
Badanie dyskusji internetowych na temat 
wprowadzenia w Polsce waluty euro

Q4 2022

dla

Badanie zrealizowane dla kampanii www.KursNaEuro.pl



1. Metodologia
2. Wnioski i obserwacje 
3. Ile i gdzie mówi się o wejściu Polski do strefy euro?
4. Czy Polacy są za wprowadzeniem euro w Polsce?
5. Postawy wobec wprowadzenia waluty euro - Zaangażowanie

○ wzór na Interactivity Index
6. Indeks Eurosentymentu - Euro Favorability Index
7. Co się mówi o wprowadzeniu waluty euro w Polsce?
8. Co się mówi o wprowadzeniu waluty euro w Polsce? - Zaangażowanie 
9. Politycy wzmiankowani w dyskusjach

10. Politycy wzmiankowani w dyskusjach - Zaangażowanie 
11. Czyje treści wywołują największe zaangażowanie?

Spis treści

Badanie zrealizowane dla kampanii www.KursNaEuro.pl



Metodologia



Dobór treści do analizy

● Niniejsze badanie jest kontynuacją badań dyskusji internetowych na temat wprowadzenia w Polsce waluty euro.
● Do analizy wzięto treści związane z wprowadzeniem waluty euro w Polsce zamieszczone w internecie                        

w czwartym kwartale 2022 roku, tzn. od 1 października do 31 grudnia. Były to głównie takie platformy jak 
Twitter, Facebook, ale również portale informacyjne, biznesowe i polityczne, blogi oraz fora. Pod uwagę wzięte 
zostały zarówno posty/artykuły, jak i komentarze pod nimi.

● Do identyfikacji analizowanych dyskusji wykorzystano zaawansowane reguły do wyszukiwania fraz kluczowych, 
takie same jak w przypadku pierwszego badania, tak aby oddzielić treści o wprowadzeniu waluty euro od reszty 
informacji związanych z tą walutą.

Metody badawcze

● Spośród treści o wprowadzeniu euro w Polsce, wybrano reprezentatywną próbkę (ponad 10% treści),                                         
w której wypowiedzi zaklasyfikowano do jednej z trzech grup: ‘za przyjęciem euro’, ‘przeciw przyjęciu euro’ oraz 
‘neutralny’.

● W analizie wykorzystano algorytmy sztucznej inteligencji do oznaczania sentymentu wypowiedzi, grupowania 
wypowiedzi w obszary tematyczne oraz do wyłonienia liderów opinii. 

● Zastosowano jakościową, eksploracyjną analizę tekstu.

Co i jak analizujemy?

Badanie zrealizowane dla kampanii www.KursNaEuro.pl



Główne wnioski i obserwacje



● W ostatnim kwartale 2022 roku temat euro w Polsce odszedł nieco na dalszy plan i wrócił do 

średniego poziomu z pierwszej połowy roku. Stało się tak, ponieważ od ostatniego raportu nie 
wydarzyło się nic przełomowego w temacie euro (takiego jak wywiad prezesa NBP w lipcu).

● Dyskusje dotyczące wspólnej waluty generowały niższe zaangażowanie (niż w trzecim kwartale)           

i rzadziej zawierały konkretne stanowisko w sprawie euro, dominowały treści neutralne. 

● Euro Favorability Index 12M (agregujący ostatnie 12 miesięcy) wzrósł względem poprzedniego 

raportu o 5.5 punktu i przyjął wartość 70. Pomimo mocnych wahań jednomiesięcznego Indeksu 

Eurosentymentu, można dostrzec pewną stabilizację w szerszej perspektywie czasowej (patrz: Euro 

Favorability Index 6M).

● Niezmiennie, najczęściej używanym argumentem (za i przeciw euro) była inflacja, a na drugim miejscu 

gospodarka. 

● Największe zaangażowanie generowały wypowiedzi dotyczące Donalda Tuska (Twitter) i Mateusza 
Morawieckiego (Facebook).

Główne wnioski i obserwacje



W analizowanych treściach pojawiło się stosunkowo dużo wzmianek trudnych do zaklasyfikowania, 

niejednoznacznych. Przykładami są m.in. tweety Kamila Zaradkiewicza oraz Romualda 

Szeremietiewa, kojarzonych raczej jako krytyków wprowadzenia euro w Polsce. Niemniej, literalna 

analiza treści tych wpisów nie daje podstaw do zaklasyfikowania ich jednoznacznie do kategorii 

“przeciw” stąd zachowawcza klasyfikacja “neutralne”

Innym przykładem jest wpis opublikowany na stronie 

TVP Info, zapowiadający debatę dotyczącą tematu 

waluty euro w Polsce. Sama treść posta z transmisją 

(ta treść podlegała analizie) była neutralna względem euro, 

co niekoniecznie oddaje wydźwięk debaty.

Glosa metodologiczna



Ile i gdzie mówi się o wejściu 
Polski do strefy euro?



Ile się mówi o wprowadzeniu euro w Polsce?

● Od października do grudnia 2022 w internecie 
pojawiło się niecałe 3 tys. wzmianek o wprowadzeniu 
euro w Polsce, ponad połowę mniej niż w poprzednim 
kwartale. Oznacza to, że w końcówce 2022 roku 
zainteresowanie tematem wprowadzenia euro 
znacząco spadło i wróciło do średniego poziomu             
z poprzedniego roku.

● Najwięcej wzmianek dotyczących euro w Q4, pojawiło 
się w połowie października 2022 roku (prawie 400), 
co było jeszcze konsekwencją wywiadu Adama 
Glapińskiego dla tygodnika “Sieci”.



Liczba treści w czasie
Lipiec 2021 - Grudzień 2022



Liczba treści w czasie
Październik - Grudzień 2022



Najwięcej treści dotyczących wejścia Polski 
do strefy euro pojawiło się na szeroko 
pojętych portalach, były to często rozważania 
dotyczące sytuacji gospodarczej w Polsce         
i konsekwencji ewentualnego przyjęcia euro.

Liczba treści z podziałem na platformę
Październik - Grudzień 2022



● “Treści główne” w przypadku portali to 
artykuły. Tu często zdarzają się przedruki 
czy obszerne cytaty i śródlinkowania do 
tych samych materiałów. Stąd relatywnie 
duża liczba “treści głównych” na portalach.

● Na Facebooku i Twitterze za “treści 
główne” uważne są wpisy umieszczane 
przez instytucje lub osoby. W przypadku 
Twittera retweet danej wiadomości 
uważany jest za komentarz.

● “Treści główne” YouTube to filmy o badanej 
tematyce

Liczba treści z podziałem na platformę
Październik - Grudzień 2022



Liczba treści w czasie z podziałem na platformę



Czy Polacy są za wprowadzeniem 
euro w Polsce?



Liczba treści w czasie a stosunek 
do wprowadzenia euro w Polsce 

Od października 2022 roku miało miejsce 
obniżenie temperatury dyskusji dotyczących euro, 
większość pojawiających się treści miała charakter 
neutralny. Liderzy opinii nie publikowali w tym 
czasie kontrowersyjnych treści, a społeczność 
internetowa zdążyła się już przyzwyczaić do 
stanowisk poszczególnych polityków. 

W listopadzie 2022 jednym z najpopularniejszych 
tematów była wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego 
w Kędzierzynie-Koźlu oraz wpis Adama Szłapki.



Stosunek do wprowadzenia euro w Polsce - procentowo

Dominacja liczby treści neutralnych jest zauważalna nie tylko w ostatnim kwartale 2022 roku, ale w całym 
analizowanym okresie, od lipca 2021 roku. Wciąż pojawiało się więcej treści przeciwnych przyjęciu euro w Polsce, 
co jest w dużej mierze konsekwencją sytuacji gospodarczej Polski - wielu zwolenników przyjęcia wspólnej waluty 
obrało obecnie narrację neutralną, twierdząc, że o przyjęciu wspólnej waluty należy dyskutować dopiero                      
w przyszłości.



Informacja o wejściu 
Bułgarii do strefy euro

Powrót Donalda 
Tuska do Polski

Wybuch wojny 
w Ukrainie

Obawy 
związane z 
rosnącą 
inflacją

Kontrowersyjny 
wywiad prezesa 
NBP dla 
tygodnika Sieci 

Liczba treści w czasie a stosunek do wprowadzenia euro

Wypowiedź J. 
Kaczyńskiego w 
Kędzierzynie-Koźlu



Zaangażowanie
Postawy wobec wprowadzenia waluty euro w Polsce



Jakie postawy wobec wprowadzenia euro w Polsce 
wzbudzają największe zaangażowanie?

Na portalach społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter, 
możemy w prosty sposób zbadać jakie zaangażowanie odbiorców 
wywołują poszczególne treści. 

Interactivity Index (INI) to autorski wskaźnik będący miarą 
zaangażowania i aktywności użytkowników pod postami. 
Liczymy go jako sumę ważoną poszczególnych aktywności: 

Facebook INI = polubienia + 4 * komentarze + 16 * udostępnienia
Twitter INI = polubienia + 3 * retweet’y



Jakie postawy wobec wprowadzenia euro w Polsce 
wzbudzają największe zaangażowanie?

Na Facebook’u pod względem zaangażowania zaczęły dominować treści neutralne 
względem euro, do jednej z nich zaklasyfikowana została transmisja na stronie TVP 
Info, którą obejrzało ponad 20 tys. osób.* 

Twitter jest platformą znacznie bardziej polaryzującą, na której zaangażowaniem 
cieszą się głównie treści zawierające konkretne stanowisko w kwestii przyjęcia euro. 
W ostatnim kwartale najpopularniejszymi tweetami były te Samuela Perreiry oraz 
Ewy Zamojskiej

* Wzmianki klasyfikowane są na podstawie treści posta/komentarza. W przypadku transmisji na stronie TVP Info 
opublikowana treść nie była nacechowana ani negatywnie ani pozytywnie względem euro i została zaklasyfikowana 
jako treść neutralna, a przebieg debaty nie był poddawany ocenie.



Za zdecydowaną większość 
zaangażowania na Facebook’u 
odpowiadały treści promujące 
przyjęcie euro, opublikowane 
na stronie Młodzi .Nowocześni

Stosunek do wprowadzenia euro w Polsce a zaangażowanie
Facebook: Październik - Grudzień 2022



Na Twitterze za 45% zaangażowania 
użytkowników odpowiadają treści 
przeciwne przyjęciu euro, a za 29% - te 
nastawione pozytywnie. Najmniejszym 
zaangażowaniem na Twitterze cieszą 
się treści neutralne, co dobrze obrazuje 
charakter tej platformy.

Stosunek do wprowadzenia euro w Polsce a zaangażowanie
Twitter: Październik - Grudzień 2022



Treści przychylne przyjęciu euro wzbudzają większe zaangażowanie fanów - 
zarówno łączne jak i te przypadające na jeden post. Oznacza to, że treści za 
przyjęciem wspólnej waluty cieszą się dużą popularnością. Przeciwna sytuacja 
ma miejsce w przypadku treści sprzeciwiających się euro w Polsce - mają one 
mały potencjał angażujący.

Średnie zaangażowanie przypadające na jeden post
Facebook: Październik - Grudzień 2022



Na Twitterze sytuacja odwróciła się 
względem poprzedniego raportu, na 
korzyść wzmianek przeciwnych 
przyjęciu euro, lecz treści za wspólną 
walutą wciąż generują wysokie 
średnie zaangażowanie. 

Średnie zaangażowanie przypadające na jeden post
Twitter: Październik - Grudzień 2022



Zaangażowanie w czasie
Facebook



Zaangażowanie w czasie
Twitter



Indeks Eurosentymentu
(Euro Favorability Index)



Czy Polacy są za wprowadzeniem waluty euro w Polsce?

Euro Favorability Index to autorski wskaźnik monitorujący skłonność Polaków do przyjęcia 
waluty euro. Pod uwagę brane są takie czynniki jak:

- ilość treści dotyczących wejścia do strefy euro opublikowanych w internecie                 (w 
okresie od lipca 2021 do grudnia 2022), 

- stosunek do przyjęcia waluty euro, 
- zaangażowanie zgromadzone pod analizowanymi wzmiankami

Wartość 100 oznacza, że wszystkie opublikowane treści są nastawione pozytywnie wobec 
wejścia Polski do strefy euro i odpowiadają za 100% zaangażowania użytkowników. 

Wartość 0 oznacza natomiast, że wszystkie opublikowane treści negują przyjęcie w Polsce 
waluty euro i odpowiadają za 100% zaangażowania użytkowników. 

Wartość 50 oznacza równowagę. Wartości powyżej 50 oznaczają skłanianie się opinii 
internetowych w kierunku przyjęcia euro, poniżej 50 to przewaga przeciwników.



Euro Favorability Index można mierzyć w różnych wariantach czasowych. 
1M - miesięcznych, 6M - półrocznych, lub, jak w tym przypadku 12M, czyli 
wartość zagregowanej z ostatnich 12 miesięcy. 

Wartość Euro Favorability Index w 2022 roku 
wyniosła 70, mamy więc do czynienia z istotnym 
wzrostem wskaźnika względem poprzedniego 
raportu - wydźwięk i zaangażowanie wokół 
dyskusji internetowych przechyla się 
zdecydowanie na korzyść euro.

Euro Favorability Index 12M
2022



Euro Favorability Index można mierzyć w różnych wariantach czasowych. 
1M - miesięcznych, 6M - półrocznych, lub, jak w tym przypadku 12M, czyli 
wartość zagregowanej z ostatnich 12 miesięcy. 

Wartość Euro Favorability Index 12M w 
ostatnich trzech miesiącach 2022 roku 
były najwyższe od czerwca tego roku. 

Euro Favorability Index 12M



Euro Favorability Index 6M jest wartością dużo 
stabilniejszą i bardziej odzwierciedla długoterminowy 
trend. Liczony jest na podstawie średniej kroczącej, 
czyli uśrednionej wartości z ostatnich sześciu miesięcy.

Sześciomiesięczny Indeks Eurosentymentu        w 
ostatnim kwartale 2022 roku ustabilizował się 
na średnim poziomie 67/100.

Euro Favorability Index 6M



Euro Favorability Index 1M - Mierzony w cyklach miesięcznych 
wskaźnik jest stosunkowo zmienny i podatny na wahania związane z 
intensywnością dyskusji i istotnością w dyskursie publicznym tematu 
wprowadzenia euro. 

Rekordową wartość 
jednomiesięcznego Indeksu 
Eurosentymentu odnotowano 
w kwietniu 2022 roku, 
co było skutkiem wybuchu 
wojny w Ukrainie. Następnie 
można zaobserwować 
umiarkowany spadek wartości 
indeksu, spowodowany głównie 
sytuacją gospodarczo 
ekonomiczną w Polsce.
Ostatni kwartał 2022 roku 
przyniósł większe wahania 
indeksu, a wysokie wartości 
w październiku i grudniu są 
bezpośrednio powiązane 
z działaniem strony Młodzi 
Nowocześni. 

Euro Favorability Index 1M



Co się mówi o wprowadzeniu 
waluty euro w Polsce?



Co się mówi o wprowadzeniu euro w Polsce?

Po przeanalizowaniu ponad pół tysiąca treści związanych           z 
wprowadzeniem waluty euro w Polsce, wyodrębnione zostały 
następujące konteksty wypowiedzi: 

● wysoka inflacja 
● wojna w Ukrainie
● obowiązek przyjęcia euro wynikający z traktatów
● suwerenność państwa
● sytuacja gospodarcza

Uwaga: Niektóre treści mają więcej niż jeden kontekst 
wypowiedzi. Pojawiają się też treści, które nie zostały 
przyporządkowane do żadnego kontekstu.



Najpopularniejszym tematem wśród 
treści o wprowadzeniu euro jest 
zdecydowanie inflacja, pojawia się ona   
w co trzeciej wzmiance. 
Sytuacja gospodarcza w Polsce wciąż 
zyskuje na popularności w kontekście 
euro, aż ⅕ wszystkich treści odnosiło 
się do tego tematu w ostatnim 
kwartale. Popularny stał się ponownie 
temat wojny.

Liczba treści z podziałem na kontekst wypowiedzi
Październik - Grudzień 2022



Liczba treści w czasie z podziałem na konteksty



Rozkład kontekstów wypowiedzi względem stosunku do 
wprowadzenia euro w Polsce
Październik - Grudzień 2022



Najczęściej poruszane tematy w wyselekcjonowanych kontekstach

Najbardziej polaryzujące tematy to inflacja, gospodarka, wojna oraz  suwerenność. 
W tych kontekstach znajdują się zarówno argumenty za przyjęciem euro jak               
i przeciw. Natomiast wzmianki dotyczące obowiązku są w większości neutralne.

Inflacja - argumenty ‘za’:
● stabilniejsza waluta, mniejsza inflacja w przyszłości
● niższe raty kredytów
● uniezależnienie od polityki PiS, koniec dodruku pieniędzy

Inflacja - argumenty ‘przeciw’:
● przykłady państw, w których wprowadzenie euro miało spowodować 

drożyznę (Słowacja, Litwa, Grecja, itp.)
● inflacja będzie jeszcze wyższa, Polaków nie będzie stać na utrzymanie
● w strefie euro także jest inflacja



Przykłady - inflacja 



Gospodarka - argumenty ‘za’:
● polska waluta jest słaba
● nieudolne rządy doprowadziły polską gospodarkę do ruiny
● rozwój gospodarczy i większa integracja z zachodem

Gospodarka - argumenty ‘przeciw’:
● jedynie silne gospodarki zyskują na euro, wszystkie pozostałe tracą 

(Słowacja, Grecja, Estonia).
● brak środków, Polski na to nie stać
● utrata rezerw złota

Suwerenność - argumenty ‘za’:
● dbanie o rozwój i dobry interes kraju
● zmniejszenie wpływu niekompetentnych polityków na politykę monetarną 

Suwerenność - argumenty ‘przeciw’:
● złotówka jest symbolem niepodległej i niezależnej Polski
● uzależnienie od EBC
● presja ze strony Niemiec 
● konieczność przekazania rezerw złota Unii 



Przykłady - gospodarka 



Przykłady - suwerenność



Wojna - argumenty ‘za’:
● zjednoczenie z zachodem jako jedyna opcja uchronienia od wpływu Rosji
● należy opowiedzieć się po jednej ze stron: euro lub rubel

Wojna - argumenty ‘przeciw’:
● oddanie rezerw złota spowoduje uniezależnienie od UE, w przypadku wojny Polska 

nie będzie mogła o nim decydować
● integracja z zachodem może skutkować brakiem reparacji wojennych od Niemiec

Obowiązek - argumenty ‘za’:
● Polska zobowiązała się przyjąć euro i należy ten obowiązek wypełnić

Obowiązek - argumenty ‘przeciw’:
● wprowadzenie waluty € w Polsce wymaga zmiany konstytucji
● obowiązek przekazania rezerw złota Unii



Przykłady - wojna 



Przykłady - obowiązek 



Zaangażowanie
Co się mówi o wprowadzeniu waluty euro w Polsce?



Jakie konteksty wypowiedzi wzbudzają największe 
zaangażowanie?

Temat inflacji ponownie zdominował polski internet i był głównym 
argumentem zarówno zwolenników jak i przeciwników przyjęcia waluty euro w 
Polsce. Jedna trzecia wszystkich treści o euro z ubiegłego kwartału dotyczyła 
właśnie galopującej inflacji. 

Patrząc jednak nie na ilość treści, a na ich jakość - czyli zaangażowanie jakie 
wzbudzają - można dostrzec jakie inne aspekty, dotyczące przyjęcia wspólnej 
waluty, były istotne dla polskich internautów. Jako miara zaangażowania 
ponownie został wykorzystany wskaźnik Interactivity Index. 

Niektóre treści zawierały więcej niż jeden temat wypowiedzi, więc 
zaangażowanie takich treści było liczone oddzielnie w każdym z kontekstów. 
Dlatego suma wartości procentowych na wykresach może przekraczać 100.



Łączne zaangażowanie względem kontekstu wypowiedzi
Facebook

W ostatnim kwartale najwyższym 
zaangażowaniem na Facebook’u 
cieszyły się tematy gospodarki oraz 
wojny (głównie za sprawą działań 
strony Młodzi .Nowocześni)



Łączne zaangażowanie względem kontekstu wypowiedzi
Twitter

Na twitterze dużą popularność oprócz 
inflacji, zyskał temat wojny, głównie za 
sprawą tweetów Samuela Perreiry    i 
Młodych .Nowoczesnych.



Politycy wzmiankowani w dyskusjach
O kim się mówi w kontekście wprowadzenia waluty euro w Polsce?



Wzmianki o politykach w dyskusjach o euro 

Oprócz kontekstów wypowiedzi towarzyszących wpisom o euro,            
w treściach tych często pojawiają się wzmianki o politykach lub 
osobach publicznych.

Wyodrębnionych zostało osiem nazwisk najczęściej pojawiających się 
w dyskusjach o przyjęciu euro, są to: Robert Biedroń, Andrzej Duda, 
Adam Glapiński, Szymon Hołownia, Jarosław Kaczyński, Mateusz 
Morawiecki, Rafał Trzaskowski oraz Donald Tusk.  



W ostatnim kwartale o Donaldzie 
Tusku i Jarosławie Kaczyńskim 
pisano zdecydowanie najwięcej. 
Nazwisko Tusk pojawiało się w co 
dziesiątej wzmiance w kontekście 
euro.

Liczba wzmianek o politykach
Październik - Grudzień 2022



Liczba wzmianek o politykach w czasie



Wspominanie polityków a stosunek do 
wprowadzenia waluty euro w Polsce 

Co ciekawe, wzmianki o politykach najczęściej pojawiały się w stosunku 
przeciwnym do tego prezentowanego przez daną osobę, tzn.  posty 
wspominające o Donaldzie Tusku, który zadeklarował chęć włączenia Polski do 
strefy euro, w większości krytykowały jego działania, a ich autorzy byli przeciwni 
przyjęciu wspólnej waluty. 
Z drugiej strony, wzmianki o Adamie Glapińskim, który ogłosił, że za jego kadencji 
Polska do strefy euro nie wejdzie, były generalnie przychylne wprowadzeniu 
waluty euro w Polsce. 
Stąd wniosek, że w polskich mediach społecznościowych możemy zaobserwować 
taktykę “straszenia” przeciwnikami politycznymi. Argumenty są stosowane           
a rebours, skoro X jest przeciw euro to na pewno powinniśmy wspólną walutę 
przyjąć. Dobrze ilustrują to umieszcze w raporcie przykłady.



Wzmianki o politykach a stosunek 
do wprowadzenia Euro w Polsce 
Październik - Grudzień 2022



Przykłady



Zaangażowanie
O kim się mówi w kontekście wprowadzenia waluty euro w Polsce?



Którzy liderzy wzbudzają największe zaangażowanie?

W polskim internecie, w kontekście przyjęcia euro, najwięcej 
dyskutowano w ostatnim czasie o Donaldzie Tusku i Jarosławie 
Kaczyńskim. 

Pod względem zaangażowania na Facebook’u dominują 
wzmianki o politykach PiS-u M. Morawieckim i J. Kaczyńskim       
i głównie w kontekście pro euro. 
Na Twitterze natomiast, gdzie dominują treści anty euro, 
najwięcej zaangażowania zdobyły treści o Donaldzie Tusku.
Jest to idealny przykład taktyki straszenia przeciwnikami 
politycznymi. 



Zaangażowanie pod postami o politykach
Facebook: Październik - Grudzień 2022



Zaangażowanie pod postami o politykach
Twitter: Październik - Grudzień 2022



Czyje treści wywołują 
największe zaangażowanie?



Czyje treści wzbudzają największe zaangażowanie?

Zaangażowanie użytkowników pod wzmiankami poszczególnych 
stron i autorów liczymy jako sumę Interactivity Index wszystkich 
opublikowanych treści. 

Liczba treści opublikowanych przez danego autora / stronę 
znajduje się w nawiasie. 



W ostatnim kwartale temat euro cieszył 
się znacznie mniejszym zaangażowaniem 
niż w poprzednich miesiącach 2022 roku, 
a najchętniej lubiane posty publikowane 
były na Twitterze. 

Osoby, które wzbudziły największe zaangażowanie 
pod postami o wejściu Polski do strefy euro
Październik - Grudzień 2022



Wśród najbardziej angażujących autorów 
w ostatnim kwartale możemy znaleźć 
zarówno zwolenników jak i przeciwników 
euro w Polsce. 
Treści neutralne są z reguły mniej 
angażujące. 

Osoby, które wzbudziły największe zaangażowanie 
pod postami o wejściu Polski do strefy euro
Październik - Grudzień 2022



Pod względem zaangażowania wśród stron 
zdecydowanie dominują Młodzi .Nowocześni, 
w ostatnim kwartale 2022 roku opublikowali 
aż 11 postów dotyczących wejścia Polski do 
strefy euro.

Strony generujące największe zaangażowanie 
pod postami o wejściu Polski do strefy euro
Październik - Grudzień 2022



W ostatnim kwartale na stronach na 
Facebooku i Twitterze zdecydowanie 
największe zaangażowanie zdobyły 
treści pro euro, publikowane przez 
stronę Młodzi .Nowocześni.

Strony generujące największe zaangażowanie 
pod postami o wejściu Polski do strefy euro
Październik - Grudzień 2022



MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE KAMPANII 
LUB WPROWADZENIA EURO W POLSCE?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

„Kurs na Euro” to ogólnopolska kampania Fundacji Wolności Gospodarczej.
Jej celem jest rozpoczęcie debaty na temat przystąpienia Polski do strefy euro, informowanie o korzyściach płynących z przyjęcia

wspólnej waluty, przygotowanie rekomendacji niezbędnych reform, a finalnie ‒ doprowadzenie do zainicjowania procesu
dołączenia do strefy euro poprzez konsekwentne wywieranie presji na rządzących.



MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE BADANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
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