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R a p o r t	   p r e z e n t u j e	   w y n i k i	   b a d a n i a	  
przygotowanego	   przez	   Centrum	   im.	   Adama	  
Smitha	  i	  przeprowadzonego	  na	  panelu	  Ariadna.	  

Badanie	   zostało	   zrealizowane	   w	   dniach	   30	  
wrześn ia	   –	   2	   l i s topada	   2015	   roku	   na	  
ogólnopolskiej	   próbie	   liczącej	   N=1097	   osób,	  
dobranej	  z	  panelu	  Ariadna	  metodą	  CAWI.	  	  

(Kwoty	   dobrane	  wg	   reprezentacji	   w	   populacji	   Polaków	  wieku	  
18	   lat	   i	   więcej	   dla	   płci,	   wieku,	   wykształcenia,	   wielkości	  
miejscowości	  zamieszkania	  oraz	  korzystania	  z	  Internetu.)	  

Nota	  metodologiczna



Dług	  publiczny	  jest	  skutkiem	  tego,	  że…?
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Tylko	  17	  %	  grupy	  wiekowej	  55	  lat	  i	  więcej	  
jest	  zdania,	  że	  dług	  publiczny	  jest	  skutkiem	  
tego,	  iż	  rząd	  dostaje	  za	  mało	  dotacji	  z	  Unii	  
Europejskiej.	  	  

W	  grupie	  wiekowej	  45-‐54	  tego	  zdania	  jest	  
jedynie	  2,5	  %



Czy	  Twoim	  zdaniem	  inflacja	  to	  sytuacja	  gdy…?

Tylko	  24%	  Polaków	  nie	  wie	  i	  nie	  interesuje	  ich	  to	  
czym	  jest	  inflacja,	  a	  11%	  błędnie	  ją	  definiuje
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Czy	  Twoim	  zdaniem	  deflacja	  to	  sytuacja	  gdy…?

Zjawisko	  deflacji	  błędnie	  definiuje	  aż	  27%	  Polaków,	  
a	  nie	  wie	  i	  nie	  interesuje	  to	  29%	  Polaków
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Czy	  Twoim	  zdaniem	  płacenie	  składki	  ZUS,	  
podobnie	  jak	  płacenie	  podatków	  w	  Polsce	  
jest…?
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Czy	  pieniądze	  z	  	  tzw.	  składki	  ZUS,	  która	  jest	  
płacona	  od	  Twojego	  wynagrodzenia	  są	  w	  
ZUS…?

Aż	  54%	  Polaków,	  jest	  świadoma	  tego	  co	  dzieje	  się	  
z	  płaconymi	  przez	  nich	  składkami	  ZUS
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Wynagrodzenie	  które	  otrzymujesz	  na	  tzw.	  rękę	  
to…?

Większość	  Polaków	  rozumie,	  że	  to	  co	  otrzymuje	  na	  
rękę	  to	  tylko	  część	  tego	  co	  zarobili	  

17%$

70%$

13%$
wynagrodzenie,bru/o,

wynagrodzenie,ne/o,

nie,wiem,,nie,
interesuje,mnie,to,



Czy	  Twoim	  zdaniem	  dochody	  z	  pracy	  w	  Polsce	  
opodatkowane	  są…?

Tylko	  35%	  Polaków,	  wie	  iloma	  progami	  podatkowymi	  
są	  obciążone	  ich	  dochody
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Jak	  długo	  Twoim	  zdaniem	  statystyczny	  Polak	  
musi	  pracować	  w	  ciągu	  roku	  na	  opłacenie	  
wszystkich	  podatków,	  a	  nie	  tylko	  podatku	  PIT?

Wciąż	  nie	  jesteśmy	  świadomi	  jak	  duże	  są	  to	  
obciążenia	  naszego	  wynagrodzenia
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W	  grupie	  wiekowej	  45-‐55	  najwięcej	  
bo	  41%	  respondentów	  jest	  świadome,	  
że	  statystyczny	  Polak	  musi	  pracować	  6	  
miesięcy	  w	  ciągu	  roku	  na	  opłacenie	  
wszystkich	  podatków,	  a	  nie	  tylko	  
podatku	  PIT?	  



Czy	  w	  ciągu	  ostatnich	  trzech	  lat	  w	  Polsce	  
wzrost	  gospodarczy…?

Nie	  mamy	  świadomości	  wyników	  naszej	  gospodarki
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W	  grupie	  wiekowej	  18-‐24	  lat	  jedynie	  20,	  
9%	  respondentów	  	  jest	  zdania,	  że	  w	  
ciągu	  ostatnich	  trzech	  lat	  w	  Polsce	  
wzrost	  gospodarczy	  zwiększył	  się,	  a	  aż	  
51,1	  %	  respondentów	  w	  tej	  grupie	  
zadeklarowała	  „nie	  wiem,	  nie	  interesuje	  
mnie	  to”.	  

W	  grupie	  wiekowej	  45-‐54	  lat	  zdania,	  że	  
w	  ciągu	  ostatnich	  trzech	  lat	  w	  Polsce	  
wzrost	  gospodarczy	  zwiększył	  	  jest	  44,8%	  
respondentów.



Co	  jest	  dla	  Ciebie	  najbardziej	  niezrozumiałe?
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Najbardziej	  niezrozumiałe	  zasady	  
wyliczania	  emerytur	  przez	  ZUS	  
zadeklarowali	  respondenci	  w	  wieku	  
25-‐44	  lata.	  
Dla	  osób	  18-‐25	  i	  45	  i	  więcej	  najbardziej	  
niezrozumiałe	  jest	  skąd	  politycy	  
wezmą	  pieniądze	  na	  spełnienie	  
obietnic	  wyborczych.
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