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Projekt FACTS – wyniki spotkań dwóch grup focusowych  

 
 

Instytut WiseEuropa  jest jednym z partnerów projektu FACTS1, współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach programu Europa dla Obywateli. Jego celem jest analiza 
aktualnych narracji, fake newsów oraz postrzegania Unii Europejskiej przez obywateli. 20 
oraz 22 lipca odbyły się spotkania dwóch grup focusowych, a trakcie których uczestnicy 
dzielili się swoimi spostrzeżeniami na wyżej wymienione tematy. 

 

Zdecydowana większość skojarzeń z Unią Europejską miała pozytywny wydźwięk.  

Sama Unia Europejska kojarzyła się przede wszystkim większości badanym  

z otwarciem perspektyw rozwoju dla kraju członkowskiego. Dominuje przeświadczenie, że bez 

tej wspólnoty Polska nie byłaby dziś na tym samym etapie rozwoju gospodarczego  

i społecznego. 

Uczestnicy grup wymieniali w tym kontekście głównie pomoc finansową w różnych 

obszarach gospodarczych i społecznych oraz idący z nią w parze, szeroko rozumiany rozwój. 

Jako często podawany przykład służyły rozmaite inwestycje w polską infrastrukturę,  

w szczególności drogi, autostrady, ścieżki rowerowe, obiekty sportowe dla dzieci  

czy remonty budynków. Dodatkowo, środki płynące z UE podlegają ścisłej kontroli, co sprawia, 

że pieniądze są wydawane zgodnie z przeznaczeniem. 

Oprócz tego uczestnicy zwracali uwagę na dofinansowania w sferze akademickiej  

i naukowej. Dzięki dotacjom z UE uczniowie oraz studenci mogą brać udział w wymianach 

międzynarodowych (np. Erasmus). Jest to świetna okazja do zdobywania wiedzy na 

renomowanych uczelniach, nowych życiowych doświadczeń oraz poznawania innych kultur. 

Ponadto z funduszy europejskich finansowane są rozmaite zajęcia dodatkowe dla uczniów czy 

szkolenia dla osób dorosłych, pomagające na przykład w zdobyciu umiejętności i certyfikatów 

niezbędnych dla danego zawodu.  

 
1 Projekt został sfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej "Europa dla Obywateli" na podstawie decyzji o 

przyznaniu dotacji nr 615563 i akronimu FACTS. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i dlatego 
Unia Europejska i jej Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego nie ponoszą odpowiedzialności 
za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 
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Ten rozwój ma też wymiar gospodarczy. Wymienili oni również w tym zakresie 

rolników – z zastrzeżeniem, że najwięcej korzystają osoby posiadające duże gospodarstwa 

rolne, zaś ci z mniejszymi nie otrzymują już takiego dużego wsparcia od UE. Pomoc finansowa 

ze strony UE jest kojarzona również z szansą dla młodych osób, ponieważ dzięki UE pomoc 

uzyskują także mniejsi przedsiębiorcy, którzy nierzadko potrzebują wsparcia finansowego na 

start swojej działalności. 

Unia Europejska to przede wszystkim wspólnota – otwarcie na inne narodowości, 

wspólna mocna waluta jaką jest Euro, itp. Ponadto, przystąpienie do UE jest postrzegane jako 

pewnego rodzaju nobilitacja, wyróżnienie, gdyż nie każdy w tej wspólnocie może się znaleźć. 

Podkreślano również fakt, że UE stawia ekologię na ważnym miejscu oraz ustanawia standardy 

w tym zakresie. Uczestnicy kojarzą również Unię Europejską z wolnością, z jej wieloma 

wymiarami – wolność handlu i obrotu gospodarczego (wiele osób kojarzyło początek samej 

koncepcji Unii Europejskiej ze wspólnotą w zakresie handlu), swoboda przemieszczania się bez 

konieczności posiadania paszportu, przynależność do strefy Schengen. Uczestnicy bardzo 

doceniają ułatwienia przy podejmowaniu pracy poza granicami Polski. Zwracano także uwagę 

na to, że od czasu wejścia do Unii Europejskiej obywatelom Polski łatwiej jest podejmować 

pracę na stanowiskach specjalistycznych, lepiej płatnych. Łatwiej jest również zdobyć 

możliwość odbycia praktyk i staży w zagranicznych firmach. Wymienione wyżej pozytywne 

skojarzenia z Unią Europejską są postrzegane jako jej mocne strony. Wpływa to na szeroko 

ujęty rozwój oraz podwyższenie standardu życia Polaków. Mocną stroną Unii jest także 

bezpieczeństwo. Uczestnicy zwrócili uwagę, że co prawda Unia nie dysponuje własną armią, 

jednak sądzą, że przynależność do pewnego kolektywu zapewnia im bezpieczeństwo. Ważna 

jest też wzajemna pomoc państw członkowskich w kryzysach i katastrofach naturalnych. Jako 

przykład została podana tutaj niedawna klęska żywiołowa w Czechach oraz Niemczech, gdzie 

inne kraje europejskie udzieliły wsparcia tym krajom poszkodowanym w klęskach 

żywiołowych. Według respondentów, Unia Europejska dba także o ważne wartości – stoi na 

straży praw człowieka oraz przestrzegania wartości demokratycznych. Odkąd Polska wstąpiła 

do Unii Europejskiej, jej znaczenie na arenie międzynarodowej wzrosło, a Polacy są inaczej i 

lepiej postrzegani przez mieszkańców innych państw członkowskich. Dotyczy to nie tylko 

obywateli, ale również polskich produktów eksportowych. Osobiste, pozytywne 

doświadczenia bazują przede wszystkim na swobodzie przemieszczania się (zarówno w celach 

turystycznych jak i zarobkowych) oraz na codziennym korzystaniu m.in. ze zmodernizowanej 

infrastruktury. Unia Europejska miała również wpływ na rozwój i powstawanie np. kolejnych 

farm fotowoltaicznych i wzrost korzystania z odnawialnych źródeł energii.  

Pozytywne skojarzenia z UE znacząco dominowały wśród badanych, pojawiły się także 

te negatywne związane z UE. Należą do nich przede wszystkim wszelkiego rodzaju sztywne 

normy dotyczące np. rolnictwa. Zniechęcające są nadmierne formalności, wyjątkowa 
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skrupulatność i sztywne oceny np. projektów. Najczęściej wymienianą słabą stroną Unii 

Europejskiej przez większość uczestników (zarówno zaangażowanych, jak i nie 

zaangażowanych) jest panująca w niej biurokracja. Respondenci zauważyli ją głównie w 

procesie samodzielnego składania podań o dofinansowania oraz w trakcie uczestnictwa w 

różnych projektach finansowanych lub współfinansowanych ze środków europejskich. Ilość 

dokumentów koniecznych do wypełnienia oraz sztywne ramy czasowe na ich złożenie 

nierzadko zniechęcało uczestników do skorzystania z programów oferowanych przez Unię. 

Niektóre przepisy także są zbyt skomplikowane, niejasno sformułowane i mogą prowadzić do 

błędów. Minusem dołączenia do wspólnoty jest dla niektórych uczestników (szczególnie 

niezaangażowanych) częściowa utrata suwerenności. Uważają oni, że Polska jest w takiej 

sytuacji zależna politycznie od organizacji, która jest ponad państwem. Niektórzy z 

uczestników sądzą także, że Unia Europejska źle radzi sobie z napływem imigrantów do państw 

członkowskich, podkreślono brak spójnej polityki w zakresie przyjmowania uchodźców. Wielu 

uczestników niezaangażowanych zwróciło uwagę, że nie zawsze decyzje podejmowane przez 

UE są dopasowane do lokalnych uwarunkować. Ujednolicenie zostało pokazane jako wartość 

i zaleta UE, ale z drugiej strony uczestnicy uważają, że przed wprowadzeniem różnego rodzaju 

przepisów lub regulacji powinna nastąpić szczegółowa analiza, która wskaże, czy w każdym 

państwie jest to możliwe. Uczestnicy grup mają także poczucie, że nie są do końca na równej 

pozycji z obywatelami innych państw Unii. Podstawą różnicą są tutaj finanse i zarobki. 

Możliwość podjęcia pracy za granicą łączy się również z odpływem specjalistów z różnych 

branż do zagranicznych przedsiębiorstw. 

Uczestnicy zgadzają się ze stwierdzeniem, iż Unia Europejska jest gwarantem pokoju. 

Ewentualny agresor z zewnątrz również może obawiać się pomocy udzielanej sobie wzajemnie 

przez państwa wspólnoty. Podkreślano także, że sama świadomość należenia do pewnego 

rodzaju kolektywu daje poczucie bezpieczeństwa i niejaki komfort psychiczny. Uczestnicy mają 

jednak świadomość, że bezpieczeństwo zapewniane przez tę wspólnotę nie ma wymiaru 

militarnego i dotyczy przede wszystkim wewnętrznych relacji państw członkowskich. Za 

zewnętrzne i wojskowe wsparcie odpowiedzialność przypisywana jest przede wszystkim 

Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). 

Jeżeli zaś chodzi o gwarancję dobrobytu, to zdecydowana większość uczestników 

warsztatów uważa, że Unia jest w stanie go zapewnić. Odkąd Polska przystąpiła do wspólnoty 

europejskiej, badani zauważają polepszenie warunków życia, łatwiejszy i szerszy dostęp do 

produktów oraz współpracę między narodami (np. w kontekście pandemii). Widoczny jest 

także ogromny rozwój i wyrównanie szans. Wyższy standard życia widać w wielu polskich 

miastach i wsiach – nie chodzi tu tylko o rozbudowę dróg, modernizacji infrastruktury czy 

dotacjach dla biznesu, ale także o rozwój społeczeństwa, poszerzenie horyzontów myślowych. 
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Uczestnicy zaangażowani społecznie podkreślają, że jedność i solidarność to 

podstawowe założenia Unii Europejskiej. Jedność to jednak nie jednolitość, co daje możliwość 

zachowania państwom członkowskim pewnej odrębności. Wobec głównych i najważniejszych 

tematów Unia ma podobne zdanie i działa wspólnie. Natomiast uczestnicy niezaangażowani 

społecznie podchodzą do kwestii jedności i solidarności UE nieco bardziej krytycznie. Uważają, 

że nie można mówić o nich tam, gdzie prowadzona jest gra interesów. Ich zdaniem każde 

państwo troszczy się przede wszystkim o własne interesy i walczy o pieniądze. Jedność i 

solidarność są postrzegane raczej jako slogany, do których nie ma się zaufania i nie mają 

przełożenia w praktyce. Ich zdaniem wpływ na to mają nie tylko walki o wpływy i finanse, ale 

także różnice kulturowe pomiędzy narodami i zaszłości historyczne. Obie grupy 

(zaangażowane i niezaangażowane) podawały zbliżone przykłady jedności (np. stanowisko 

wobec sytuacji na Ukrainie, walka z COVID-19) i jej braku w Unii Europejskiej (np. kwestia 

relokacji uchodźców, Nord Stream 2). 

Jednym z głównych źródeł informacji na temat Unii Europejskiej (zarówno w przypadku 

osób zaangażowanych, jak i nie zaangażowanych) jest Internet – korzystają oni głównie z 

różnego rodzaju serwisów informacyjnych i portali internetowych, mediów 

społecznościowych, sprawdzają poprzez wyszukiwarkę, wchodzą na strony instytucji, szukają 

źródeł formalnych. Wymieniono również takie strony jak: www.reddit.com, 

www.discord.com, www.pap.pl, www.europa.eu. Inne media, które odgrywają dużą rolę w 

pozyskiwaniu informacji, to głównie telewizja (krajowa i zagraniczna) oraz prasa. Do 

pozostałych źródeł informacji z tego zakresu zaliczyć można również szkoły, uczelnie, zakłady 

pracy – mowa tu głównie o pozyskiwaniu informacji i korzystaniu z różnego rodzaju 

programów europejskich (np. Erasmus), szkoleń, materiałów edukacyjnych na temat UE.  

Cennym źródłem wiedzy są również podróże oraz wymienianie doświadczeń. 

Większość uczestników, niezależnie od poziomu zaangażowania społecznego, uważa, 

że kampanie dezinformacyjne istnieją i można spotkać je w codziennym życiu. Bardzo dużo 

fałszywych narracji, szczególnie w opinii osób niezaangażowanych, można spotkać  

w mediach społecznościowych, szczególnie na portalu Facebook. Część badanych, zarówno 

zaangażowanych, jak i niezaangażowanych była zdania, że głównym źródłem fałszywych 

informacji na temat Unii Europejskiej, szczególnie w Internecie jest Rosja. W opinii 

uczestników naszych grup, autorami eurosceptycznych i antyunijnych narracji są często 

przedstawiciele partii politycznych znajdujących się w parlamencie oraz koalicji rządzącej, a 

ostatnio i telewizji publicznej. Według nich, promują one eurosceptyczną narrację, wedle 

której Unia uderza w polskie tradycje, wiarę i suwerenność. Szczególnie osoby starsze podatne 

są na takie narracje, mają dystans do Unii Europejskiej i częściej wypowiadają się o Unii w 

krytyczny sposób. W ostatnim czasie tematem, wokół którego powstaje dużo fake newsów, 

była zdecydowanie pandemia COVID-19 oraz szczepionki (a konkretnie ich wpływu na zdrowie) 

http://www.reddit.com/
http://www.discord.com/
http://www.pap.pl/
http://www.europa.eu/
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oraz domniemania, iż cała sytuacja jest swego rodzaju eksperymentem medycznym lub 

wyolbrzymionym problemem wykorzystywanym przez władzę do stosowania środków 

przymusu bezpośredniego oraz utrzymywania poczucia zagrożenia wśród społeczeństwa. 

Podkreślono także, że czasem fałszywe informacje nie są przekazywane intencjonalnie, ale 

wynikają z braku wiedzy lub strachu. Głównymi źródłami kampanii dezinformacyjnych są 

państwa, którym mogłoby zależeć na osłabieniu pozycji Unii Europejskiej oraz poszerzeniu 

swoich wpływów. Uczestnicy wskazywali również na istnienie pewnego zjawiska, jakim są 

farmy trolli, gdzie dyktowany i publikowany jest określony wpływ o określonym wydźwięku.  

Łatwo jest uwierzyć w fake newsy ponieważ są one proste i łatwo przyswajalne. Dużo 

mniej czasu zajmuje zaakceptowanie znalezionej informacji bez analizowania jej niż 

weryfikowanie każdej, szczególnie w obecnym natłoku (i niekiedy chaosie) informacji i 

wyciąganie z tego wniosków. Bardzo często też brakuje odpowiedniej edukacji w zakresie 

krytycznego myślenia i wnioskowania. Fake newsy również często wykorzystują strach i obawy 

społeczeństwa, a jeżeli potwierdzają czyjeś przekonania to rzadziej pojawia się chęć ich 

weryfikacji. Głównym sposobem na rozpoznanie i uchronienie się przed fałszywymi 

informacjami jest korzystanie z kilku źródeł informacji – nawet jeżeli pierwotne źródło wydaje 

się niezwykle wiarygodne, warto porównać je z innymi. Sięganie do oficjalnych stron 

internetowych instytucji umożliwia weryfikację informacji streszczonych w rozmaitych 

artykułach w portalach informacyjnych. Porównywanie informacji może się odbywać również 

poprzez korzystanie z zagranicznych mediów, ponieważ tłumaczenia mogą niekiedy zaburzać 

pierwotny wydźwięk informacji lub nawet celowo zniekształcać przekaz. Można również 

sprawdzić różne narracje oraz przedstawianie podobnych faktów przez media związane ze 

skrajnie odmiennymi środowiskami politycznymi czy światopoglądowymi. Należy również 

uważać na informacje, które możemy znaleźć za pośrednictwem mediów społecznościowych 

– niezwykle łatwo jest tam rozpowszechniać fake newsy. Bardzo istotnym filtrem w 

wyłapywaniu fake newsów jest własna wiedza i doświadczenie – widzimy, kiedy napotykane 

informacje zbyt mocno odbiegają od realiów, aby mogły być prawdziwe. Należy również 

pamiętać o organizacjach fact-checkingowych, których celem jest dementowanie różnego 

rodzaju fake newsów.  

Gdyby istniała taka możliwość, uczestnicy grup focusowych chcieliby przekazać 

przedstawicielom władz unijnych, aby ograniczyli biurokrację, uprościli procedury i 

wprowadzili więcej elastycznego podejścia do poszczególnych projektów. Chcieliby również 

przekazać potrzebę wnikliwszej analizy możliwości realizacji niektórych projektów, aby 

odpowiadały one na rzeczywiste potrzeby lokalnych społeczności. Duży nacisk kładziono 

również na wyrównanie szans, również pod kątem finansowym. Ważnym tematem, który 

chciano by poruszyć z władzami unijnymi, są istotne kwestie takie jak zmiany klimatu (bardziej 

odważne wprowadzanie zmian w tym zakresie), ochrona środowiska, odejście od energetyki 
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opartej na węglu, choć w tej ostatniej kwestii oczekiwano by większej elastyczności Unii 

(szczególnie w przypadku Polski, której energia w znakomitej większości oparta jest na węglu). 

W kwestii znaczenia rodzimych polityków na arenie europejskiej zdania były 

podzielone. Pojawiały się głowy, że Unia Europejska narzuca swoje decyzje poszczególnym 

krajom członkowskim, zaś polscy politycy nie mają wiele do powiedzenia w Parlamencie 

Europejskim. Nie wynika to jednak z braku możliwości, ale z nadmiernych konfliktów 

wewnętrznych oraz braku jednej, wspólnej narracji za granicą. Z kolei inni podkreślali, że są 

sytuacje, w których prawo europejskie ma prymat nad prawem polskim i należy to 

respektować, ale generalnie to rodzimi politycy mają wpływ na decyzje podejmowane w Unii 

Europejskiej.   

Zgodnie stwierdzono, że eurosceptycyzm istnieje i jest to zjawisko obecne w polskim 

społeczeństwie. Dostrzegany jest również przez osoby niezaangażowane, które nie interesują 

się życiem politycznym. Jedną z przyczyn eurosceptycyzmu są stare przyzwyczajenia, obawa 

przed nowym oraz brak osobistych korzyści. Dominuje przekonanie, że Unia Europejska to 

przede wszystkim szansa dla młodych lub osób, które potrafią się odnaleźć w 

skomplikowanych przepisach unijnych programów. Eurosceptycyzm wynika również z chęci 

reform i poprawny działania samej Unii. Eurosceptycy obawiają się utraty suwerenności i 

negatywnie reagują na próby narzucania im określonych przepisów lub kierunku działań. Co 

ciekawe, uznano, że obecność głosów eurosceptyków jest potrzebna w dyskursie społecznym. 

Dzięki temu można dokonać wielu ulepszeń i reform, prowadzić dyskusje.  

 

 


