
 

 

 
 
Polityka dotycząca liczby 
mieszkańców na wyspie Jersey 

1. O polityce dotyczącej liczby mieszkańców  

  
Dziękujemy za udział w niniejszej konsultacji. 
 
Od wielu lat na wyspie toczy się dyskusja na temat liczby jej mieszkańców, a kolejne 
rządy przedstawiały plany utrzymania tej liczby na pewnym poziomie. Pomimo tych 
planów w ostatnich latach liczba mieszkańców wyspy stale rosła.   
 
Obecny rząd postanowił opracować politykę dotyczącą populacji, w której uwzględni się 
najlepszy sposób zapewnienia równowagi między ogólnymi potrzebami gospodarki, 
środowiska i otoczenia Jersey.  W ramach tej polityki konieczne będą również plany 
dotyczące starszych mieszkańców wyspy.  
 
Aby pomóc sobie w przygotowaniu takiej polityki, chcemy prosić Cię o opinię na temat 
liczby mieszkańców na Jersey. 
 
Na początek chcielibyśmy uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:  

W jaki sposób powinniśmy zapewnić równowagę pomiędzy wymogami w zakresie środowiska, 
gospodarki i społeczności? 

Jakie działania powinien podjąć rząd? 

Jakie działania jesteś gotów/gotowa podjąć, by utrzymać liczbę mieszkańców na określonym 
poziomie? 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że w tym zakresie opinie potrafią być stanowcze, że nie ma 
jednego sposobu eliminacji wyzwań dotyczących populacji i że nie ma tutaj łatwych 
rozwiązań, jednak Twoje opinie są ważne. 
  
 



 

 

2. Zasady zachowania poufności informacji  
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane nikomu spoza zespołu opracowującego 
politykę dotyczącą wielkości populacji na wyspie ani nie zostaną opublikowane w 
Internecie w ramach konsultacji, ale możemy wykorzystać je do powiadomienia 
uczestników o postępach i/lub dalszych konsultacjach związanych z opracowaniem 
wspomnianej polityki. Na podstawie obowiązującej na Jersey ustawy o ochronie danych 
osobowych masz prawo żądać od nas zaniechania kontaktu z Tobą (lub wycofać swoją 
zgodę na dalsze przetwarzanie informacji). Oznacza to jednak, że nie będziemy w stanie 
przekazywać Ci na bieżąco informacji na różnych etapach projektu. Jeśli chcesz 
skorzystać z tego prawa, prześlij nam wiadomość e-mail na adres population@gov.je 
 
Możemy zacytować lub opublikować odpowiedzi na pytania w ramach konsultacji, w tym 
informacje przesyłane do Scrutiny Office (urzędu rewizyjnego), zacytowane w 
opublikowanym raporcie, podane w mediach, opublikowane na naszej stronie 
internetowej www.gov.je, wyszczególnione w podsumowaniu konsultacji itd., ale nie 
opublikujemy imion, nazwisk i adresów uczestników ankiety bez ich zgody. Odpowiedzi 
poufne nadal będą uwzględnione w podsumowaniu otrzymanych informacji 
statystycznych i wyrażonych poglądów. Na podstawie ustawy o wolności informacji 
(Jersey) z 2011 r. informacje otrzymane w ramach tych konsultacji mogą zostać 
ujawnione, jeśli tego wymaga wniosek złożony w ramach wolności informacji, ale nie 
mogą zostać ujawnione żadne dane osobowe. 
 
Powiadomienie o prywatności w ramach konsultacji na temat liczby mieszkańców 
 

Czy udzielasz zgody na cytowanie Twoich komentarzy? * 
 

   Tak, z imieniem i nazwiskiem 

   Tak, anonimowo 

   Nie 

 
Imię, nazwisko, adres e-mail i organizacja – dane, które mają być powiązane z komentarzami 
zależnie od przypadku:   

  
 

 

 

 
 
 

 

mailto:population@gov.je?subject=Żądanie%20zaprzestania%20kontaktu
http://www.gov.je/
https://www.gov.je/SiteCollectionDocuments/Government%20and%20administration/PP%20SPPP%20Population%20Policy%20Consultation%20Privacy%20Notice.pdf


 

 

3. O Tobie  
  

Czy urodziłeś(-aś) się na Jersey? * 
 

   Tak 

   Nie 

  

Jaka jest Twoja narodowość?  
 

   Jersey 

   Brytyjska 

   Irlandzka 

   Portugalska 

   Z Madery 

   Polska 

   Rumuńska 

   Francuska 

   
Inna (jaka?) 

  
 

  

Ile masz lat?  
 

   Mniej niż 18 

   18–24 

   25–34 

   35–44 

   45–54 

   55–64 

   65–74 

   75 i więcej 

  

Podaj płeć:  
 

   Kobieta 

   Mężczyzna 

   Inna 

   Nie chcę podawać 



 

 

  

Które z poniższych określeń opisuje Twój status mieszkaniowy i zawodowy na Jersey?  
 

   Pozwolenie (lokalna kwalifikacja) 

   Pozwolenie na pracę (ponad 5 lat) 

   Licencja („pracownik niezbędny”) 

   Rejestracja (poniżej 5 lat) 

   Nie wiem 

  

Które określenie najlepiej opisuje Twoje zakwaterowanie na Jersey?  
 

   Zakwaterowanie zajmowane przez właściciela 

   Zakwaterowanie kwalifikowane 

   Zakwaterowanie niekwalifikowane 

   
Inne (jakie?) 

  
 



 

 

4. Nie urodziłem(-am) się na Jersey  
  

Mieszkam na Jersey, ponieważ...  
 

   Przybyłem(-am) tu jako dziecko z rodziną 

   Przyjechałem(-am) tu ze względu na pracę 

   Przeprowadziłem(-am) się tutaj z moim/moją partnerem(-ką) lub by być z rodziną 

   Kiedyś tu mieszkałem(-am) i chciałem(-am) tu wrócić 

   
Inne (jakie?) 

  
 

  

Które określenie najlepiej opisuje Twoją sytuację?  
 

   Jestem osiedlony(-a) i Jersey to moje stałe miejsce zamieszkania 

   Obecnie przebywam na Jersey, ale planuję powrócić do miejsca, które uważam za dom 

   Obecnie przebywam na Jersey, ale planuję się przenieść w inne miejsce 

   Nie mam żadnych planów opuszczenia Jersey, ale raczej nie będę mieszkać tu zawsze 

   
Inne (jakie?) 

  
 



 

 

5. Urodziłem(-am) się na Jersey  
  

Zaznacz wszystkie powody, dla których mieszkałeś(-aś) poza Jersey przez co najmniej 12 
miesięcy  
 

   Nigdy nie mieszkałem(-am) poza Jersey więcej niż jeden rok 

   Studia na uniwersytecie 

   Praca 

   Podróż 

   
Inne (jakie?) 

  
 

  

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje Twoją sytuację?  
 

   Uważam Jersey za moje stałe miejsce zamieszkania i nie mam planów opuszczenia wyspy 

   Obecnie przebywam na Jersey, ale mam plany wyprowadzenia się z wyspy 

   Na razie przebywam na Jersey, ale raczej nie będę tu zawsze mieszkać 

   
Inne (jakie?) 

  
 



 

 

6. Wyjeżdżasz z Jersey?  
  

Jeśli planujesz wyjechać z Jersey w ciągu kolejnych 5 lat, jaki głównie przyświeca Ci 
powód?  
 

   Wygasa mi umowa 

   Gdzie indziej mam lepsze perspektywy pracy 

   Moje relacje ze znajomymi i rodziną 

   Gdzie indziej jest więcej atrakcji kulturalnych i społecznych 

   Wysoki koszt życia na Jersey 

   Wysoki koszt zakwaterowania na Jersey 

   Nie mam planów opuszczenia Jersey 

   
Inne (jakie?) 

  
 



 

 

7. Zadowolenie z życia na Jersey  
  

Do jakiego stopnia jesteś zadowolony(-a) z życia na Jersey?  
 

   Bardzo niezadowolony(-a) 

   Niezadowolony(-a) 

   Nie wiem 

   Zadowolony(-a) 

   Bardzo zadowolony(-a) 

  

Jak się czujesz, będąc częścią społeczności Jersey?  
 

   Bardzo pozytywnie 

   Pozytywnie 

   Nie wiem 

   Negatywnie 

   Bardzo negatywnie 



 

 

8. Konsekwencje zmian populacji  
 W jakim stopniu zgadzasz / nie zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami:  
 

 Zdecydowanie 
zgadzam się 

Zgadzam się Nie wiem 
Nie zgadzam 

się 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 
Lokalnym rodzinom 
ciężko jest znaleźć 
dom do kupienia 

               

Na Jersey jest za 
dużo ludzi – wyspa 
jest już przeludniona 

               

Ludzie spoza Jersey 
wnoszą nowe pomysły 
i innowacje 

               

Na drogach jest zbyt 
duży ruch                

Rząd powinien 
ustanowić docelową 
liczbę mieszkańców 
Jersey 

               

Musimy importować 
wykwalifikowanych 
pracowników, jeśli 
wyspa ma nadal 
otwierać się na biznes 

               

Firmy potrzebują 
pracowników, by 
poszerzać działalność, 
utrzymywać 
gospodarkę i 
pomagać finansowo w 
utrzymywaniu usług 
publicznych 

               

Wyspa Jersey 
otwarcie przyjmuje 
migrantów od wieluset 
lat i są oni częścią jej 
lokalnej kultury 

               

Szkodzimy 
środowisku                

Liczba mieszkańców 
nie ma znaczenia, 
ważna jest jakość 
życia tutejszych 
mieszkańców 

               

Populacja na wyspie 
starzeje się, więc 
będziemy 
potrzebować 
pracowników spoza 
Jersey, którzy pomogą 
w finansowaniu 
emerytur i służby 
zdrowia 

               

  
 



 

 

 
 

Czy Twoim zdaniem liczba mieszkańców na Jersey obecnie jest  
 

   Zbyt niska 

   W sam raz 

   Zbyt wysoka 

   Nie wiem 

 
Dlaczego tak uważasz?   

  
 

 

 

 

 

 
  



 

 

9. Co może zrobić rząd?  
  

Poniżej znajduje się seria opcji, które mogą zostać uwzględnione w trakcie 
opracowywania nowej polityki dotyczącej liczby mieszkańców. Z każdą z nich wiążą się 
zalety i koszty gospodarcze, polityczne i dotyczące szerszej społeczności. Wybierz min. 
TRZY, a maks. PIĘĆ opcji, które Twoim zdaniem powinny stać się priorytetowe dla rządu 
podczas przygotowania polityki dotyczącej liczby mieszkańców. „Jako mieszkańcy wyspy 
powinniśmy...”  
 

   
...inwestować w uczenie się przez całe życie, aby lokalni pracownicy mogli zmieniać 
kwalifikacje pozwalające im na zmianę pracy i opanowanie nowych technologii, co 
ograniczy potrzebę sprowadzania większej liczby migrantów 

   
...podwyższyć wiek emerytalny oraz zachęcić starsze osoby do pozostania w pracy dłużej, 
by ograniczyć potrzebę sprowadzania większej liczby migrantów 

   
...ulepszać wyniki edukacyjne dla wszystkich dzieci, aby miejscowi młodzi ludzie byli dobrze 
przygotowani do pracy na rzecz lokalnej gospodarki oraz by ograniczyć potrzebę 
sprowadzania większej liczby migrantów 

   
...zwiększyć dostępność nowych domów, aby wszyscy obywatele na Jersey mieli 
zapewnione odpowiednie zakwaterowanie 

   
...wspierać lokalne firmy, które podejmują działania mające ograniczyć potrzebę 
sprowadzania na wyspę migrantów poprzez stosowanie nowych technologii (sztucznej 
inteligencji, robotyki itd.) w celu zwiększenia swojej produktywności 

   ...zapewnić migrantom więcej wsparcia, by zintegrowali się z lokalną społecznością 

   ...zachęcać lokalnych studentów do powrotu na wyspę po ukończeniu studiów wyższych 

   
...skoncentrować naszą gospodarkę na sektorach zapewniających wyższą wartość w celu 
ograniczenia całkowitej liczby pracowników niezbędnych do utrzymania gospodarki i usług 
publicznych 

   
...żyć ze środków adekwatnych do naszych możliwości, znacząco ograniczyć migrację i 
przejść na model gospodarki nieoparty o ciągły wzrost 

   
...podwyższyć podatki, by ograniczyć potrzebę sprowadzania większej liczby migrantów, 
którzy pomagaliby w ponoszeniu zwiększających się kosztów służby zdrowia i emerytur 
wynikających ze starzenia się lokalnej populacji 

 
Komentarze:   

  
 

 

 

 

 
  



 

 

10. Co jesteś gotów/gotowa zrobić?  
  

Poniżej znajdują się działania, jakie mogą podjąć mieszkańcy wyspy, by ograniczyć liczbę 
pracowników migrujących niezbędnych w przyszłości. Wskaż, czy zgadzasz się czy nie 
zgadzasz się na podjęcie takich działań.  
 

 Zdecydowanie 
zgadzam się 

Zgadzam się Nie wiem 
Nie zgadzam 

się 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 
Płacił(a)bym wyższe 
podatki lub opłaty 
użytkownika 

               

Pracował(a)bym po 
osiągnięciu wieku 
emerytalnego 

               

Zaakceptował(a)bym 
obniżenie jakości lub 
zakresu usług 
publicznych, z których 
korzystam 

               

Niczego bym nie 
zrobił(a) – uważam, że 
powinniśmy zachęcać 
pracowników do 
przyjazdu na Jersey 

               

Zaakceptował(a)bym 
mniej opcji wyboru 
i/lub wyższe koszty w 
sklepach i lokalnych 
firmach 

               

 
Komentarze:   

  
 

 

 

 

 
  



 

 

11. Pomiar sukcesu  
  

W jaki sposób Twoim zdaniem przyszłe rządy powinny mierzyć sukces polityki dotyczącej 
liczby mieszkańców?  
 

  
 

 

 

 
 
 

 
  

Jaka jest Twoja wizja dla Jersey, jeśli chodzi o Ciebie, dzieci i młodzież dorastającą 
obecnie na wyspie za 50 lat?  
 

  
 

 

 

 

 
  
  

Dziękujemy za opinię. Podaj kolejne opinie na temat liczby mieszkańców lub działań, które 
miałby podejmować rząd Jersey.  
 

  
 
 

 

 

 

 
 


