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1. SŁOWO WSTĘPNE NA TEMAT ZREALIZOWANYCH BADAŃ 

Celem otwartych, międzynarodowych badań kwestionariuszowych on-line było poznanie i 

zebranie  doświadczeń związanych z korzystaniem z praw wynikających z posiadania obywatelstwa 

Unii Europejskiej oraz diagnoza potrzeb w zakresie informacji/wiedzy/narzędzi wspierających 

mobilność w Europie.  Zaproszenie do udziału w badaniach skierowane zostało do osób młodych, 

w wieku 18 – 35 lat, które przebywają (w celu studiowania, odbywania praktyk, wolontariatu czy 

pracy) w kraju innym niż ich kraj urodzenia - lub planują pobyt (w celu studiowania, odbywania 

praktyk, wolontariatu czy pracy) poza krajem pochodzenia. 

 
Badania on-line trwały trzy miesiące, od połowy marca 2018 r. do połowy czerwca 2018 r. 
W zakresie realizacji celu badania, wybrano internetowe narzędzie ankietowe (SURVEY MONKEY) i 
przygotowano 4 wersje kwestionariusza: angielską, włoską, polską i węgierską. Każda wersja miała 
określony "URL / link", a wyniki gromadzono w czterech różnych plikach, które były na bieżąco 
monitorowane. 
 
Kwestionariusz został podzielony na siedem części, w ramach których zebrano pytania w 
następujących obszarach: Wstęp, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, dane statystyczne, 
portale internetowe o Unii Europejskiej, Prawa obywateli Unii Europejskiej a mobilność w ramach 
UE, Mobilność europejska: doświadczenia i dobre praktyki oraz  podsumowanie. Pytania każdej 
części, na które odpowiedzi były obowiązkowe, zostały oznaczone gwiazdką. 
Na sam koniec badania, chętni respondenci, zainteresowani otrzymaniem wyników badań oraz 
wzięciem udziału w Europejskich Forach Młodych (planowanych jako podsumowanie 
realizowanych badań),  mieli możliwość pozostawienia adresu e-mail . 
 
Linki do kwestionariuszy zostały opublikowane na stronach www Partnerów oraz w portalach 
społecznościowych (Facebook). Ponadto każdy z Partnerów zapraszał do wzięcia udziału w 
badaniach i promował je w ramach swojej własnej sieci kontaktów (z wykorzystaniem list 
mailingowych, biuletynów informacyjnych, stron internetowych, portali społecznościowych, 
punktów informacyjny itp.)  
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2. REZULTATY BADAŃ  
 

2.1 WYNIKI OGÓLNE - WPROWADZENIE  

 

W badaniach zgromadzono łącznie 326 w pełni wypełnionych kwestionariuszy. W ramach 
dostępnych wersji językowych, zebrano 100 kwestionariuszy polskich, 115 węgierskich, 100 
włoskich i 11 angielskich. 
  
Respondenci pochodzili w sumie z 10 różnych krajów, zarówno z UE, jak i spoza niej: Polski, Włoch, 
Węgier, Francji, Hiszpanii, Słowenii, Gruzji, Armenii, Słowacji i Rumunii. 
 
Wyniki analizowane w tym raporcie uwzględniają zarówno ogólne dane (dotyczące wszystkich 
zebranych ankiet), jak i dane krajowe. Wartości procentowe zostały obliczone z uwzględnieniem 
liczby pytań, na które udzielono pełnych odpowiedzi, a informacje dotyczące "pytań pominiętych" 
podano w załącznikach. 
 

Badania objęły kilka grup wiekowych obywateli 

UE, w sumie: 14,71% stanowiły osoby w wieku 

17 lat lub młodsi; 69,57% osoby w wieku od 18 

do 39 lat, 15,72% - dorośli – mający 40 lat lub 

więcej. 

197 respondentów badań to kobiety (55,55%);  

102 (45,45%) to mężczyźni. 

Pod względem sytuacji na rynku pracy, 41,47% 
respondentów stanowili studenci, 51,51% osoby 
pracujące, 2,00% bezrobotni i 5,02% młodzież 

NEET (nie uczący się, nie zatrudnieni ani nie uczestniczący w szkoleniu zawodowym). 

Pod kątem poziomu wykształcenia, 2,34% zadeklarowało ukończenie szkoły podstawowej, 28,76% 
ukończenie gimnazjum, 17,73% ukończenie szkoły średniej, 32,11% ukończenie studiów, 14,38% 
ukończenie studiów podyplomowych, a 4,68% inne. 

W kolejnych częściach Raportu poddane zostały analizie wyniki kwestionariuszy zebranych w 
Polsce, koncentrując się na najbardziej istotnych, z punktu widzenia celu badań, kwestiach. Bardziej 
szczegółowe informacje na temat wyników badań w poszczególnych krajach, zawierające 
wszystkie wartości liczbowe, procentowe i wykresy - można znaleźć w załącznikach. 
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2.2  WYNIKI BADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH 

 

2.2.1 POLSKA 

 

W polskim badaniu zebrano łącznie 100 ankiet. Większość ankietowanych to osoby w wieku 18-39 
lat (83,52%), a następnie - 17 letni lub młodsi (12,08%) i pozostali (4,40%). Większość stanowiły 
kobiety (58,24%), mężczyźni to 41,76%. Większość respondentów stanowiły osoby uczące się 
(62,63%), zwłaszcza uczniowie szkół średnich (45,05%). Znaczną część respondentów stanowili też 
osoby pracujące (35,16%), w szczególności pracownicy sektora prywatnego (9,89%). Tylko 
niewielka część to osoby mieszczące się w kategorii NEETS (2,20%). Większość respondentów 
dowiedziała się o badaniu MyEU za pośrednictwem zaproszenia od organizacji realizującej badania 
(35,96%), z innych źródeł (29,21%) oraz za pośrednictwem zaproszenia przez znajomego (21,35%). 
 

 
ŚWIADOMOŚĆ PORTALI UE 

 
Jeśli chodzi o znajomość portali unijnych, większość respondentów zadeklarowała, że zna już 
portal Programu Erasmus Plus (57,30%). Inne najbardziej znane portale to: Europejski Portal 
Młodzieżowy (29,21%), EURES (28,09%), portal EURODESK (19,78%), portal Europejskiego Korpusu 
Solidarności (13,48%), EUROPE-DIRECT Portal (12,36%) oraz Portal OPIN (4,49%). Łącznie 20,22% 
respondentów nigdy nie słyszało o żadnym z tych portali. 
 

 
Czy znasz nastepujące portale? 
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Większość respondentów w wieku od 18 do 39 lat (35,29%) skorzystało przynajmniej raz z Portalu 
Programu Erasmus Plus. W przypadku portalu Unii Europejskiej oraz portalu EURODESK liczba ta 
wyniosła 17,65%. Mimo to połowa respondentów zadeklarowała, że nigdy nie korzystała z żadnego 
z dziewięciu portali wspomnianych w Q.10 (50%). Najczęstszym powodem korzystania z tych 
portali jest wyszukiwanie informacji (36,92%). 
 
Większość polskich respondentów deklarowało, że korzystało z Internetu jako głównego źródła 
informacji o prawach w Unii Europejskiej. Wymienione źródła internetowe to: ngo.pl, strona 
internetowa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, fundusze.gov.pl, Wikipedia.  

 
 
ŚWIADOMOŚĆ PRAW OBYWATELSKICH WYNIKAJĄCYCH Z CZŁONKOWSTWA W UE 
 
Respondenci zgodzili się, że "Obywatelstwo UE nie jest pustym pojęciem, ale konkretnym 
statusem, z którym związana jest pewna liczba praw" (Całkowicie zgadzam się 28,21%, Zgadzam 
się 43,59% i Częściowo Zgadzam się 24,36%). Jednak 32,05% respondentów nie wiedziało, że 
prawa obywateli UE są formalnie uregulowane. W sumie 78,21% respondentów jest świadomych 
praw, wynikających z obywatelstwa europejskiego (w tym zdecydowana większość, 95% 
respondentów w wieku od 18 do 39 lat). Szczególnie: 
 

 Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu w UE oraz do niedyskryminacji ze 
względu na narodowość: 93,75% jest świadomych; 

 Prawo do opieki zdrowotnej podczas pobytu za granicą: 92,50% jest tego świadomych; 

 Prawo do studiowania za granicą w dowolnym kraju UE na takich samych warunkach jak 
obywatele tego kraju: 86,25% jest tego świadomych; 

 Prawo do tańszych połączeń telefonicznych podczas przeprowadzki w obrębie UE: 82,50% 
jest tego świadomych; 

 Prawo dostępu do ubezpieczenia społecznego podczas przemieszczania się w obrębie UE: 
77,50% jest świadomych; 

 Prawo do opieki konsularnej, w kraju, w którym nie ma placówki konsularnej kraju 
pochodzenia: 75% jest świadomych. 

 
Jeśli chodzi o udział w życiu politycznym UE, 77,50% respondentów ma świadomość, że ma prawo 
do głosowania oraz kandydowania w wyborach lokalnych i europejskich w kraju UE, w którym 
mieszkają, na tych samych warunkach, co obywatele tego kraju. Co więcej, 77,50% respondentów 
zdaje sobie sprawę, że mogą wpływać na kształtowanie polityki europejskiej, zwracając się do 
Parlamentu Europejskiego z petycją dotyczącą konkretnej sprawy, zażalenia lub w sprawie interesu 
publicznego. Większość respondentów jest również świadoma możliwości złożenia skargi do 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z niewłaściwym postępowaniem instytucji 
lub organu UE (78,75%) oraz że mają oni prawo do bezpośredniego kontaktu z instytucjami UE i 
organami doradczymi, a także mają prawo do odpowiedzi w dowolnym z 24 języków urzędowych 
UE (76,25%). Jednak 38,75% nie zna europejskich przepisów dotyczących ochrony konsumentów i 
rozstrzygania sporów konsumenckich (61,25% zna). 23,75% deklaruje, że nie zna europejskich ram 
ochrony danych osobowych (podczas gdy 76,25% deklaruje znajomość powyższych przepisów). 
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Wreszcie 48,10% respondentów nigdy nie korzystało z żadnego z wyżej wymienionych uprawnień. 
Większość z tych, którzy korzystali, oświadczyła, że chodzi o studiowanie za granicą oraz swobodne 
przemieszczanie się i pobyt w UE. Niektórzy respondenci skorzystali również z prawa do 
korzystania z ubezpieczenia społecznego w kraju przyjmującym, a także korzystali z tańszych 
połączeń telefonicznych. Inne wymienione prawa to: korzystanie z opieki zdrowotnej, ochrona 
danych osobowych i głosowanie za granicą (w kraju goszczącym). 
 
Najważniejsze narzędzia, które można zasugerować, aby pomóc w realizacji praw obywateli UE 
podczas pobytu za granicą, to: znajomość języków obcych, przewodnik on-line / portal 
internetowy zawierający istotne informacje. Ponadto: dostosowanie filtrów przeglądarki do aktów 
prawnych wg kryteriów wieku, poziomu wykształcenia, preferencji; aplikacja mobilna zawierająca 
najważniejsze dane, adresy, najczęściej zadawane pytania; szablony, formularze do zgłaszania oraz 
skuteczniejszej realizacji praw i szerszego upublicznienia informacji. 

 
 
Doświadczenia z wyjazdów 
 
66,67% respondentów ujawniło, że miało doświadczenia związane z wyjazdami. W szczególności 
68,33% respondentów w wieku od 18 do 39 lat (większość z nich uczestniczyła w kształceniu - 
szkolenie zawodowe i doradztwo – jako rodzaj mobilności). Doświadczenia dotyczące mobilności 
większości respondentów trwały do trzech miesięcy (40%), a jeśli chodzi o rodzaje mobilności 
kształtowały się następującą: 
 

 

 Job mobility (mobilność 
zawodowa 34.04%) 

 Vocational training and 
counseling (szkolenia i 
doradztwo zawodowe 72.34%) 

 Volunteering and social and 
political life activity 
(wolontariat i społeczno-
polityczna aktywność 19.15%) 

 Other (Inne): Praktyki za 
granicą, wyjazdy zagraniczne, 
wymiany młodzieży w ramach 
Programu Erasmus + 

 
 
Wyjazdy/mobilności były promowane przez szkoły (42,22%), organizacje pozarządowe / trzeciego 
sektora (24,44%), uniwersytety (13,33%), prywatną inicjatywę młodych (6,67%), firmy (4,44%) i 
wreszcie ośrodki edukacyjne ( 2,22%). Większość doświadczeń związanych z mobilnością była 
finansowana z funduszy UE (82,61%), a następnie z funduszy prywatnych (13,04%). Żaden z 
respondentów nie zadeklarował, że mobilność była współfinansowana z funduszy krajowych. 
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Respondenci znaleźli informacje umożliwiające organizację mobilności głównie w szkole (46,67%) 
lub na uniwersytecie (13,33%). Inni znaleźli informacje w Internecie lub przez znajomych czy 
rodziców (zarówno 11,11%), jak i przez Eurodesk (6,67%), a następnie przez firmy i urzędy (2,22%). 
Główne informacje zebrane przez młodych ludzi przed rozpoczęciem mobilności dotyczą działań 
realizowanych podczas mobilności, w tym: podróż, zakwaterowanie i warunki życia; informacje o 
kraju przyjmującym i jego kulturze; nauce języka używanego w kraju goszczącym; obowiązujące 
przepisy, formalności, ubezpieczenia, prawa i dokumentacja oraz - co nie mniej ważne - informacje 
turystyczne. 
 
Tylko 38,64% respondentów, którzy mieli doświadczenie w zakresie mobilności, zadeklarowało, że 
otrzymało wsparcie podczas planowania mobilności. Wsparcie pochodziło głównie od 
organizatorów - organizacji wysyłających / instytucji lub koordynatorów mobilności, kolegów i 
nauczycieli. 
 
Prawie wszyscy (97,06%) respondenci, korzystający z mobilności czerpali korzyści z mobilności, 
zwłaszcza w zakresie rozwoju kompetencji - zdobywania nowych umiejętności i wiedzy; nauka 
języka; nawiązywanie nowych kontaktów; wiedza międzykulturowa - i ogólnie - poszerzanie 
horyzontów i zwiększanie pewności siebie. 
Tylko 19,05% doświadczało trudności podczas mobilności, dotyczących głównie różnic 
kulturowych, problemów z komunikacją w języku obcym, problemów integracyjnych, lokalnej 
biurokracji i nieporozumień w miejscu pobytu. 
 
Na koniec w badaniu zebrano główne sugestie dotyczące narzędzi i instrumentów, które należy 
wykorzystać w celu promowania zwiększenia świadomości młodych ludzi na temat praw obywateli 
UE i mobilności w UE. Podstawową propozycją jest promowanie informacji i zwiększanie 
świadomości poprzez informacje dostępne w szkołach i na uniwersytetach (62,12%), dedykowane 
strony internetowe (60,61%), dedykowane profile na Facebooku (59,09%), a następnie reklamy 
telewizyjne (43,94%), informacje dostępne w centrach młodzieżowych (40,91%), artykuły prasowe 
(25,76%), zaproszenia wydawane przez organizacje pozarządowe (24,24%), dedykowane punkty 
informacyjne (19,70%) i dedykowane newslettery (18,18%) oraz zaproszenia wydawane przez 
znajomych (16,67% ). 
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2.2.2 WŁOCHY 

 

Włoskie badania zgromadziły w sumie 100 ankiet. Większość obywateli prowadzących otwarte 
badania on-line to młodzi ludzie w wieku 18-39 lat (51,61%), a następnie ludzie w wieku - 17 lat 
lub młodsi (35,48%) i dorośli (12,90%). Jest więcej kobiet (72,04%) niż mężczyzn (27,96%). 
 
Wśród nich przeważają pracownicy (48,38%), w szczególności pracownicy trzeciego sektora 
(17,2%), ważną częścią są studenci (47,32%), głównie ze szkół średnich i tylko niewielka część to 
bezrobotni (4,30%). 
 
Ogólnie rzecz biorąc, poziom wykształcenia jest dość wysoki (średnie 21,51%, wykształcenie 
akademickie i studia podyplomowe 37,64%), a większość z nich zapoznała się z ankietą MyEU 
poprzez zaproszenie (69,89%). 
 
 
ŚWIADOMOŚĆ PORTALI UE 
 
Odnosząc się do świadomości portali europejskich, większość respondentów zadeklarowała, że 
znają portale takie jak: Erasmus+(68,13%), UE (31,87%), Europejski Korpus Solidarności (24%), 
Europejski Portal Młodzieżowy, Eurodesk (19,78%) oraz EURES (18,68%). Z kolei 20,88% 
respondentów nigdy nie słyszała o tych portalach. 
 

 
Czy znasz następujące portale? 
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Większość respondentów w wieku od 18 do 39 lat co najmniej raz skorzystała z Portalu Programu 
Erasmus Plus (34,09%), a następnie portalu Unii Europejskiej (9,09%). Jednak większość z nich 
nigdy nie korzystała z żadnego z tych portali (61,36%). Najczęstszym powodem korzystania z 
portali jest wyszukiwanie informacji (34,09%). 
 
Połowa respondentów włoskich zadeklarowała, że korzystali z Internetu jako głównego źródła do 
sprawdzania informacji dotyczących praw wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. 
 
 
ŚWIADOMOŚĆ PRAW OBYWATELSKICH WYNIKAJĄCYCH Z CZŁONKOWSTWA W UE 
 
Respondenci zgodzili się, że "Obywatelstwo UE nie jest pustym pojęciem, ale konkretnym 
statusem, z którym związane są pewne prawa" (Całkowicie zgadza się 22,08%, Zgadzam się 50,65% 
i Częściowo Zgadzam się 15,58%). Jednak 50% nie wiedziało, że prawa obywateli UE są formalnie 
uregulowane, a tylko 39,74% jest świadomych praw wynikających z obywatelstwa europejskiego 
(30,77% respondentów w wieku od 18 do 39 lat). 
 
Szczególnie: 
 

 Prawo do opieki zdrowotnej w trakcie pobytu na terenie dowolnego kraju UE:  83,54% jest 
tego świadomych; 

 Prawo do studiowania na terenie dowolnego kraju UE na takich samych warunkach jak 
obywatele tego kraju: 79,75% jest tego świadomych; 

 Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium innego kraju UE oraz 
zakaz dyskryminacji ze względu na narodowość: 75% jest świadomych; 

 Prawo do dostępu do ubezpieczeń społecznych w przypadku przemieszczania się na 
terytorium UE: 64,56% jest świadomych; 

 Prawo do tańszych połączeń telefonicznych w tzw. roamingu na terytorium UE: 44,30% jest 
świadomych; 

 Prawo do opieki konsularnej w przypadku braku reprezentacji swojego kraju: 41.77% jest 
świadomych. 

 
Ponadto 54,43% respondentów zdaje sobie sprawę, że może wpływać na kształtowanie polityki 
europejskiej, składając petycję do Parlamentu Europejskiego, w sprawach dotyczących obywateli 
osobiście, jak i w zakresie dotyczącym interesu publicznego. 
 
Jednak świadomość tych praw wydaje się dość niska, większość obywateli nie jest pewna 
możliwości złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z 
niewłaściwym postępowaniem instytucji lub organu UE (67,09%) oraz że mają oni prawo 
bezpośredniego kontaktu z instytucjami UE i organami doradczymi oraz są uprawnieni do 
odpowiedzi w dowolnym z 24 języków urzędowych UE (55,70%). 69,62% nie zna europejskich 
przepisów dotyczących ochrony konsumentów i rozstrzygania sporów konsumenckich. Podobnie 
59,49% nie ma świadomości europejskich ram ochrony danych osobowych. 
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Podsumowując 58,23% respondentów nigdy nie korzystało z żadnego z wyżej wymienionych praw, 
a większość z tych którzy skorzystali, oświadczyła że chodzi o tańsze połączenia z telefonów 
komórkowych. 
 
Najważniejszymi narzędziami sugerowanymi do pomocy w realizacji praw obywatela UE podczas 
pobytu za granicą są: dedykowana strona internetowa / aplikacja / portal, punkt informacyjny w 
Internecie, internetowe mapy informacji oraz dedykowane imprezy / lekcje w szkołach. 
 
 
Doświadczenia z wyjazdów 
 
Prawie połowa (48,10%) respondentów stwierdziła, że miała doświadczenia w zakresie mobilności, 
w szczególności 53,85% respondentów w wieku od 18 do 39 lat. Mobilności trwały przeważnie do 
trzech miesięcy (52%), a rodzaje mobilności kształtowały się  następującą: 
 
 
 

 Job mobility (mobilność 
zawodowa 23.33%) 

 Vocational training and 
counseling (szkolenia i 
doradztwo 
zawodowe16.67%) 

 Volunteering and social 
and political life activity 
(wolontariat i 
aktywność społeczno-
polityczna20%) 

 Other as (Inne): 
Erasmus experience, 
study visit, work 
experience (np. wizyty 
studyjne) 

 
 
Doświadczenia w zakresie mobilności były promowane przez szkoły (43,33%), uniwersytety 
(16,67%), organizacje pozarządowe / organizacje trzeciego sektora (10%), firmy (6,67%) i prywatne 
inicjatywy młodzieży (około 5%). Większość doświadczeń związanych z mobilnością była 
finansowana z funduszy unijnych (43,33%) i funduszy prywatnych (około 40%), jedynie w 
niewielkiej części z funduszy krajowych (10%). 
 
Respondenci znaleźli informacje, o możliwościach wyjazdu głównie w szkole (43,33%) lub na 
uniwersytecie (20%), podczas gdy inni znaleźli ją w Internecie (10%), w swoich firmach (6,67%) lub 
poprzez innych ludzi (6,67 %).  
Trzy główne rodzaje informacji gromadzonych przez młodych ludzi przed rozpoczęciem mobilności 
dotyczyły:  wymagań / dokumentacji, działań i lokalizacji. Prawie połowa (48,15%) respondentów 
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poprosiła o wsparcie podczas planowania mobilności, głównie poprzez szkoły, uniwersytety i 
organizacje goszczące. Prawie wszyscy (95%) z respondentów, którzy korzystali z mobilności 
czerpali z tego korzyści, zwłaszcza w zakresie nowych umiejętności, takich jak: poprawa znajomości 
języka i „wiedzy międzykulturowej”. Tylko 25% doświadczało trudności związanych z mobilnością 
w zakresie języka i kwestii związanych z integracją. 
 
Na koniec w badaniu zebrano główne sugestie dotyczące narzędzi i instrumentów, które należy 
wykorzystać w celu promowania wiedzy młodych ludzi na temat praw obywateli UE i mobilności w 
UE. Podstawową propozycją jest promocja informacji i świadomości poprzez szkołę / uniwersytet 
(83,5%), dedykowane strony internetowe (72,88%), reklamy telewizyjne (54,24%), centra 
młodzieżowe (52,54%), dedykowany fanpage na Facebooku (49,15%) i punkty informacyjne 
(33,90%). 
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2.2.3 WĘGRY 

 
Węgierskie badania zgromadziły w sumie 115 ankiet. Większość obywateli prowadzących otwarte 
badania on-line to młodzi ludzie w wieku 18-39 lat (75,96%), a następnie osoby powyżej 40. roku 
życia (24,04%). Żaden z respondentów ankiety węgierskiej nie miał mniej niż 17 lat. Więcej kobiet 
odpowiedziało na ankietę (68,27%) niż mężczyzn (31,73%). 
 
Wśród nich większość stanowią pracownicy (68,28%), w szczególności pracownicy sektora 
prywatnego (18,27%). Studenci stanowili 19,22% wśród respondentów (głównie studenci 
uniwersytetów), a tylko niewielka część respondentów była bezrobotna (1,92%).  
 
Poziom wykształcenia respondentów jest bardzo wysoki (szkoła średnia 16,38%, stopień naukowy i 
studia podyplomowe 60,58%), a większość z nich zapoznała się z ankietą MyEU za pośrednictwem 
zaproszenia (60,58%). 
 
 
ŚWIADOMOŚĆ PORTALI UE 
 
Jeśli chodzi o znajomość portali unijnych, spośród 85 respondentów, którzy odpowiedzieli na to 
pytanie,  zadeklarowało że znali już Portale Programu Erasmus Plus (57,65%), a następnie: portal 
Unii Europejskiej (31,76%), Europejski Portal Młodzieżowy (18,82 %), System EURES (12,94%), 
EURODESK (9,41%). Żaden z węgierskich respondentów nie zadeklarował, że nigdy nie słyszał o 
żadnym z tych portali. 
 

 
Czy znasz następujące portale? 
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Spośród 85 respondentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie - 48,25% stwierdziło, że 
przynajmniej raz skorzystało z Portalu Programu Erasmus Plus. Nieco mniej (44,71%) stwierdziło, 
że przynajmniej raz skorzystało z portalu Unii Europejskiej, a następnie Europejskiego portalu dla 
młodzieży (22,35%) i systemu EURES (20%). Stosunkowo niewielka liczba respondentów 
stwierdziła, że nigdy nie korzystała z żadnego z tych portali (22,35%). Najczęstszym powodem 
korzystania z portali było wyszukiwanie informacji (76,19%). 
 
Większość respondentów ankiety węgierskiej stwierdziło, że korzystali z Internetu jako głównego 
źródła do sprawdzania informacji dotyczących swoich praw w Unii Europejskiej. 
 
 
ŚWIADOMOŚĆ PRAW OBYWATELSKICH WYNIKAJĄCYCH Z CZŁONKOSTWA W UE 
 
Większość respondentów zgodziła się, że "Obywatelstwo UE nie jest pustym pojęciem, ale 
konkretnym statusem, z którym związana jest pewna liczba praw" (Całkowicie zgadzam się z 
42,68%, Zgoda 35,37% i Częściowo Zgadzam się 14,63%). Ponad połowa respondentów (62,2%) 
stwierdziła, że wie, iż prawa obywateli UE są formalnie uregulowane, a 54,88% stwierdziło, że wie 
o prawach wynikających z obywatelstwa europejskiego.  
 
Konkretnie: 

 Prawo do opieki zdrowotnej w trakcie pobytu na terenie dowolnego kraju UE:  91,46% jest 
tego świadomych; 

 Prawo do studiowania na terenie dowolnego kraju UE na takich samych warunkach jak 
obywatele tego kraju: 86,59% jest tego świadomych; 

 Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium innego kraju UE oraz 
zakaz dyskryminacji ze względu na narodowość: 96,34% jest świadomych; 

 Prawo do dostępu do ubezpieczeń społecznych w przypadku przemieszczania się na 
terytorium UE: 81,45% jest świadomych; 

 Prawo do tańszych połączeń telefonicznych w tzw. roamingu na terytorium UE: 79,27% jest 
świadomych; 

 Prawo do opieki konsularnej w przypadku braku reprezentacji swojego kraju: 57,32% jest 
świadomych. 

 
Jeśli chodzi o prawo do głosowania, 59,76% respondentów ankiety węgierskiej stwierdziło, że wie 
o przysługującym im prawie do głosowania w wyborach lokalnych i europejski. Ponad dwie trzecie 
(69,51%) respondentów stwierdziło, że jest świadomych, iż mogą wpływać na kształtowanie 
europejskich polityk, składając petycję do Parlamentu Europejskiego. 
  
Znaczna część respondentów (67,07%) stwierdziła, że wie o prawie złożenia skargi do 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z niewłaściwym postępowaniem instytucji 
lub organów UE, a ponad połowa (54,88%) stwierdziła, że wie o ich prawie do skontaktowania się z 
instytucjami UE bezpośrednio oraz o prawie do odpowiedzi na zapytanie w dowolnym z 24 
języków urzędowych UE. Większość respondentów (59,76%) nie znała europejskich przepisów 
dotyczących ochrony konsumentów i rozstrzygania sporów konsumenckich. Jednak 58,5% 
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stwierdziło, że znało europejskie ramy ochrony danych osobowych. Wreszcie, 45,12% 
respondentów nigdy nie korzystało z żadnego z wyżej wymienionych uprawnień. 
Najważniejszymi narzędziami sugerowanymi do pomocy w realizacji praw obywatela UE podczas 
pobytu za granicą są: dedykowane strony internetowe, a następnie aplikacja mobilna, specjalne 
kursy, grupy internetowe i lekcje w szkole. 
 
 
Doświadczenia z wyjazdów 
 
Większość respondentów (74,39%) stwierdziła, że odbyła mobilności w krajach UE. Maksymalnie 
trzy miesiące (30,77%) i od trzech do sześciu miesięcy (30,77%) były najczęstszymi odpowiedziami 
na pytanie, jak długo trwała mobilność. Wyjazdy miały następujące cele: 
 
 

 Job mobility - Mobilność 
zawodowa(25%) 

 Vocational training and 
counselling - Szkolenia 
oraz doradztwo 
zawodowe (38.46%) 

 Volunteering and social 
and political life activity – 
wolontariat oraz 
aktywność społeczno-
polityczna (25%) 

 Other (Inne): Erasmus 
experience, study visit, 
work experience – wizyty 
studyjne, wyjazdy w 
ramach Erasmusa itp. 
(28.85%) 

 
 
Doświadczenia w zakresie mobilności były promowane przez uniwersytety (29,92%), organizacje 
pozarządowe / trzeciego sektora (23,08%), szkoły (21,15%), firmy (5,77%) oraz z własnej inicjatywy 
młodych ludzi (9,62%). Znaczna większość doświadczeń związanych z mobilnością była 
finansowana z funduszy UE (72,55%). Środki prywatne zostały wykorzystane do sfinansowania 
15,96% mobilności, a jedynie niewielka część pochodziła z funduszy krajowych (10%). 
Większość respondentów uzyskała informacje o mobilności z Internetu (36,54%). 15,3% 
respondentów otrzymywało informacje o mobilności ze swoich uniwersytetów, ze szkół (11,54%), 
pocztą pantoflową (9,62%) lub z instytucji edukacyjnych, czy ośrodków edukacyjnych (9,62%). Trzy 
główne rodzaje informacji gromadzonych przez młodych ludzi przed rozpoczęciem mobilności 
odnoszą się do warunków pobytu, kwestii finansowych oraz ich praw w kraju przyjmującym. 
 
Prawie połowa (47,06%) respondentów poprosiła o wsparcie przy planowaniu mobilności, głównie 
ze strony swoich uniwersytetów, a zwłaszcza ich koordynatorów Programu Erasmus. 
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Prawie wszyscy (97,96%) respondenci stwierdzili, że odnieśli korzyści z wyjazdów, uznając naukę 
języków i wymianę kulturalną za jedne z najważniejszych korzyści. Trzydzieści procent 
respondentów wspomniało o trudnościach związanych z mobilnością, zwłaszcza jeśli chodzi o 
komunikację w języku obcym i kwestie związane z integracją kulturową. 
 
Na koniec w badaniu zebrano główne sugestie dotyczące narzędzi i instrumentów, które należy 
wykorzystać w celu promowania wśród młodych ludzi wiedzy na temat praw obywateli UE i 
mobilności w UE. Podstawową propozycją jest promocja informacji i świadomości poprzez 
dedykowany portal internetowy (73,61%), dedykowane strony na Facebooku (61,11%), szkoły i 
uniwersytety (59,72%), reklamy telewizyjne (36,11%), centra młodzieżowe (33,33%) oraz 
artykuły w mediach (30,56%). 
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2.2.2  Pozostałe kraje 

 
Uzyskano w sumie 11 ankiet w wersji angielskiej. 
Większość obywateli, którzy wzięli udział w badaniach on-line to osoby dorosłe (54,55%), a 
następnie młodzi ludzie, 18-39 lat (45,45%). W badaniu wzięło udział więcej kobiet (54,55%) niż 
mężczyzn (45,45%). Wśród nich przeważają pracownicy (54,54%), w szczególności pracownicy 
trzeciego sektora (27,27%), uczniowie (27,27%), głównie ze szkół średnich, oraz tzw. młodzież 
NEET (18,18%). 
 
Ogólnie rzecz biorąc, poziom wykształcenia jest wysoki (szkoła średnia oraz studia wyższe 18,18%; 
studia podyplomowe 45,45%). Większość respondentów dowiedziała się o ankiecie MyEU poprzez 
zaproszenie (63,63%). 
 
 
ŚWIADOMOŚĆ PORTALI UE 
 
Jeśli chodzi o znajomość portali unijnych, większość respondentów zadeklarowała, że zna już 
portal Programu Erasmus Plus (81,82%), a następnie: EURODESK, portal Unii Europejskiej i 
Europejski Portal Młodzieży (36,36%), system EURES (27,27 %), Europejski Korpus Solidarności 
(18,18%) i punkty informacyjne EUROPE-DIRECT (9,09%). 
 

 
Czy znasz następujące portale? 
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Większość respondentów w wieku 18-39 lat (60%) co najmniej raz skorzystało z Portalu Programu 
Erasmus Plus, a następnie portalu Unii Europejskiej (20%), systemu EURES (20%), Europejskiego 
Korpusu Solidarności (20 %) i Europejskiego Portalu Młodzieżowego (20%). Tylko 20% nigdy nie 
korzystało z żadnego z portali. 
 
Najczęstszym powodem korzystania z portali jest wyszukiwanie informacji (80%). Połowa z tych 
respondentów zadeklarowała, że korzystała z Internetu jako głównego źródła  informacji 
dotyczących swoich praw w Unii Europejskiej (strony internetowe i Facebook), ale także gazety i 
telewizja. 
 
 
ŚWIADOMOŚĆ PRAW OBYWATELSKICH WYNIKAJĄCYCH Z CZŁONKOSTWA UE 
 
Respondenci zgodzili się, że "Obywatelstwo UE nie jest pustym pojęciem, ale konkretnym 
statusem, z którym związana jest pewna liczbę praw" (Całkowicie zgadzam się z 50%, Zgadzam się 
37,50% i Częściowo Zgadzam się 12,50%). Jednak 44,44% nie wiedziało, że prawa obywateli UE są 
formalnie uregulowane, a tylko 66,67% jest świadomych praw wynikających z obywatelstwa 
europejskiego. Skupiając się na uczestnikach w wieku od 18 do 39 lat, 75% z nich zgadza się, że 
"Obywatelstwo UE nie jest pustym pojęciem, ale konkretnym statusem, z którym związana jest 
pewną liczba praw", a 50% z nich ma świadomość praw wynikających z członkostwa w UE, w tym: 

 

 Prawo do opieki zdrowotnej w trakcie pobytu na terenie dowolnego kraju UE:  88,9% jest 
tego świadomych; 

 Prawo do studiowania na terenie dowolnego kraju UE na takich samych warunkach jak 
obywatele tego kraju: 77,78% jest tego świadomych; 

 Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium innego kraju UE oraz 
zakaz dyskryminacji ze względu na narodowość: 100% jest świadomych; 

 Prawo do dostępu do ubezpieczeń społecznych w przypadku przemieszczania się na 
terytorium UE: 66,67% jest świadomych; 

 Prawo do tańszych połączeń telefonicznych w tzw. roamingu na terytorium UE: 66,67% jest 
świadomych; 

 Prawo do opieki konsularnej w przypadku braku reprezentacji swojego kraju: 88,89% jest 
świadomych. 

 
Co więcej, 88,89% respondentów zdaje sobie sprawę, że może wpływać na kształtowanie polityki 
europejskiej, zwracając się do Parlamentu Europejskiego w związku ze swoją sprawą lub skargą w 
interesie publicznym. 
 
Świadomość wydaje się dość wysoka, większość obywateli wie o możliwości złożenia skargi do 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z niewłaściwym postępowaniem instytucji 
lub organu UE (67,67%) oraz że mają oni prawo bezpośredniego kontaktu z instytucjami UE i 
organami doradczymi oraz mają prawo do odpowiedzi w dowolnym z 24 języków urzędowych UE 
(100%). 88,89% ma świadomość europejskich przepisów dotyczących ochrony konsumentów i 
rozstrzygania sporów konsumenckich. Natomiast 88,89% nie ma wiedzy na temat europejskich 
ram ochrony danych osobowych. 
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Podsumowując 55,56% respondentów korzystało z któregoś z wyżej wymienionych praw, a 
większość z tych, którzy mieli takie doświadczenia, stwierdziło że chodziło o tańsze połączenia 
telefonii komórkowej i ochronę danych osobowych. 
 
Najważniejszymi narzędziami sugerowanymi do pomocy w realizacji praw obywateli UE podczas 
pobytu za granicą są: dedykowana strona internetowa / aplikacja / portal, broszura i przewodnik 
po prawach dla obywateli UE 
 
  
Doświadczenia z wyjazdów 
 
Ponad trzy czwarte (77,78%) respondentów miało doświadczenia w zakresie mobilności, w 
szczególności 100% respondentów w wieku od 18 do 39 lat. Mobilności trwały zwykle od 7 do 12 
miesięcy (40%); podział na typy mobilności jest następujący: 
 

 Job mobility – 
mobilność 
zawodowa (20%) 

 Vocational 
training and 
counseling –
szkolenia i 
doradztwo 
zawodowe (20%) 

 Volunteering and 
social and 
political life 
activity -
wolontariat oraz 
aktywność 
społeczno-polityczna (60%) 

 
 
Mobilności były promowane przez szkoły (20%), uniwersytety (20%) i organizacje pozarządowe / 
trzeci sektor (60%). Większość wyjazdów była finansowana ze środków UE (80%) i funduszy 
krajowych (20%). 

Respondenci znaleźli większość informacji na temat organizacji mobilności na uniwersytecie (40%), 
następnie w sieci (20%), w ich firmie (20%) lub od kolegów/koleżanek (20%). Trzy główne rodzaje 
informacji gromadzonych przez młodych ludzi przed rozpoczęciem mobilności dotyczyły: kwestii 
finansowych, kraju projektu i kraju goszczącego. 

Ponad połowa (60%) respondentów poprosiła o wsparcie przy planowaniu mobilności głównie na 
uniwersytecie. Wszyscy respondenci mobilności stwierdzili, że skorzystali na udziale w mobilności, 
zwłaszcza pod względem świadomości kulturowej, języka i rozwoju zawodowego. 
Nikt nie zadeklarował trudności związanych z wyjazdem. 
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Na koniec w badaniu zebrano główne sugestie dotyczące narzędzi i instrumentów, które należy 
wykorzystać w celu promowania wiedzy wśród młodych ludzi na temat praw obywateli UE i 
możliwościach mobilności w UE. Podstawową propozycją jest promocja informacji i świadomości 
poprzez szkołę / uczelnię, na Facebooku i dedykowane strony internetowe (71,43%), centra 
młodzieżowe (57,14%), zaproszenia (42,83%), reklamy telewizyjne, punkty informacyjne i biuletyn 
(28,57%). 
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3. Uwagi do badania 

 

Jak już wskazano we Wstępie, badanie zgromadziło łącznie 326 kwestionariuszy z 10 różnych 
krajów, zarówno w Europie, jak i poza nią. Po analizach krajowych ta sekcja ma na celu ogólną 
analizę wszystkich zebranych ankiet, przedstawiając ogólny obraz rezultatów badań. Większość 
obywateli prowadzących otwarte badania on-line to młodzi ludzie w wieku 18-39 lat. Więcej 
kobiet wypełniło ankietę niż mężczyzn. 
Wśród nich większość stanowią studenci, zwłaszcza ze szkół średnich i pracownicy, zwłaszcza 
pracownicy trzeciego sektora, a znaczny udział stanowią tzw.  NEETS. 

 
 
ZNAJOMOŚĆ PORTALI UE 
 
Jeśli chodzi o znajomość portali unijnych, najpopularniejszym portalem jest portal programu 
Erasmus Plus, inne znane portale to: europejski portal młodzieżowy, portal EURODESK i portal Unii 
Europejskiej. Około 20% ankietowanych respondentów nigdy nie słyszało o żadnym z tych portali. 
Prawie połowa respondentów w wieku od 18 do 39 lat (około 40%) skorzystała przynajmniej raz z 
Portalu Programu Erasmus Plus, a następnie z Europejskiego Portalu Młodzieży, portalu Unii 
Europejskiej i portalu EURODESK. Mimo to połowa respondentów zadeklarowała, że nigdy nie 
korzystała z żadnego z dziewięciu portali wspomnianych w Q.10. Najczęstszym powodem używania 
tych portali jest wyszukiwanie informacji. 
Większość respondentów przeprowadzających badanie deklarowało, że korzystali z Internetu jako 
głównego źródła informacji dotyczących swoich praw w Unii Europejskiej. 

 
 
ŚWIADOMOŚĆ PRAW OBYWATELSKICH WYNIKAJĄCYCH Z CZŁONKOSTWA W UE 
 
Respondenci zgodzili się, że "Obywatelstwo UE nie jest pustym pojęciem, ale konkretnym 
statusem, z którym związana jest określona liczba praw". Jednak około 50% respondentów nie 
wiedziało, że prawa obywateli UE są formalnie uregulowane, tym niemniej są oni świadomi praw 
wynikających z obywatelstwa europejskiego (włączając respondentów w wieku od 18 do 39 lat), 
tzn.: 
 

 Prawa do opieki zdrowotnej w trakcie pobytu na terenie dowolnego kraju UE:  89% jest 
tego świadomych; 

 Prawa do studiowania na terenie dowolnego kraju UE na takich samych warunkach jak 
obywatele tego kraju: 82,61% jest tego świadomych; 

 Prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium innego kraju UE oraz 
zakaz dyskryminacji ze względu na narodowość: 91% jest świadomych; 

 Prawa do dostępu do ubezpieczeń społecznych w przypadku przemieszczania się na 
terytorium UE: 72% jest świadomych; 

 Prawa do tańszych połączeń telefonicznych w tzw. roamingu na terytorium UE: 68% jest 
świadomych; 
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 Prawa do opieki konsularnej w przypadku braku reprezentacji swojego kraju: 65.74% jest 
świadomych. 

 
Mając na uwadze udział w życiu politycznym UE:  
 

 72,58% respondentów zdaje sobie sprawę, że może wpływać na kształtowanie europejskich 
polityk, składając petycję do Parlamentu Europejskiego; 

 71,70% respondentów jest świadomych możliwości bezpośredniego kontaktu z 
instytucjami UE i organami doradczymi oraz że ma prawo do odpowiedzi w dowolnym z 24 
języków urzędowych UE; 

 61,72% nie zna europejskich przepisów dotyczących ochrony konsumentów i rozstrzygania 
sporów konsumenckich; 

 53,39% deklaruje brak wiedzy na temat europejskich ram ochrony danych osobowych; 
 Około 50% respondentów nigdy nie korzystało z żadnego z wyżej wymienionych 

uprawnień. 
 

Najważniejszymi narzędziami sugerowanymi do skuteczniejszej realizacji praw obywatela UE 
podczas pobytu za granicą są: znajomość języków obcych; dedykowane strony internetowe / 
aplikacje / portale; help desk online; mapy online i przewodnik dla użytkowników w celu uzyskania 
informacji; dedykowane wydarzenia; przedstawione zostały szablony, formularze do zgłaszania 
/raportowania oraz skuteczniejszej realizacji swoich praw i szersze upublicznianie informacji. 

 
Doświadczenia z wyjazdów 
 
Dwie trzecie (66,73%) respondentów stwierdziło, że ma doświadczenia w zakresie mobilności, w 
szczególności 76,24% respondentów w wieku od 18 do 39 lat. Doświadczenia mobilności 
większości respondentów trwały do trzech miesięcy (około 40%), i były następujące: 
 

 Mobilność zawodowa (25.59%); 

 Szkolenia i doradztwo zawodowe (40.11%); 

 Wolontariat oraz aktywność społeczno-polityczny (31.03%); 

 Inne: Praktyki za granicą, wyjazdy zagraniczne, wymiany młodzieży w ramach programu 
Erasmus +, wizyty studyjne. 

  
 

Mobilności były promowane przez szkoły (31,67%), organizacje pozarządowe / trzeci sektor 
(29,38%), uniwersytety (19,23%), firmy (około 9%) i prywatne inicjatywy młodzieży (około 7%). 
Większość wyjazdów była finansowana ze środków UE (69,62%) i prywatnych (23%). 
 
Respondenci znaleźli informacje na temat organizacji mobilności głównie w szkole (33,84%) lub na 
uniwersytecie (22,17%), następnie przez Internet (19,41%) lub poprzez znajomych lub rodziców 
(11,85%), czy w miejscu swojej pracy (9,61% ). Główne informacje zbierane przez młodych ludzi 
przed rozpoczęciem mobilności dotyczą takich kwestii, jak: podróż, zakwaterowanie i warunki 
życia; informacje o kraju przyjmującym i jego kulturze; nauka języka używanego w kraju 
goszczącym; obowiązujące przepisy, formalności, ubezpieczenia, kwestie finansowe, prawo i 
sprawy formalne oraz, co nie mniej ważne - informacje turystyczne. 
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Tylko 48,46% respondentów, którzy mieli doświadczenia w obszarze mobilności zadeklarowało, że 
otrzymali wsparcie podczas planowania mobilności. Wsparcie pochodziło głównie od 
organizatorów - organizacji wysyłających / instytucji lub koordynatorów mobilności, kolegów i 
nauczycieli. 
  

Prawie wszyscy z (97,50%) respondentów zadeklarowali, że skorzystali na wyjeździe, zwłaszcza w 
zakresie rozwoju kompetencji - zdobywania nowych umiejętności i wiedzy; nauki języka; 
nawiązywania nowych kontaktów; wzrostu wiedzy o innych kulturach - i ogólnie – poszerzyli swoje 
horyzonty i nabrali większej pewności siebie. 
Tylko 18,51% napotkało na trudności w trakcie mobilności, dotyczące głównie różnic kulturowych, 
problemów z komunikacją w językach obcych, problemów z integracją, lokalną biurokracją i 
nieporozumieniach w miejscu pobytu. 
 
Na koniec w badaniu zebrano główne sugestie dotyczące narzędzi i instrumentów, które należy 
wykorzystać w celu promowania wiedzy młodych ludzi na temat praw obywatelskich UE i 
możliwościach w zakresie mobilności w UE. Podstawową propozycją jest promocja informacji i 
świadomości poprzez informacje dostępne w szkole / uczelni (68,44%), dedykowane strony 
internetowe (69,63%) i dedykowane profile na Facebooku (59,94%), a następnie informacje 
dostępne w ośrodkach młodzieżowych (45,98%), czy też reklamy telewizyjne (40,71%). 
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4. Załączniki: 

Załącznik 1 - Wyniki badań dotyczące Polski 

Załącznik 2 - Wyniki badań dotyczące Włoch 

Załącznik 3 - Wyniki badań dotyczące Węgier  

Załącznik 4 - Wyniki badań dotyczące pozostałych krajów  


