
KAŻDY ELEMENT MA ZNACZENIE!
Wyniki badań na temat Polskiej Wódki. Badania przeprowadzone w listopadzie 2016 

przez SW Research na zlecenie Stowarzyszenia Polska Wódka, patrona powstającego 
Muzeum Polskiej Wódki z okazji 13 stycznia – czwartej rocznicy obowiązywania 

ustawowej definicji Polskiej Wódki.

Na świecie jest wiele nacji, które utożsamiane są z produkowanym w danym kraju alkoholem. Nullum vinum nisi hungaricum, 
co w łacinie znaczyło, że nie masz wina nad węgrzyna, do tej pory jest jednym z najstarszych haseł „reklamowych”, z dumą 
odwołujących się do narodowej tradycji produkcji takiego, a nie innego rodzaju alkoholu. Polacy, tak jak Węgrzy czy Szkoci, mają 
swój narodowy trunek, czyli Polską Wódkę. 600 lat tradycji wytwarzania jej na naszych ziemiach skutkuje jakością uznaną na 
świecie, dając jej stałą i mocną pozycję w eksporcie z Polski. 

„Wódka była naszą polską narodową dumą”, zauważył Janusz Głowacki, sięgając w jednym z wywiadów do czasów Polski  
Ludowej. Niezależnie od ustroju polska wódka była i jest częścią polskiej historii, tradycji i kultury. Dowodem na to, że uznawana  
jest na świecie za produkt unikalny, synonim alkoholu najwyższej próby, jest fakt, że po pierogach i pączkach w najlepsze  
„zadamawia się” w amerykańskim angielskim. 

Andrzej Sadowski, 
założyciel i prezydent Centrum im. Adama Smitha



Raport Badawczy SW Research dla Stowarzyszenia Polska Wódka, listopad 2016, N 1006 (Polacy powyżej 18 roku życia)

Definicja Polskiej Wódki
Każdy element ma znaczenie!

Czy według Pana/Pani  
istnieje definicja  
Polskiej Wódki? 

...

11,4%

zdecydowanie tak

32,2%

raczej tak

41,6%

nie wiem / trudno powiedzieć

12,9%

raczej nie

2%

zdecydowanie nie

Proszę wskazać, która z podanych definicji, według 
Pana(i) odpowiada definicji Polskiej Wódki. ...

Polska Wódka 
produkowana jest z żyta, 

pszenicy, jęczmienia, 
owsa, pszenżyta  
lub ziemniaków.

Terminem Polska Wód-
ka można określać 

każdą wódkę wypro-
dukowaną w Polsce.

17%

Surowce, z których 
produkowana 

jest Polska 
Wódka muszą być 

uprawiane w Polsce.

Polską Wódką można 
określać każdą wódkę 
wyprodukowaną przez 

polską firmę.

30,7%

11,1%

Zawartość 
alkoholu 

w Polskiej Wódce 
nie może być 

niższa niż 40%.

Polska Wódka może być 
produkowana z każdego 

surowca pochodzenia 
rolniczego, np. kukurydzy, 

melasy, winogron.

29,7%

10,5%

Wszystkie etapy 
produkcji Polskiej Wódki, 

poza butelkowaniem, 
muszą odbywać się na 

terytorium Polski.

Żadna  
z powyższych

29%

1,6%

50,7%

Definicja Polskiej Wódki
określa, że może być  
ona wytworzona jedynie  
z tradycyjnych polskich zbóż 
(żyto, jęczmień, owies, pszenica, 
pszenżyto) lub ziemniaków,  
a wszystkie etapy produkcji, 
poza butelkowaniem, muszą
odbywa się na terenie Polski.

43,6% respondentów ma świadomośc, że Polska Wódka ma swoją definicję.
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Definicja Polskiej Wódki

Proszę wskazać, zgodnie z definicją,  
z jakich surowców produkowana  
jest Polska Wódka? 

...

żyto

58,9%

56,2%

32,6%

ziemniak

pszenica

17,6%

0,1%

6,1% 0,3% 13,1%

14,5%

14,2% 10,7% 9,8%

25,9% 25,2%

trawa żubrowa jęczmień pszenżyto

inne, jakie?

wszystkie 
z powyższych

żadne 
z powyższych

nie wiem / trudno 
powiedzieć

owies

buraki cukrowe ryż kukurydza

13 stycznia 2013  r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która precyzyjnie 
określa jaki alkohol może nosić miano Polskiej Wódki. Znaczącą rolę w jej 
powstaniu miało Stowarzyszenie Polska Wódka, które powołaliśmy, by 
chronić tradycję oraz wartości związane z polskim przemysłem spirytusowym, 
który ma bogatą historię. Celem naszych działań jest wspieranie wizerunku 
naszego narodowego trunku, jako części kultury, a więc naszego narodowego 
dziedzictwa. Podejmowane przez nas różnego rodzaju działania służą przede 
wszystkim szerzeniu wiedzy, aby Polacy wiedzieli czym różni się Polska Wódka 
od wódki z Polski. Wyniki badań pokazują, że edukacja przynosi swoje efekty.

Andrzej Szumowski, prezes Stowarzyszenia Polska Wódka

Każdy element ma znaczenie!

Ponad 50% badanych prawidłowo wskazało, 
że Polska Wódka  wytwarzana jest z żyta 
i ziemniaków, 32% odpowiedziało, że z pszenicy.
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Chronione oznaczenie geograficzne

Proszę wskazać, który z poniższych produktów według 
Pana/i posiada chronione oznaczenie geograficzne? ...

oscypek

75,3% 39,5%

42,9%

29,9%

23,4% 18% 0,2% 6,5%

38,9% 37,1% 31,2%

56,4% 53,8%

49,6% 49,2%

rogal 
świętomarciński

obwarzanek 
krakowski

szkocka 
whisky

szynka 
parmeńska

miód 
kurpiowski

salami 
budapesztańskie

szwedzka 
wódka

wszystkie 
z powyższych

żadne 
z powyższych

nie wiem / trudno 
powiedzieć

francuski 
Gruyere

parmezan truskawka 
kaszubska

polska 
wódka

Polska Wódka poprzez wpisanie na listę 
chronionych oznaczeń geograficznych 
została wyróżniona za swoje wielowiekowe 
tradycje oraz jakość. Cieszy nas fakt, że  
w Polsce rośnie świadomość, iż Polska 
Wódka należy do produktów posiadających 
to oznaczenie.

Jako Polacy mamy już sporą świadomość, że Polska Wódka, tak 
jak Rogal Świętomarciński czy szkocka whisky, jest produktem 
posiadającym chronione oznaczenie geograficzne. Polską Wódkę 
wpisano na listę produktów o wyjątkowych, niepodrabialnych 
walorach smakowych dlatego, że wynika to, ze specyficznych 
składników, receptury i długiej tradycji jej wytwarzania w naszym 
kraju. To oznaczenie wyróżnia produkt na tle konkurencji i jest 
gwarancją wyjątkowości. 
Z ekonomicznego punktu widzenia produkty tak odznaczone są 
lepiej rozpoznawane na rynku i tym samym marża na nich jest 
znaczna.

Elżbieta Kwiecińska-Prysłopska, 
Executive Director, Stowarzyszenie 
Polska Wódka

Andrzej Sadowski,  
założyciel i prezydent Centrum im. Adama Smitha

Każdy element ma znaczenie!

39,5% badanych wie, że jakość i unikalność Polskiej Wódki  
potwierdza chronione oznaczenie geograficzne.
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Jakie czynniki mają wpływ na smak produkowanej 
Polskiej Wódki? ...

rodzaj zboża /
ziemniaka

czas destylacji jakość wody

praca 
gorzelnika

temperatura 
destylacji

ziemia, na której 
uprawiany jest surowiec

miejsce 
produkcji

inne czynniki, 
jakie?

nie wiem /  
trudno powiedzieć

64,8%

45,7%

21,5%

58,4%

42,8%

0,6%

51,1%

28,3%

13,1%

5,5%

uprawą surowców, 
z których 
produkowana jest 
Polska Wódka

29,6%

produkcją wódki, którą 
następnie bezpośrednio 
można kupić na półkach 
sklepowych

57,6%

produkcją 
spirytusu, na bazie 
którego powstaje 
Polska Wódka

7,4%

nie wiem

Czym Pana/Pani zdaniem 
zajmuje się gorzelnik?...

Polska żywność podbiła kraje Unii Europejskiej, ale i światowe rynki, nie tylko ze względu na konkurencyjną 
cenę, ale przede wszystkim na jakość i walory smakowe. Mamy jakościowe surowce, z których potrafimy 
nie od dziś wytworzyć szlachetny alkohol. W dużej mierze to właśnie jakość użytego surowca ma 
niezaprzeczalny wpływ na smak finalnego produktu. Istotnym czynnikiem sprawiającym, że Polska Wódka 
jest wyjątkowa są tajniki całego procesu produkcji, który jest tradycją polskich gorzelników od pokoleń.

Każdy element ma znaczenie!

Smak Polskiej Wódki
64,8% ankietowanych słusznie uważa, że smak Polskiej Wódki zależy od surowca,  
z jakiego została wytworzona.

57,6% badanych wie, że gorzelnik 
produkuje spirytus, na bazie 
którego powstaje Polska Wódka.

Andrzej Sadowski, założyciel i prezydent Centrum im. Adama Smitha
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Czy smak wódki zależy od surowca,  
z którego została wyprodukowana?

Badani mają świadomość, że smak Polskiej Wódki zależy od surowca, z którego powstaje,  
wyczuwają także różnicę w zależności od gatunku zboża, z jakiego wódka została wyprodukowana.

Czy wódki z pszenicy, żyta  
i ziemniaków różnią się smakiem? ... ...

85% tak tak67,3%

3,3% nie nie4,6%

11,6% nie wiem / 
trudno powiedzieć

nie wiem / 
trudno powiedzieć

28,1%

W ostatnich latach w Polsce zmienia się kultura picia wódki. Jeszcze 
kilka lat temu, niesłusznie uważano, że smakować można wyłącznie 
takie trunki, jak wino, whisky czy brandy. Prowadzone przeze mnie  
w całej Polsce warsztaty edukacyjne na temat Polskie Wódki, 
pokazują, że przybywa osób, które potrafią degustować także nasz 
narodowy alkohol i wiedzą o nim coraz więcej. Nabierają świadomości, 
że smak zależy od surowca, z którego powstaje, wyczuwają 
różnice w zależności od gatunku zboża, z jakiego wódka została 
wyprodukowana, uczą się jak zestawiać ją z różnymi potrawami, by 
wydobyć najlepsze walory smakowe. 

Maciej Starosolski, ambasador Polskiej Wódki

Każdy element ma znaczenie!

Smak Polskiej Wódki

Picie wódki to nie tylko, jak dawniej, 
„wprowadzanie elementu baśniowego 
do rzeczywistości” – jak powtarzał Jan 
Himilsbach, kradnąc tę myśl Markowi 
Hłasce, ale też coraz większa wiedza 
społeczna na temat jakości i rodzaju 
użytego w produkcji surowca.

Andrzej Sadowski, 
założyciel i prezydent Centrum 
im. Adama Smitha


