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01 Informacje o projekcie – metodologia oraz 

charakterystyka respondentów
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Metodologia

Badanie przeprowadzone przez: KANTAR TNS

Metoda badania: CAWI

Reprezentatywna ogólnopolska próba internautów

• 1000 wywiadów z Polakami w wieku 17+, z czego:

• 779 wywiadów z Polakami, którzy posiadali w swoim gospodarstwie domowym

samochód

Badanie przeprowadzono w okresie 20-27 kwietnia 2018 roku.

W raporcie zostało uwzględnione porównanie dwóch grup:

• Ogółu Polaków (N=1000) – oznaczonych na wykresach kolorem szarym

• Kierowców (N=779) – oznaczonych na wykresach kolorem czerwonym

Ogółem 2018

Kierowcy
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Charakterystyka respondentów

[dane w %]

24

20

21

35

25

20

21

34

17 – 30 lat

31 – 40 lat

41 – 54 lat

Wiek

55 – 70 lat

Mężczyźni

Kobiety

Płeć

48

52

51

49

Ogółem 2018

Kierowcy

Wykształcenie

45

33

22

40

35

25

Podstawowe

Średnie

Wyższe

14

23

31

13

7

7

5

13

22

29

16

8

9

3

do 1 000 zł

Dochód miesięczny netto

od 1 tys. do 2 tys. zł

od 2 do 3 tys. zł

od 3 do 4 tys. zł

od 4 do 5 tys. zł

ponad 5 tys. zł

odmowa / brak dochodu

39

13

19

17

12

43

13

18

17

9

wieś

miasto do 20 tys.

miasto 20-100 tys.

Wielkość miejscowości

miasto 100-500 tys.

miasto powyżej 500 tys.
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02 Podsumowanie, najważniejsze wnioski
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Najważniejsze wnioski 

Informacja o tym, że produkt został wyprodukowany w naszym kraju zachęca do zakupu 87% Polaków.

Kolejne pozycje zajęły wskazania związane z lokalnością, rodzinnością i ekologicznością. Najsłabiej przekonują

zapisy odwołujące się do renomy marki jako znanej, światowej oraz to, że dany produkt jest wyprodukowany w

Unii Europejskiej.

63% z nas uważa, że kupowanie zagranicznych produktów osłabia pozycję Polski. Dwie trzecie badanych

stwierdziło także, że na rynku można znaleźć polskie odpowiedniki większości zagranicznych produktów. Sześciu

na dziesięciu Polaków jest zdania, że jesteśmy krajem samowystarczalnym.

87%

63%

Polacy zapytani o powinności firmy będącej Czempionem Narodowym wskazywali, że przede wszystkim ma

wspierać promocję Polski za granicą (75%), zdobywać zagraniczne rynki oraz budować dobrobyt ekonomiczny

Polski. Warto zwrócić uwagę, że kierowcy w większym stopniu niż ogół Polaków kładli nacisk na zdobywanie

rynków zagranicznych przez taką firmę.

75%
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03 Wyniki szczegółowe
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Motywatory zakupu

[dane w %]

Informacja o tym, że produkt został wyprodukowany w naszym kraju zachęca do zakupu 87% Polaków. 

Kolejne pozycje zajęły wskazania związane z lokalnością, rodzinnością i ekologicznością. Najsłabiej przekonują 

zapisy odwołujące się do renomy marki jako znanej, światowej oraz to, że dany produkt jest wyprodukowany w 

Unii Europejskiej. 

Wyprodukowano 

w Polsce

Wyprodukowano 

w lokalnym przedsiębiorstwie

Wyprodukowano 

tylko z ekologicznych składników

Wyprodukowano 

w firmie rodzinnej

Wyprodukowano przez 

znaną, światową markę

Wyprodukowano w 

Unii Europejskiej

87

75

74

73

62

60

87

75

74

73

61

58

Ogółem 2018

Kierowcy 2018

1. Poniżej znajduje się lista zapisów, które mogą pojawić się na produkcie. Oceń na ile każdy z nich zachęciłby Cię do zakupu produktu

top2 = zdecydowanie i raczej tak
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67

68

63

64

59

58

33

32

37

36

41

42

Motywatory zakupowe

[dane w %]

Na rynku można znaleźć polskie 

odpowiedniki większości zagranicznych 

produktów 

Na rynku nie można znaleźć polskich 

odpowiedników wielu zagranicznych 

produktów

Kupowanie zagranicznych produktów 

osłabia pozycję Polski

Kupowanie zagranicznych 

produktów wzmacnia pozycję Polski 

Polska to kraj samowystarczalny, 

możemy wyprodukować większość 

ważnych produktów

Polska to kraj o ograniczonych 

możliwościach produkcyjnych

Ogółem 2018

Kierowcy

Ogółem 2018

Kierowcy

63% z nas uważa, że kupowanie zagranicznych produktów osłabia pozycję Polski. Dwie trzecie badanych 

stwierdziło także, że na rynku można znaleźć polskie odpowiedniki większości zagranicznych produktów. Sześciu na 

dziesięciu Polaków jest zdania, że jesteśmy krajem samowystarczalnym. 

2. Wśród każdej z par stwierdzeń wskaż to, z którym się bardziej zgadzasz:

zdecydowanie / raczej zgadzam się ze stwierdzeniem z lewej strony

zdecydowanie / raczej zgadzam się ze stwierdzeniem z prawej strony
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Polskie produkty 

spożywcze są zdrowsze

Zagraniczne produkty spożywcze są 

zdrowsze

Mając do wyboru polski i zagraniczny 

produkt spożywczy w tej samej cenie 

wybieram produkt polski

Mając do wyboru polski i zagraniczny 

produkt spożywczy w tej samej cenie 

wybieram produkt zagraniczny

Polskie produkty spożywcze są lepszej 

jakości

Zagraniczne produkty spożywcze są 

lepszej jakości

Polskie produkty spożywcze są bardziej 

ekologiczne
Zagraniczne produkty spożywcze są tańsze 

Polskie produkty spożywcze są tańsze 
Zagraniczne produkty spożywcze są 

tańsze 

81

83

80

81

79

80

75

77

74

74

19

17

20

19

21

20

25

23

26

26

Produkty Spożywcze w opinii Polaków

[dane w %]

Polskie produkty spożywcze wciąż cieszą się doprą opinią. Ośmiu na dziesięciu Polaków mając do wyboru 

produkt w tej samej cenie wybrałoby rodzimy produkt. Kierowcy mają nieco lepsze zdanie o polskich 

produktach spożywczych niż ogół badanych Polaków i są także nieco bardziej skłonni po nie sięgać. 

Ogółem 2018

Kierowcy

Ogółem 2018

Kierowcy



11

Czempion Narodowy 

[dane w %]

Polacy zapytani o powinności firmy będącej Czempionem Narodowym wskazywali, że przede wszystkim ma

wspierać promocję Polski za granicą (75%), zdobywać zagraniczne rynki oraz budować dobrobyt ekonomiczny

Polski. Warto zwrócić uwagę, że kierowcy w większym stopniu niż ogół Polaków kładli nacisk na zdobywanie

rynków zagranicznych przez taką firmę.

wspierać akcje promocji Polski

za granicą

zdobywać rynki zagraniczne

budować dobrobyt ekonomiczny 

ludności Polski

dbać o bezpieczeństwo 

energetyczne Polski

wspierać mniejsze firmy 

w ich rozwoju

75

73

72

64

63

76

77

75

66

65

Ogółem 2018

Kierowcy 2018
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