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Rynek gazu.  

Liberalizacja sektora i bezpieczeństwo energetyczne Polski. 



Szanowni Państwo, 
 
zmiany związane z liberalizacją rynku gazu zainspirowały nas do zbadania 
poglądów Polaków na temat złagodzenia przepisów w sektorze 
energetycznym.  Podstawowe pytanie, jakie zadaliśmy respondentom, 
dotyczyło wpływu dopuszczenia konkurencji na zasadach wolnorynkowych 
na ceny gazu. Celem badania było także sprawdzenie stosunku 
ankietowanych do bezpieczeństwa energetycznego kraju. Spytaliśmy 
Polaków czy ich zdaniem Polska powinna być samowystarczalna 
energetycznie, kto powinien zapewnić takie bezpieczeństwo oraz jak  
sytuacja geopolityczna wpłynie na ceny gazu. Odpowiedzi na te oraz inne 
pytania zostały zmieszczone w niniejszym raporcie. 
 
Zapraszam do lektury 
 
Łukasz Czekała 
Project Manager  
OptimalEnergy.pl 

 
 
 

Wstęp 



wyniki badań 



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 geopolitycznej 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 



podsumowanie 



Polacy obawiają się przerwania dostaw. Liczą na aktywność rządu. 

 
Podstawowy problem to fakt, że temat nie funkcjonuje w świadomości obywateli. Jedynie 

16% z nich chce skorzystać z możliwości zmiany sprzedawcy gazu, a jedynie połowa 

w ogóle jest jej świadoma. Tymczasem 1/3 badanych uważa, że uwolnienie cen surowca 

obniży je. Wzrost jego ceny zakłada 28% ankietowanych. 

 

Mimo to z badania wynika, że Polacy są generalnie optymistycznie nastawieni do 

liberalizacji. Uważają w większości, że wpłynie ona pozytywnie na dywersyfikację i jakość 

dostaw. Mniejszość przekonuje, że proces będzie miał także złe strony – może zagrozić 

pewności dostaw przez co korzystanie z gazu stanie się mniej bezpieczne. Te różnice 

w postrzeganiu zmian na rynku mogą wynikać właśnie z braku świadomości, że liberalizacja 

– po pierwsze – następuje, oraz – po drugie – faktu, iż jej konsekwencje będą różnorodne. 

 

Cieszy fakt, że aż 81% ankietowanych obstaje za samowystarczalnością energetyczną 

Polski. Łatwiej powiedzieć, niż zrobić, ale ambitne podejście Polaków do sektora 

energetycznego daje nadzieję na pozytywne zmiany. Jednocześnie nie dziwi przekonanie, 

że bezpieczeństwo dostaw gazu do Polski jest obecnie zagrożone (74% badanych). 

W obliczu kryzysu ukraińskiego te obawy są w pełni zrozumiałe. 63% próby przekonuje, że 

sytuacja geopolityczna będzie miała wpływ na dostawy.  

 

 

Wojciech Jakóbik 
Redaktor Naczelny 

Biznes Alert 

 

podsumowanie 



Patriotyzm kończy się tam, gdzie zaczynają się pieniądze 

 

Polacy nie są energetycznymi patriotami, a głównym kryterium wyboru dostawcy 

gazu nie jest  pochodzenie surowca, a jego cena – tak wynika z przeprowadzonego 

badania. Mimo wszystko nie powinno to być zaskakujące, bo dla wielu osób koszty 

gazu, szczególnie gdy służy on do ogrzewania domu, są tak wysokie, że na 

pierwszy plan wysuwa się interes finansowy. Kolejnym niepokojącym wnioskiem 

jest fakt, że połowa badanych nie wie o możliwości zmiany sprzedawcy gazu. 

Badanie pokazało też, że aż 81% Polaków uważa, że Polska powinna być 

samowystarczalna energetycznie. Jednocześnie istnieją rozbieżności dotyczące 

tego, kto powinien zapewnić takie bezpieczeństwo, choć większość badanych 

(72%) za instytucje odpowiedzialne uznaje jednostki rządowe. 

 

Przeprowadzone badanie dostarczyło rzetelnych danych dotyczących wiedzy 

Polaków na temat liberalizacji rynku gazu i bezpieczeństwa energetycznego Polski. 

Otrzymane wyniki pokazały, że choć społeczeństwo jest w pewnym sensie 

zaznajomione z tematem, to wciąż producenci, sprzedawcy oraz  instytucje 

branżowe mają wiele do zrobienia w zakresie informowania Polaków. 

 

 

Łukasz Czekała 
Project Manager  

Optimal Energy 

 

podsumowanie 



metodologia 



 
 
Badanie zrealizowaliśmy w dniach 31 marca – 3 kwietnia 2014 roku, metodą 

internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) 

na próbie 500 mieszkańców Polski w wieku powyżej 25 roku życia. Badanie 

jest reprezentatywne dla grupy Polaków w wieku 25-68 lat. Dopuszczalny 

błąd statystyczny nie przekracza 4,5%. 

Kwestionariusz wywiadu składał się z 18 pytań badawczych i został 

opracowany przy konsultacji z OptimalEnergy.pl. Za losowy dobór 

respondentów odpowiadał nasz internetowy panel badawczy. 

Wybór tej metody badawczej dał nam możliwość dotarcia do bardzo 

zróżnicowanej grupy respondentów, co pozytywnie przełożyło się na jakość 

otrzymanych wyników. 

Piotr Zimolzak 
Chief Analysis Officer 
SW Research 

 

metodologia 



struktura demograficzna grupy 



g 

OptimalEnergy.pl udostępnia bezpłatne narzędzie pomagające Użytkownikowi chcącemu zmienić sprzedawcę 

energii wybrać najbardziej atrakcyjną dla niego  ofertę. Spółka Optimal Energy jest wspierana przez SpeedUp 

Venture Capital Group oraz belgijską firmę CORETEC Engineering zajmującą się doradztwem energetycznym, 

handlem energią elektryczną oraz sprzedażą gazu. Podstawową cechą, która wyróżnia OptimalEnergy.pl jest 

pełna niezależność i obiektywizm. Kalkulacje portalu są przeprowadzane w sposób całkowicie automatyczny 

i pozwalają wybrać najkorzystniejszą ofertę. 

SW Research jest firmą badawczą, liderem i prekursorem społecznościowych badań przez Internet. Firma 

oferuje profesjonalne rozwiązania badawcze, usługi analityczne i doradcze. Realizuje zarówno badania 

jakościowe jak i ilościowe przez Internet. W swojej działalności łączy wiedzę z zakresu nauk społecznych 

i ścisłych, oraz kompetencje w obszarze technologii informatycznych. Panel internetowy SW Research jest 

jednym z największych i najszybciej rozwijających się paneli konsumenckich w Polsce. 

Zaangażowani w powstanie raportu 

CIRE.pl jest pierwszym polskim portalem rynku energii. Wejście w życie zapisów ustawy Prawo Energetyczne, 

umożliwiające powstanie krajowego rynku energii, spowodowało zapotrzebowanie na informacje związane 

z możliwościami oraz warunkami handlu energią elektryczną, cieplną i gazem. Odpowiedzią na to 

zapotrzebowanie było utworzenie wertykalnego portalu CIRE, którego misja określona została jako 

"gromadzenie i udostępnianie obiektywnych oraz wyczerpujących informacji i wiedzy dotyczących krajowego 

i zagranicznych rynków energii|". 

infogr.am – wszystkie  wykresy wykorzystane w raporcie powstały przy użyciu narzędzia infogr.am. 

Portal Biznes Alert, kierowany przez Wojciecha Jakóbika, jest źródłem ważnych komentarzy w kluczowych 

kwestiach, dotyczących energetyki i infrastruktury. Codziennie na stronę trafią aktualne opinie, komentarze i 

wywiady z prezesami polskich firm, ekspertami, naukowcami i decydentami. BiznesAlert tworzą doświadczeni 

dziennikarze ekonomiczni. Wydawcą portalu jest Instytut Jagielloński.  

 



Łukasz Czekała 
Optimal Energy 
+48 728 358 937 
lukasz.czekala@optimalenergy.pl 

Michał Majewski 
inACT Public Relations 
+48 880 449 413 
michal.majewski@inact.pl 

więcej informacji udzielają: 


