2020 roku (5 155 wpisów), a najmniej 

w okolicach grudnia 2019 roku (1494 posty). W celu badania reakcji na określony 

post posłużono się miarą wyrażoną za pomocą sumy liczby polubień określonej 

publikacji. Łącznie wszystkie posty polubiło 390 tyś. użytkowników. Największą liczbę 

reakcji zanotowano również w lipcu. 

Wykres 78. Liczba publikacji dotyczących Funduszy Europejskich w okresie od września 2019 roku do 

sierpnia 2020r. 
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Wykres 79. Liczba polubieni określonych publikacji w analizowanym okresie 

 

 

Większość postów powiązanych z tematyką Funduszy Europejskich ukazała się na 

Facebooku (80%). Drugim najpopularniejszym źródłem był serwis Twitter (10%), 

następnie Youtube (5%), Instagram (2%) oraz wykop.pl (1%). Pozostała część postów 

(2%) pochodziła z  innych mediów społecznościowych. W lipcu 2020 roku ukazała się 

największa liczba publikacji dla niemal każdego typu mediów. Wyjątek stanowi 

serwis Youtube, którego użytkownicy najczęściej publikowali filmy związane z 

Funduszami Unijnymi w październiku oraz Instagram, dla którego największą liczbę 

postów zanotowano w sierpniu. 

Źródło: Newspoint 
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Wykres 80. Liczba publikacji względem określonych mediów  

 

 Źródło: Newspoint 
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Jednym ze sposobów analizy wpisów jest wyodrębnienie najczęściej pojawiających 

się słów w postach. W celu ukazania częstotliwości występowania określonych słów 

posłużono się chmurą słów. Im pojedyncze słowo ma większy rozmiar tym słowo to 

częściej pojawia się we wpisach. Słowa (wraz z ich odmianami) takie jak ,,fundusze”, 

,,europejskie” i ,,unijne” występują bardzo często, gdyż to właśnie przy pomocy tych 

haseł wyszukiwano posty związane z Funduszami Europejskimi. Użytkownicy 

utożsamiają środki pozyskane z Unii Europejskiej z polskimi politykami: Krzysztofem 

Bosakiem, Robertem Biedroniem, Andrzejem Dudą, Rafałem Trzaskowskim, czy 

Władysławem Kosiniak-Kamyszem. Być może internauci wyrażają swoją opinię 

dotyczącą postawy określonego polityka wobec Unii Europejskiej. Wyszczególniono 

również token ,,wybory”, co może świadczyć o tym, że użytkownicy uważają, że to 

wyniki wyborów prezydenckich będą miały duży wpływ na dalsze losy Funduszy 

Europejskich w Polsce. Kolejne słowa takie jak : ,,rozwój”, ,,popiera”, ,,wsparcie” 

mogą świadczyć o tym, że polscy internauci zauważają pozytywny wpływ funduszy 

na rozwój ojczystego kraju. W celu potwierdzenia powyższych przypuszczeń należy 

dokonać analizy sentymentu. 

Rysunek 2. Chmura najczęściej pojawiających się słów w publikacjach związanych z FE. 

 

 

  

Źródło: Newspoint 
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5.6.3. Analiza treści publikacji związanymi z Funduszami Europejskimi 

W podrozdziale skupiono się na podsumowaniu jakościowym 500 wylosowanych 

postów na temat Funduszy Europejskich. Po głębszej analizie postów 

wyszczególniono 7,6% treści, które uznano za niezgodne z tematem badania 

(zawierały np. nazwę „fundusze europejskie” w linku do strony wklejonym w poście 

niedotyczącym bezpośrednio funduszy). Materiały, które zostały ocenione jako 

nieistotne z perspektywy analizowanego zagadnienia, nie były brane pod uwagę w 

dalszej analizie. 

5.6.3.1. LICZBA POSTÓW WZGLĘDEM TYPU AUTORA I ŹRÓDŁA POCHODZENIA 

Treści dotyczące Funduszy Europejskich najczęściej mogliśmy znaleźć na stronach 

osób będących fanami określonej postaci/obiektu (np. filmu), tzw. fanpage (46%). 

Niewiele mniej postów zanotowano z kont prywatnych (42%). Kobiety były autorkami 

wpisów nieznacznie częściej niż mężczyźni (odpowiednio 22% i 20% wszystkich 

publikacji). Pozostała część postów pochodzi z profili powiązanych z funduszami 

(12%). Ponadto ze względu na płeć dla 58% publikacji nie udało określić się 

jednoznacznie autora.  

Wykres 81. Rodzaje autorów publikowanych treści. 

 
Źródło: Newspoint 
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Zarówno mężczyźni (75%) jak i kobiety (85%) najchętniej dzielili się swoją opinią 

dotyczącą Funduszy Unijnych za pomocą Facebooka. Jednak w pozostałych 

mediach społecznościowych to mężczyźni częściej publikowali posty niż kobiety.  

Wykres 82. Źródła publikacji względem płci. 

 

 

5.6.3.2. WYDŹWIĘK I TEMATYKA ANALIZOWANYCH PUBLIKACJI 

W wybranym do analizy okresie największa część publikowanych treści miała 

charakter neutralny (48%). Pozytywny wydźwięk miało 36% postów, a16% - 

negatywny. W przypadku publikacji, których autorów zidentyfikowano jako osoby 

prywatne te proporcje się zmieniły. Otóż przeważają wpisy o charakterze 

pozytywnym (37%), ale w porównaniu do wszystkich postów (niezależnie od typu 

autora) odnotowano większa liczbę postów mających wydźwięk negatywny (27%).  

  

Źródło: Newspoint 
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Wykres 83. Charakter publikacji 

 

Wpisy internautów, które dotyczyły szeroko rozumianej polityki, stanowiły 12%. Posty 

zawierały ocenę wypowiedzi polityka i jego poglądów na określony temat. 

Publikacje dotyczyły również wyborów prezydenckich, jak i wydarzeń politycznych. 

Większość postów miała charakter negatywny (65%). Zaledwie 11% wypowiedzi 

posiadało pozytywny wydźwięk. 

Wykres 83. Charakter publikacji dotyczących polityki 

 
Źródło: Newspoint 

Źródło: Newspoint 
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Pandemia COVID i sposoby walki z nią stanowiły 16% treści. Wśród nich aż 61% 

postów miało charakter pozytywny. Zaledwie 14% wypowiedzi posiadało wydźwięk 

negatywny.   

Wykres 84. Charakterystyka publikacji dotyczących walki z pandemią COVID-19. 

 

Źródło: Newspoint 

Spośród wszystkich wpisów najwięcej osób dzieliło się opinią dotyczącą 

wykorzystania Funduszy Europejskich oraz o programach dofinansowanych z 

budżetu Unii Europejskiej (12%). Kolejne dwa główne tematy odnosiły się do 

dofinansowań przedsiębiorstw w celu ich rozwoju oraz pomoc w założeniu 

działalności (6%), jak i spotkań, których tematem były Fundusze Unijne (6%). Trzecia 

grupa tematów najczęściej poruszanych jest związana ze wsparciem w czasie 

pandemii. Dyskusje internautów odnosiły się do wsparcia szpitali i wyposażania ich w 

odpowiedni sprzęt medyczny (4%) oraz przeznaczenie budżetu Unii na fundusz 

antykryzysowy (4%), którego głównym celem było utrzymanie miejsc pracy przez 

pracodawców. Posty dotyczące szkoleń finansowanych z budżetu Unii stanowiły 3%.  
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Wykres 85. Tematyka analizowanych publikacji. 

 

Źródło: Newspoint 

5.6.4. Podsumowanie 

Analiza dyskursu publikacji dotyczących Funduszy Europejskich pozwoliła na 

określenie w jaki sposób użytkownicy mediów społecznościowych wypowiadają się 

na temat dotacji unijnych. Największą liczbę postów odnotowano w lipcu 2020 roku. 

W tym czasie można było obserwować wzmożoną liczbę publikacji na Facebooku, 

Twitterze, a także Wykopie. Zdecydowana większość dyskusji toczyła się na 

Facebooku (80% wpisów). Publikacje osób prywatnych stanowiły około 42% 

wszystkich postów w mediach społecznościowych, a kobiety (22%) były autorkami  

wpisów nieznacznie częściej niż mężczyźni (20%). Ponadto ze względu na płeć dla 

58% publikacji nie udało określić się jednoznacznie autora. Profile związane z 

funduszami europejskimi były twórcami około 12% postów. 

Spośród wszystkich publikacji, wpisy negatywne stanowiły 16%, a pozytywnych było 

36%. W podgrupie postów wyłącznie napisanych przez osoby prywatne 

współczynnik postów negatywnych wynosił 27%. Materiały zawierające treści o 
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charakterze krytycznym często odnosiły się do ocen inwestycji, sposobu 

przyznawania środków unijnych, tematów okołopolitycznych lub mówiły o tym, że 

nie są one tak korzystne, jak to się może wydawać. Kobiety wypowiadały się częściej 

za pomocą Facebooka niż mężczyźni, rzadziej jednak umieszczały posty w innych 

źródłach. Wpisy kobiet częściej były udostępnieniem artykułu lub innego materiału 

www (87% postów kobiet zawierało link, w przypadku mężczyzn wskaźnik ten wyniósł 

67%).  

Impulsem do powstania około 12% postów były sprawy polityczne, w tym także 

wypowiedzi kandydatów w wyborach prezydenckich. Publikacje związane z polityką 

miały bardzo negatywny charakter – zostało ocenionych tak aż 65% wpisów z tej 

grupy. Pandemia COVID-19 i sposoby walki z nią stanowiły temat 12% wpisów 

w ciągu roku, przy czym wpisy pozytywne stanowiły około 61% wszystkich treści 

dotyczących tego tematu (od marca 2020: ok. 20%). Perspektywa finansowa 2021-

2027 była tematem około 1% wpisów. Osoby prywatne częściej niż inne profile 

publikowały informacje o wykorzystaniu funduszy, programach dla przedsiębiorców i 

ekowyborcy. 

  



Raport końcowy z badania |147 

 

 
Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

5.7. Obecne i preferowane źródła informacji o Funduszach 

Europejskich 

5.7.1. Styczność ze źródłami i ocena dostępnych informacji o funduszach 

europejskich 

W poniższym podrozdziale zaprezentowano wyniki badania dotyczące skłonności do 

zapamiętywania różnych źródeł informacji o funduszach przez poszczególne grupy 

społeczno-demograficzne. Pozyskana wiedza w tym obszarze może posłużyć, jako 

punkt wyjściowy do przyszłego planowania budżetów promujących informacje o 

Funduszach Europejskich wśród określonych grup odbiorców.  

W 2020 roku 17% Polaków spotkało się z jakąkolwiek formą informacji (reklamą, 

programem, artykułem) o Funduszach Europejskich (w 2018 r. było 14%). Większość 

respondentów (74%) nie miała styczności z żadnym przekazem dotyczącym 

Funduszy. Blisko 1 na 13 osób nie potrafiła jednoznacznie udzielić odpowiedzi na 

pytanie o kontakt z informacjami o FE (8%). Istotnie rzadziej styczność z materiałami 

deklarowały osoby w wieku 65 lat wzwyż (11%-), osoby z wykształceniem 

podstawowym i zawodowym (odpowiednio: 9%- i 14%-), a także mieszkańcy wsi 

(15%-) oraz emeryci i renciści (12%-). Z informacjami o Funduszach Europejskich 

istotnie częściej styczność mieli przedsiębiorcy (33%+) oraz uczniowie i studenci 

(22%+). 

Osoby popierające członkostwo Polski w Unii Europejskiej częściej wskazują na 

kontakt ze źródłami informacji na temat FE (19%+). Również osoby twierdzące, że 

fundusze przyczyniają się do rozwoju Polski istotnie częściej napotykają na reklamy, 

programy czy artykuły z informacjami na ich temat (19%+ w porównaniu do 6%- 

wśród osób nie zgadzających się ze stwierdzeniem, że FE pozytywnie wpływają na 

rozwój kraju).  
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Wykres 76. [P47] Czy spotkała się Pan(i) ostatnio z jakąś reklamą, programem, artykułem, informacjami o Funduszach 

Europejskich? 
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Zdecydowanie najbardziej rozpoznawalnym kanałem informującym o Funduszach 

Europejskich jest telewizja, wskazywana przez ponad połowę stykających się z 

przekazem medialnym o tej tematyce (55%). Na drugim miejscu niezmiennie 

znajduje się Internet (19%). W porównaniu do 2018 roku odsetek respondentów 

wskazujących kanał telewizyjny wzrósł o 15 p.p. (z 41%), ale jest to wciąż mniej niż w 

roku 2017, kiedy telewizję wskazywało 72%. 

Telewizję jako źródło przekazu na temat Funduszy Europejskich istotnie częściej 

wskazują osoby pomiędzy 55. a 64. rokiem życia (67%+), Internet z kolei na tle innych 

grup jest popularniejszy wśród osób z najmłodszej grupy wiekowej 15-24 lata (31%+) 

oraz mężczyzn (27%+).  

Wykres 77. (P48) Gdzie ostatnio spotkał(a) się Pan(i) z reklamą, programem, artykułem, informacjami o Funduszach 

Europejskich?  

 

Ostatni zapamiętany przekaz dotyczący Funduszy Europejskich najczęściej związany 

był z telewizją (56%). Na drugim miejscu uplasował się Internet wskazany przez 18% 

badanych. Kobiety istotnie częściej wskazywały na telewizję (8 p.p. różnicy), 
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mężczyźni natomiast częściej niż kobiety zapamiętywali przekaz internetowy (o 12 

p.p.). 

Telewizja dominowała we wszystkich grupach, ale istotnie częściej wskazywana była 

przez osoby powyżej 55. roku życia (70%+ w grupie od 55 do 64 lat i 71%+ w grupie 

65+) oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym (65%+). Przekaz internetowy 

częściej zapamiętywany był przez osoby pomiędzy 25. a 34. rokiem życia (26%+) i 

osoby mieszkające w miastach do 20 tys. mieszkańców (38%+). Dane pokazują, że 

reklama zewnętrzna nie jest głównym medium jeśli chodzi o ostatni zarejestrowany 

przekaz (5%), jednak w dużych miastach, powyżej 200 tys. mieszkańców, z informacją 

na billboardach zetknęło się istotnie więcej odbiorców (13%+).  

Wykres 78. [P49] A teraz proszę przypomnieć sobie jedną konkretną reklamę, program, artykuł, informację 

o Funduszach Europejskich, którą widział(a) lub słyszał(a) Pan(i) jako ostatnią. Gdzie się z nią / nim Pan(i) zetknął(ęła)? 

 

64% respondentów jako formę zetknięcia z informacją na temat FE wskazała 

reklamę, a blisko jedna trzecia spotkała się z artykułem o tej tematyce (30%). Blisko 

co szósta osoba wymieniła wiadomość w serwisie informacyjnym (16%).   
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Najmłodsza grupa wiekowa (15-24 lata) częściej zetknęła się z przekazem w postaci 

reklamy (75%+), na którą istotnie zwróciły uwagę też kobiety (69%+). Na styczność z 

informacją o Funduszach w formie wiadomości w serwisie informacyjnym istotnie 

rzadziej wskazywały osoby najmłodsze (10%-), a także osoby z wyższym 

wykształceniem (11%-). 

Respondenci zapytani o treść zapamiętanej reklamy/przekazu o Funduszach 

Europejskich nie zawsze potrafili określić z czym była ona związana (27% odpowiedzi 

„nie wiem”). Odsetek ten istotnie spadł w porównaniu z rokiem 2018, kiedy to 

odpowiedzi „nie wiem” udzieliła blisko połowa (48%). 

Osoby, które pamiętały przekaz komunikatów dotyczących Funduszy, najczęściej 

wspominały o inwestycjach sfinansowanych ze środków unijnych (13%) oraz 

informacjach o budżecie przeznaczonym na pomoc finansową w czasie COVID-19 

(6%).  
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Wykres 79. [P51] Co zapamiętał(a) Pan(i) z tej ostatnio spotkanej reklamy, programu, artykułu, informacji o Funduszach 

Europejskich? 
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Respondenci, którzy mieli styczność z reklamą lub przekazem dotyczącym Funduszy 

Europejskich, w zdecydowanej większości oceniali, że były one zaprezentowane 

w  pozytywnym świetle (85%). Bardziej pochlebne opinie wyrażały kobiety – 88%+ 

uznało przekaz za korzystny.  

Postawę ambiwalentną częściej prezentowali mężczyźni (15%+) oraz osoby, które 

uważały, że Fundusze Unijne nie przyczyniają się do rozwoju Polski (40%+). Osoby 

niepopierające członkostwa Polski w Unii Europejskiej częściej negatywnie oceniały 

samą treść przekazu (19%+ w porównaniu do 2%- wśród zwolenników członkostwa w 

UE).  

Ani wiek, ani wykształcenie nie różnicowały ogólnej pozytywnej czy negatywnej 

oceny dotyczącej sposobu prezentowania informacji o Funduszach Europejskich. 

Mieszkańcy dużych miast, za wyjątkiem Warszawy, rzadziej byli skłonni do poparcia 

stwierdzenia, że reklama, program, artykuł czy informacja prezentowała Fundusze 

Unijne w pozytywnym świetle (71%-). 
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Wykres 80. [P52] Czy ta reklama, program, artykuł, informacja prezentowała Fundusze Europejskie w pozytywnym, 

negatywnym czy neutralnym świetle? 
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Ponad czterech na dziesięciu badanych zadeklarowało, że kontakt z informacją o 

Funduszach Europejskich zwiększył ich zainteresowanie tym zagadnieniem (42%). 

Deklaracje, że informacje o Funduszach zdecydowanie skłaniają do zainteresowania 

tym tematem istotnie częściej padały wśród mieszkańców małych miast, do 20 tys. 

mieszkańców (59%+), a także właścicieli firm (60%+). Na wzrost ciekawości tematyką 

wskazują również osoby, które uczestniczyły w przedsięwzięciu dofinansowanym z 

Funduszy Europejskich lub korzystały z bezpłatnego lub dofinansowanego z FE 

szkolenia (57%+). Najmniejszy efekt wzrostu zainteresowania obserwowany jest wśród 

osób w wieku 45-54 lata – 36%- nie dostrzegło zmiany.  

Trzech na pięciu badanych (61%) deklarowało, że rzadko spotyka się z informacjami 

o Funduszach Europejskich. To istotnie większy odsetek niż w latach poprzednich, 

kiedy to na epizodyczny kontakt z tą tematyką wskazywał co drugi pytany (50% w 

2018 roku i 48% w 2019). Jedna czwarta wskazała, że kontakt z przekazami na ten 

temat zdarza się sporadycznie – ani często, ani rzadko (24%). Jedynie co dziesiąty 

respondent zdeklarował częsty i bardzo częsty kontakt z analizowanymi treściami 

(10%). 

Widoczna jest zależność pomiędzy deklarowaną częstością kontaktu z informacjami 

o Funduszach a wiekiem. Osoby z najstarszej kategorii wiekowej, czyli 65+, istotnie 

rzadziej natrafiały na komunikację dotyczącą FE (71%+ odpowiedzi wskazujących na 

rzadki kontakt z takimi treściami).  

W przypadku wyksztalcenia – im wyższy jest jego poziom, tym wskaźnik deklaracji 

częstego lub bardzo częstego kontaktu z informacjami o Funduszach Europejskich 

wzrasta. Osoby z wyższym wykształceniem istotnie częściej wskazywały, że często lub 

bardzo spotykają się z informacjami na temat FE (16%+), podczas gdy wśród osób z 

wykształceniem podstawowym odsetek ten wynosił zaledwie 3%-. 

Wśród mieszkańców małych miast do 20 tys. mieszkańców zanotowano istotnie niższy 

odsetek tych, którzy rzadko napotykają na komunikaty dotyczące FE (52%-). Rzadko 

natomiast spotykają się z takimi informacjami osoby niepopierające członkostwa 

Polski w UE (79%+). Analizując odpowiedzi przez pryzmat sytuacji zawodowej 

respondentów, warto wskazać, że właściciele firm oraz rolnicy częściej wskazywali, że 

mają częsty kontakt z informacjami o FE (odpowiednio 26%+ i 17%+). Z kolei istotnie 

rzadziej z treściami o Funduszach stykają się emeryci i renciści (71%+). 
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Wykres 81. [P54] Jak często spotyka się z Pan(i) z informacjami o Funduszach Europejskich? 
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Zdecydowana większość respondentów jest zdania, że informacje o Funduszach 

Europejskich są przekazywane w zrozumiały sposób (85%). 8% respondentów nie 

potrafi jednoznacznie ocenić przekazów o funduszach, a zdaniem jedynie 6% 

informacje są niezrozumiałe.  

Zauważalny trendy wzrostowy (z małym wyjątkiem w 2019 roku) utrzymuje się od 2014 

roku, kiedy to przekaz pozytywnie oceniała połowa badanych (50%). Szczególną 

uwagę zwraca fakt znaczącej poprawy stosunku respondentów do analizowanego 

problemu w roku 2016 oraz 2018. W tych latach badani w znaczącej większości (78% 

w 2016 oraz 82% w 2018) ocenili pozytywnie przystępność komunikacji dotyczącej 

Funduszy Europejskich. Wynik jest istotnie wyższy w porównaniu do wszystkich 

pozostałych analizowanych lat. 

Wykres 82. [P55] A proszę powiedzieć, czy informacje o Funduszach Europejskich, z którymi się Pan(i) 

spotyka, są Pana(i) zdaniem przekazywane zrozumiałym językiem? T2B 

 

Przekaz ten lepiej oceniają osoby z wyższym wykształceniem (91%+) i będące w 

grupie wiekowej 35-44 lata (91%+). Zrozumiałość przekazu jest również lepiej 

odbierana przez osoby, dla których tematyka jest interesująca (88%+ w porównaniu 

do 76%- wśród niezainteresowanych tym obszarem). Odsetek negatywnie 

oceniających przekaz na temat Funduszy Europejskich jest niewielki i nie różnicuje się 

istotnie ze względu na cechy społeczno-demograficzne odbiorców.  
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Wykres 83. [P55] A proszę powiedzieć, czy informacje o Funduszach Europejskich, z którymi się Pan(i) spotyka, są Pana(i) 

zdaniem przekazywane zrozumiałym językiem? 
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Autentyczność przekazu medialnego na temat Funduszy Europejskich również 

oceniana jest bardzo wysoko – za wiarygodny uważa go 87% badanych. To wzrost o 

12 p.p. w porównaniu do roku 2019, kiedy jako rzetelny oceniało go trzy czwarte 

pytanych (75%).  

Osoby z wykształceniem średnim rzadziej negatywnie wypowiadają się na temat 

wiarygodności przekazu dotyczącego Funduszy Unijnych (2%-). Pozytywny odbiór jeśli 

chodzi o prawdziwość informacji częściej mają osoby zainteresowane tą tematyką 

(92%+) oraz popierające członkostwo Polski w UE (89%+). Z kolei za zdecydowanie 

wiarygodny istotnie częściej uważają go osoby z wyższym wykształceniem (39%+) i 

mieszkańcy miast do 20 tys. mieszkańców. Skrajnie pozytywne opinie najrzadziej 

wyrażają mieszkańcy Warszawy (4%-), którzy istotnie częściej wykazują umiarkowaną 

aprobatę (83%+). 
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Wykres 84. [P56] Czy informacje o Funduszach Europejskich, z którymi się Pan(i) spotyka, są Pana(i) zdaniem 

wiarygodne? 
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5.7.2. Poszukiwanie informacji o Funduszach Europejskich 

41% respondentów deklaruje, że w ogóle nie zamierza szukać informacji o 

Funduszach Europejskich. Istotnie częściej nie mają potrzeby zgłębiać tego tematu 

osoby z podstawowym i zawodowym wykształceniem (odpowiednio: 66%+ i 52%+) 

oraz osoby z najstarszych grup wiekowych (48%+ wśród osób w wieku 55-64 lata i 

65%+ osób w wieku 65+), a pod względem sytuacji zawodowej nie tylko emeryci i 

renciści (55%+), ale również osoby bezrobotne (55%+). 

Wśród osób, które są zainteresowane zagadnieniem Funduszy głównym źródłem 

informacji jest Internet – blisko dwóch na pięciu respondentów wskazało na to 

medium (38%). Istotnie częściej z Internetu w celu wyszukania informacji o 

Funduszach korzystałyby osoby w wieku 15-44 lata (52%-56% w zależności do grupy 

wiekowej) oraz osoby z wyższym wykształceniem (57%+). Na Internet częściej 

wskazują zarówno uczniowie i studenci (61%+), jak i przedsiębiorcy (62%+) oraz 

pracujący etatowo lub dorywczo (47%+). Warto dodać, że rolnicy chętnie korzystają 

z pomocy urzędów miasta, gminy lub dzielnicy (18%+). 
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Wykres 85. [P57] Gdyby chciał(a) się Pan(i) dowiedzieć więcej o Funduszach Europejskich, gdzie szukał(a)by Pan(i) 

informacji? 

 

44% pytanych uważa, że informacje o Funduszach Europejskich są łatwo dostępne. 

Przekonanie to spada wraz z wiekiem: pozytywną opinię w tym zakresie wyraża 54%+ 

osób w wieku 15-24 lata, 48%+ osób pomiędzy 45. a 54. rokiem życia i już tylko 23%- 

osób w wieku 65+. W porównaniu do ogółu próby negatywna ocena dostępności FE 

wystąpiła istotnie częściej wśród osób starszych (29%+), co idzie w parze z opisaną 

we wcześniejszym podrozdziale nieco częstszą deklaracją braku styczności z 

informacjami dotyczącymi tego tematu. Może to wskazywać na zjawisko 
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wykluczenia informacyjnego w tej grupie, może być wynikiem również 

deklarowanego mniejszego zainteresowania tematyką Funduszy.  

Na ocenę dostępności informacji na temat Funduszy Europejskich istotnie wpływa 

również wykształcenie: im wyższe, tym lepsza ocena dostępności materiałów (dla 

porównania wśród osób z wykształceniem podstawowym odsetek ocen 

pozytywnych wynosi 24%-, a z wyższym: 57%+).  

W porównaniu z pozostałymi grupami zawodowymi to emeryci i renciści istotnie 

gorzej oceniają dostępność informacji o funduszach. 27%+ wskazało, że informacje 

te są raczej lub zdecydowanie niełatwe do zdobycia. W przeciwieństwie do nich na 

łatwy dostęp do informacji istotnie częściej wskazują przedsiębiorcy (64%+), rolnicy 

(56%+), uczniowie i studenci (57%+) oraz pracujący etatowo lub dorywczo (50%). 

Większość z nich to grupy istotnie bardziej zainteresowane tematyką Funduszy 

Europejskich oraz często stykające się z przekazem na ich temat.  

 

 



Raport końcowy z badania |164 

 

 
Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

Wykres 86. [P58] Czy Pana(i) zdaniem informacja na temat Funduszy Europejskich są łatwo dostępne? 
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Internet jest podstawowym źródłem wiedzy o uzyskiwaniu dotacji unijnych (52%), 

a jego znaczenie w porównaniu do roku 2019 wzrosło (47%). Internet częściej 

wskazywany przez osoby ze średnim i wyższym wykształceniem (odpowiednio: 60%+ 

oraz 75%+). Im młodsza kategoria wiekowa, tym większe zainteresowanie 

pozyskiwaniem wiedzy w Internecie. Dla porównania – to medium wskazuje 75%+ 

osób w wieku 15-24 lata, 69%+ osób w wieku 35-44 lata i zaledwie 14%- osób w wieku 

65+. 

1/4 respondentów wskazała, że w ich opinii, dobrym miejscem do zgłębienia tematu 

dotacji unijnych są urzędy gmin, miast i dzielnic (24%), a 1/5 wskazuje na urzędy 

ogólnie (20%). Jeśli chodzi o lokalne urzędy to jest to mniej niż w poprzednich latach, 

kiedy z ich usług korzystać chciało 35% w 2019 roku i 31% w 2018. Z tego źródła 

istotnie częściej chcieliby korzystać rolnicy (40%+) i osoby zatrudnione (26%+), a także 

wyżej wykształceni (27%+). Rolnicy są także istotnie częściej niż inne grupy 

zainteresowani szukaniem pomocy w agencjach rolnych (51%+).  

Urzędy pracy jako źródło informacji o dotacjach wskazywane są przez 13% 

badanych, istotnie częściej przez osoby mieszkające w Warszawie (23%+) i miastach 

od 200 do 499 tys. mieszkańców (20%+). 

Swoją uwagę w kierunku punktów informacyjnych najczęściej kierowali 

przedsiębiorcy (24%+), rolnicy (20%+), a także osoby pracujące etatowo lub 

dorywczo (14%+). 

Jedna piąta badanych wskazuje, że nie zamierza ubiegać się o wsparcie 

unijne(19%), odpowiedzi tej najczęściej udzielają osoby powyżej 65. roku życia 

(42%+). Wśród tych, którzy brali już udział w przedsięwzięciu dofinansowanym z 

Funduszy Europejskich lub korzystali ze szkolenia, odsetek ten jest znacznie mniejszy 

(7%-). 
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Wykres 87. [P59] A proszę powiedzieć, gdyby Pan(i) chciał(a) uzyskać dotację unijną - gdzie szukał(a)by Pan(i) 

informacji? 

 

5.7.3. Związek częstości kontaktu z informacjami na temat Funduszy 

Europejskich z oceną skuteczności komunikatu 

Częsta styczność z komunikatami dotyczącymi Funduszy Europejskich ma związek z 

oceną tylko niektórych aspektów związanych ze skutecznością komunikatu. Dwie 

kluczowe cechy, które mają związek z tym jak często osoba styka się z komunikatem 

to zainteresowanie tematyką Funduszy Europejskich oraz ocena dostępności 

informacji o Funduszach Europejskich. Im częstszy kontakt z informacjami o 

Funduszach tym większe zainteresowanie tą tematyką oraz wyższa ocena 

dostępności informacji o Funduszach Europejskich. Częstsza styczność z informacjami 

o Funduszach jest również związana w postrzeganiem ich w pozytywnym świetle. 

Mimo słabej siły związku wraz z częstością przekazu idzie również ocena wzrostu 

wiarygodności przekazu. Warto zaznaczyć, że mimo częstszego kontaktu z 

informacjami o Funduszach Europejskich zrozumiałość przekazu nie poprawia się. 

Wnioskować można, że zrozumiałość przekazu może być związana z samą treścią 
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przekazu, a  nie z częstością jego prezentowania. Chcąc poprawić ten aspekt 

należy skupić się na innych atrybutach niż na samej częstości prezentacji 

komunikatu.  

Tabela 5. Współczynniki korelacji r Pearsona pomiędzy częstością kontaktu z komunikatami o FE a oceną 

ich skuteczności. 

Atrybuty skuteczności komunikatów o FE 

Korelacja częstości kontakty z 

informacjami o FE z oceną 

atrybutów ich skuteczności 

Pozytywny vs. negatywny odbiór FE 0,196*** 

880 

Zainteresowanie FE 0,464*** 

884 

Zrozumiałość przekazu 0,054 

535 

Wiarygodność przekazu 0,116* 

526 
Ocena dostępności informacji 0,423*** 

4490 
Uwaga:  Korelacja r Pearsona/liczebność, wyłączono odpowiedzi trudno powiedzieć, * p < 0,05, *** p < 0,001. 

Interpretacja: brak związku, związek słaby, związek silny 

 

5.7.4. Znajomość działań informacyjnych o Funduszach Europejskich a ich 

ocena 

W celu porównania średnich wykorzystano dwie metody statyczne. Pierwszą z nich 

był test-t dla prób niezależnych. Służy on do porównań dwóch średnich, w grupach, 

które nie mają ze sobą związku. Analizie podawane są wysokość zaobserwowanych 

średnich oraz wielkość różnicy między nimi. O tym czy różnica jest wynikiem 

przypadku, czy faktycznie występujących różnic określa się na podstawie statystyki t. 

Przyjęto poziom istotności na poziomie α = 0,05. Kolejną metodą była analiza 

wariancji (ANOVA, ang. Analysys of Variance). W przeciwieństwie do testu-t, 

pozwala ona na porównanie więcej niż dwóch średnich. Istotność różnic określana 

jest przy pomocy statystyki F. W dalszym kroku, wykorzystując testy post hoc określa 

się między którymi grupami wystąpiły znaczące różnice. Przyjęto poziom istotności na 

poziomie α = 0,05. 

Porównując osoby, które spotkały się z działaniami informacyjnymi na temat 

Funduszy Europejskich, takimi jak reklama, program czy artykuł, z osobami, które nie 

zetknęły się z takimi działaniami, różnią się w ocenie Funduszy Europejskich. Znający 

działania informacyjne wyżej oceniają to, że Fundusze Europejskie przyczyniają się 
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do rozwoju Polski oraz województwa zamieszkania. Bardziej pozytywnie też oceniają 

wykorzystywanie Funduszy Europejskich oraz to, że dzięki Funduszom Europejskim 

poprawiła się jakość życia Polaków. Te osoby mają też wyższe poczucie, że same 

mogą sią ubiegać o środki z Funduszy Europejskich oraz mają wyższe subiektywne 

poczucie, że osobiście korzystają ze zmian wprowadzonym dzięki Funduszom 

Unijnym. Wnioskować można, że sposób przekazu o Funduszach Europejskich był 

skuteczny i zmienił postawy Polaków do nich na bardziej pozytywne.  

Tabela 6. Ocena Funduszy Europejskich w podziale na znajomość działań informacyjnych 

 Znający działania 

informacyjne 

Nieznający działań 

informacyjnych 
statystyka t 

Ocena FE w kontekście 

rozwoju Polski 

4,43 4,05 
11,37*** 

921 4035 

Ocena FE w kontekście 

rozwoju województwa 

4,37 3,99 
10,92*** 

905 3956 

Ocena wykorzystywania FE 
3,89 3,60 

7,79*** 
864 3550 

Ocena FE w kontekście 

poprawy jakości życia 

3,40 3,10 
10,81*** 

877 3800 

Ocena możliwości 

ubiegania się o środki z FE 

3,66 3,09 
10,53*** 

864 3661 

Ocena korzystania z FE 
3,96 3,40 

11,64*** 
878 3775 

Uwaga:  Średnia/liczebność, wyłączono odpowiedzi trudno powiedzieć, im wyższa wartość tym wyższa ocena 

 *** p < 0,001. 
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5.7.5. Znajomość działań informacyjnych o Funduszach Europejskich a ich 

ocena na przestrzeni lat 

Ocena Funduszy Europejskich różni się w zależności od roku pomiarowego i 

znajomości działań informacyjnych (F = 12,20, p < 0,001). Wyniki na przestrzeni lat nie 

zmieniają się, a osoby znające działania informacyjne dotyczące Funduszy Unijnych 

lepiej oceniają wpływ Funduszy na rozwój Polski. Wyjątkiem jest rok 2019, gdzie nie 

ma różnic między osobami znającymi i nieznającymi działań informacyjnych.  

Wykres 88. Ocena Funduszy Europejskich w kontekście rozwoju Polski w zależności od roku pomiarowego 

i znajomości działań informacyjnych 

 

Ocena wpływu Funduszy Europejskich na rozwój województwa jest stała porównując 

rok 2018 i 2020. Zmienną różnicującą ocenę jest znajomość działań informacyjnych o 

Funduszach Europejskich (F = 259,72, p < 0,001). Osoby znające działania 

informacyjne istotnie lepiej oceniają wpływ Funduszy Europejskich na rozwój 

województwa zamieszkania.  

4,53

4,41

4,12

4,43

4,13
4,08

4,17

4,03

2017 2018 2019 2020

O
c

e
n

a
 F

E
 w

 k
o

n
te

k
śc

ie
 r

o
zw

o
ju

 

P
o

ls
k
i

Znający działania informacyjne Nieznający działań informacyjnych



Raport końcowy z badania |170 

 

 
Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

Wykres 89. Ocena Funduszy Europejskich w kontekście rozwoju województwa w zależności od roku 

pomiarowego i znajomości działań informacyjnych 

 

Wykorzystywanie Funduszy Europejskich jest zależne od roku pomiarowego i 

znajomości działań informacyjnych (F = 5,789, p < 0,001). Osoby znające działania 

promocyjne Funduszy Europejskich lepiej oceniają ich wykorzystywanie. Wyjątkiem 

jest rok 2019, gdzie nie zaobserwowano różnic. Dodatkowo, w roku 2020 różnica 

między znającymi działania informacyjne o Funduszach Unijnych i nieznającymi tych 

działań jest większa niż w 2018. 

Wykres 90. Ocena wykorzystywania Funduszy Europejskich w zależności od roku pomiarowego i 

znajomości działań informacyjnych 

 

Porównując ocenę Funduszy Europejskich jako czynnika poprawiającego jakość 

życia w zależności od znajomości działań informacyjnych oraz roku pomiarowego 

zauważa się kilka różnic (F = 11,78, p < 0,001). W latach 2018 i 2020 osoby znające 
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działania promocyjne o FE wskazują na większy ich wpływ na poprawę jakości życia. 

Wyjątkiem jest rok 2019 gdzie znajomość działań promocyjnych nie różnicuje 

respondentów. 

Wykres 91. Ocena Funduszy Europejskich w kontekście poprawy jakości życia w zależności od roku 

pomiarowego i znajomości działań informacyjnych 

 

Rok, w którym prowadzono pomiar oraz znajomość działań informacyjnych różnicują 

subiektywnie ocenianą możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków 

Funduszy Europejskich. W 2018 zaobserwowano różnicę w ocenie subiektywnej  

możliwości ubiegana się o środki z Funduszy Unijnych między osobami znającymi 

działania informacyjne o FE i nie znającymi takich działań. W 2019 różnica została 

zniwelowana. Natomiast w 2020 wróciła tendencja sprzed dwóch lat. 

Wykres 92. Ocena możliwości pozyskania Funduszy Europejskich w zależności od roku pomiarowego i 

znajomości działań informacyjnych 
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Ocena wykorzystania środków z Funduszy Europejskich z roku na rok zmniejsza się. 

Mimo to ocena osób znających Fundusze Europejskie jest wyższa od oceny osób, 

które nie miały kontaktu z tymi działaniami. Odstępstwem od tej tendencji jest rok 

2019, gdzie ocena wykorzystywania Funduszy nie zależała od znajomości działań 

informacyjnych. 

Wykres 93. Ocena wykorzystania Funduszy Europejskich w zależności od roku pomiarowego i znajomości 

działań informacyjnych 

 

5.7.6. Skuteczność kanałów informacyjnych oraz reklamy Funduszy 

Europejskich 

Przeanalizowano ocenę przekazu dotyczącego FE w zależności od kanału i formy 

komunikacji. Analizowano to, czy przekaz przedstawia Fundusze Europejskie w 

pozytywnym czy negatywnym świetle, czy wzbudza zainteresowanie tematyką 

Funduszy Unijnych, czy przekazywane treści są zrozumiałe, wiarygodne, a informacje 

o Funduszach Europejskich łatwo dostępne. Na potrzeby analizy wyodrębniono dwa 

kanały komunikacyjne, które były najczęściej wskazywane (telewizja i Internet 

zagregowany ze stroną Facebook), ze względu na liczebności jako formę 

komunikacji wyodrębniono wyłącznie reklamę, która osiągnęła najwyższy odsetek 

wskazań. Ze wszystkich analizowanych atrybutów zaobserwowano dwa, w których 

wystąpiły różnice.  

Ocena prezentowanego przekazu, tego czy jest pozytywny czy negatywny, zależy 

wyłącznie od formy przekazu (F = 8,40, p = 0,004). Jeśli formą przekazu była reklama, 

przekaz był postrzegany jako bardziej pozytywny niż jeśli była to inna forma przekazu 
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(debata, reportaż, artykuł, opinia na forach lub wiadomości w serwisie 

informacyjnym). Ta zależność została zaobserwowana niezależnie od tego, czy 

materiał był wyświetlany w telewizji, czy umieszczony w Internecie. Może to być 

związane z tym, że reklama w szybki i prosty w przekazie sposób, w porównaniu do 

pozostałych form, prezentuje informacje, co może rzutować na ich ocenę.  

Wykres 94. Pozytywny vs. negatywny obraz Funduszy Europejskich w zależności od kanału i formy  

komunikacji 

 

To czy komunikat zainteresuje odbiorcę zależy nie tylko od formy komunikatu, ale 

również od kanału jakim jest on przekazywany (dla telewizji: F = 12,59, p< 0,001, dla 

Internetu: F = 11,42, p < 0,001). Reklama wyświetlona w telewizji lub umieszczona w 

Internecie bardziej zwiększa zainteresowanie odbiorcy tematyką Funduszy Unijnych 

niż gdyby była ona przekazywana w inny sposób. Natomiast jeśli wybiera się inną 

formę komunikacji, inne media mogą być w tym przypadku skuteczniejsze. Warto 

zaznaczyć, że może być to spowodowane faktem, że telewizja jest kanałem 

komunikacji raczej ograniczającym formę przekazu do reklamy. Natomiast Internet 

jako kanał komunikacji ma szersze zastosowanie. Projektując działania informacyjne 

dotyczące Funduszy Europejskich warto uzależniać formę komunikatu do samej 

treści komunikatu.  
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Wykres 95. Pozytywny vs. negatywny obraz Funduszy Europejskich w zależności od kanału i formy  

komunikacji 
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5.8. Podsumowanie obecnej perspektywy 2014-2020 i nastroje 

dotyczące perspektywy finansowej 2021-2027 

W związku z dobiegającym końca okresem programowania 2014-2020 warto 

przyjrzeć się nastrojom społecznym związanym z przyszłą perspektywą 2021-2027. 

Dwóch na pięciu Polaków uważa, że od początku 2021 roku Polska będzie mogła 

korzystać z Funduszy Europejskich w celu finansowania przedsięwzięć w kraju i w 

poszczególnych województwach (39%). Przeciwnego zdania jest co jedenasta 

osoba (9%), natomiast 22% uważa, że na tym etapie nie zostały jeszcze podjęte 

żadne decyzje w tej sprawie. Na pytanie dotyczące dalszego korzystania z Funduszy 

Unijnych przez Polskę nie było w stanie odpowiedzieć 30% badanych – istotnie 

częściej kobiety (32%+) aniżeli mężczyźni (28%-).  

Najbardziej przekonani o przekazaniu kolejnych funduszy dla Polski są osoby w wieku 

35-44 lata. Odpowiedź „nie wiem, trudno powiedzieć” z kolei najczęściej wskazywały 

osoby pow. 65 roku życia (42%+). Przekonanie o przekazaniu kolejnych dotacji dla 

Polski wzrasta wraz z wykształceniem badanych: w grupie osób z wykształceniem 

podstawowym wynosi 24%-, z zawodowym: 36%-, ze średnim: 40%, natomiast z 

wyższym: 52%+. Świadomości dotyczącej kolejnej perspektywy finansowej istotnie 

częściej niż pozostałych miejscowości, nie posiadają mieszkańcy wsi (34%+ 

odpowiedzi „nie wiem, trudno powiedzieć”), osoby bezrobotne (43%+), emeryci i 

renciści (41%+). 
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Wykres 96. (N1) Czy Pana/i zdaniem od 1 stycznia 2021 Polska będzie mogła korzystać z Funduszy 

Europejskich w celu finansowania przedsięwzięć w kraju i w poszczególnych województwach? 
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O tym, że w ramach kolejnej perspektywy finansowej Polsce będą przekazywane 

środki finansowe istotnie częściej mają przekonanie mieszkańcy: śląskiego (59%+), 

łódzkiego (49%+), podkarpackiego (49%+) oraz kujawsko-pomorskiego (48%+). O 

tym, że Polska nie otrzyma takich środków przekonani są istotnie częściej mieszkańcy: 

warmińsko-mazurskiego (32%+), zachodniopomorskiego (17%+), pomorskiego (15%+) 

oraz mazowieckiego (13%+).  

Osoby, które mają przekonanie, że Polsce będą przyznane środki na kolejne lata, 

spodziewają się, że będą one kierowane na działania związane z ekologią (49%), z 

walką ze skutkami COVID-19 (45%) oraz z rozwojem szeroko pojętej infrastruktury 

(44%). O dotacjach na działania proekologiczne częściej wspominali 25-34 latkowie 

(56%+) oraz osoby z wykształceniem średnim (52%+), a także osoby pracujące na 

etacie lub dorywczo (52%+). Osoby pracujące częściej niż pozostali wymieniali także 

działania związane z walką ze skutkami z COVID-19 (48%+). Wsparcia działań 

związanych z rozwojem przedsiębiorstw spodziewają się przede wszystkim właściciele 

firm (52%+) oraz osoby między 25 a 34 rokiem życia (45%+). 
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Wykres 97. (N2) Jakie główne obszary, cele i działania będą Pana \i zdaniem finansowane ze środków 

unijnych w Polsce od 2021 roku? 

 

W czasie wywiadu badani zostali też poproszeni o dokończenie zdania: „Obawiam 

się, że po 2021 Fundusze Europejskie…”. Wśród najczęściej pojawiających się 

odpowiedzi pojawiały się te sugerujące zmniejszenie środków (28%), nie przyznanie 

ich w ogóle (16%) oraz zwiększenie trudności w dostępnie do nich (12%). Tę ostatnią 

obawę podzielały przede wszystkim osoby między 35 a 44 rokiem życia (15%+), osoby 

z wykształceniem wyższym (16%+) oraz rolnicy (19%+) i pracujący na etacie lub 

dorywczo (13%+). 
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Wykres 98. (N3) Proszę dokończyć zdanie: (Obawiam się, że po 2021 Fundusze Europejskie…) 
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5.9. Konsumpcja wybranych rodzajów mediów przez 

mieszkańców Polski i poszczególne grupy docelowe 

Siedmiu na dziesięciu mieszkańców Polski (70%) nie czyta ogólnopolskich dzienników 

lub innych gazet codziennych. Odsetek nieczytających rokrocznie wzrasta: w 2016 

roku wynosił on 40%, a w 2018 - 64%. Przynajmniej raz w tygodniu tego typu gazety 

czyta 20% Polaków. Trzy czwarte czytelników (75%+) wybiera wersję papierową i jest 

to istotnie więcej niż w roku 2018 (70%). 

Do najpopularniejszych tytułów należą Gazeta Wyborcza i Fakt (po 35%) oraz Super 

Express (26%). W porównaniu do roku 2016 spadł odsetek czytelników Gazety 

Wyborczej (45% w 2016) i Faktu (48%), wzrósł natomiast udział czytających Przegląd 

Sportowy (13% względem 7% w 2016 roku) i Rzeczpospolitą (11% w porównaniu do 7% 

w 2016 roku). 

Codzienne czytelnictwo prasy rośnie wraz z wiekiem. Ogólnopolskie dzienniki 

codziennie lub prawie codziennie czytają osoby w wieku 55+ (10%+ osoby w wieku 

55-64 lata i 13%+ w wieku 65+), mężczyźni (10%+) i osoby z wykształceniem wyższym 

(11%+). Czytelnikami istotnie częściej są osoby bezrobotne (15%+) oraz emeryci i 

renciści (13%+), a także osoby nie popierające członkostwa Polski w Unii Europejskiej 

(18%+).   

Najstarsi badani w wieku 65+ istotnie częściej niż pozostali czytają Fakt (42%+) oraz 

Super Express (32%+), istotnie rzadziej natomiast Gazetę Wyborczą (29%-). Odwrotna 

zależność obserwowana jest w przypadku osób z wyższym wykształceniem – istotnie 

częściej są to czytelnicy Gazety Wyborczej (47%+) i Rzeczpospolitej (22%+), rzadziej 

czytają oni Fakt (19%-) i Super Express (15%-). Mieszkańcy polskich wsi czytają głównie 

Fakt (39%+). Gazeta ta jest najpopularniejsza także wśród osób bezrobotnych i 

będących na rencie i emeryturze (odpowiednio 50%+ i 42%+). Z kolei Gazetę 

Wyborczą wybierają osoby pracujące etatowo lub dorywczo (43%+). Częściej jej 

czytelnikami są osoby, dla których Fundusze Europejskie są interesującą tematyką 

(40%+), ci, którzy popierają członkostwo Polski w Unii Europejskiej (39%+) oraz widzą 

pozytywny wpływ Funduszy Europejskich na rozwój kraju (38%+).  

Korzystanie z codziennej prasy w wersji elektronicznej częściej wskazują osoby do 34. 

roku życia (w wieku 15-24 lata: 36%+, w wieku 25-34 lata: 28%+) oraz legitymujące się 
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wyższym wykształceniem (25%+). W porównaniu do poprzednich pomiarów istotnie 

spadło czytelnictwo gazet regionalnych lub lokalnych. 84% Polaków nie czyta tego 

typu prasy, a nieczytających jest o 8 p.p. więcej niż w roku 2018 (76%) i o 36 p.p. 

więcej niż w roku 2016 (48%). Szczególnie niechętni gazetom regionalnym i lokalnym 

są mieszkańcy wsi (86%+), osoby z wykształceniem podstawowym (92%+) i ludzie 

młodzi – wcale nie czyta ich więcej niż dziewięć na dziesięć osób w wieku 15-24 lata 

(92%+). 

Odsetek osób, które nie czytają tygodników i miesięczników jest podobny jak w roku 

2018 (64% w roku 2020 w porównaniu do 63% w roku 2018), ale istotnie wzrósł odsetek 

nieczytających tego typu prasy w stosunku do roku 2016 (42%). 

Wśród czytelników tygodników i miesięczników największą popularnością cieszą się 

prasa kobieca i rozrywkowa – np. Gala, Viva, Party, Życie na Gorąco, Twój Styl (51%), 

następnie Teletydzień (17%), Auto Świat (12%), Newsweek (11%) i Wprost (10%). 

W przypadku tego typu czasopism w dalszym ciągu dominują ich wersje papierowe 

(79%). Na wersje elektroniczne istotnie częściej decydują się mężczyźni (12%+), osoby 

z młodszych grup wiekowych (15-24 lata: 22%+ oraz 25-34 lata: 19%+), a także osoby 

z wykształceniem średnim (12%+) wyższym (16%+). 

Po tygodniki i miesięczniki chętniej sięgają kobiety – z różną częstotliwością czyta je 

43%+ kobiet w stosunku do 28%- mężczyzn. Większym zainteresowaniem cieszą się 

wśród osób z wykształceniem wyższym (47%+ w stosunku do 19%- osób z 

wykształceniem podstawowym). Z kolei osoby w wieku od 15 do 24 lat najczęściej 

rezygnują z czytania tego typu prasy (75%+).  

Niemal wszystkie pozycje prasowe istotnie częściej wskazywane są przez mężczyzn. 

Wyjątek stanowią prasa kobieca i rozrywkowa, jak Gala, Viva, Party, Życie na 

Gorąco, Twój Styl (77%+) oraz katolicki Gość Niedzielny (8%+), wskazywane częściej 

przez kobiety, a także Teletydzień czytany w równej mierze przez obie płcie.  

Prasa kobieca i rozrywkowa czytana jest istotnie częściej przez osoby z 

wykształceniem średnim (54%+), podobnie jak Auto Świat (14%+). Teletydzień 

wybierają chętniej osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (23%+), a 

osoby z wykształceniem wyższym częściej sięgają po tytuły społeczno-polityczne jak 

Newsweek, (18%+) Angora czy Polityka (po 13%+). 
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Wykres 99. Czytelnictwo ogólnopolskich dzienników i gazet codziennych. 
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Wykres 100. Czytelnictwo gazet regionalnych i lokalnych. 
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Wykres 101. Czytelnictwo tygodników i miesięczników. 

 



Więcej niż siedmiu na dziesięciu mieszkańców Polski słucha radia codziennie lub 

prawie codziennie (71%+), co jest wyższym odsetkiem niż w roku 2018 (67%). Odsetek 

słuchających jest istotnie większy u osób z wykształceniem wyższym (78%+), a także 

wśród rolników (85%+) oraz przedsiębiorców (83%+). Niekorzystających z tego 

medium jest najwięcej wśród osób w wieku 15-24 lata (23%+) i z podstawowym 

wykształceniem (23%+). 

Najpopularniejszą stacją radiową jest RMF FM (47%). W pierwszej trójce znalazło się 

też Radio Zet, które odnotowało spadek słuchalności (36% względem 39% w 2018 

roku) i Eska, której popularność wzrosła (z 19% w 2018 do 22% w 2020). Rozgłośnie 

regionalne są słuchane przez 11% Polaków (wyniki te rozkładają się po ok. 1% dla 

poszczególnych rozgłośni regionalnych). 

Osoby spotykające się z określeniami „Fundusze Europejskie” lub „Fundusze Unijne” i 

je rozumiejące częściej słuchają trzech najpopularniejszych stacji radiowych (RMF 

FM: 52%+; Radio Zet: 41%+, Eska: 23%+), podobnie jak te, które popierają 

członkostwo Polski w UE (RMF FM: 52%+, Radio Zet: 40%+, Eska: 23%+). Z kolei osoby, 

które są bardziej sceptycznie nastawione do tematu obecności Polski w Unii istotnie 

częściej słuchają Programu I Polskiego Radia (31%+) oraz Radia Maryja (24%+). 
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Wykres 102. Słuchalność radia. 
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Telewizję ogląda codziennie lub prawie codziennie zdecydowana większość 

Polaków (88%), co jest zbieżne z wynikami pomiarów z poprzednich lat. Częściej z 

taką intensywnością oglądają telewizję kobiety (90%+ w porównaniu do 86%- 

mężczyzn) i osoby po 55. roku życia (95%+ osób w wieku od 55 do 64 lat i 97%+ osób 

w wieku 65+).  

Najczęściej wybierane kanały telewizyjne to TVN (69%), Polsat (68%), TVP1 (53%) oraz 

TVP2 (50%). Jednocześnie udział wszystkich topowych stacji spadł w porównaniu do 

roku 2018, kiedy to TVN wybierało 74%, Polsat 73%, a TVP1 i TVP 2 po 58%. Wzrosła 

natomiast popularność takich kanałów jak TVN 24 (z 23% w 2018 do 26%) i TVN 7 (z 

15% w 2016 do 23% w 2020 roku). 

Telewizja publiczna częściej wybierana jest przez najstarsze grupy wiekowe – w 

grupie osób od 55 do 64 lat 66%+ ogląda najczęściej TVP1 i 62%+ TVP2, w grupie 65+: 

TVP1 81%+ i TVP2 75%+. Wśród osób, które popierają członkostwo Polski w UE, istotnie 

częściej znajdują widzowie telewizji prywatnych, takich jak TVN (74%+), Polsat (70%+), 

TVN 24 (29%+), TVN 7 (24%+). Osoby, które są nieprzychylnie nastawione do 

przynależności kraju w UE, oglądają natomiast istotnie częściej telewizję publiczną: 

TVP1 (67%+), TVP 2 (65%+), TVP 3 (12%+), a także TV Trwam (18%+).  
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Wykres 103. Oglądalność telewizji. 
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W stosunku do poprzednich pomiarów istotnie wzrósł odsetek mieszkańców Polski, 

którzy korzystają z Internetu codziennie lub prawie codziennie (66% w 2020 roku w 

porównaniu do 61% w roku 2018 i 54% w roku 2016). Niemal jedna czwarta Polaków 

to niekorzystający z Internetu (24%). 

Do najczęściej odwiedzanych stron należą: wyszukiwarka Google (65%), Facebook 

(63%), YouTube (53%), Onet (39%), Allegro (33%) i WP (33%).  

Wraz z wiekiem spada częstotliwość korzystania z Internetu. Wśród najmłodszych 

badanych (15-24 lata) codziennie lub prawie codziennie z Internetu korzysta 98%+, w 

wieku 35-44 – 89%+, a wieku 65 lat i więcej już tyko 15%-. 
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Wykres 104. Korzystanie z Internetu. 
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W kolejnych latach wzrasta odsetek osób deklarujących posiadanie konta w 

serwisach społecznościowych, osiągając 53% w 2020 roku (w porównaniu do 46% w 

roku 2018 i 39% w roku 2016). Najczęściej wymieniane są: Facebook (96%), Instagram 

(27%), YouTube (18%), Twitter (10%), Snapchat (9%), Nasza Klasa (7%).  

Posiadanie konta w serwisie społecznościowym jest zależne od wieku – młodsze 

osoby częściej je zakładają niż starsi. Wśród osób w wieku 15-24 takie konto posiada 

94%+ osób, a w wieku powyżej 65 r.ż – 9%-. Niemal wszyscy badani posiadający 

konto w serwisie społecznościowym w wieku 15-44 korzystają z Facebooka (95%-

98%), a dla osób w wieku 65+ odsetek ten wynosi 84%-. Najmłodsi badani istotnie 

częściej korzystają także z Instagrama (48%+), YouTube’a (28%+), Snapchata (24%+) i 

Twittera (12%+). Osoby z wyższym wykształceniem częściej posiadają konto w 

jakimkolwiek serwisie społecznościowym (73%+), ale to osoby z wykształceniem 

średnim wskazują największą liczbę użytkowanych serwisów.  

11% respondentów wskazało, że obserwuje osoby posiadające bloga lub konto w 

social mediach. Obserwowanie osób posiadających konta w serwisie 

społecznościowym jest zależne od wieku – młodsze osoby częściej je śledzą niż 

starsze. Wśród osób w wieku 15-24 takie konto obserwuje 31%+ osób, a w wieku 

powyżej 65 roku życia – 1%-.  Osoby z wyższym (14%+) i średnim (13%+) 

wykształceniem częściej niż pozostałe wskazują, że śledzą konta, przy czym tak jak 

większość respondentów wskazują, że najczęściej są one związane z rozrywką 

(odpowiednio 26% i 28%, 29% - wszyscy badani ) lub właścicielami tych profili są 

znajomi (29% - wszyscy respondenci, 23% - osoby z wykształceniem wyższym i 29% - ze 

średnim). Osoby mieszkające w miastach powyżej 999 tys. mieszkańców znacznie 

częściej niż pozostali deklarują, że obserwują konta związane z modą i urodą (39%+), 

natomiast mieszkańcy miast, w których mieszka od 50 do 199 tys. osób częściej niż 

pozostali śledzą profile związane ze sportem (24%+).  
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Wykres 105. Korzystanie z portali społecznościowych. 
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Wykres 106. Blogi, vlogi, konta na YouTube, Snapchacie, itp. 
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6. Segmentacja 

Przez wykorzystanie hierarchicznej analizy skupień9 wyodrębniono cztery segmenty 

Polaków, w oparciu o ich stosunek do Unii Europejskiej oraz postrzeganie Funduszy 

Unijnych. Analiza została przeprowadzona na grupie osób, które przynajmniej ze 

słyszenia znały pojęcie Fundusze Europejskie. Do segmentacji wybrano następujące 

zmienne: 

 Poparcie członkostwa Polski w UE (P1) 

 Dostrzeganie zależności pomiędzy Funduszami Europejskimi a rozwojem Polski 

(P9) 

 Dostrzeganie zależności pomiędzy Funduszami Europejskimi a rozwojem 

województwa (P13) 

 Dostrzeganie zależności pomiędzy Funduszami Europejskimi a poprawą jakości 

życia (P16) 

 Dostrzeganie zależności pomiędzy Funduszami Europejskimi a zmianami w 

otoczeniu (P17) 

 Odczuwanie osobistych korzyści płynących z Funduszy Europejskich lub ze 

zmian, jakie dzięki nim zachodzą (P21) 

 Znajomość osoby, która skorzystała ze zmian, które są efektem Funduszy 

Europejskich (P23) 

 Zainteresowanie tematyką Funduszy Europejskich (P6) 

 Postrzeganie równości szans w uzyskaniu Funduszy Europejskich (P39) 

 Uczestnictwo przedsięwzięciu dofinansowanym z Funduszy Europejskich (P25) 

 Ubieganie się o Fundusze Europejskie (P26) 

 Zamiar ubiegania się Fundusze Europejskie (P33) 

 Postrzeganie stopnia skomplikowania w ubieganiu się o Fundusze Europejskie 

(P41) 

Dodatkowym, „sztucznie”10 wyłonionym segmentem są osoby, które zadeklarowały, 

że nigdy nie spotkały się z określeniami „Fundusze Europejskie” lub „Fundusze Unijne” 

lub wskazały na odpowiedź nie wiem, trudno powiedzieć. Respondentów tych 

przypisano do segmentu Nieświadomych. 

 
9 metoda Warda 
10 Nie na podstawie analizy skupień, a na podstawie odpowiedzi na pytanie P4. Czy spotkał(a) się Pan(i) z 

określeniami „Fundusze Europejskie” lub „Fundusze Unijne”? 
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Segmentacja z wyników tegorocznego badania została stworzona w oparciu o 

segmentację wykonaną w 2018 roku. Z przedstawicielami każdego segmentu 

zrealizowane zostały dodatkowo po 2 TDI (telefoniczne wywiady pogłębione), 

mające na celu pogłębienie i weryfikację przyjętych w opisie segmentu założeń. 

Poniżej zaprezentowano udział poszczególnych segmentów w próbie w tegorocznej 

edycji badania oraz w edycji 2018. Charakterystyka poszczególnych segmentów 

została opisana w dalszej części rozdziału. 

Wykres 107. Udział poszczególnych segmentów w próbie w roku 2018 i 2020. 

 

Udział Praktyków, jako osób żywo zainteresowanych pozyskaniem funduszy unijnych, 

zmalał o 4 p.p. Przyczyną może być tu fakt, że część osób ma świadomość końca 

bieżącej perspektywy finansowej i nie snuje jeszcze planów dotyczących kolejnej. Co 

więcej – segment Praktyków to poza pracownikami etatowymi (49%-) również w 

dużej mierze rolnicy (w 2018: 14%+, w 2020: 22%+), z których aż co czwarty (24%) 

uważa, że na tym etapie nie wiadomo, czy w przyszłej perspektywie Polska otrzyma 

środki z UE.  

Praktycy to głównie mężczyźni (58%+), mieszkający na wsi (56%+), w wieku między 25 

a 54 lat (25-34 lata: 22%+; 35-44 lata: 26%+; 45-54 lata: 19%+). Poza rolnikami i 

pracownikami etatowymi, w grupie tej istotnie częściej niż w pozostałych znaleźli się 

właściciele przedsiębiorstw, najczęściej mikro (14%+; do 9 pracowników zatrudnia 

95% z nich).  

Praktycy, w porównaniu do innych grup są zdominowani przez euroentuzjastów. 

Poparcie dla Polski w Unii Europejskiej wyraża 92%+ z nich. Wśród najistotniejszych 

korzyści wymieniają dotacje dla Polski (60%+), możliwość pracy za granicą i łatwego 
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przemieszczania się pomiędzy krajami (44%) oraz poprawę i rozwój infrastruktury 

(42%+). 85%+ praktyków nie tylko spotkało się z pojęciem Funduszy Europejskich, ale 

też wie, co ono oznacza. Segment ten charakteryzuje wysokie zainteresowanie 

tematyką Funduszy Europejskich (71%+) – najczęściej tematami dotyczącymi 

przeznaczenia środków (60%), sposobów ubiegania się o nie (52%+) oraz informacją, 

kto może się ubiegać o dotację (51%+). Niemal wszyscy Praktycy dostrzegają wpływ 

funduszy na rozwój Polski (96%+), województwa (95%+), najbliższego otoczenia 

(88%+), a także wpływ na poprawę jakości życia Polaków (95%+). Istotnie częściej niż 

pozostałe grupy potrafią wymienić co najmniej 3 przykłady grupy potencjalnych 

beneficjentów środków unijnych (76%+) 

Praktyków wyróżnia świadomość możliwości ubiegania się o środki z Funduszy 

Europejskich (82%+). Niemal połowa uważa, że każdy ma takie samo prawo je 

otrzymać (48%+). Sami uczestniczyli w przedsięwzięciach dofinansowanych ze 

środków unijnych (54%+), a 69%+ z 

nich ma doświadczenia związane z 

samodzielnym ubieganiem się o 

środki.  Co drugiego Praktyka można 

uznać za promotora Funduszy (53%), 

trzy czwarte z nich pozytywnie ocenia 

proces ubiegania się o 

dofinansowanie (75%). Doświadczenie 

w ubieganiu się o środki z UE dotyczyło przede wszystkim próby otrzymania 

dofinansowania na działalność rolniczą (35%), na szkolenia i edukację (17%) oraz na 

start lub rozwinięcie prowadzonej firmy (16% i 12%). 

Praktycy, którzy nie mieli doświadczenia w pozyskiwaniu środków unijnych w 23%+ 

rozważali złożenie takiego wniosku, natomiast 39%+ z nich planuje ubiegać się o 

takie wsparcie w przyszłości – głównie na rozwinięcie działalności rolniczej (35%+). 

Osoby, które uważają, że pozyskanie środków unijnych jest trudne (22%-), w głównej 

mierze zwracają uwagę za złożoność biurokratyzacji – 52%+. 

Praktycy sądzą, że Polska będzie otrzymywała w dalszym ciągu środki z funduszy po 

2020 roku (57%+), przede wszystkim na działania związane z ekologią (57%+) oraz z 

szeroko pojętą infrastrukturą (50%+). 38%+ obawia się zmniejszenia środków w kolejnej 

perspektywie finansowej oraz trudniejszego do nich dostępu (18%+). 

„Jak ktoś chce, to znajdzie (informacje). Jest 

wystarczająca ilość informacji na ten temat. 

Jest wystarczająco duża ilość folderów, stron, 

można zadzwonić, można pójść do punktu 

informacyjnego… Absolutnie wszystko jest 

dostępne. Są też doradcy, którzy się tym 

zajmują. My przeszliśmy przez wszystko sami i 

metodą prób i błędów poszliśmy do przodu.” 

IDI, przedstawiciel segmentu Praktycy 
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Wykres 108. Charakterystyka segmentu Praktyków. 
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Niezaangażowani optymiści to podobnie jak w edycji 2018 segment reprezentowany 

częściej przez kobiety (55%). Istotnie częściej są to osoby z województwa 

mazowieckiego (17%+), śląskiego 

(15%+), wielkopolskiego (11%+) oraz 

podkarpackiego (9%+) i kujawsko-

pomorskiego (7%+). Jest to najmłodszy 

segment: osoby pomiędzy 15 a 24 

rokiem życia stanowią 15%+ tej grupy, a 

w przedziale wiekowym 25-34: 22%+. 

Optymiści pracują na etacie lub dorywczo (72%+) lub jeszcze się uczą (10%+). 

Podobnie jak Praktycy, wykazują się znacznym euroentuzjazmem (94%+), co druga 

osoba docenia korzyści związane z dotacjami (54%+) oraz z możliwością  znalezienia 

pracy za granicą i łatwiejszym przemieszczaniem się między krajami (50%+). Tak jak 

Praktycy – 85% z nich wie, czym są Fundusze Unijne. Optymiści interesują się 

funduszami (55%+), przede wszystkim tym, na co przeznaczane są środki (61%). 

Dostrzegają wpływ Funduszy na rozwój Polski (97%+), województwa (97%+), 

najbliższego otoczenia (99%+), a także na wzrost jakości życia (98%+). Zdaniem 71% 

osób z tego segmentu, mogą ubiegać się o dotacje. 72%+ Optymistów potrafi 

wymienić też minimum trzy grupy beneficjentów, które mogą ubiegać się o dotacje.  

Co piąta osoba (20%+) uczestniczyła w przedsięwzięciu dofinansowywanym z 

Funduszy Europejskich, ale nikt w tej grupie nie ubiegał się o wsparcie samodzielnie. 

12%+ Niezaangażowanych Optymistów rozważało złożenie wniosku o dotację w 

przeszłości i taki sam odsetek osób planuje zrobić to w przyszłości – przede wszystkim 

na start nowej działalności gospodarczej (41%+). Co piąta osoba z tego segmentu 

uważa, że uzyskanie dofinansowania jest łatwe (21%+). Badani będący przeciwnego 

zdania (17%-) obawiają się biurokracji (50%+) oraz trudnych do spełnienia wymagań 

formalnych (30%+). 

Co czwarty Optymista (25%+) spotkał się ostatnio z reklamą, programem, artykułem, 

informacjami o Funduszach Europejskich. 90%+ z tych osób zapamiętała, że miała 

ona pozytywny wydźwięk.  

Większość Optymistów wie, że środki z funduszy będą w Polsce dystrybuowane także 

po 2020 roku (56%+). Spodziewają się dotacji głównie na działania związane z 

ekologią (54%+), z rozwojem przedsiębiorstw (46%+) oraz – częściej niż pozostałe 

 

„Polska jest teraz dosyć otwartym krajem 

i to już nie jest Polska zamknięta, tylko 

dla Polaków. Właśnie dzięki Unii, 

wymianom, stała się krajem 

międzykulturowym, gdzie jest miejscem 

dla każdego i to jest duży plus.” 

IDI, przedstawiciel segmentu 

Niezaangażowani Optymiści 
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segmenty – na szkolenia i edukację (36%+). Optymiści podobnie jak Praktycy 

obawiają się zmniejszenia środków unijnych w kolejnej perspektywie (36%+), a także 

częściej niż pozostałe grupy – odebrania ich Polsce ze względu na sytuację 

polityczną w kraju (10%+).
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Wykres 109. Charakterystyka segmentu Niezaangażowanych Optymistów. 
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Niezaangażowani Pesymiści to istotnie częściej kobiety (55%+), osoby w wieku 35-44 

lata (21%), głównie pracujący na etacie lub dorywczo (62%+). 

Pesymiści popierają członkostwo Polski w Unii Europejskiej (90%+). Poza dotacjami 

(49%+) oraz  możliwością pracy za granicą i łatwiejszymi podróżami (48%), istotnie 

częściej dostrzegają rozwój gospodarczy kraju (44%+). Dostrzegają wpływ Funduszy 

na rozwój Polski (96%+), województwa (96%+), najbliższego otoczenia (97%+), a także 

na wzrost jakości życia (97%+). 

Niezaangażowani Pesymiści istotnie rzadziej niż pozostałe segmenty uważają, że 

mogą się ubiegać o środki unijne (43%-). Wśród potencjalnych beneficjentów 

Funduszy Europejskich wymieniają przede wszystkim firmy i przedsiębiorców (67%+), 

rolników (54%) oraz władze samorządowe (52%+). Istotnie częściej niż pozostałe 

grupy podzielają opinię, że nie każdy uprawniony ma takie same szanse na 

uzyskanie dofinansowania (36%+), a łatwiej jest je otrzymać władzom 

samorządowym (57%+), przedsiębiorstwom (52%+) oraz placówkom edukacyjnym 

(36%+).  

Jedynie 9% z nich uczestniczyło w przedsięwzięciu 

dofinansowywanym ze środków unijnych, 6% 

rozważało złożenie wniosku o dofinansowanie w 

przeszłości, a tylko 3%- planuje ubiegać się o nie 

w przyszłości. Pesymiści uważają, że pozyskiwanie 

środków z UE jest trudne (44%+), przede wszystkim 

ze względu na biurokrację (43%) oraz trudne do 

spełnienia kryteria formalne (26%+). Częściej niż 

pozostali sądzą, że korzystanie z Funduszy Europejskich wymaga znajomości wielu 

skomplikowanych procedur (79%+), a żeby pozyskać środki z FE, trzeba korzystać z 

usług firm pośredniczących\doradczych\konsultingowych (63%+).  

Co trzeci Pesymista nie wie, czy po 2020 roku Polska będzie mogła nadal korzystać 

ze środków unijnych (33%). Osoby, które uważają, że takie środki będą (41%), 

spodziewają się, że będą one wykorzystywane głównie na walkę ze skutkami COVID-

19 (52%+). 

„Nie korzystałam [ze szkoleń], bo 

tam pewnie są ogromne kolejki. 

Przeczytałam, myślałam, że fajne 

ale pomyślałam, że nie ma co 

iść, bo i tak już pewnie nie ma 

miejsc.”  

IDI, przedstawiciel segmentu 

Niezaangażowani Pesymiści 
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Wykres 110. Charakterystyka segmentu Niezaangażowanych Pesymistów
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Najliczniej reprezentowany w badaniu segment to Wyłączeni (41%), który w stosunku 

do pomiaru w roku 2018 wzrósł o 7 p.p. Są to głównie mieszkańcy wsi (46%), ale też 

istotnie częściej niż w pozostałych segmentach mieszkańcy Warszawy (6%+). 26%+ 

osób z tej grupy przekroczyła już 65 rok życia i poza pracownikami etatowymi lub 

dorywczymi (52%-), są to głównie emeryci i renciści (32%+).  

W grupie Wyłączonych istotnie więcej jest osób, które nie popierają członkostwa 

Polski w Unii Europejskiej (12%+). Co piąta osoba, ma ambiwalentny stosunek do tego 

faktu (22% odpowiedzi „ani popieram, ani nie popieram”). Wśród strat, jakie odniosła 

Polska ze wstąpienia do UE wymieniają wzrost cen i kosztów życia (51%+), 

konieczność dopasowania prawa polskiego do UE (30%) oraz utratę suwerenności 

Polski (29%+). Wyłączeni istotnie częściej niż 

pozostałe segmenty spotkały się z pojęciem 

Funduszy Europejskich, ale nie wiedzą co 

oznacza ten termin (44%+), trzech na 

czterech nie jest też zupełnie zainteresowana 

tematyką FE (75%+). Niemal co trzecia osoba 

z tego segmentu nie potrafi wymienić też 

grup, które skorzystały z Funduszy Europejskich (29%+). 

Badani z tej grupy istotnie rzadziej niż pozostali dostrzegają wpływ FE na rozwój Polski 

(68%-), województwa (62%-), na otoczenie (26%-) oraz poprawę jakości życia (67%-). 

Częściej niż pozostali uważają, że nie korzystają osobiście ze zmian jakie zachodzą 

dzięki Funduszom (43%+), nie znają też nikogo, kto z takich zmian korzysta (71%+). 

Osoby z tego segmentu najrzadziej wymieniają min. trzy przykładowe grupy 

beneficjentów środków unijnych (47%-). Są sceptyczni wobec korzyści finansowych, 

jakie ma Polska z przynależności do UE – co piąty uważa, że więcej odprowadzamy 

środków do Unii aniżeli z niej otrzymujemy (21%+). 

Wyłączeni nie widzą dla siebie możliwości ubiegania się o środki unijne (46%+), 

jedynie 4%- z nich brało udział w przedsięwzięciu dofinansowanym z FE. Nie planują 

też ubiegać się o takie środki w przyszłości (70%+). Niemal co drugi wyłączony 

uważa, że aby pozyskać środki unijne trzeba mieć znajomości (46%+).  

Większość Wyłączonych nie wie (40%+) lub uważa, że na ten moment jeszcze nie 

wiadomo (24%+) czy Polska będzie otrzymywała środki z FE po 2020 roku.  

„Ja niekoniecznie wierzę, że kraj 

wykorzystuje pieniądze w 

dobrym celu. Jeśli byłyby te 

pieniądze wykorzystywane to 

może ludzie, by to odczuwali. 

(…) Ja nie odczuwam prywatnie 

nic.” 

IDI, przedstawiciel segmentu 

Wyłączeni 
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Wykres 111. Charakterystyka segmentu Wyłączonych. 
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Najmniej liczny segment spośród wszystkich zidentyfikowanych stanowią osoby 

Nieświadome (10%). Jest to grupa osób, która nie zna określeń Fundusze Europejskie 

lub Fundusze Unijne. W swej charakterystyce, grupa ta jest podobna do segmentu 

Wyłączonych. Są to częściej niż w pozostałych grupach osoby w wieku 65+ (45%+), z 

wykształceniem podstawowym lub zawodowym (43% i 34%), głównie osoby 

mieszkające na wsi (48%), a także emeryci i renciści (57%+). 

Wśród osób czytających ogólnopolskie dzienniki lub gazety codzienne, przeważają 

ci sięgający po Fakt (47%+), Super Ekspres (37%+) oraz Przegląd Sportowy (19%+).  

Wśród tygodników i miesięczników najpopularniejsze to: Teletydzień (24%+), Angora i 

Gość Niedzielny (po 18%+). 

Nieświadomi słuchają głównie RMF FM (32%-), Programu I Polskiego Radia (30%+) 

oraz Radia Maryja (29%+). Wśród najpopularniejszych programów telewizyjnych 

pojawiły się TVP1 (69%+) i TVP2 (65%+), a także istotnie częściej niż w pozostałych 

grupach TV Puls (21%+) oraz TV Trwam (15%+). 

Opisywany segment w najmniejszym stopniu korzysta z Internetu (58%+ nie używa go 

wcale). Korzystający – istotnie częściej niż pozostali – oglądają kanał youtube.pl 

(60%+). Z reguły nie posiadają konta w mediach społecznościowych (71%+). 

 

 



Raport końcowy z badania |206 

 

 
Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Wykres 112. Charakterystyka segmentu Nieświadomych 
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7. Podsumowanie i rekomendacje 

Nadrzędnym zadaniem Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 jest 

wspomaganie wykorzystania środków europejskich do realizacji celów rozwojowych 

kraju. Komunikacja na temat funduszy ma zatem aktywizować polskie 

społeczeństwo w ubieganiu się o wsparcie, wspierać beneficjentów w 

realizowanych projektach, zapewniać społeczeństwu informacje na temat 

projektów, które są współfinansowane ze środków unijnych, a także zapewniać 

szeroką akceptację społeczną dla działań rozwojowych realizowanych przy pomocy 

Funduszy Europejskich11.  

Warto zaznaczyć, że realizacja wymienionych wyżej celów jest zależna nie tylko od 

działań komunikacyjnych, ale także od bezpośredniego wdrażania i wykorzystania 

Funduszy Europejskich. Ocena realizacji tych celów jest możliwa dzięki przypisaniu 

odpowiednich wskaźników, których pomiar był jednym z elementów niniejszej edycji 

projektu, jak i badań realizowanych w latach 2016 - 202012. Na podstawie wyników 

zrealizowanego w 2014 roku „Badania na temat efektów działań informacyjnych i 

promocyjnych ma temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza 

społecznego odbioru tych działań”13, ustalono wartości bazowe dla wskaźników 

rezultatu celu strategicznego, a następnie – przyjmując średnią dla czterech 

województw o najwyższych wynikach – ustalono wartość docelową, którą planuje się 

osiągnąć w 2023 roku.  

Dwa wskaźniki odnoszą się do działań, jakie są realizowane w województwach i 

dostrzeganiu ich efektów przez mieszkańców tychże (wskaźnik 4 i 7). Wartości 

bazowe i docelowe zostały ustalone dla nich w ramach poszczególnych 

województw. Poza wartościami ustalonymi w ramach regionalnych strategii, wynik 

bazowy i docelowy dla pozostałych wskaźników został ustalony także na poziomie 

ogólnopolskim.  

Jak widać na poniższych wykresach, wartości ustalone jako docelowe dla 2023 roku 

zostały osiągnięte w przypadku jednego ze wskaźników: znajomości grup 

 
11 Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020, s. 12. 
12 Tamże, s. 42 
13 Badania efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz 

analiza społecznego odbioru tych działań. Edycja 2014, Realizacja Sp. z o.o., październik 2014 r. 
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potencjalnych beneficjentów, którzy mogą realizować przedsięwzięcia z Funduszy 

Europejskich (wskaźnik 1). W czterech przypadkach natomiast zbliżają się do 

przyjęcia oczekiwanej wartości: znajomość pojęcia „Fundusze Europejskie”(wskaźnik 

2), świadomość obszarów lub projektów wspieranych z FE w najbliższym otoczeniu 

respondenta (wskaźnik 5), odsetek mieszkańców Polski dostrzegających wpływ FE na 

rozwój Polski (wskaźnik 6) oraz odsetek mieszkańców Polski uważających, że osobiście 

korzystają oni z Funduszy Europejskich (wskaźnik 8).  
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Biorąc pod uwagę zarówno osiągnięty poziom wskaźników, jak i ogólne nastroje 

społeczne związane z przynależnością Polski do Unii Europejskiej (75% osób 

popierających przynależność Polski co UE, z czego 62% uznająca, że FE są dobrze 

wykorzystywane) można przyjąć, że dotychczasowe działania informacyjno-

promocyjne spełniają swoją rolę – większość Polaków zdecydowanie można uznać 

za euroentuzjastów zauważających i doceniających sposób wykorzystania unijnych 

dotacji.  

Warto jednak zwrócić uwagę, na wysoką ostrożność Polaków w ocenie poziomu 

wiedzy na temat Funduszy Europejskich – średnia ocena na skali szkolnej (1-6) waha 

się od 2016 pomiędzy 2,7 a 2,8. Od 2016 roku spada też poziom zainteresowania FE 

(obecnie na poziomie 42%). Rokrocznie jedynie kilkanaście procent Polaków uznaje, 

że dotację można łatwo uzyskać (najwyższy odsetek to 15% w latach 2017 i 2018, 

obecnie na poziomie 12%), a trudności badani dopatrują się przede wszystkim w 

biurokracji i konieczności wypełnienia wielu dokumentów (39%) oraz w trudnych do 

spełnienia wymaganiach formalnych (21%).   

Wśród celów komunikacyjnych, których realizację zaplanowano na kolejne lata 

(2021-2023), poza dalszym prowadzeniem komunikacji wewnętrznej i koordynowaniu 

i monitorowaniu ogółu działań komunikacyjnych, znalazło się dalsze wsparcie 

beneficjentów w realizacji projektów, informowanie o projektach 

współfinansowanych ze środków unijnych, prezentacja efektów wdrażania FE 
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w okresie 2014-2020, a także informowanie opinii publicznej o uruchomianiu umowy 

partnerskiej i programów 2021-202714. 

Zidentyfikowane w kolejnych edycjach badania bariery należałoby wykorzystać w 

dalszej komunikacji, a także w planowaniu strategii komunikacyjnej na kolejne lata. 

Po przeprowadzonej analizie materiałów informacyjno-promocyjnych 

wykorzystywanych w poszczególnych regionach, w tym prowadzonych kanałów w 

mediach społecznościowych, rekomendujemy wdrożenie szeregu działań mających 

na celu przebicie się do świadomości odbiorców i zakodowanie w ich pamięci.  

Rekomendacja nr 1: Ujęcie całości komunikacji w parasolową ideę (tak na 

poziomie ogólnopolskim jak i regionalnym) 

Rekomendujemy konstruowanie działań komunikacyjnych w oparciu o 

wyszczególnione uprzednio kilka kluczowych modułów, które będą oparte na 

solidnym, strategicznym fundamencie poprzedzonym dobrym rozpoznaniem grup 

docelowych (co stanowić mogą wyniki niniejszego badania). Całościowa strategia 

komunikacyjna na lata 2021-2027  powinna zhierarchizować kluczowe komunikaty 

i nadać im odpowiednią wagę wraz z zaplanowaniem optymalnej dystrybucji.  

Platforma komunikacyjna (spójna i nadrzędna ogólna opowieść - która byłaby 

prowadzona we wszystkich kanałach) powinna zostać wypracowana we 

współpracy z agencją strategiczną i kreatywną. Rekomendujemy, aby w pierwszej 

kolejności, na poziomie centralnym we współpracy z przedstawicielami regionów, 

zostały wypracowane spójne, łatwo przekładalne i łatwo skalowalne wytyczne – 

dostosowane do potrzeb danego regionu, a także całego kraju. Takie wytyczne, 

wraz ze szkoleniem/warsztatem wyjaśniającym jak je należy stosować, uspójnią i 

ułatwią tworzenie jakościowych treści.  

Tego typu współpraca powinna zaowocować stworzeniem platformy 

komunikacyjnej na tyle pojemnej, że pozwoli opowiedzieć o wszystkich działaniach 

prowadzonych przy wykorzystaniu FE. Zarazem da możliwość jej eksplorowania i 

rozwijania przez poszczególne regiony w sposób, który nie zmieni jej przesłania. 

 
14 Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020, s. 51. 
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Rekomendujemy by została przygotowana ramowa wizja komunikacji, wraz 

wytycznymi i przykładami jej wdrożenia (egzekucjami kreatywnymi, Key Visualem, 

spotem 30 sekundowym oraz jego skrótami, bannerami).  

Rekomendujemy by stworzony został szereg sugestii jak należy tworzyć materiały 

informacyjne. Włącznie z przewodnikiem wizualnym (brandbookiem) określającym 

zasady tworzenia treści sygnowanych logo FE. Faktycznie dobrym pomysłem jest 

zatrudnienie grafika lub nawet zespołu, który by takiego brandbooka wraz z 

wytycznymi i szablonami przygotował. 

Rekomendujemy, żeby przeniesienie tego pomysłu na opowieść o Funduszach 

(strategii i wizji oraz kolejnych kroków jej wdrażania) została zaprezentowana 

przedstawicielom regionów. Idealnie w ramach warsztatu. Na nim przedstawiciele 

regionów we współpracy z agencją odpowiedzialną za wypracowanie platformy 

komunikacyjnej, mogliby dowiedzieć się jak mogą funkcjonować w ramach takiego 

parasola. I jak mogą i powinni rozwijać swoje opowieści, w taki sposób by były 

spójne w tonalności i celach z motywem przewodnim całej komunikacji. Tak by ich 

działania były kreatywnym i twórczym rozwinięciem i uzupełnieniem. Wreszcie w 

ramach takich warsztatów/szkoleń, osoby odpowiedzialne za tworzenie komunikacji, 

w tym tej wizualnej, mogłyby poznać rekomendacje dotyczące zasad tworzenia 

dobrej komunikacji marketingowej, w tym, w zakresie treści i konstruowania spójnej i 

funkcjonalnej identyfikacji wizualnej (grafik niezbędnych do jakościowego 

opowiadania o kluczowych działaniach FE).  

Rekomendacja nr 2: Ułatwienie i poszerzenie dostępu do informacji o Funduszach 

Europejskich w kanałach online 

Analizując materiały online widać, że w porównaniu do 2018 roku w tej kwestii 

nastąpiła zmiana na lepsze. MFiPR konstruuje prostszą ścieżkę dotarcia do aktualnie 

ważnych z punktu widzenia ministerstwa i potencjalnych beneficjentów treści. Tworzy 

też dedykowane strony na potrzeby kampanijnych działań nakierowanych na 

danego odbiorcę. 

Rekomendujemy by te domeny były szeroko komunikowane w trakcie, kiedy są 

relewantne. Ważne jest też, żeby nie powstało ich zbyt wiele w krótkich odstępach 

czasu, bo wtedy istnieje groźba chaosu i poczucia zagubienia u odbiorców. Lepiej 

pracować na kilku komunikatach niż na kilkunastu. 
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Rekomendujemy by cyklicznie sprawdzać, które części strony cieszą się największym 

zainteresowaniem (jest najwięcej wejść na dane tematy, spędzony na nich czas jest 

najdłuższy). I te cieszące się największym zainteresowaniem treści powinny być tak 

ułożone w serwisie, żeby odwiedzający mieli do nich jak najłatwiejszy dostęp. Jeśli w 

wyniku takiego audytu okaże się, że któraś z części serwisu ważna z punktu widzenia 

celów komunikacyjnych, jest popularna mniej – należy rozważyć jej przeniesienie w 

bardziej widoczne miejsce (np. banner na górze strony, pop up). W takim przypadku 

rozważyć należy dalsze skrócenie (jeśli to możliwe) ścieżki dojścia do tej informacji lub 

przygotowanie mini kampanii promującej rzeczoną treść, jeśli takowa 

przeprowadzona wcześniej nie była. Proponowany audyt pomoże także w 

zoptymalizowaniu strony i przygotowaniu jeszcze lepszej jej wersji na potrzeby kolejnej 

perspektywy.  

Obecnie nazwy fan page’y i kont w social media są zróżnicowane i trudno do nich 

dotrzeć. Zalecamy ujednolicenie nazw kont social media wszystkich regionów na 

wzór formuły: [nazwa województwa] Fundusze Europejskie. Ważne też aby miały 

spójną warstwę wizualną ze stroną: https://www.facebook.com/FunduszeUE. 

Rekomendujemy przeprowadzenie warsztatów z komunikacji digitalu dla 

przedstawicieli regionów, jak również z tworzenia treści na potrzeby Social Media 

oraz uruchomienie możliwości skonsultowania założeń i pomysłów z obszaru 

komunikacji, które dany region wypracowuje. 

Rekomendacja nr 3: Poszerzenie zasobu informacji dostępnych w ogólnopolskich, 

ujednoliconych kanałach online dot. Funduszy Europejskich 

Idea kanału parasolowego agregującego wszystkie informacje jest bardzo istotna 

dla efektywności komunikacji. Dobrze, że postanowiono budować system stron 

funduszowych. Ujednolicenie ich jest bardzo dobrym rozwiązaniem.  

Rekomendujemy by informowanie o kluczowych informacjach nie sprowadzało się 

do jednorazowej kampanii, ale by było przeprowadzane cyklicznie, tak by regularnie 

przypominać potencjalnym odbiorcom o tych treściach.  

Rekomendujemy wykorzystać SEM / SEO do bycia obecnym najwyżej jak się tylko da 

w wyszukiwarce na wszystkie słowa kluczowe związane z Funduszami Europejskimi 

oraz działaniami prowadzonymi w ramach FE w poszczególnych regionach. 
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Rekomendacja nr 4: Kontynuowanie komunikacji TV na poziomie centalnym, a także 

łączenie komunikacji telewizyjnej z internetową 

Przykład sporego sukcesu kampanii prowadzonej przez Fundację Polska 

Bezgotówkowa, której odbiorcą były w dużej mierze MŚP pokazuje, że dobrze 

przeprowadzona kampania z wykorzystaniem telewizji i mądrym rozwinięciem dalszej 

komunikacji w digitalu, nadal może mieć sens. O ile spada zasięg mediów 

tradycyjnych en masse o tyle można pomyśleć nad takim mixem mediowym by owo 

dotarcie było optymalne. 

Rekomendujemy by wraz domem mediowym przemyśleć takie dobieranie kanałów 

z oferty kanałów tematycznych, żeby budować efektywne kosztowo dotarcie do 

ważnych dla działań odbiorców. A następnie, uzupełnić owo dotarcie silną i dobrze 

stargetowaną kampania w digitalu. 

Rekomendujemy ustalenie hierarchii komunikatów i działań kluczowych dla sukcesu 

danej kampanii i rozplanowanie posiadanego budżetu mediowego, żeby 

zoptymalizować jego efektywność. Przykładowo – w przypadku planowanych 3 

dużych działań w roku warto zastanowić się, które z nich wymagają użycia telewizji, 

a które wystarczy zrealizować tylko w digitalu i radiu. Planowanie należy oprzeć na 

analizie możliwości dotarcia do grupy docelowej. Jeśli np. mówimy o wyższej kadrze 

zarządzającej warto rozważyć przeprowadzenie kampanii na linkedIN. Jeśli mowa o 

grupach, do których dotarcie tradycyjną telewizją może być nieefektywne mediowo 

i finansowo, to powinno się sprawdzić inne punkty styku takiego konsumenta z 

naszymi treściami i w nie zainwestować (w przypadku odbiorców 25-45 z 

pewnością takim medium będzie Internet). Każdorazowo warto wydatki na telewizję 

konsultować z domem mediowym i prosić o precyzyjne rekomendacje. 

Rekomendacja nr 5: Dalsze stosowanie prostego języka komunikatów 

Analiza zebranych materiałów informacyjno-promocyjnych pokazuje, że język 

wykorzystywany do tworzenia komunikacji w Social Media jest prosty, a same treści w 

większości - optymalnej długości. Widać również, że odbiorca niezwłocznie 

przekierowywany jest do odpowiednich treści. Dobrze, że w GDN konsekwentnie 

budowana jest rozpoznawalność uprzednio ustalonych logotypów. 
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Rekomendujemy by po publikacji artykułu na temat FE przygotować skrót 

zawierający kluczowe informacje (w formie infografiki, czy materiału wideo) i używać 

go jako podsumowanie oraz zachętę do zgłębienia tematu. Może takie wideo mieć 

np. charakter poradnika, w którym adresowane są najczęściej pojawiające się 

pytania i wątpliwości, z którego potem odbiorcy mogą być przekierowywani do 

dłuższej formy. W ten sposób, można pozyskać kolejnych odbiorców. 

Wśród podjętych przez MFiPR działań, należy odnotować zaangażowanie 

profesjonalnego copywritera, przeszkolonego i będącego w stałym kontakcie z 

osobami odpowiedzialnymi za merytorykę odnośnie FE. Jest to bardzo dobre 

posunięcie. Jeśli jednak nie ma zadowolenia z jakości treści przygotowywanych przez 

zewnętrznych dziennikarzy to rekomendujemy by podsyłać im już opracowane 

copywritersko i sprawdzone pod względem merytoryki „gotowce”. Taka formuła 

zapewni wyższą jakość dziennikarskich treści.  

Rekomendacja nr 6: Wykorzystanie w istotnym stopniu informacji opracowanej w 

spójnej i charakterystycznej formie wizualnej (infografiki, schematy, animacje) 

Warto przygotować instrukcję tworzenia i stosowania wypracowanych form 

wizualnych, na zasadzie brandbooka: https://holysheep.co/pl/blog/co-to-jest-brand-

book/ 

A następnie przeszkolić wszystkich pracujących dla regionów grafików z jego 

używania. 

Rekomendacja nr 7: Odejście od wkomponowanych akcentów politycznych 

Taka forma komunikatu może w zwolennikach prezentowanej opcji politycznej 

wzbudzić pozytywną reakcję. Jednak w tym samym czasie może zrazić równie dużą 

część widzów, którzy nie identyfikują się z przedstawioną opcją polityczną. Warto, 

aby elementy polityczne minimalizować zatem w jak największym stopniu. W 

przypadku ich zastosowania warto, aby osoby prezentujące informacje o 

wykorzystaniu FE otrzymywali krótką notatkę z kluczowymi punktami, o których 

powinni pamiętać, z której mogą skorzystać w trakcie audycji w radiu i wywiadach. 

  

https://holysheep.co/pl/blog/co-to-jest-brand-book/
https://holysheep.co/pl/blog/co-to-jest-brand-book/
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Rekomendacja nr 8:  Ułatwienie bezpośredniego kontaktu z doradcami 

reprezentującymi Fundusze Europejskie wszystkim potencjalnym beneficjentom 

również w czasie pandemii 

W celu kontynuowania kontaktu z przedstawicielami PIFE rekomendujemy by z uwagi 

na niepewne czasy epidemiczne przygotować serię pomysłów na to, jak należy 

komunikować się w czasach pandemii, np.: 

1. Dalsze przenoszenie jak największej liczby działań do Internetu i ograniczenie 

spotkań na żywo, tak jak dzieje się to do tej pory. 

2. Organizowanie w social media live spotkań dla zainteresowanych. Podczas 

takich live spotkań potrzebna jest moderacja, która będzie na bieżąco 

utrzymywać zainteresowanie oraz w czasie rzeczywistym odpowiadać na 

wszystkie pojawiające się w trakcie spotkania pytania. 

3. Aktywne promowanie takich spotkań z kilkudniowym przynajmniej 

wyprzedzeniem wraz z uprzednim zebraniem tematów, które mogą być 

ciekawe dla beneficjentów i które warto na takim live poruszyć. 

4. Zapraszanie do live streamów ciekawych gości, którzy mogą być interesujący 

dla odbiorców (kogoś znanego, kto byłby gościem takiego live streamu czy 

influencera, który byłby prowadzącym takie online spotkanie). 

5. Ułożenie online spotkań w serię spotkań i promowanie ich jako wydarzenia 

cyklicznego, co powinno przełożyć się na wzrastającą liczbę uczestników. 

6. Zorganizowanie serii publicznie dostępnych online webinarów, które można 

obejrzeć kiedy tylko komuś będzie wygodnie. Promowanie ich jako 

bezpieczniejszego sposobu dowiadywania się o FE w czasach pandemii. Seria 

powinna zostać poprzedzona researchem najbardziej aktualnych potrzeb, 

które mają potencjalni beneficjenci. 

7. Warto sprawdzić jakie tematy i problemy posiada dany region w ramach 

działań prowadzonych przez FE przeprowadzając badania potrzeb 

potencjalnych beneficjentów. I to na te tematy położyć największy nacisk w 

komunikacji w social mediach. 
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8. Dobrze jest przygotować manual dotyczący najczęściej pojawiających 

się kwestii i wyzwań. W prowadzeniu komunikacji posługujmy się nim tak, by 

sprawnie adresować najpowszechniejsze pytania i wyzwania. 

9. Należy pamiętać o byciu wrażliwym i relewantnym. Język prowadzonej w 

dobie epidemii koronawirusa komunikacji powinien wspierać odbiorców i w 

miarę możliwości sugerować i inspirować ich do szukania rozwiązań 

adresujących te potrzeby w ramach działań prowadzonych przez FE. 

10. Bądźmy wyczuleni na czas i miejsce. Unikajmy tematów trywialnych oraz 

komunikowania rzeczy, które w normalnych czasach byłyby akceptowalne, a 

teraz mogą zostać uznane za niedostosowane do rzeczywistości - treści 

humorystycznych oraz rzeczy nie do końca pasujących do obecnej 

rzeczywistości. 

11. Jeśli dany region prowadzi aktywne działania wspierające walkę z 

epidemią to warto takie działania nagłaśniać pokazując na konkretnych 

przykładach (zdjęcia, materiały wideo, reportaże txt), co dobrego w 

rzeczonej sprawie zostało zrobione. 

Rekomendacja nr 9: Zwiększenie funkcjonalności kanałów informacyjnych  

➔ Strona WWW https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

Stronę internetową https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ należy ocenić jako 

funkcjonalną i dobrze zaplanowaną. Dobrze wyeksponowana jest sekcja jak 

korzystać z Funduszy Europejskich. Dobrze też, że na stronie w widocznymi miejscu 

pokazana jest skala działań prowadzonych w ramach Funduszy Europejskich. 

Ciekawym punktem na stronie jest odnośnik do Mapy Dotacji. Klikając w niego 

można spodziewać się interaktywnej mapy Polski z pinezkami pokazującymi 

województwa wraz z możliwością kliknięcia w nie i zobaczenia miejsc, gdzie 

wydatkowane są FE wraz z realizacjami. Wyświetla się jednak mapa Polski, a po 

kliknięciu w województwo pokazują się informacje o liczbie i wartości projektów w 

danym regionie. Warto rozważyć przeniesienie wyszukiwarki projektów na górę 

strony, nad mapę.  Przeniesienia na tej stronie wymagają również ikony odnoszące 

się do Social Media wyżej. Teraz są na samym dole strony i nie są widoczne. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Warto odnieść się też do materiału, który jest umieszczony na stronie głównej 

Funduszy Europejskich: https://www.youtube.com/watch?v=ZgD6SCDEbTQ. Chociaż 

jasna jest jego funkcja (chęć przekazania wszystkich ważnych informacji i adresów w 

możliwie przystępnej formie) to jednak jest on za długi i zawiera za dużo treści. To co 

by się najlepiej sprawdziło, to wymienienie tych kilku stron i serwisów, o których 

będzie mowa na samym początku z zaznaczeniem, że w dalszej części filmu owe 

tematy będą rozwinięte. 

Warto by było również podać, w której minucie jaką treść będzie przedstawiana. 

Pozwoliłoby to szybciej dotrzeć do najważniejszych dla danej osoby informacji. 

➔ Fan page Fundusze Europejskie 

https://www.facebook.com/FunduszeUE 

Publikowanych jest sporo treści, są one czytelnie pokazane (infografiki, proste 

zrozumiałe copy). Widać dobrze skalę i szczegółowość rozmaitych działań. Warte 

uwagi jest wykorzystywanie zdjęć i galerii prezentujących efekty wykorzystania 

Funduszy Europejskich. Ciekawym pomysłem są generowane cyklicznie konkursy 

polegających na dokumentowaniu przez fanów profilu / odbiorców tworzonej przez 

FE komunikacji realizowanych przez Fundusze Europejskie działań. 

Bardzo dobrym pomysłem jest organizowanie online spotkań, bardzo mądre i 

przydatne działanie w obecnych epidemicznych czasach. Pojawia się oczywiście 

pytanie o promocję takiej formy komunikacji z zainteresowanymi. 

Momentami widać (przykładowo 21 - 24.09) nadmierną ilość contentu 

generowanego w krótkim okresie. To nie sprzyja budowaniu zasięgu organicznego, 

bo generowanie nadmiernej ilości treści odbierane jest przez algorytmy jako 

działanie spamerskie. W efekcie spada zasięg i potrzeba więcej nakładów 

finansowych na budowanie zasięgu płatnego. Podobną obserwację można 

poczynić w kontekście generowanych postów (średnio dwa dziennie).  

Biorąc pod uwagę liczbę interakcji z publikowanymi treściami wydaje się, że 

publikowane na fan page treści nie są niewystarczająco wspierane mediowo. O ile 

sam fan page może pełnić rolę tablicy informacyjnej, o tyle warto byłoby rozważyć 

stałe promowanie niektórych (uznanych za kluczowe) postów, celem zbudowania 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgD6SCDEbTQ
https://www.facebook.com/FunduszeUE
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większego zasięgu dla całego fan page, co mogłoby się z kolei przełożyć na lepsze 

pozycjonowanie treści organicznych. 

Warto by było zastanowić się nad zaangażowaniem merytorycznych influencerów, 

którzy przedstawiliby odbiorcom highlighty - czyli uprzednio ustalonych kluczowych z 

punktu widzenia Funduszy Europejskich treści. Takie zaangażowanie mogłoby mieć 

na przykład charakter serii: krótkich, w przystępnej formie stworzonych wideo 

podsumowań poszczególnych kluczowych obszarów.  

Można rozważyć również publikację galerii zdjęć przygotowanych/nadesłanych 

przez beneficjentów różnych działań. Warto rozważyć zaangażowanie influencerów 

do promowania konkursów, co pozwoli zwiększyć ich rozpoznawalność i dotrzeć do 

szerszego grona odbiorców. 

Warto również pomyśleć o cyklicznej serii materiałów dziennikarskich/ influnecerskich 

- takiej wideo / foto podróży po Polsce śladami zrealizowanych inwestycji. Ową 

współpracę można rozwinąć o współpracę contentową z dużym portalem 

horyzontalnym (np. Onet, WP, itp.) albo stacją telewizyjną (np. Discovery). 

➔ YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 

Biorąc pod uwagę liczbę subskrypcji, profil MFiPR można uznać za niewielki. Warto 

zatem popracować nad zwiększeniem liczby osób wyświetlających poszczególne 

video. Zwłaszcza, że materiały, które tam są udostępniane są profesjonalnie 

przygotowane. Najczęściej mają odpowiednią długość i dobrą dynamikę. Dobrze się 

je ogląda, bo operują prostymi i trafiającymi do ludzi przykładami (np. 

https://www.youtube.com/watch?v=UKPbfKfS9PQ, czy 

https://www.youtube.com/watch?v=YFMovmL16eM). 

Nawet jeśli te materiały zdarza się, że miewają jakieś mankamenty (np. brak lektora:  

https://www.youtube.com/watch?v=buUy378bhwU) to są przygotowane na dobrym 

poziomie by przekazywać misję, jaka stoi za FE oraz ich cele. Często w sposób prosty i 

sprawny realizacyjnie tłumaczą stosunkowo zawiłe i ważne kwestie (np. tu: 

https://www.youtube.com/watch?v=fBf1jkZw-eM) 

Dobrze by było, gdyby takie materiały jak ten: 

https://www.youtube.com/watch?v=CcHmdyCsQUk ubrane były w serię, która 

byłaby publikowana nie tylko na YouTube, gdzie cieszy się ona niestety niewielką 

https://www.youtube.com/watch?v=UKPbfKfS9PQ
https://www.youtube.com/watch?v=UKPbfKfS9PQ
https://www.youtube.com/watch?v=YFMovmL16eM
https://www.youtube.com/watch?v=YFMovmL16eM
https://www.youtube.com/watch?v=buUy378bhwU
https://www.youtube.com/watch?v=buUy378bhwU
https://www.youtube.com/watch?v=fBf1jkZw-eM
https://www.youtube.com/watch?v=fBf1jkZw-eM
https://www.youtube.com/watch?v=CcHmdyCsQUk
https://www.youtube.com/watch?v=CcHmdyCsQUk
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popularnością, ale także w ramach większej akcji komunikacyjnej, jako element serii 

reportaży, czy to z telewizją, czy to z jakimś serwisem horyzontalnym w ramach cyklu 

contentowego o charakterze informacyjnym. Rozważyć można także ewentualne 

zaangażowanie  influencerów.  

➔ Instagram https://www.instagram.com/funduszeeuropejskie/ 

Dobrze, że taki profil istnieje. Natomiast warto by się było zastanowić, do kogo 

chcemy mówić przez Instagram. To medium jest szczególnie popularne wśród 

młodszej grupy odbiorców (szczególnie w przedziale 18-35) z pewną przewagą 

kobiet. Warto by było rozważyć taki dobór publikowanych tam treści, by korelowały 

one z dominującą w tym kanale demografią. Warto też rozważyć wejście we 

współpracę z influencerami z dużymi zasięgami na Instagramie. Mogli by oni stać się 

albo przedłużeniem działań mediowych poprzez publikację i udostępnianie 

ważnych dla Ministerstwa informacji na swoich profilach (w ramach uprzednio 

wypracowanej strategii). Mogli by też twarzować (być ambasadorami) niektórym 

inicjatywom. Wtedy byłby to rodzaj dłuższej współpracy. Również uprzednio 

zaplanowanej i oscenariuszowanej tak, by influencerzy na swoich kanałach 

przekazywali wiedzę i wizję stojącą za FE. 

Rekomendacja nr 10: Wdrożenie następujących rozwiązań na poziomie regionalnym 

i ogólnokrajowym  

1. Tworzenie podcastów o prowadzonych realizacjach 

Podcasty są jednym z najdynamiczniej rosnących gałęzi mediów 

społecznościowych. Pozwalają na przybliżanie ważnych tematów w przyjazny 

radiowy sposób. Jest ogromna liczba bardzo merytorycznych Twórców podcastów, z 

którymi można nawiązać współpracę. 

https://widoczni.com/blog/najlepsze-podcasty-w-polsce-czesc-ii/ 

https://www.tabletowo.pl/top-10-najpopularniejsze-polskie-podcasty-w-spotify/ 

https://natemat.pl/278445,najlepsze-polskie-podcasty-lista-tematyczna-ktora-

znajdziecie-na-spotify 

2. Współpraca contentowa z horyzontalnymi portalami typu Onet Wirtualna Polska 

oraz serwisami tematycznymi np Noizz, Newonce.net https://www.f5.pl/ (jeśli dana 

https://www.instagram.com/funduszeeuropejskie/
https://widoczni.com/blog/najlepsze-podcasty-w-polsce-czesc-ii/
https://www.tabletowo.pl/top-10-najpopularniejsze-polskie-podcasty-w-spotify/
https://natemat.pl/278445,najlepsze-polskie-podcasty-lista-tematyczna-ktora-znajdziecie-na-spotify
https://natemat.pl/278445,najlepsze-polskie-podcasty-lista-tematyczna-ktora-znajdziecie-na-spotify
https://www.f5.pl/
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tematyka jest z definicji adresowana do konkretnej grupy odbiorców). 

Rekomendujemy, by przemyśleć takie dobieranie kanałów z oferty kanałów 

informacyjnych, żeby budować efektywne dotarcie do ważnych dla działań 

odbiorców.  Warto rozwinąć współpracę z dużym portalem horyzontalnym (np. 

Onet, WP, itp.) w oparciu o geotargetowanie wyświetlanych treści. 

 

3. Szersza współpraca z dziennikami i antenami lokalnymi.  

Polegająca przykładowo na tworzeniu serii tematycznych reportaży, czy szeregu 

cyklicznych materiałów informacyjno-edukacyjnych na ważne dla potencjalnych 

beneficjentów tematy. Jak również cykli tematycznych prezentujących konkretne 

zagadnienia i obszary, na które można pozyskać Fundusze Europejskie oraz sylwetki 

beneficjentów. 

4. Wejście we współpracę z niestandardowymi partnerami – np. https://goingapp.pl/ 

5. Zaangażowanie ciekawych influnecerów. Tutaj możliwości są praktycznie 

nieograniczone i przy dobrym doborze można uzyskać optymalny stosunek 

nakładów finansowych do zasięgu i merytoryki danej osoby, czy kanału. 

• Andrzej Rysuje: https://www.facebook.com/AndrzejMilewskiRysuje/ 

• Kasia Gandor: 

https://www.youtube.com/channel/UCUercAwR2To1Zx6GA6ZP2TQ 

• Karol Paciorek: 

https://www.youtube.com/channel/UCoXxgqIOTa8qCM7Hd7RiURw 

• Emce2: https://www.youtube.com/channel/UCZgxE8WOvOmHNfMpv1otPxQ 

• Lekko stronniczy: https://www.youtube.com/user/lekkostronniczy 

• Andrzej Tucholski: https://www.youtube.com/user/andrzejTucholski 

• Krzysztof Gonciarz: https://www.youtube.com/user/wybuchajacebeczki: 

• Wideoprezentacje: https://www.youtube.com/user/wideoprezentacje 

6. Przygotowywanie większej ilości materiałów wideo w formie wideo reportaży, cykli 

tematycznych – np. poradników oraz wywiadów z beneficjentami, jak również 

https://goingapp.pl/
https://www.facebook.com/AndrzejMilewskiRysuje/
https://www.youtube.com/channel/UCUercAwR2To1Zx6GA6ZP2TQ
https://www.youtube.com/channel/UCUercAwR2To1Zx6GA6ZP2TQ
https://www.youtube.com/channel/UCoXxgqIOTa8qCM7Hd7RiURw
https://www.youtube.com/channel/UCoXxgqIOTa8qCM7Hd7RiURw
https://www.youtube.com/channel/UCZgxE8WOvOmHNfMpv1otPxQ
https://www.youtube.com/user/lekkostronniczy
https://www.youtube.com/user/andrzejTucholski
https://www.youtube.com/user/wybuchajacebeczki
https://www.youtube.com/user/wideoprezentacje
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osobami odpowiedzialnymi za realizację danych grantów. Warto również 

przygotowywać case studies (wideo studium przypadku) z udanych realizacji. W 

formacie „problem → wyzwanie → pomysł na jego rozwiązanie” i pokazanie 

wdrożenia wraz z autorskim komentarzem. Treści te nie powinny być przesadnie 

długie - optymalna długość to materiały 60-180 sekund. 

Bardzo udanym przykładem ciekawych materiałów wideo jest seria przygotowana 

przez Lidla z udziałem Karola Okrasy - 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23okrasachallenge 

7. Szersze wejście na platformę jaką jest Instagram – z tym zastrzeżeniem że tutaj 

mówimy o sporo młodszym audytorium - w przedziale 18-35 lat. 

Instagram jest platformą niezwykle dynamiczną pozwalająca zarówno na 

angażowanie i korzystanie z zasięgów influencerów, jak i na przygotowywanie 

ciekawych treści foto/wideo (tak we współpracy z dużymi influencerami jak i 

influencerami niewielkimi). Każdorazowo do współpracy można dobrać sobie 

odpowiednią grupę influencerów jak i po prostu angażować zwykłych 

użytkowników. https://antyweb.pl/instagram-w-polsce-statystyki/ 

Ciekawym i inspirującym przykładem contentu tworzonego z zaangażowaniem 

zwykłych ludzi może być cykl publikowany przez piwo Tyskie. Na tym profilu 

pojawiają się sylwetki konsumentów piwa Tyskie wraz z krótką historią ich życia: 

https://www.instagram.com/tyskie/ Content ten cieszy się ogromnym 

zainteresowaniem i w bardzo przystępny sposób pokazuje, że marka Tyskie jest blisko 

ludzi i dla ludzi. 

8. Współpraca z wyspecjalizowanymi agencjami reklamowymi, które wesprą dany 

region w przygotowaniu: 

→ działań stricte contentowych (na potrzeby social media, czy tworzenia 

contentu foto wideo z poszczególnych działań),  

→ całej platformy i strategii komunikacji,  

→ będą oferowały kreatywne pomysły (np. sztafeta przez całą Polskę 

wspierająca osoby z depresją https://www.feeders.agency/podaj-

zmian%C4%99 i profesjonalne wsparcie na każdym etapie realizacji, 

→ pomogą w obsłudze bieżących działań, kampanii i konkursów. 

https://www.youtube.com/results?search_query=%2523okrasachallenge
https://antyweb.pl/instagram-w-polsce-statystyki/
https://www.instagram.com/tyskie/
https://www.feeders.agency/podaj-zmian%25C4%2599
https://www.feeders.agency/podaj-zmian%25C4%2599


Raport końcowy z badania |223 

 

 
Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

W tym celu warto przejrzeć listę agencji zrzeszonych w Stowarzyszeniu Komunikacji 

Marketingowej http://portfolio.sar.org.pl/ oraz przyjrzeć się poczynaniom agencji 

wymienionych w tym rankingu: 

https://interaktywnie.com/biznes/newsy/biznes/ranking-agencji-marketingowych-i-

reklamowych-2020-roku-sprawdz-ktore-sa-najlepsze-259788 

9. Współpraca z wyspecjalizowanymi domami mediowymi, które wesprą regiony w 

planowaniu, prowadzeniu płatnej komunikacji tak w digitalu, jak i w offline. 

Lista sieciowych domów mediowych: 

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/starcom-i-mediacom-na-czele-domow-

mediowych-w-polsce-groupm-przed-publicis-media-wsrod-koncernow-top20-wg-

recma 

Lista niesieciowych domów mediowych tutaj: 

http://www.raportdomymediowe.pl/lista-domow-mediowych.html 

10. Stosowanie elementów zapadających w pamięć przy identyfikacji wizualnej. 

Może to być charakterystyczny kolor, font, ikony, belki, zdjęcia albo wektory. 

Powtarzany często motyw zaczyna działać jak logo. 

  

http://portfolio.sar.org.pl/
https://interaktywnie.com/biznes/newsy/biznes/ranking-agencji-marketingowych-i-reklamowych-2020-roku-sprawdz-ktore-sa-najlepsze-259788
https://interaktywnie.com/biznes/newsy/biznes/ranking-agencji-marketingowych-i-reklamowych-2020-roku-sprawdz-ktore-sa-najlepsze-259788
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/starcom-i-mediacom-na-czele-domow-mediowych-w-polsce-groupm-przed-publicis-media-wsrod-koncernow-top20-wg-recma
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/starcom-i-mediacom-na-czele-domow-mediowych-w-polsce-groupm-przed-publicis-media-wsrod-koncernow-top20-wg-recma
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/starcom-i-mediacom-na-czele-domow-mediowych-w-polsce-groupm-przed-publicis-media-wsrod-koncernow-top20-wg-recma
http://www.raportdomymediowe.pl/lista-domow-mediowych.html
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7.1. Szczegółowe rekomendacje dla analizowanych grup 

demograficznych 

Dla wszystkich opisanych grup rekomendowana jest szersza współpraca z 

dziennikami i antenami, która polegałaby na  tworzeniu cykli tematycznych na 

ważne dla potencjalnych beneficjentów tematy. Warto rozważyć również 

rozszerzenie działalności online. Nieoceniona może być dobra kampania 

informacyjna, która swój początek ma w TV/radio i zostaje rozwinięta w Internecie. 

Warto rozważyć tworzenie podcastów o prowadzonych realizacjach, a także 

webinariów z ekspertami. Dobrym pomysłem może być również współpraca łącząca 

treści z horyzontalnymi portalami, a także wejście we współpracę z 

niestandardowymi partnerami. Warto rozważyć również współpracę z 

merytorycznymi influencerami – to rozwiązanie będzie ciekawe szczególnie dla 

odbiorców w młodym i średnim wieku. W dobie natłoku informacji należy pamiętać, 

że bardzo ważne jest stosowanie elementów zapadających w pamięć przy 

identyfikacji wizualnej (charakterystyczny kolor, font, ikonki, zdjęcia itp.). 

1. PRZEDSIĘBIORCY 

97% przedsiębiorców spotkało się z określeniem Fundusze Europejskie lub Fundusze 

Unijne (87% wie, co oznaczą te nazwy). Dla 71% przedsiębiorców tematyka FE jest 

interesująca (to 29 p.p. więcej niż ogół Polaków), szczególnie w aspekcie 

podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie (51%+). 93% respondentów w 

tej grupie uważa, że FE przyczyniają się do rozwoju Polski. 

Rekomendowane kanały: 

Przedsiębiorcy czytają najczęściej Gazetę Wyborczą (czytana przez 41% osób z tej 

grupy, zanotowano spadek o 19 p.p. w stosunku do 2018 roku). Co piąty 

przedsiębiorca wskazał na Przegląd Sportowy (21%) i Super Express (20%). Warto 

dodać, iż ta grupa społeczna istotnie częściej czyta wersje elektroniczne 

ogólnopolskich dzienników lub gazet (30%+). Gazety lokalne lub regionalne czyta 

21% przedsiębiorców, natomiast najczęściej czytanymi przez nich tygodnikami lub 

miesięcznikami są magazyny kobiece i rozrywkowe (37%), a także Auto Świat (22%). 

Co czwarty przedsiębiorca woli czytać magazyny w formie elektronicznej (25%+). 
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83%+ osób w tej grupie słucha radia codziennie lub prawie codziennie. Najczęściej 

jest to RMF FM (58%+) i Radio ZET (46%+). 80%- codziennie lub prawie codziennie 

ogląda telewizję. Najczęściej: TVN (69%), Polsat (67%), TVN 24 (45%+) oraz TVP 1 (33%-

) i TVP 2 (31%-). 94%+ przedsiębiorców korzysta z Internetu. Najczęściej z Google 

(72%), Facebook’a (60%) i Youtube (59%). Allegro (43%+) oraz OLX (33%+) są 

używane istotnie częściej niż w całej próbie. 

Zdecydowana większość przedsiębiorców posiada konto w serwisie 

społecznościowym (69%+). Najczęściej wymienianym portalem jest Facebook (92%), 

konto na Instagramie z kolei posiada 22% osób z tej grupy.  

Dobrym kanałem budowania pozycji FE będą programy o charakterze 

informacyjnym i gospodarczym (w najpopularniejszych stacjach ogólnopolskich). 

Warto rozważyć przeprowadzenie kampanii informacyjnej z wykorzystaniem telewizji 

oraz rozwinięcie dalszej komunikacji dotyczącej funduszy w świecie Internetu. W 

przypadku przedsiębiorców dobrym pomysłem będzie skupienie się na kampanii na 

portalu linkedin.pl czy też goldenline.pl, gdzie pracodawcy często szukają osób, 

które będą mogli zatrudnić w swoich firmach. 

Kolejnym działaniem, które warto rozpatrzyć jest zorganizowanie serii webinariów i 

podcastów online. W obecnej sytuacji epidemiologicznej jest to jeden z 

bezpieczniejszych sposobów dowiadywania się o FE. Serię webinariów należałoby 

poprzedzić badaniem najbardziej aktualnych potrzeb przedsiębiorców. Webinaria 

powinny być traktowane jako spotkania online z ekspertami z różnych branż. 

Podczas tych spotkań oglądający powinni mieć możliwość wysłuchania krótkich 

wykładów o FE, jak również zadać pytania o nurtujące ich w tej tematyce problemy. 

Przed każdym webinarium, grupa odbiorców powinna być poinformowana o tym, 

kiedy wydarzenie będzie miało miejsce (przy założeniu webinarium online) oraz o 

szczegółowej tematyce programu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zapracowani 

przedsiębiorcy będą mogli wybierać te spotkania, które są dla nich najbardziej 

interesujące z punktu widzenia ich potrzeb. Warto dodać również informację o tym 

do kogo skierowane  jest dane webinarium, np. do konkretnych branż. 

Podcasty z kolei są jedną z najdynamiczniej rosnących gałęzi mediów 

społecznościowych. Pozwalają na przybliżanie ważnych tematów w przyjazny, 

radiowy sposób. Przedsiębiorcy jako grupa posiadająca mało czasu wolnego, 

mogłaby słuchać ich podczas podróży czy też podczas pracy. W Internecie działa 
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ogromna liczba merytorycznych twórców podcastów, z którymi można nawiązać 

współpracę: 

https://widoczni.com/blog/najlepsze-podcasty-w-polsce-czesc-ii/ 

https://www.tabletowo.pl/top-10-najpopularniejsze-polskie-podcasty-w-spotify/ 

https://natemat.pl/278445,najlepsze-polskie-podcasty-lista-tematyczna-ktora-

znajdziecie-na-spotify . 

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem portalami społecznościowymi 

(szczególnie Facebookiem) w tej grupie społecznej, warto wziąć pod uwagę 

stworzenie bota, który zautomatyzowałby proces odpowiadania na pytania 

zainteresowanych. Oprócz zwięzłej odpowiedzi, bot mógłby odsyłać odbiorców do 

obszerniejszych, istniejących już materiałów.  

Zaaranżowanie współpracy z ciekawymi influencerami również może przynieść duże 

korzyści w promowaniu FE wśród przedsiębiorców. Ważne jest, aby znaleźć osoby, 

które wyróżniają się merytoryczną wiedzą i przekazem odpowiednim dla tej grupy 

(osoby raczej w wieku młodym i średnim, niekoniecznie młodzież), np.: 

 - Lekko Stronniczy: https://www.youtube.com/user/lekkostronniczy  

 - Andrzej Rysuje: https://www.facebook.com/AndrzejMilewskiRysuje/ 

 - Krzysztof  Gonciarz: https://www.youtube.com/user/wybuchajacebeczki . 

Warto wziąć pod uwagę także współpracę contentową z horyzontalnymi portalami, 

takimi jak Onet, Wirtualna Polska czy też z serwisami tematycznymi, np. 

Newonce.net. 

Komunikacja pożądana – tematyka: 

Przedsiębiorcy są grupą odbiorców, która poszukuje konkretnych informacji, które 

szybko pomogą im rozwiązać ich problemy. Warto rozważyć zatem podawanie im 

informacji skondensowanych, z których jasno będzie wynikać, jakie środki mogą 

pozyskać oraz na jaki rodzaj działalności gospodarczej. Ważnymi informacjami będą 

dla nich również te, które odnoszą się do wykorzystania FE w celu pozyskiwania 

nowych pracowników oraz rozwijania tych, których zatrudniają. Zalecamy 

korzystanie w komunikacji z tzw. testimoniali (success stories), gdyż w tej grupie, jak w 

żadnej innej, pragmatyczny język korzyści przeważa nad emocjami.  

https://widoczni.com/blog/najlepsze-podcasty-w-polsce-czesc-ii/
https://www.tabletowo.pl/top-10-najpopularniejsze-polskie-podcasty-w-spotify/
https://natemat.pl/278445,najlepsze-polskie-podcasty-lista-tematyczna-ktora-znajdziecie-na-spotify
https://natemat.pl/278445,najlepsze-polskie-podcasty-lista-tematyczna-ktora-znajdziecie-na-spotify
https://www.youtube.com/user/lekkostronniczy
https://www.facebook.com/AndrzejMilewskiRysuje/
https://www.youtube.com/user/wybuchajacebeczki
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Rekomendujemy: 

 opis rzeczywistych przykładów przedsiębiorców, którzy z sukcesem skorzystali z 

oferty dofinansowania – jak to zrobili, jak oceniają cały proces i jego efekty 

(warto rozważyć kanały: TV, radio, Internet), 

 galerię prezentującą efekty wykorzystania Funduszy Europejskich przez 

przedsiębiorców, 

 podsumowania długich, obszernych artykułów o FE w formie skrótowej, np. 

zawierającej kluczowe informacje, 

 uproszczone instrukcje (w formie infografik) prezentujące jak skorzystać z 

dotacji będąc przedsiębiorcą, 

 opublikowanie poradnika, w którym poruszane są najczęściej pojawiające się 

pytania i wątpliwości przedsiębiorców, 

 skupienie się na prezentowaniu możliwości zwiększenia innowacyjności biznesu 

dzięki FE, 

 cykl serii materiałów dziennikarskich dotyczący podróży po całej Polsce 

śladami zrealizowanych inwestycji (warto rozważyć współpracę z dużym 

portalem horyzontalnym (np. Onet, WP itp.) albo stacją telewizyjną (np. 

Discovery), 

 informacje dotyczące infrastruktury ekologicznej (tamy, wiatrownie), 

 wskazówki dotyczące możliwości otrzymania wsparcia finansowego dla  firm. 

Komunikacja zbyteczna – tematyka: 

Przedsiębiorcy są grupą odbiorców, która wie czym są Fundusze Europejskie. Nie ma 

potrzeby zatem kierować w ich stronę informacji o ogólnej tematyce 

dofinansowania. Zbyteczne będą dla nich również tematy o ogólnej poprawie 

jakości życia dzięki FE, itp. Wszystkie informacje, które nie zostaną uznane przez 

przedsiębiorców za pragmatyczne, zostaną przez nich zignorowane. 

2. Osoby bezrobotne 

Wśród osób bezrobotnych 86% spotkało się z określeniem Fundusze Europejskie lub 

Unijne, ale tylko 34%- wie co one oznaczają. Jedynie dla 22%- osób bezrobotnych 

tematyka FE jest interesująca (to 20 p.p. mniej niż w całej próbie). 61%- osób w tej 

grupie uważa, że FE przyczyniają się do rozwoju Polski (to aż o 23 p.p. mniej niż całej 

próbie). Co piąta osoba z tej grupy (20%+) nie wie na jakie cele, obszary lub 

działania są przeznaczane Fundusze Europejskie w Polsce. 
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Rekomendowane kanały: 

Osoby bezrobotne częściej niż inne grupy demograficzne czytają prasę kobiecą i 

rozrywkową (63%+) oraz Fakt (50%+). Większość osób z tej grupy (61%+) słucha radia 

codziennie lub prawie codziennie. Najczęściej słuchanymi stacjami są: RMF FM 

(48%), Radio Zet (24%-), a także Radio Eska (23%). Ponad trzy czwarte bezrobotnych 

(78%-) codziennie lub prawie codziennie ogląda telewizję, najczęściej: Polsat (72%), 

TVN (63%), TVP 2 (46%) i TVP 1 (42%-). Z Internetu korzysta 76% osób bezrobotnych, w 

tym 62% codziennie lub prawie codziennie. Strony internetowe, które są najczęściej 

odwiedzane przez tę grupę to: Facebook (57%), Google (48%-) oraz Youtube (46%). 

Ponad połowa osób z tej grupy posiada konto w serwisie internetowym (56%), 

zazwyczaj jest to Facebook (85%-). Znaczny odsetek osób (93%), które posiadają 

takie konto odwiedza je co najmniej raz w tygodniu. 

Biorąc pod uwagę wizyty osób bezrobotnych w Urzędach Pracy, należy rozważyć 

umieszczenie w tychże instytucjach krótkich, zwięzłych informacji o FE, które będą 

prezentować ważne treści w widocznych miejscach. Dobrym rozwiązaniem mogą 

być plakaty, ulotki lub infografiki umieszczone w witrynach ogłoszeniowych lub na 

tablicach informacyjnych.  

W przypadku osób bezrobotnych wartym rozważenia pomysłem jest zorganizowanie 

webinariów dedykowanych tej konkretnej grupie. Seria webinariów online powinna 

być cyklicznymi spotkaniami z ekspertami, którzy w przystępny sposób będą 

tłumaczyć osobom bezrobotnym, jak mogą skorzystać z FE w ich sytuacji. Dobrym 

rozwiązaniem byłoby wysyłanie podsumowania spotkania do każdej zapisanej na 

webinarium osoby. Warto rozważyć formę notatki wizualnej, w której podkreślone 

zostaną najważniejsze kwestie poruszane podczas spotkania. 

Ponieważ osoby bezrobotne korzystają z Facebook’a, również dla tej grupy 

pomocny może okazać się chat z konsultantem lub botem na Messengerze. Bot po 

udzieleniu odpowiedzi na pytania zainteresowanych, mógłby odsyłać ich do stron 

(podając link), na których osoby bezrobotne znalazłyby dodatkowe informację lub 

dodatkową pomoc. 

Warto pomyśleć również o szerszej współpracy z dziennikami i stacjami telewizyjnymi. 

Współpraca ta powinna polegać na tworzeniu tematycznych reportaży lub szeregu 

cyklicznych materiałów informacyjno-edukacyjnych, które poruszają interesujące 
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dla osób bezrobotnych tematy. Dobrze byłoby, gdyby reportaże pokazywały 

sylwetki osób, które wyszły z bezrobocia i poprawiły swoją sytuację zawodową, a 

także zwiększyły jakość życia dzięki pomocy FE. 

Oprócz reportaży w telewizji można pomyśleć o przygotowaniu większej liczby 

materiałów wideo np. na Youtubie. Mogłyby być to poradniki oraz wywiady z 

beneficjentami, a także studium przypadku z udanego wykorzystania 

dofinansowania w przypadku konkretnych osób. Treści te nie mogą być przesadnie 

długie – optymalna długość materiału to 60-180 sekund. Udanym przykładem 

ciekawych materiałów wideo jest seria przygotowana przez Lidl z udziałem Karola 

Okrasy: 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23okrasachallenge 

Komunikacja pożądana – tematyka: 

Dobrym pomysłem jest zwrócenie uwagi osób bezrobotnych na korzyści, jakie mogą 

oni osiągnąć dzięki FE: 

 fundusze poprawiają sytuację osób bezrobotnych poprzez szkolenia, które są 

szansą na wyjście z bezrobocia (oprócz kompetencji twardych również 

poprawa pewności siebie), 

 dzięki funduszom osoby bezrobotne mogą skorzystać z usług doradcy 

zawodowego i poszukać swojej drogi zawodowej, 

 fundusze są szansą na otrzymanie nowych kwalifikacji, a tym samym 

umożliwiają zmianę pracy/przekwalifikowanie/założenie działalności 

gospodarczej. 

Często osoby bezrobotne wstydzą się swojej sytuacji, nie chcą z tego powodu 

szukać nigdzie pomocy. W związku z tym rekomendujemy prezentację success stories 

(testimoniale) osób, które wyszły z bezrobocia dzięki wsparciu Funduszy Europejskich. 

Taki przykład uświadomiłby tym osobom, że nie są same w trudnej sytuacji i że 

odpowiednie działanie może rozpocząć drogę do sukcesu. 

Komunikacja zbyteczna – tematyka: 

W przypadku osób bezrobotnych nieskuteczna może się okazać komunikacja 

wyjaśniająca zawiłe kwestie FE, a także tematyka dotacji na rozwój biznesu, 

innowacji czy też rozwoju gospodarczego kraju. Nietrafioną tematyką dla osób 

bezrobotnych będą również dofinansowania oferty kulturalnej, a także dotacje dla 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23okrasachallenge
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Polski czy poszczególnych regionów. Potrzeby osób bezrobotnych oscylują raczej 

wokół zapewnienia sobie warunków do godziwego życia, a nie korzyści, jakie dają FE 

w skali globalnej. 

3. Osoby w młodym wieku (do 30 lat) 

93% osób w tej grupie spotkało się z określeniem Fundusze Europejskie lub Fundusze 

Unijne, natomiast 67%+ wie, co oznaczają te pojęcia. Dla 42% respondentów z tej 

grupy tematyka Funduszy Europejskich jest interesująca. Osoby w młodym wieku 

istotnie częściej (89%+) niż inne grupy uważają, że FE przyczyniają się do rozwoju 

Polski. 

Rekomendowane kanały: 

Osoby młode najczęściej słuchają w radio kanałów takich jak: RMF FM (53%+), Radio 

ZET (41%+), ESKA (41%+), a także VOX FM (12%+). 75% słucha radia raz w tygodniu lub 

częściej. Młodzi bardzo często korzystają także z kanałów Internetowych, istotnie 

częściej niż inne grupy z social mediów –Instagram (44%+) i Youtube (26%+) oraz 

Snapchat (19%+) Twitter (13%+). Warto dodać, że 95% odbiorców w wieku do 30 lat 

posiada konto na Facebooku. 

Tylko 8% czyta prasę codzienną raz w tygodniu lub częściej, a 84%+ nie czyta jej 

wcale. Niemal nikt z osób z tej grupy (91%+) nie czyta prasy regionalnej .Tylko 27% 

osób z tej grupy sięga po tygodniki/miesięczniki, z czego połowa (52%) czyta prasę 

kobiecą i rozrywkową. Częściej niż pozostałe grupy sięgają po Auto Świat (20%+) i 

Newsweek (15%+), a także Komputer Świat (15%+). 

98%+ młodych korzysta z Internetu codziennie lub prawie codziennie, a aż 93%+ 

korzysta z serwisów społecznościowych codziennie lub prawie codziennie.  

Do grupy osób do 30 roku życia można dotrzeć w najbardziej zróżnicowany i szeroki 

sposób. Warto zdecydować się na holistyczny program komunikacji, obejmujący 

komunikaty zarówno w telewizji, radiu i Internecie.  

Biorąc pod uwagę działania online, dobrym pomysłem będzie zaangażowanie 

młodych, mądrych, merytorycznych influencerów, którzy przedstawiliby młodym 

odbiorcom highlighty, czyli uprzednio ustalone kluczowe treści z punktu widzenia 

Funduszy Europejskich. Współpraca z influencerami mogłaby mieć charakter 

cyklicznych serii (krótkich filmików), które podsumowałyby w przystępnej formie 
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poszczególne kluczowe obszary, którymi mogliby być zainteresowani młodzi 

odbiorcy: 

 Kasia Gandor: 

https://www.youtube.com/channel/UCUercAwR2To1Zx6GA6ZP2TQ 

 Karol Paciorek: 

https://www.youtube.com/channel/UCoXxgqIOTa8qCM7Hd7RiURw 

 Emce2: https://www.youtube.com/channel/UCZgxE8WOvOmHNfMpv1otPxQ 

 Andrzej Tucholski: https://www.youtube.com/user/andrzejTucholski 

 Wideoprezentacje: https://www.youtube.com/user/wideoprezentacje . 

Bez wątpienia Facebook jest miejscem skutecznej komunikacji z osobami młodymi. 

Warto dbać o to, aby treści, które się tam pojawiają, były interesujące dla 

najmłodszej grupy odbiorców. Facebook może pełnić rolę tablicy informacyjnej, ale 

warto zwrócić również uwagę na kluczowe posty, które wzbudzają największe 

zainteresowanie odbiorców. Warto takie materiały dodatkowo promować, aby 

zbudować większy zasięg dla całego fan page. Facebook jest dobrym miejscem 

również do organizowania konkursów. Ciekawym pomysłem byłoby zorganizowanie 

konkursu na zdjęcie związane z wykorzystaniem dotacji unijnej. Ostatecznie można 

wszystkie zdjęcia opublikować i stworzyć z nich galerię, która byłaby inspiracją dla 

osób, które jeszcze nie są beneficjentami FE. W promowanie takich konkursów warto  

zaangażować influencerów – dzięki takiemu zabiegowi zwiększy się rozpoznawalność 

FE, a informacja o konkursie i fan page dotrze do szerszego grona odbiorców. 

Również w przypadku osób młodych warto pomyśleć o cyklicznej serii materiałów 

dziennikarskich/influencerskich, która traktowałaby o zrealizowanych inwestycjach 

dzięki FE. Taką współpracę dobrze byłoby rozszerzyć o współpracę contentową z 

dużym portalem horyzontalnym (np. Onet czy WP) albo dużą stacją telewizyjną. 

Kolejnym kanałem komunikacyjnym, który odgrywa znaczącą rolę w przypadku 

osób młodych jest YouTube. Również tutaj owocna może być współpraca z 

influencerami, a także z telewizją czy też z serwisem horyzontalnym. 

Instagram jest medium szczególnie popularnym wśród młodych odbiorców (18-35 

lat), przeważnie kobiet (https://antyweb.pl/instagram-w-polsce-statystyki/) . Warto 

rozważyć taki dobór publikowanych tam treści, aby był adekwatny do ludzi z tej 

grupy wiekowej. Influencerzy promujący FE będą wartością również w tym kanale 

komunikacji. Należy zaaranżować współpracę z osobami, które mają duże zasięgi. 

https://www.youtube.com/channel/UCUercAwR2To1Zx6GA6ZP2TQ
https://www.youtube.com/channel/UCoXxgqIOTa8qCM7Hd7RiURw
https://www.youtube.com/channel/UCZgxE8WOvOmHNfMpv1otPxQ
https://www.youtube.com/user/andrzejTucholski
https://www.youtube.com/user/wideoprezentacje
https://antyweb.pl/instagram-w-polsce-statystyki/
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Działania podjęte przez influencerów mogłyby być przedłużeniem działań 

mediowych poprzez publikację i udostępnianie ważnych dla Ministerstwa informacji 

na swoich profilach (w ramach uprzednio wypracowanej strategii). Poza tym 

influencerzy mogliby być ambasadorami niektórych inicjatyw. Ciekawym i 

inspirującym przykładem treści tworzonych z zaangażowaniem zwykłych ludzi może 

być cykl publikowany przez piwo Tyskie. Na tym profilu pojawiają się sylwetki 

konsumentów piwa Tyskie wraz z krótką historią ich życia: 

https://www.instagram.com/tyskie/ . Treści te cieszą się ogromnym 

zainteresowaniem i w bardzo przystępny sposób pokazują, że marka Tyskie jest blisko 

ludzi i dla ludzi. 

Dobrym rozwiązaniem będzie opracowanie serii podcastów i webinariów dla osób 

młodych. Podcasty są jednym z najszybciej rozwijających się elementów mediów 

społecznościowych. Pozwalają na przybliżanie ważnych tematów w przyjazny 

sposób. Warto rozważyć w tym aspekcie współpracę z twórcami podcastów, którzy 

są rozpoznawalni w Internecie. 

Komunikacja pożądana – tematyka: 

Komunikacja do osób młodych powinna obejmować następujące aspekty: 

 możliwości związane otrzymaniem dofinansowania (kto może się o nie 

ubiegać, w jaki sposób i na co przeznaczane są środki unijne, a także 

przykłady wykorzystania dofinansowania), 

 możliwości związane z edukacją (żłobki, przedszkola, szkoły), a także z 

edukacją zagraniczną w innych krajach Europy, 

 testimoniale dotychczasowych osób korzystających ze środków UE (video 

online) + infografiki prezentujące ścieżkę ubiegania się o uczestnictwo w 

projektach związanych z edukacją naukową i zawodową, 

 informacje o wsparciu dla młodych (mieszkania, dofinansowanie na start, 

praca), 

 informacje o szansach uzyskania środków na szkolenia i kursy doszkalające,  

 informacje o wpływie FE na infrastrukturę sportową (boiska, hale, baseny) – 

przykłady inwestycji, 

 informacje o dopłatach indywidualnych. 

 

https://www.instagram.com/tyskie/
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Komunikacja zbyteczna – tematyka: 

Osoby młode - w wieku do 30 lat, w tym grupa osób NEET (osób nieuczących się, 

niepracujących, ani nieszkolących się) nie będą zainteresowane tematyką poprawy 

jakości życia, szczególnie infrastrukturą zdrowotną czy drogową. Jest to grupa, która 

mniej niż pozostałe grupy będzie interesować się wsparciem bezrobotnych, 

bezdomnych, wykluczonych, a także dopłatami dla rolników. Nie zależy im również 

na informacjach odnoszących się do pomocy socjalnej 

4. NEET (Not in Education, Employment, or Training) 

Znaczący odsetek osób z tej grupy (87%) spotkało się z określeniami Fundusze 

Europejskie czy też Fundusze Unijne, choć niemal połowa nie wie (47%+) co one 

oznaczają. Grupa NEET istotnie częściej niż inne grupy nie jest zainteresowana 

tematyką Funduszy Europejskich (79%+), choć 76% osób uważa, że FE przyczyniają się 

do rozwoju Polski. 

Rekomendowane kanały: 

W tej grupie demograficznej podobnie jak wśród osób młodych widoczne jest często 

używanie takich kanałów radiowych jak: RMF FM (49%), Radio ESKA (40%+) oraz 

Radio ZET (30%). 96%+ osób w tej grupie codziennie lub prawie codziennie korzysta z 

Internetu, a 90%+ także ma konto w social mediach (92% posiada konto na 

Facebooku, a 40%+ na Instagramie).  

90%+ osób w tej grupie nie czyta w ogóle prasy ogólnopolskiej, natomiast prasy 

regionalnej nie czyta aż 96%+ z nich. Tylko co 10 osoba czyta tygodniki i miesięczniki 

raz w tygodniu lub częściej (10%), skupiając się głównie na prasie kobiecej i 

rozrywkowej (61%). 

Co piąta osoba z tej grupy nie ogląda telewizji wcale (18%+). Pozostali oglądają 

głównie: Polsat (86%+), TVN (73%) oraz TVP 2 (36%-) i TVP 1 (31%-).  

Komunikacja do tej grupy powinna być podobna jak komunikacja skierowana do 

osób młodych (do 30 roku życia). Warto skupić się na zaaranżowaniu współpracy z 

influencerami zarówno na Facebooku, Intagramie, jak i YouTubie. Ponieważ jest to 

grupa niezainteresowana raczej FE, nie należy kierować do nich webinarów i 

podcastów, ponieważ tematyka FE powinna być wpleciona raczej w te kanały, z 

których korzystają na co dzień i z których mogą dowiedzieć się o FE „przypadkiem”. 



Raport końcowy z badania |234 

 

 
Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

Komunikacja pożądana – tematyka: 

Osobom reprezentującym tę grupę demograficzną należy komunikować informacje 

na temat: 

 wsparcia dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy,  

 przykładów wsparcia z FE dla ich województwa (osoby z tej grupy istotnie 

częściej uważają, że FE nie przyczyniają się do rozwoju ich województwa), 

 szans na środki na szkolenia i kursy doszkalające,  

 przykładów na to, jak poprawia się jakość życia Polaków dzięki FE, 

 przykładów dobrego wydatkowania Funduszy i przełożenie tych inwestycji na 

poziom i jakość życia, 

 przykładowych form wsparcia, które umożliwiają skorzystanie z ofert 

rozpoczęcia kariery zawodowej w ciekawych miejscach (staże), 

 testimoniali dotychczasowych osób młodych korzystających z funduszy (video 

online), a także infografik prezentujących ścieżkę ubiegania się o uczestnictwo 

w projektach związanych z polepszeniem sytuacji zawodowej. 

Komunikacja zbyteczna – tematyka: 

Analogiczna do omówionej w grupie osób młodych (do 30 roku życia). 

5. Osoby starsze w wieku powyżej 50 lat 

85% osób w wieku powyżej 50 lat spotkało się z określeniem Fundusze Europejskie lub 

Fundusze Unijne, a 52%- wie co one oznaczają. Tylko dla 37%- osób z tej grupy 

tematyka Funduszy jest interesująca, a  78%-  uważa, że Fundusze przyczyniają się do 

rozwoju Polski. 

Rekomendowane kanały: 

37% osób w wieku powyżej 50 lat czyta ogólnopolskie dzienniki i inne gazety 

codzienne, a aż 27%+ z nich robi to raz w tygodniu lub częściej. Najczęściej 

czytanymi gazetami codziennymi są: Fakt (39%+), Gazeta Wyborcza (32%-) oraz 

Super Express (29%+), głównie w wersji papierowej (87%+). Osoby z tej grupy istotnie 

częściej niż pozostałe grupy wiekowe czytają następujące tygodniki/miesięczniki: 

Teletydzień (22%+), Gość Niedzielny (12%+) oraz regionalne miesięczniki i tygodniki 

(8%+), także w wersji papierowej (90%+). 



Raport końcowy z badania |235 

 

 
Badanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Aż 82% odbiorców z tej grupy słucha radia co najmniej raz w tygodniu, a najczęściej 

są: RMF FM (35%-), Program I Polskiego Radia (28%+), Radio ZET (27%-). Osoby w 

wieku powyżej 50 lat istotnie częściej niż inne grupy słuchają także: Radia Maryja 

(19%+), regionalnych stacji radiowych (15%+) oraz Programu III Polskiego Radia 

(11%+). 

Opisywana grupa istotnie częściej ogląda telewizję codziennie lub prawie 

codziennie (95%+) skupiając się na stacjach: TVP 1 (72%+), TVP 2 (67%+) oraz Polsat 

(64%-) i TVN (60%-). 

Jedynie 33%- osób korzysta w tej grupie z Internetu codziennie lub prawie codziennie, 

a 80%+ nie posiada konta w żadnym serwisie społecznościowym. 

Biorąc pod uwagę kanały komunikacji, z których korzystają osoby po 50 roku życia,  

w komunikacji do tej grupy należy skupić się na szeroko zakrojonej kampanii 

telewizyjnej, która obejmowałaby kilka kanałów telewizyjnych. Warto zwrócić uwagę 

na wyżej wymienione gazety codzienne, a także tygodniki i miesięczniki, które są 

dobrym medium do informowania osoby z tej grupy o ważnych informacjach 

związanych  z FE. Warto rozważyć również publikowanie treści w telemagazynach 

(co czwarta osoba czyta Teletydzień). 

Oprócz komunikacji telewizyjnej oraz prasowej duży potencjał informacyjny tkwi 

również w audycjach radiowych. Osoby z tej grupy mogą być zainteresowane 

słuchaniem cyklicznych audycji, które poruszałyby tematykę FE – warto zastanowić 

się nad formułą wywiadów z ekspertami, która zakładałaby możliwość 

dodzwonienia się podczas audycji i zadania pytania ekspertowi. 

Komunikacja pożądana – tematyka: 

Odbiorcy w tej grupie powinni być informowani o pozytywnych inicjatywach, które 

wynikają ze wsparcia unijnego. Ważne jest, aby osoby te miały świadomość, że FE są 

również skierowane do nich. Tematy, które mogą zainteresować osoby w wieku 

powyżej 50 lat powinny obejmować: 

 sposób i efektywność wykorzystywania FE, 

 wpływ FE na rozwój regionu, 

 powody, zapewnienia i przykłady wskazujące, że osoby w tym wieku także 

mogą skorzystać z FE (a także instrukcję dotyczącą tego, w jaki sposób mogą 

skorzystać z FE), 
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 szkolenia służące podnoszeniu kwalifikacji osób w tym wieku, 

 inwestycje w ich przyszłość w postaci coraz większej oferty zajęć dla osób 

starszych, czy też inwestycji infrastrukturalnych pozwalających poprawić 

jakość ich życia, 

 informacje o wsparciu dzięki dotacjom infrastruktury zdrowotnej (szpitale, 

przychodnie),  

 informacje o pomocy społecznej/socjalnej. 

Komunikacja zbyteczna – tematyka: 

Opisywana grupa osób nie będzie zainteresowane tym kto może ubiegać się  

o dofinansowanie i w jaki sposób. Mało interesować będą ich także informacje o 

infrastrukturze ekologicznej, edukacyjnej oraz sportowej. Osoby starsze będą 

stanowczo mniej zainteresowane innowacyjnością, ponieważ nie są to zagadnienia, 

z którymi zamierzają one wiązać swoją przyszłość oraz które są dla nich istotne w 

życiu codziennym.  

6. Miasta do 50 tys. mieszkańców 

Aż 91% mieszkańców miast do 50 tys. mieszkańców spotkało się z określeniami 

Fundusze Europejskie lub  Fundusze Unijne, a 64%+ z nich wie co te pojęcia 

oznaczają. Dla 44%+ osób z tej grupy tematyka FE jest interesująca, co stanowi 

odsetek istotnie wyższy niż w pozostałych miejscowościach. 84% osób z tej grupy 

uważa, że Fundusze Europejskie przyczyniają się do rozwoju Polski. 

Rekomendowane kanały: 

Rekomendujemy położenie nacisku na radio i telewizję: RMF FM (51%+), Radio ZET 

(40%+), TVN (72%+), Polsat (72%+) oraz TVP 1 (52%) i TVP 2 (51%). Tylko 10% osób w tej 

grupie czyta codzienną prasę ogólnopolską codziennie lub prawie codziennie, 65%- 

nie czyta jej wcale. Osoby czytające kierują swoją uwagę w stronę wydawnictw 

takich jak: Gazeta Wyborcza (36%), Fakt (36%) oraz Super Express (27%). 83% osób z 

małych miast nie czyta prasy regionalnej, 9% zaś czyta ją raz w tygodniu lub częściej. 

59%- osób z miast do 50 tys. mieszkańców nie czyta tygodników i miesięczników, 

osoby czytające sięgają głównie po: prasę kobiecą/rozrywkową (52%) lub Autoświat 

(14%+) i Teletydzień (13%-). 

70% osób słucha radia raz w tygodniu lub częściej. Najpopularniejsze kanały to: RMF 

FM (51%+), oraz Radio ZET (40%+). 
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89% odbiorców z tej grupy ogląda TV codziennie lub prawie codziennie. 

Najpopularniejsze kanały to: TVN (72%+), Polsat (72%+) oraz TVP 1 (52%) i TVP 2 (51%). 

Relatywnie niewielka grupa korzysta z Internetu codziennie lub prawie codziennie 

(66%+), co czwarta osoba (24%-) nie korzysta wcale z Internetu. Ponad połowa 

(54%+) korzystających  

z Internetu posiada konto w social media (głównie Facebook – 96%). 

Komunikacja pożądana – tematyka: 

Respondentów pochodzących z bardzo małych miast może zainteresować 

następująca tematyka: 

 przeznaczenie FE,  

 kto może ubiegać się o dofinansowanie z FE, 

 sposób ubiegania się o środki z FE, 

 infrastruktura zdrowotna (szpitale, przychodnie) 

 infrastruktura edukacyjna (żłobki, przedszkola, szkoły). 

Mieszkańcy mniejszych miast mogą być także bardzo zainteresowani możliwościami 

związanymi opcją podjęcia pracy za granicą, a także z organizowanymi z FE kursami  

i szkoleniami związanymi z rozwojem kompetencji zawodowych. 

Komunikacja zbyteczna – tematyka: 

Osoby z mniejszych miejscowości mogą mniej niż pozostali interesować się 

dopłatami indywidualnymi/dla firm, a także infrastrukturą transportową, która 

obejmuje porty, lotniska, dworce autobusowe czy parkingi. 

7. Miasta od 50 tys. do 199 tys. mieszkańców 

90% osób z tej grupy spotkało się z określeniami Fundusze Europejskie lub Unijne, 60% 

osób wie co te pojęcia oznaczają. Dla 39% respondentów z tej grupy tematyka FE 

jest interesująca, a 83% uważa, że Fundusze przyczyniają się do rozwoju Polski. 

Rekomendowane kanały: 

20% osób w tej grupie czyta prasę codzienną raz w tygodniu lub częściej, natomiast 

72% osób nie czyta jej wcale. Najczęściej czytanym dziennikiem jest Gazeta 

Wyborcza (36%), nieco mniejszy odsetek osób wskazał na Fakt (32%) i Super Express 

(23%).Aż 82% badanych z tej grupy nie czyta gazet regionalnych, a 63% nie czyta 
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tygodników/miesięczników, natomiast osoby czytające sięgają najczęściej po prasę 

kobiecą/rozrywkową (49%), Teletydzień (19%) oraz Autoświat (12%). 

70% osób w tej grupie słucha codziennie lub prawie codziennie, głównie 

2 najpopularniejszych kanałów, czyli radia RMF FM (45%) i Radia ZET (35%). 

88% osób ogląda codziennie lub prawie codziennie, są to najczęściej: TVN (73%+), 

Polsat (70%+), TVP 1 (52%) oraz  TVP2 (50%). 

69%+ osób korzysta codziennie lub prawie codziennie z Internetu, a 57%+ posiada 

konto w social mediach, głównie na Facebooku (95%). 

Komunikacja pożądana – tematyka: 

Respondentów pochodzących ze średniej wielkości miast najbardziej interesują 

następujące tematy: 

 przeznaczenie środków unijnych, 

 sposób ubiegania się o dotacje unijne (oraz kto może się o nie ubiegać), 

 wpływ FE na rozwój kraju i regionu, 

 sposób i efektywność wykorzystania FE, 

 pomoc społeczna/socjalna,  

 dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych,  

 pomoc w czasie pandemii dla firm/pracowników,  

 poprawa jakości życia dzięki FE. 

Komunikacja zbyteczna – tematyka: 

Osoby reprezentujące tę grupę mniej interesują kwestie związane z infrastrukturą 

edukacyjną, przemysłową i komunalną. 

8. Miasta od 200 tys. do 500 tys. mieszkańców 

94% osób z tej grupy spotkało się z określeniami Fundusze Europejskie lub Unijne, z 

czego 66%+ rozumie te pojęcia. Zainteresowanie tematyką FE jest niemal identyczne 

jak w całej próbie (41% ). 86% osób w tej grupie uważa, że Fundusze Europejskie 

przyczyniają się do rozwoju Polski. 

Rekomendowane kanały: 

29% osób w miastach od 200 do 500 tys. mieszkańców czyta prasę ogólnopolską z 

różną częstotliwością – zdecydowanie najczęściej jest to Gazeta Wyborcza (40%). 
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Osoby z tej grupy istotnie częściej czytają również Rzeczpospolitą (20%+).Aż 83% 

badanych nie czyta prasy regionalnej, ale 32% sięga po tygodniki/miesięczniki, 

najczęściej po prasę kobiecą/rozrywkową (44%)i Teletydzień (20%). Istotnie częściej 

czytane są w tej grupie: Newsweek (19%+), Wprost (16%+), Polityka (16%+) oraz 

Angora (15%+). 

Spośród dostępnych kanałów radiowych mieszkańcy dużych miast najczęściej 

wybierają RMF FM (45%), Radio ZET (30%) oraz Radio ESKA (17%-). 

TVN (68%) i Polsat (60%-) to główne kanały, których oglądalność deklaruje ta grupa 

odbiorców (nieco rzadziej niż ogół próby oglądają TVP 1 (42%-) i TVP 2 (40%-.) 

Większość reprezentantów tej grupy korzysta z Internetu (76%+), głównie odwiedzają 

oni: Google (63%), Youtube (57%)  

i Facebook (51%-). Poza tym, nieco częściej niż w całej próbie, używają portalu 

gazeta.pl (14%+) oraz tvn24.pl (10%+). 

Komunikacja pożądana – tematyka: 

Mieszkańcy dużych miast będą zainteresowani:  

 szkoleniami, a także darmowymi lub częściowo dopłacanymi inicjatywami 

związanymi z rozwojem kompetencji zawodowych, 

 infrastrukturą ekologiczną, 

 infrastrukturą drogową: budową oraz rozbudową sieci i połączeń 

komunikacyjnych w mieście,  

 remontami infrastruktury miejskiej (place zabaw, ścieżki rowerowe, parki, 

renowacje), 

 infrastrukturą transportową,  

 dofinansowaniem nowych firm. 

Komunikacja zbyteczna – tematyka: 

Mieszkańcy dużych miast będą w mniejszym stopniu zainteresowani infrastrukturą 

zdrowotną, pomocą społeczną/socjalną, dopłatami dla rolników, a także 

przeznaczeniem środków z dofinansowania unijnego. 

9. Miasta powyżej 500 tys. mieszkańców (w tym Warszawa) 

89% spotkało się z określeniami Fundusze Europejskie lub Fundusze Unijne, a 60% z 

nich wie co te pojęcia oznaczają. Dla 42% osób z tej grupy tematyka Funduszy 
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Europejskich jest interesująca, natomiast 80% uważa, że Fundusze przyczyniają się do 

rozwoju Polski. 

Rekomendowane kanały: 

11%+ osób z dużych miast czyta prasę codzienną/dzienniki każdego dnia - to istotnie 

częściej niż pozostałe grupy. Najczęściej czytanymi gazetami tego typu są: Gazeta 

Wyborcza (38%) oraz Fakt (30%) i Super Express (30%).  

Większość (81%) nie czyta wcale prasy regionalnej, tak samo jak 60%- osób nie czyta 

tygodników/miesięczników. Ci, którzy czytają wybierają najczęściej prasę 

kobiecą/rozrywkową (51%). 

Respondenci z tej grupy wskazują istotnie częstsze korzystanie z wielu stacji 

radiowych: RMF FM (51%+), Radio ZET (39%+), Radio ESKA (30%+) oraz VOX FM 

(14%+). 

Najczęściej oglądanymi w tej grupie kanałami telewizyjnymi są: TVN (71%) oraz Polsat 

(69%). Respondenci wskazywali tu istotnie częściej również na: TVP 1 (62%+), TVP 2 

(59%+), TVN 7 (34%+) oraz TVN 24 (30%+). 

Ważnym kanałem kontaktu z grupą jest Internet – 71%+ osób korzysta z niego 

codziennie lub prawie każdego dnia. Wśród odwiedzanych stron najczęściej pojawia 

się  wyszukiwarka Google (68%) oraz Facebook (64%). Badani z tej grupy istotnie 

częściej wskazywali również na portal wp.pl (43%+) oraz na olx.pl (27%+) 

Komunikacja pożądana – tematyka: 

Respondentów pochodzących z największych miast najbardziej interesuje 

następująca tematyka: 

 cele, na które przeznaczone są FE,  

 sposób ubiegania się o dofinansowanie oraz efektywność wykorzystania 

dotacji, 

 wpływ funduszy na rozwój kraju i regionu, 

 infrastruktura zdrowotna  oraz ekologiczna, a także kulturalna, drogowa i 

edukacyjna, 

 prawidłowość wykorzystania dotacji. 
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Komunikacja zbyteczna – tematyka: 

Mieszkańcy dużych miast stanowią bardzo zróżnicowaną demograficznie i 

społecznie grupę. Trudno jest mówić o tym, aby jakaś dziedzina dotycząca Funduszy 

Europejskich była dla nich nieciekawa, poza oczywistym obszarem czyli wsparciem 

FE dla rolnictwa i rozwojem obszarów wiejskich. 

10. Grupa niedoinformowana – emeryci i renciści 

79% emerytów i rencistów spotkało się z pojęciami Fundusze Europejskie i Fundusze 

Unijne, ale jedynie 43%- z nich wie co one oznaczają. 31%- osób z tej grupy przyznaje, 

że tematyka FE jest dla nich interesująca (to o 11 p.p. mniej niż w ogóle próby). 73%- 

osób na emeryturze lub rencie uważa, że FE przyczyniają się do rozwoju Polski. 

Rekomendowane kanały: 

Emeryci i renciści istotnie częściej niż pozostałe grupy czytają ogólnopolskie dzienniki i 

gazety codziennie (28% czyta raz w tygodniu i częściej). Preferują wersje papierowe 

(94%+)  

i najchętniej sięgają po następujące tytuły: Fakt (42%+), Super Expres (32%+) oraz 

Gazeta Wyborcza (28%-). 

Równie popularna co w innych analizowanych grupach jest w tej grupie prasa 

kobieca/rozrywkowa (49%). Emeryci i renciści Istotnie częściej sięgają też po 

Teletydzień (25%+) i Gościa Niedzielnego (16%+).  

Emeryci i renciści istotnie częściej niż pozostałe grupy słuchają radia codziennie lub 

prawie codziennie (74%+). Najczęściej wybieranymi przez nich stacjami są Program I 

Polskiego Radia (37%+), Radio Maryja (28%+)oraz regionalne stacje radiowe (15%+). 

Prawie wszyscy badani z tej grupy oglądają telewizję (98%), istotnie częściej niż w 

przypadku pozostałych grup robią to codziennie lub prawie codziennie (97%+). Dużą 

popularnością wśród nich cieszy się telewizja publiczna: TVP1 i TVP2 (odpowiednio: 

80%+ i 74%+). 
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Komunikacja pożądana – tematyka: 

Komunikacja w grupie emerytów i rencistów powinna być skoncentrowana na: 

 prostym zaprezentowaniu idei Funduszy Europejskich w pozytywnym 

świetle, ważne jest podanie przykładów wpływu FE na lokalne inwestycje, 

ale także na rozwój kraju, 

 inwestycjach związanych z udogodnieniami życia seniorów: większej oferty 

zajęć dla osób starszych, czy też inwestycji infrastrukturalnych 

pozwalających poprawić komfort życia lub ochronę zdrowia, a także 

możliwość wyjazdu do sanatorium itp. 

 krótkim opisie projektów skierowanych do osób starszych w danych 

regionie wraz z instrukcją jak skorzystać z oferty, 

Emeryci i renciści częściej niż dofinansowaniem są zainteresowani wpływem 

Funduszy Europejskich na rozwój kraju i regionu. Warto podkreślać, szczególnie w 

prasie, pozytywny wpływ FE na Polskę oraz wymieniać inwestycje, które powstają i 

rozwijają się z Funduszy Unijnych. 

Komunikacja zbyteczna – tematyka: 

Osoby z tej grupy nie są zainteresowani tematyką dofinansowania oraz instrukcją, w 

jaki sposób można ubiegać się o środki. Również temat innowacyjności, dotacji na 

kulturę oraz na rozwój przedsiębiorczości nie są obszarami, które by zagłębiali.  

7.2. Komunikacja dla segmentów 

Przedstawiciele wcześniej opisanych segmentów deklarowali zbliżony poziom 

zainteresowania głównymi kanałami komunikacji, które są również uniwersalne dla 

Polaków (najbardziej popularne stacje TV, dominujące stacje radiowe, itd.). W tym 

przypadku biorąc pod uwagę demograficzną charakterystykę segmentów, 

należałoby posłużyć się w strategii komunikacyjnej skierowanej do reprezentantów 

tych grup rekomendacjami komunikacyjnymi dla grup demograficznych, które 

również opisano we wcześniejszej części raportu. 

Warto pamiętać o tym, że wyróżnione i opisane segmenty są dynamiczne i będą 

się przekształcać. Obecnie Niezaangażowani Optymiści, jako najmłodsza grupa, 

mają szansę w przyszłości przejść na stronę Praktyków lub Niezaangażowanych 
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Pesymistów. Niezwykle ważne jest zatem, aby komunikacja do tej grupy była 

skuteczna oraz intensywna. Należy wykorzystać entuzjastyczną postawę 

Niezaangażowanych Optymistów po to, by w przyszłości przeszli oni w segment 

Praktyków. 

Praktycy są segmentem, którego reprezentanci są żywo zainteresowani tematyką 

Unii Europejskiej i pozyskiwaniem FE. Komunikacja do tej grupy powinna skupiać się 

na podkreślaniu sukcesów, jakie Polska oraz poszczególne regiony osiągają w 

związku z dofinansowaniami z Unii Europejskiej. 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest organizowanie konferencji lub spotkań dla 

beneficjentów FE z danej branży lub regionu. Takie spotkania byłyby organizowane 

w celu promowania ich aktywności biznesowej oraz prezentowania postępów, 

jakie dokonali w swojej działalności po uzyskaniu dotacji. Konferencje lub 

warsztaty z udziałem Praktyków mogą być formą docenienia ich zaangażowania, 

promocji ich działalności, a także okazją do wymiany doświadczeń i networkingu 

pomiędzy uczestnikami.  

Plan takich spotkań powinien obejmować przegląd sukcesów, które osiągnęły 

osoby korzystające z unijnych dofinansowań. Dobrym pomysłem byłoby 

podzielenie planu imprezy na kilka kategorii w zależności od branży czy też 

wielkości przedsiębiorstwa. Wśród praktyków niemal połowa to pracownicy 

etatowi, a co czwarta osoba jest rolnikiem, zatem ich zainteresowania oscylują 

wokół różnych obszarów. Warto również rozważyć organizowanie osobnych imprez 

dla poszczególnych branż, dzięki czemu możliwe będzie pogłębienie informacji na 

tematy branżowe zaproszonej grupy, a także trafniejsze dopasowanie atrakcji i 

ewentualnych gości. 

Wydarzenia powinny być organizowane w sposób, który będzie budował 

skojarzenia z prestiżem i światem biznesu, tak aby podnieść w oczach 

obserwatorów rangę prezentujących swoje sukcesy beneficjentów wsparcia. Warto 

rozważyć przygotowanie profesjonalnych relacji z wydarzenia w postaci krótkich 

filmów, które prezentowałyby najciekawsze momenty z przebiegu imprezy. 

Na imprezy zapraszane mogą być również osoby, które nie są jeszcze 

beneficjentami programów unijnych, ale chciałby z nich skorzystać. Dla takich 

osób warto przygotować odpowiednie materiały informacyjne oraz zorganizować 
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dla nich warsztaty. Spotkania takie mogłyby zakładać występy beneficjentów, 

którzy odnieśli sukces. Z jednej strony będzie to ogromna praktyczna pomoc dla 

osób jeszcze niekorzystających z FE, a z drugiej strony duże wyróżnienie dla 

beneficjentów, którzy będą mogli pełnić rolę mentora. Obecność osób, które 

skorzystały już z dofinansowania spowoduje, że goście warsztatów będą mieli 

poczucie większej autentyczności przedstawianych informacji (buduje to zaufanie). 

Spotkania otwarte dla zewnętrznych obserwatorów, byłyby okazją do 

wypromowania aktualnej działalności Praktyków, ale jednocześnie działań 

Funduszy Europejskich. Dobrze promowane wydarzenia będą stanowiły bardzo 

dobry obszar do inspiracji dla osób rozważających sięgnięcie po dotację. Będą 

także szansą na przekazanie wiedzy na temat procesu pozyskiwania dotacji, 

pojawiających się trudności i dobrych praktyk, które przetestowali beneficjenci. 

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, która mogłaby uniemożliwić 

organizowanie takich spotkań na żywo, należy rozważyć organizację konferencji 

online. 

Pozostając w obszarze online: dobrym pomysłem byłoby utworzenie serii 

webinariów lub podcastów, które poświęcane byłyby sukcesom Praktyków w 

podziale na branże. Ciekawe byłyby cykliczne wywiady z takimi osobami, po 

których oglądający/słuchający mogliby na żywo zadać pytania gościom -

beneficjentom. 

Komunikacja w przypadku Niezaangażowanych Pesymistów powinna opierać się 

na pokazaniu im rzeczywistych przykładów sukcesów, jakie odnoszą ludzie podobni 

do nich pod względem demografii lub z ich otoczenia. Niezaangażowani Pesymiści 

są osobami, które rzadziej niż inne segmenty uważają, że mogą ubiegać się o środki 

unijne. Ich zdaniem pozyskanie środków jest trudne i nie każdy ma równe szanse na 

uzyskanie dofinansowania. Podstawowym celem komunikacji jest wpłynięcie na 

krytyczną postawę tej grupy poprzez pokazanie przykładów na to, że wsparcie z FE 

jest transparentne, ale także skuteczne i powszechne – niemal każdy może z niego 

skorzystać. 

Osoby, które są reprezentantami tej grupy powinny usłyszeć o sukcesach osób, 

które otrzymały dofinansowanie z FE. Dobrze byłoby, gdyby relacje z imprez 

organizowanych dla Praktyków oraz webinaria/podcasty promujące sukcesy 

beneficjentów dotarły również do tej grupy. Dodawanie do przekazu elementów 
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humorystycznych także jest zalecane w komunikacji do tej grupy ze względu na 

intencję przełamania bariery emocjonalnej i wpłynięcia na zmianę krytycznej 

postawy. Celem jest zaprezentowanie Funduszy Europejskich w sposób, który 

będzie wzbudzał pozytywne reakcje i emocje, ale jednocześnie będzie prowadził 

do intuicyjnego postrzegania FE, jako efektywnie działających.  

W komunikatach promocyjnych skierowanych do Niezaangażowanych Pesymistów 

warto dodawać informacje o wydarzeniach finansowanych lub 

dofinansowywanych przez Fundusze (projektach, szkoleniach, usługach). Ta forma 

pomocy może być postrzegana jako bardziej przystępna  i łatwiejsza do 

pozyskania. 

Komunikacja dla grupy Wyłączonych powinna opierać się na zaleceniach 

dotyczących grup takich jak: emeryci, renciści, osoby pracujące na etacie lub 

dorywczo, a także osoby w wieku 55+. Priorytetem w komunikacji do tych osób 

powinna być prezentacja benefitów, które są przeznaczone dla tej grupy, nawet 

jeśli nie miałyby się wiązać z otrzymaniem dofinansowania. Warto informować tę 

grupę o innych możliwościach korzystania z benefitów oferowanych przez Unię 

Europejską, takich jak: szkolenia, warsztaty, doradztwo zawodowe czy też opieka 

medyczna. Działania komunikacji powinny skupić się na wskazaniu, że Wyłączeni 

również mogą korzystać w bezpośredni sposób z zasobów unijnych. Warto zmienić 

ich zdanie dotyczące przekonania, że FE ich nie dotyczą, ponieważ zostali 

pominięci. 
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