
Badanie zostało zrealizowane przez SW Research na zlecenie OptimalEnergy.pl. Zostało przeprowadzone 

w dniach 31 marca – 3 kwietnia 2014 roku, metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów 

kwestionariuszowych (CAWI) na próbie 500 mieszkańców Polski powyżej 25 roku życia. Badanie jest 

reprezentatywne dla grupy Polaków w wieku 25-68 lat. Dopuszczalny błąd statystyczny nie przekracza 

4,5%. 

patroni badania: 

inicjator badania patroni medialni patron merytoryczny 

Wykresy powstały z użyciem narzędzia infogr.am 

Rynek gazu.  

Liberalizacja sektora i bezpieczeństwo energetyczne Polski. 

Wiedza o możliwości zmiany sprzedawcy gazu 

Jak Ci się wydaje, czy w Polsce można zmienić sprzedawcę gazu?  

 

Połowa 
nie wie o możliwości zmiany 
sprzedawcy gazu 

16% planuje skorzystać z tej możliwości 

Wpływ uwolnienia cen gazu na ich wysokość 

Czy Twoim zdaniem planowane uwolnienie cen gazu tj. dopuszczenie 

konkurencji na zasadach wolnorynkowych spowoduje:  

 

ponad 1/3 
Polaków uważa, że uwolnienie cen 
gazu obniży jego cenę 

28% uważa, że ceny wzrosną 

45% 32% > 
mężczyźni są bardziej świadomi pozytywnych 

zmian wynikających z uwolnienia rynku 

Wpływ uwolnienia cen gazu na różne aspekty użytkowania 

% 62 

Uwolnienie cen gazu wpłynie pozytywnie na 
dywersyfikację dostaw gazu do Polski. 

% 55 
Uwolnienie cen gazu wpłynie na jego jakość. 

% 37 

Uwolnienie cen gazu może spowodować przerwy 
w jego dostawie. 

34 

Uwolnienie cen gazu może sprawić, że korzystanie z 
niego stanie się bardziej niebezpieczne. 

% 

Czy Polska powinna być samowystarczalna energetycznie 

Czy Twoim zdaniem Polska powinna być samowystarczalna 

energetycznie biorąc pod uwagę posiadane rezerwy źródeł energii?  

 

81 % 
z nas uważa, że Polska powinna być 
samowystarczalna energetycznie 

74% mieszkańców wschodniej Polski uważa, że 

bezpieczeństwo kraju związane z dostarczaniem gazu 
jest zagrożone.  To o 25% więcej niż na zachodzie. 

Zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego 

Czy uważasz, że zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski leży 

w gestii:  

 

72 % 
z nas uważa, że zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego leży 
w gestii instytucji rządowych 

Wpływ sytuacji gospodarczej na dostawy gazu 

Czy uważasz, że obecna sytuacja geopolityczna będzie miała wpływ na 

dostawy gazu do Twojego domu?  

 

63 % 
z nas obawia się, że sytuacja 
geopolityczna może mieć wpływ na 
dostawy gazu 

Wpływ sytuacji geopolitycznej na ceny gazu 

Czy uważasz, że obecna sytuacja geopolityczna będzie miała wpływ 

na ceny gazu dostarczanego  do Twojego domu w najbliższych 

miesiącach.  

 

Połowa 
z nas uważa, że w ciągu najbliższych 
miesięcy wzrosną ceny gazu 

57% mieszkańców wschodniej Polski  

37% mieszkańców zachodniej 

Gotowość do większych opłat za krajowy gaz 

Czy byłbyś/aś w stanie płacić więcej za dostawę gazu do domu jeśli 

miał(a)byś pewność, że pochodzi z krajowego źródła? 

 

Co drugi 
z nas nie jest energetycznym patriotą 

21% z nas zapłaciłoby najwyżej 20% więcej.  

28% 17% > 
Więcej kobiet zdecydowanie nie chce 

płacić więcej za gaz 


