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Lekarstwo na kryzys –  
o oszczędnościowych zamierzeniach rządu  
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Ostatnio w związku z kryzysem pogarsza się sytuacja finansowa  
i budżetowa wielu krajów Unii Europejskiej. 
Czy, Pana(i) zdaniem, w Polsce także konieczne są oszczędności  
i tzw. zaciskanie pasa, jeśli chodzi o wydatki budżetowe, czy też nie 
ma jeszcze potrzeby wprowadzania oszczędności?   

Zdecydowanie powinniśmy 
wprowadzić oszczędności 

Raczej powinniśmy 
wprowadzić oszczędności Raczej nie ma potrzeby 

wprowadzania oszczędności  

Zdecydowanie nie ma potrzeby 
wprowadzania oszczędności 

Trudno powiedzieć 

32% 

43% 

12% 
3% 

10% 

75% 
15% 

XII 2011 
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Premier Donald Tusk przedstawił plan oszczędności budżetowych. Proszę powiedzieć, które 
z poniższych propozycji zmian uważa Pan(i) za słuszne, a które za niesłuszne.  
Odpowiadając proszę posłużyć się 7-punktową skalą, na której „1” oznacza, że dane 
rozwiązanie jest Pana(i) zdaniem słuszne, a „7” – że niesłuszne  

(%) 

Raczej 
słuszne 
(2+3) 

Odpowiedź 
neutralna 
(4)  

Raczej 
niesłuszne 
(5+6) 

Zdecydowanie 
niesłuszne 
(7) 

Trudno 
powiedzieć 

Zdecydowanie 
słuszne 
(1) 

63 9 4 4 9 11 Likwidacja Funduszu Kościelnego i objęcie księży 
powszechnym systemem ubezpieczeń 

50 14 7 6 16 7 
Likwidacja ulgi podatkowej na dziecko dla rodzin 

zarabiających ponad 85 tys. zł rocznie, a jednocześnie 
podwyższenie ulgi na trzecie i kolejne dziecko 

53 11 4 6 21 5 Likwidacja tzw. becikowego dla rodzin, których roczny 
dochód przekracza 85 tys. zł 

48 13 7 6 11 15 Likwidacja ulgi podatkowej dla twórców zarabiających 
rocznie z tytułu tej działalności ponad 85 tys. zł 

37 15 9 9 19 11 
Likwidacja lub ograniczenie przywilejów emerytalnych 

niektórych grup zawodowych m.in. służb mundurowych 
i górników  

39 11 9 8 17 16 Czasowa zmiana zasad waloryzacji rent i emerytur - 
zamiast wzrostu procentowego wzrost o konkretna kwotę 

35 12 7 6 20 20 
Obowiązek prowadzenia rachunkowości w rolnictwie 

oraz zastąpienie w przyszłości podatku rolnego 
podatkiem dochodowym 

XII 2011 
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Premier Donald Tusk przedstawił plan oszczędności budżetowych. Proszę powiedzieć, które 
z poniższych propozycji zmian uważa Pan(i) za słuszne, a które za niesłuszne.  
Odpowiadając proszę posłużyć się 7-punktową skalą, na której „1” oznacza, że dane 
rozwiązanie jest Pana(i) zdaniem słuszne, a „7” – że niesłuszne 

(%) 

XII 2011 

34 10 8 8 26 14 
Wprowadzenie odpłatności za korzystanie ze służby 

zdrowia przez rolników mających gospodarstwa większe 
niż 6 hektarów 

30 12 9 10 17 22 Zwiększenie podatków od kopalin wydobywanych w Polsce: 
miedzi, srebra i - w przyszłości - gazu łupkowego 

24 10 11 12 30 13 Zwiększenie składki rentowej w części płaconej przez 
pracodawców 

16 7 8 11 47 11 Likwidacja ulgi podatkowej na internet 

8 6 4 8 71 3 Podwyższenie wieku, w którym mężczyźni będą mogli 
przechodzić na emeryturę - z 65 do 67 lat  

5 3 3 6 81 2 Podwyższenie wieku, w którym kobiety będą mogły 
przechodzić na emeryturę - z 60 do 67 lat 

Raczej 
słuszne 
(2+3) 

Odpowiedź 
neutralna 
(4)  

Raczej 
niesłuszne 
(5+6) 

Zdecydowanie 
niesłuszne 
(7) 

Trudno 
powiedzieć 

Zdecydowanie 
słuszne 
(1) 
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Jak Pan(i) sądzi, które z propozycji po wprowadzeniu w życie będą najbardziej boleśnie 
odczuwane przez Polaków:   

(Ankietowani mogli wybrać maksymalnie 4 propozycje) 

XII 2011 

80% 

73% 

20% 

20% 

17% 

16% 

16% 

14% 

14% 

13% 

7% 

6% 

3% 

Podwyższenie wieku, w którym kobiety będą mogły przechodzić na emeryturę - z 60 do 67 lat 

Podwyższenie wieku, w którym mężczyźni będą mogli przechodzić na emeryturę  z 65 do 67 lat  

Wprowadzenie odpłatności za korzystanie ze służby zdrowia przez rolników mających 
gospodarstwa większe niż 6 hektarów  

Zwiększenie składki rentowej w części płaconej przez pracodawców 

Obowiązek prowadzenia rachunkowości w rolnictwie oraz zastąpienie w przyszłości podatku 
rolnego podatkiem dochodowym  

Likwidacja lub ograniczenie przywilejów emerytalnych niektórych grup zawodowych m.in. służb 
mundurowych i górników 

Likwidacja ulgi podatkowej na internet 

Likwidacja ulgi podatkowej na dziecko dla rodzin zarabiających ponad 85 tys. zł rocznie, 
a jednocześnie podwyższenie ulgi na trzecie i kolejne dziecko 

Czasowa zmiana zasad waloryzacji rent i emerytur - zamiast wzrostu procentowego wzrost o konkretną 
kwotę 

Likwidacja tzw. becikowego dla rodzin, których roczny dochód przekracza 85 tys. zł 

Zwiększenie podatków od kopalin wydobywanych w Polsce: miedzi, srebra i - w przyszłości - gazu 
łupkowego  

Likwidacja Funduszu Kościelnego i objęcie księży powszechnym systemem ubezpieczeń  

Likwidacja ulgi podatkowej dla twórców zarabiających rocznie z tytułu tej działalności ponad 85 tys. zł 
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Jak Pan(i) sądzi, które z powyższych propozycji po wprowadzeniu w życie będą najbardziej 
boleśnie odczuwane przez przez Pana(ią) osobiście i Pana(i) rodzinę? 

(Ankietowani mogli wybrać maksymalnie 4 propozycje) 

XII 2011 

64% 

56% 

22% 

14% 

12% 

9% 

9% 

7% 

6% 

6% 

4% 

1% 

1% 

15% Żadna 

Podwyższenie wieku, w którym kobiety będą mogły przechodzić na emeryturę - z 60 do 67 lat  

Podwyższenie wieku, w którym mężczyźni będą mogli przechodzić na emeryturę - z 65 do 67 lat  

Likwidacja ulgi podatkowej na internet 

Zwiększenie składki rentowej w części płaconej przez pracodawców 

Czasowa zmiana zasad waloryzacji rent i emerytur - zamiast wzrostu procentowego wzrost o konkretną kwotę 

Likwidacja ulgi podatkowej na dziecko dla rodzin zarabiających ponad 85 tys. zł rocznie, a jednocześnie 
podwyższenie ulgi na trzecie i kolejne dziecko 

Wprowadzenie odpłatności za korzystanie ze służby zdrowia przez rolników mających gospodarstwa 
większe niż 6 hektarów  

Obowiązek prowadzenia rachunkowości w rolnictwie oraz zastąpienie w przyszłości podatku 
rolnego podatkiem dochodowym  

Likwidacja tzw. becikowego dla rodzin, których roczny dochód przekracza 85 tys. zł 

Likwidacja lub ograniczenie przywilejów emerytalnych niektórych grup zawodowych m.in. służb 
mundurowych i górników 

Zwiększenie podatków od kopalin wydobywanych w Polsce: miedzi, srebra i - w przyszłości - gazu 
łupkowego  

Likwidacja Funduszu Kościelnego i objęcie księży powszechnym systemem ubezpieczeń  

Likwidacja ulgi podatkowej dla twórców zarabiających rocznie z tytułu tej działalności ponad 85 tys. zł 
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Czy w Pan(i) odczuciu oszczędności proponowane  
przez premiera Donalda Tuska:  

XII 2011 

są rozłożone sprawiedliwie  

nadmiernie obciążają osoby 
gorzej sytuowane pod 
względem materialnym 

są zbyt restrykcyjne dla osób 
lepiej sytuowanych pod 
względem materialnym 

Trudno powiedzieć 

16% 
59% 

8% 17% 
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Czy, Pana(i) zdaniem, proponowane przez premiera Donalda 
Tuska zmiany są wystarczające, by zrównoważyć budżet  

i obronić Polskę przed kryzysem, czy też są niewystarczające  
i trzeba będzie jeszcze szukać dodatkowych oszczędności?  

4% 

20% 
39% 

14% 

23% 

Zdecydowanie wystarczające 

Trudno powiedzieć 

Raczej wystarczające 

Zdecydowanie niewystarczające 

Raczej niewystarczające 

53% 

24% 

XII 2011 
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Czy, Pana(i) zdaniem, rządowi Donalda Tuska uda się te 
propozycje wprowadzić w życie, czy też nie?  

Trudno powiedzieć 

Rządowi uda się 
wprowadzić w życie 
wszystkie te 
propozycje 

Rządowi uda się 
wprowadzić większość 
tych propozycji 

Rządowi uda się 
wprowadzić tylko 
nieliczne z tych 
propozycji 

Rządowi w ogóle 
nie uda się 
wprowadzić tych 
propozycji w życie 

4% 

28% 

48% 

8% 12% 

XII 2011 
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Czy, Pana(i) zdaniem, nowy rząd Donalda Tuska daje nadzieję 
na ograniczenie w Polsce skutków kryzysu gospodarczego  

czy też nie?  

XII 2011 

Zdecydowanie daje 
nadzieję na ograniczenie 
skutków kryzysu 

Raczej daje nadzieję 
na ograniczenie 
skutków kryzysu 

Raczej nie daje nadziei 
na ograniczenie 
skutków kryzysu 

Zdecydowanie nie daje 
nadziei na ograniczenie 
skutków kryzysu 

Trudno powiedzieć 

6% 

35% 32% 

10% 

17% 
41% 

42% 
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www.cbos.pl 

http://www.cbos.pl/EN/home_en/cbos_en.php
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