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Ziemianie atakują. 
O raporcie.



Ludzkość ma się dziś dobrze jak ni-
gdy dotąd. Żyje nam się coraz le-

piej, gospodarka rośnie, bezrobocie 
maleje. Cywilizacyjnie poradziliśmy 
sobie z największymi plagami – ma-
sowym głodem, wojnami i chorobami 
na wielką skalę. Liczba ludzi na Ziemi  
przekroczyła już 7,5 miliarda.

Ten niezwykły skok rozwojowy 
ma jednak swoją ciemną stronę 
pod postacią zużywania środowiska. 
Od kilku dekad trwa dyskusja wokół 
wpływu człowieka na Ziemię, w tym 
na zmiany klimatyczne – nie znajdu-
jąc jednak zwieńczenia. Tymczasem 
w mediach i w kręgach związanych 
z nauką narasta powaga ostrzeżeń 

o nieodwracalnych zmianach, spowo-
dowanych działalnością człowieka. 

Klienci, z którymi pracujemy – fir-
my i instytucje – zazwyczaj przesyła-
ją zapytania dotyczące perspektywy 
obecnej lub wykraczającej kilka lat do 
przodu. Prognozy ekspertów klima-
tycznych ostrzegają zaś przed tym, co 
może zdarzyć się za dekady. Można to 
porównać do sytuacji, w której dys-
ponujemy długoterminową prognozą 
pogody (która mówi, że za dwa tygo-
dnie grozi nam huragan), podczas gdy 
wokół padają pytania wyłącznie o po-
godę na jutro (która jest znakomita).

W Kantarze pomagamy po-
dejmować dobre decyzje, dlatego 

postanowiliśmy przyjrzeć się relacji 
człowieka ze środowiskiem. To na-
sza własna inicjatywa. W pierwszym 
kroku sprawdziliśmy, co sygnalizują 
eksperci. W drugim zbadaliśmy świa-
domość problemu w społeczeństwie 
oraz gotowość Polaków na podjęcie 
działań w przyszłości. 

Poniżej przedstawiamy szcze-
gółową fotografię rzeczywistości. 
Pragniemy spowodować, by strony 
uczestniczące w debacie o stanie śro-
dowiska i klimatu miały do dyspozycji 
rzetelną podstawę merytoryczną.

Odpowiadamy na zapytanie, którego jeszcze nie otrzymaliśmy

Dlaczego powstał ten raport?

XVII wiek
Rewolucja przemysłowa
• Produkcja i transport oparte 

na spalaniu węgla
• Pierwsze dyskusje 

o zanieczyszczeniu powietrza

Pierwsza połowa XX wieku
• Degradacja środowiska wskutek 

dwóch Wojen Światowych
• Testy atomowe

Lata 70-te
Deindustrializacja
• Produkcja przeniesiona z krajów 

uprzemysłowionych do Azji

• Pierwszy Dzień Ziemi (zwiększający 
świadomość ekologiczną ludzi)

Lata 80-te i 90-te
• Katastrofy w Bhopalu i Czarnobylu

• Protokoły z Montrealu i Kyoto

• Problem dziury ozonowej i zaniepokojenie 
emisją gazów cieplarnianych

Początek XXI w.
• Kwestie środowiskowe pojawiają 

się w mainstreamowej narracji

Dyskusja o środowisku naturalnym od czasów rewolucji przemysłowej

2015
Zmiana klimatu
• Paryskie porozumienie klimatyczne

2019
Debata publiczna
• Dyskusje wokół nieemisyjnej gospodarki

• Strajki klimatyczne

Dla kogo jest ten raport?

Raport „Ziemianie atakują” przygotowany jest w pierw-
szym rzędzie dla Klientów Kantar Polska. Na co dzień po-
magamy im podejmować optymalne decyzje, postanowi-
liśmy zatem przygotować opracowanie, pozwalające lepiej 
planować przyszłość.

Opracowanie to może być użyteczne dla wszystkich, któ-
rzy pragną podejmować dobre decyzje, w oparciu o rzetel-
ną i obiektywnie przedstawioną wiedzę, a w szczególności:
1. Dla przedstawicieli władz, polityków, urzędników, 

którzy zainteresowani są wiedzą o kondycji i potrze-
bach społeczeństwa.

2. Dla managerów, którzy śledzą trendy rynkowe i są zain-
teresowani motywacjami i potrzebami konsumentów.

3. Dla wspólnot duchowych, które chcą bliżej poznać nie-
pokoje i potrzeby ludzi.

4. Dla organizacji pozarządowych i mediów, które po-
trzebują rzetelnej informacji o stosunku Polaków do 
zagadnień związanych z wpływem człowieka na śro-
dowisko naturalne.

Metodologia

Projekt badawczy został przeprowadzony w okresie od 
lutego do września 2019r. W opracowaniu wykorzystujemy 
następujące źródła danych:
1. Warsztaty z ekspertami klimatycznymi i przedstawi-

cielami świata nauki (luty, marzec 2019r.)
2. Monitoring treści w Internecie (w tym dostarczają-

ca inspiracji grupa tematyczna „Ziemianie atakują” 
na facebooku).

3. Monitoring publikacji w mediach w latach 2009-
2019 (przeprowadzony dzięki uprzejmości Instytutu 
Monitorowania Mediów).

4. Badanie świadomości i skłonności do działań na repre-
zentatywnej próbie 4004 Polaków w wieku 18-65 lat 
(panel internetowy CAWI, lipiec 2019r.)

5. Badania pomocnicze, weryfikujące wyniki otrzymane 
w badaniu głównym (badanie telefoniczne na próbie 
500 osób w wieku 18-65, sierpień 2019r., badanie face to 
face na próbie 1000 osób w wieku 15+, wrzesień 2019r.)

„Ten raport niezwykle 
podnosi poprzeczkę 
w dyskusji o kryzysie 
klimatycznym.”

Antoni Bielewicz, Lider Projektów 

Krajowych, European Climate 

Foundation
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Od wielu dekad motorem rozwo-
ju cywilizacyjnego jest wzrost. 

Dobra firma rośnie. Przyzwoicie zarzą-
dzany kraj zwiększa PKB rok do roku. 
Mechanizm ten widać nawet na po-
ziomie rodziny – „powinienem żyć do-
statniej niż moi rodzice, a moje dzieci 
powinny mieć lepiej niż ja”. Na zało-
żeniu wzrostu oparte są systemy go-
spodarcze, włącznie – a nawet przede 
wszystkim – z systemem finansowym, 
którego konstrukcja, umożliwiająca 
kredytowanie inwestycji, opiera się 
na przewidywanych stopach wzrostu.

Osiągnięcia rewolucji przemysłowej 

* Popkiewicz M., Kardaś A., Malinowski S., Nauka o klimacie, Warszawa 2018.

(w tym przetwarzanie paliw kopal-
nych na energię), w połączeniu z roz-
wojem technologii i nauki, umożliwiły 
setkom milionów ludzi lepsze i wygod-
niejsze życie. 

Jeśli spojrzeć na krzywe ilustrują-
ce rozwój gospodarczy, można po-
paść w zadowolenie i przyklasnąć 
zaradności człowieka. Jeśli natomiast 
przyjrzeć się krzywym ilustrującym 
poziom wydobycia surowców natural-
nych (których zasoby nie są przecież 
nieskończone), okazuje się, że zdoby-
cze cywilizacji wynikające ze wzrostu 
nie przychodzą za darmo. Już dziś 

baryłka ropy naftowej, odpowiada-
jąca światowemu zużyciu tego tylko 
surowca każdego dnia, byłaby wyższa 
od wieży Eiffla*.

Z perspektywy zasobów Ziemi, 
tempo naszego rozwoju osiągnęło 
ryzykowne wartości. Eksperci ostrze-
gają, że gdy zostanie przekroczona 
wytrzymałość ekosystemu, dalszy 
wzrost może okazać się niemożli-
wy, co nie pozostałoby bez wpływu 
na trwałość systemów politycznych 
i gospodarczych, też przecież opar-
tych na wzroście.

Wydaje się, że na świecie nigdy nie było tak dobrze. 
Klimatolodzy i eksperci ostrzegają: nic nie jest za darmo, 
to życie na kredyt.

Religia wzrostu

„Jesteśmy jak człowiek w szale zakupów… Narobił sobie 
długów, już grozi mu za to więzienie. Teraz nie powinien 
myśleć – w takim razie już za późno, mogę iść kupować 
jeszcze więcej – tylko jak się z tego wygrzebać. Musimy 
działać natychmiast, żeby się jeszcze bardziej nie pogrążyć. 
Czasu na to jest coraz mniej.”

Urszula Stefanowicz, Polski Klub Ekologiczny

Ludzkość rozwija się wykładniczo i z tą samą dynamiką zużywa środowisko

Trendy gospodarcze Trendy eksploatacji
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Źródło: Popkiewicz M., Kardaś A., Malinowski S., Nauka o klimacie, Warszawa 2018;
United Nations, World Population Prospects [online], [dostęp 16.09.2019]. Link;
United States Department of Agriculture, International Macroeconomic Data Set [online], 
[dostęp 16.09.2019]. Link

* Odpowiednik ton ropy
Źródło: Popkiewicz M., Kardaś A., Malinowski S., Nauka o klimacie, Warszawa 2018;
BP, Statistical Review of World Energy [online], 2015 [dostęp 16.09.2019]. Link
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https://population.un.org/wpp/
https://www.ers.usda.gov/data-products/international-macroeconomic-data-set/international-macroeconomic-data-set/#Historical%20Data%20Files
https://www.bp.com/content/dam/bp-country/es_es/spain/documents/downloads/PDF/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf


Podczas gdy społeczeństwa kontynuują funkcjonowanie w obowiązującym 
dziś schemacie, problem został zauważony na poziomie naukowym, a na-

stępnie politycznym (czego efektem było np. paryskie porozumienie klimatyczne 
oraz obecne spory wokół neutralności klimatycznej) oraz kulturowym (nie od dziś arty-

ści wcześniej sygnalizują niewygodne fakty). Wypowiedział się także Watykan. Do dyskusji 
zaczynają się przyłączać też konsumenci, organizując się w grupy ograniczające konsumpcję 

(choć jest to na razie zjawisko niszowe).

„Rok 2022, Europa, między innymi, bez jednorazo-
wych plastików” – takimi słowami rozpoczyna się 
pierwszy odcinek serii podcastów „Opowieści z dyk-
ty”*, które miały swoją premierę latem 2019 roku. 
Jedyne – i przy okazji największe – zagrożenie w tak 
przedstawionym uniwersum stanowią obywatele, 
którzy z uporem maniaka starają się robić rzeczy 
nieekologiczne, a sami siebie nazywają zwolennika-
mi wolności środowiskowej.
* Opowieści z dykty, W: youtube.com [online], 2019 [dostęp 16.09.2019]. Link

Założona w lipcu 2019 roku grupa na facebooku 
„Mniej”* ma już ponad 27 tysięcy członków. 
Użytkownicy wymieniają się inspiracjami i pomy-
słami jak mniej konsumować i mniej szkodzić śro-
dowisku. „Jak system jest zabetonowany (na nasze 
własne życzenie) od góry, to nie ma na co czekać 
i trzeba działać od dołu. (…) Liderzy ukradli nam po-
czucie sprawczości, więc je sobie sami odzyskajmy, 
razem.” – pisze założyciel grupy.
* Mniej, W: facebook.com [online], [dostęp 16.09.2019]. Link

Viralowa piosenka „Earth”*, do której wykonania ra-
per Lil Dicky zaprosił dziesiątki celebrytów, w cztery 
miesiące od premiery uzyskała zawrotne 180 mi-
lionów wyświetleń na YouTube. Mimo że w teledy-
sku nie brakuje humorystycznych akcentów, ogólny 
wydźwięk jest poważny. Piosenka porusza kwestię 
kondycji Ziemi i wpływu człowieka na jej dobro-
stan. W przekazie zaszyta jest groźba – jeśli nie za-
czniemy działać tu i teraz, mogą ziścić się najgor-
sze scenariusze.
* Lil Dicky, Earth, W: youtube.com [online], 2019 [dostęp 16.09.2019]. Link

Problem katastrofy klimatycznej został również za-
uważony przez Kościół Katolicki. Papież Franciszek 
mówił w czerwcu 2019: „Obecny kryzys ekologiczny, 
zwłaszcza zmiany klimatyczne zagrażają przyszłości 
rodziny ludzkiej. Zbyt długo zbiorowo lekceważyliśmy 
rezultaty analiz naukowych”. Wyzwanie ochrony śro-
dowiska naturalnego zostało wyczerpująco opisane 
w encyklice „Laudato si”* z 2015 r.
* Papież Franciszek, Encyklika Laudato si, Watykan 2015.

Nie 
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https://www.youtube.com/channel/UCYTbyqZnqjMRBbX2UdYDhNg
https://www.facebook.com/groups/317606525815634/
https://www.youtube.com/watch?v=pvuN_WvF1to


Zmiany środowiskowe. Kryzys klimatycz-
ny. Degradacja natury. Zanieczyszczenie. 

W dyskursie pojawiło się ostatnio wiele pojęć 
dotyczących zmian środowiska naturalnego 
i wpływu człowieka na naturę.

Podczas dwóch warsztatów z ekspertami 
wyłoniliśmy pięć podstawowych problemów 
środowiskowych, które mogą w przyszłości 
utrudnić lub wręcz uniemożliwić funkcjonowa-
nie naszej cywilizacji na Ziemi:

Grożą nam dwie główne katastrofy.
Wstęp do obu z nich ma miejsce już dziś.

wyzwań środowiskowych

Katastrofa klimatyczna
wykładniczy wzrost temperatury atmosfery od czasu rewolucji przemysłowej, wynikający z emisji 
gazów cieplarnianych (wcześniej określana jako zmiana klimatu lub globalne ocieplenie)

Katastrofa środowiskowa
zanik bioróżnorodności i zniszczenie ekosystemów

Produkcja odpadów
w tym problem odpadów z plastiku, których biodegradacja trwa wiele pokoleń

Jakość powietrza
w tym widoczne zanieczyszczenie i smog

Gospodarka wodna
prowadząca niejednokrotnie do utrudnionego dostępu do słodkiej wody

Jakkolwiek wszystkie te zjawiska są nie-
bezpieczne dla funkcjonowania człowieka 
i jego cywilizacji, eksperci zgodnie stwierdzili, 

że fundamentalnymi problemami i wyzwania-
mi są nierozerwalnie ze sobą splecione kata-
strofa klimatyczna i zanik bioróżnorodności.

Katastrofa środowiskowa

Raport IPBES* (Intergovernmental Science-Policy Platform 
on Biodiversity and Ecosystem Services) stwierdza, że czło-
wiek odciska swoje piętno w każdym miejscu. Zajęliśmy 
wszystkie lądy. Łowimy we wszystkich wodach. Wraz z na-
szymi zwierzętami hodowlanymi stanowimy 97% masy 
ssaków lądowych.

1 000 000 gatunków jest zagrożonych wyginięciem
Tempo spadku różnorodności życia naturalnego jest bez-
precedensowe, a niestety tylko przyspiesza.

Już kilka lat temu 33% morskich łowisk było przełowio-
nych, 60% eksploatowanych maksymalnie, a tylko 7% wy-
korzystywanych w zrównoważony sposób.

* Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services [online], 2019 [dostęp 16.09.2019]. Link

Niekorzystny trend
Raport przewiduje, że do 2050 negatywne trendy nie ule-
gną zmianie, chyba że dokona się przebudowa wielu dzie-
dzin ludzkiej aktywności.

    
Katastrofa klimatyczna

Raporty IPCC* (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) Światowej Organizacji Meteorologicznej oraz 
licznych ośrodków badawczych nie pozostawiają złudzeń. 
Klimat się ociepla, a my nie jesteśmy na to przygotowani.

410 ppm
Wzrost stężenia gazów cieplarnianych (zwłaszcza CO2), 
spowodowany spalaniem paliw kopalnych, utrudnił uciecz-
kę promieniowania cieplnego z powrotem w kosmos. To 
zaburzyło bilans energetyczny planety.

Ppm to liczba cząsteczek CO2 w 1 mln cząsteczek powie-
trza. Ten kluczowy wskaźnik jest niestety mało intuicyjny – 
stężenia CO2 nie widać, nie słychać, nie da się go wyczuć. 
Bezpośrednio przed rewolucją przemysłową było 280 ppm. 
W takich – mniej więcej – warunkach rozwijała się natura 
i cywilizacja przez tysiące lat. Obecnie jest 410 ppm. Takich 
warunków Ziemia nie zaznała od milionów lat.

* The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Raporty klimatyczne [online], [dostęp 16.09.2019]. Link

Jest ciepło, będzie cieplej – i to nie jest dobrze
Cała Ziemia zaczęła się nagrzewać. Ostatnia dekada była 
najcieplejsza od co najmniej 125 tys. lat. Wzrost nie ozna-
cza, że będzie trochę cieplej, tylko że warunki funkcjono-
wania mogą z dnia na dzień stać się inne.

Ani my, ani tym bardziej natura, nie jesteśmy na taką 
zmianę gotowi. Zmiany zachodzą dużo szybciej, niż dzia-
ło się to w procesach naturalnych, bez udziału człowieka. 
Mogą przekroczyć zdolność organizmów do adaptacji.

ZIEMIANIE ATAKUJĄ1514
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Dane z monitoringu różnorodnych wskaźników (w tym 
paleoklimatycznych, sięgających dziesiątki tysięcy, 

setki tysięcy i miliony lat wstecz) nie pozostawiają złu-
dzeń – aktualnie zachodząca zmiana klimatu wykazuje się 
gwałtownością bez precedensu. Konsekwencje mogą być 
bardzo poważne. Trudności w jednoznacznym ich wskaza-
niu wynikają z ograniczeń ludzkiej wiedzy w obliczu złożo-
ności układu, jakim jest Ziemia.

Wykładniczy charakter wzrostu średniej temperatury 
powierzchni Ziemi oraz wzrostu koncentracji CO2 w atmos-
ferze każą jednak zastanowić się nad możliwymi skutkami. 

A mogą to być m.in.:
• Zwiększanie powierzchni terenów niezdatnych do życia 

dla człowieka
• Lawinowy wzrost częstotliwości i natężenia fal upałów 

uniemożliwiających funkcjonowanie, a nawet przeżycie
• Załamanie rolnictwa i rybołówstwa
• Utrudniony dostęp do wody pitnej
• Przerwy w dostawie energii na dużych obszarach
• Migracje ludności na skalę dotąd niespotykaną
• Konflikty zbrojne i rewolucyjne zmiany polityczne

Rok 2019 przyniósł dramatyczne wydarzenia: pożary 
w Afryce, Amazonii i na Syberii, huragan Dorian, topnie-
nie Grenlandii w skali, której nie oczekiwano prędzej niż 
za kilkadziesiąt lat. Analiza głosu ekspertów klimatycznych 
skłania ku konkluzji, że nie ma już czasu na obserwację, 
że trzeba zmienić sposób funkcjonowania.

Nie wiemy, gdzie znajduje się punkt bez powrotu, 
po przekroczeniu którego cywilizacja ludzka straci szansę 
utrzymania status quo. Kluczową niewiadomą jest to, czy 
zdołamy w krótkim okresie wyzerować emisje gazów cie-
plarnianych z naszego przemysłu, energetyki, transportu 
czy rolnictwa. Na to pytanie naukowcy nie odpowiedzą.

Trudno o jednoznaczną 
prognozę na przyszłość.
Możliwe scenariusze 
nie napawają jednak 
optymizmem.

na przyszłość
Scenariusze

„To nie to, że będzie za gorąco, ale że rozwalimy 
pewną umowę społeczną i niewykonalny będzie 
porządek gospodarczy, społeczny i polityczny, 
do którego przywykliśmy.”
dr Magdalena Budziszewska, Uniwersytet Warszawski

R O K

PIERWSZY SILNIK
PAROWY (1763 r.)

CHRZEST POLSKI
(966 r.) BITWA POD

GRUNWALDEM
(1410 r.)

OBRADY OKRĄGŁEGO
STOŁU (1989 r.)

Źródło: Popkiewicz M., Kardaś A., Malinowski S., Nauka o klimacie, Warszawa 2018.

„Przed nami trzy możliwe scenariusze: może być 
źle, bardzo źle lub katastrofalnie.
Od naszych decyzji zależy, który scenariusz stanie 
się naszym udziałem.”
Marcin Popkiewicz, Nauka o klimacie
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Globalne problemy ekologiczne będą odciskać na Polsce 
swoje piętno. Nie jesteśmy od nich w żaden sposób 

oddzieleni ani wolni, a do tego doświadczenie pokazu-
je, że ekosystemy na większych szerokościach geogra-
ficznych (Arktyka, Grenlandia, Syberia) już bardzo silnie 
reagują na dotychczasowe zmiany. Północne położenie 
być może chroni nas przed temperaturami najwyższymi 

w wartościach bezwzględnych, ale nasz ekosystem też bę-
dzie źle reagował na przegrzanie. Poza tym, istnieje szereg 
scenariuszy, w których skutki katastrofy klimatycznej są 
znacznie szersze niż tylko zmiany klimatyczne (np. migra-
cje ludności na tereny o niższych temperaturach).

Polskie władze, a także świat nauki, zidentyfikowały 
problem, z którym przyszło się zmierzyć.

Kryzys klimatyczny dotyczy także Polski, a problem został 
zidentyfikowany przez polskie władze oraz świat nauki

Pięć globalnych zagrożeń stanowi wyzwanie dla każdego kraju. W Polsce – którą zmiana klimatu 
dotyczy tak, jak każdego kraju na kuli ziemskiej - mamy jednak do czynienia z lokalną specyfiką. 
Eksperci wskazują na następujące kwestie*:

* Warsztaty z ekspertami klimatycznymi, luty-marzec 2019 r.

Woda.
Polska należy do krajów z najniższym współczyn-
nikiem dostępności wody w UE. Od wielu lat wy-
stępują susze. Co gorsza, świadomość tego fak-
tu jest niska, w związku z czym wiele działań ma 
charakter anty-adaptacyjny, pogarszając i tak już 
złą sytuację.

Smog i uzależnienie gospodarcze od węgla.
Powietrze najgorszej jakości w Europie: smog, pyły 
i kancerogenne związki. Uzależnienie gospodarcze 
od węgla i uzależnienie od importu tego surow-
ca. W zasadzie uzależnienie od importu wszelkich 
paliw kopalnych. Rosnące koszty obsługi emisyj-
nej gospodarki.

Odpady.
Niska skuteczność recyklingu. Bez innowacyjnych 
rozwiązań w poszukiwaniu zamkniętego obiegu 
surowców. Przywiązanie do jednorazowego plasti-
ku. Import śmieci. Płonące składowiska.

Brak dbałości o przyrodę.
Beztroska środowiskowa przy rozbudowie infra-
struktury. Niekorzystne środowiskowo regulacje. 
Brak myślenia ekologicznego, niski priorytet eko-
logii w planach i działaniach.

1

3

2

4

Polska
– część globalnego ekosystemu

W sierpniu 2019 r. Premier RP podpisał 
uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki 
ekologicznej państwa 2030*.

„Zmiany klimatu należy postrze-
gać jako ryzyko, które powinno 
być uwzględniane przy tworze-
niu mechanizmów regulacyjnych 
i planów inwestycyjnych, podob-
nie jak brane pod uwagę są ryzyka 
o charakterze makroekonomicznym, 
czy geopolitycznym.”

„Obok działań adaptacyjnych 
Polska kontynuować powinna po-
dejmowanie wysiłków na rzecz łago-
dzenia zmian klimatu i zmniejszenia 
koncentracji dwutlenku węgla w po-
wietrzu. Zwrot w kierunku zmniejsze-
nia emisji gazów cieplarnianych 
będzie wymagał energicznych i skoor-
dynowanych działań w różnych sekto-
rach gospodarki.”

* Ministerstwo Środowiska, Polityka ekologiczna państwa 
2030 [online], Warszawa 2019 [dostęp 16.09.2019]. Link

W 2019 Polska Akademia Nauk publi-
kuje kolejne oświadczenie*:

„Obecnie dysponujemy niepodważal-
nymi dowodami naukowymi na na-
stępujące zjawiska.
• Ziemia ulega szybkiemu ocieple-

niu. Już obecnie średnia tempera-
tura jest o 1 stopień Celsjusza wyż-
sza w porównaniu z czasem sprzed 
gwałtownego rozwoju przemysłu.

• Emisja gazów cieplarnianych po-
wstałych w wyniku działalności 
człowieka jest głównym czynnikiem 
wywołującym zmiany klimatu.

• Wiele ze spowodowanych w ten 
sposób zmian już dziś ma negatyw-
ny wpływ na społeczeństwo i może 
pogłębić problemy społeczne.

• Wciąż istnieje szansa na uniknięcie 
totalnego kryzysu klimatycznego. 
Jednak wraz z upływem czasu bar-
dzo szybko się zmniejsza.

Jeśli szansa ta całkiem przepadnie, 
rozwój ludzkości zostanie udaremnio-
ny, a stosowanie paliw kopalnych, któ-
re w dużej mierze rozwój ten umożliwi-
ło, stanie się naszym przekleństwem.”

* Polska Akademia Nauk, Zmiany klimatu: oficjalne 
stanowisko Polskiej Akademii Nauk [online], 2019, [dostęp 
16.09.2019]. Link
Pełna treść deklaracji dostępna w specjalnym numerze ma-
gazynu „Academia” (nr 1/6/2019) wydawanego przez PAN.

W czerwcu 2019 wystosowany zo-
stał list przygotowany przez przed-
stawicieli Instytutu Kultury Polskiej 
Uniwersytetu Warszawskiego, sygno-
wany przez ponad 400 naukowców 
z całej Polski*.

„Apelujemy, by w obliczu global-
nego zagrożenia katastrofą ekolo-
giczną społeczność uniwersytecka 
uznała kryzys klimatyczny za kwe-
stię priorytetową. By wykorzystała 
swój autorytet i kompetencje do wal-
ki o wprowadzenie odpowiedzialnej, 
kompleksowej polityki środowiskowej, 
której celem będzie radykalne obniże-
nie emisji dwutlenku węgla.”

* Naukowcy z UW do środowiska akademickiego: uznajmy 
kryzys klimatyczny za kwestię priorytetową, W: „Nauka w 
Polsce” [online], 2019 [dostęp 16.09.2019]. Link
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Eksperci: trzeba 
przebudować system

Eksperci klimatyczni, analizując możliwości uniknięcia 
katastrofy klimatycznej i środowiskowej, proponują skupienie 
się na trzech obszarach:

1 ENERGETYKA:

Odejść od paliw kopalnych, inwestować w rozwój alternatywnych źródeł 
energii, zmniejszenie energochłonności.

TRANSPORT: 

Wprowadzić opodatkowanie emisyjnych (głównie CO2) środków transportu 
przy jednoczesnym rozwoju taniego i przystępnego transportu publicznego. 

ROLNICTWO: 

Zminimalizować efekty produkcji szkodliwej dla klimatu (w tym produkcji 
mięsa). Rozwijać rolnictwo w oparciu o produkty przyjazne dla planety: łatwo 
dostępne i lokalne.

2

3
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Czy Polacy widzą 
jakiś problem?



Nie jest dobrze
i ludzie to widzą

Największe zagrożenia dla świata

Do niedawna najbardziej baliśmy 
się wojen i terroryzmu. Dziś do 

grupy największych zagrożeń przebi-
jają się także wyraźnie kwestie zwią-
zane z zanieczyszczeniem środowiska 
i zmianami klimatu.

Tak wysokie wskazania dotyczą-
ce zagrożeń środowiskowych mogą 
wydawać się zaskakujące. O ile bo-
wiem lęk przed wojnami, czy konflik-
tami zbrojnymi wynika w dużej mie-
rze z wiedzy wyniesionej z opowieści 

rodzinnych, lekcji w szkole, informa-
cji prasowych czy pochodzących 
z książek lub filmów, o tyle nasze 
opinie o stanie środowiska natu-
ralnego i klimatu są kształtowane 
w dużej mierze w ciągu ostatnich 
lat na kanwie narracji medialnych. 
W zdecydowanie mniejszym stopniu 
natomiast są one oparte na doświad-
czeniach naszych bądź naszych bli-
skich. Nie uczyliśmy się o nich w szko-
le, w zdecydowanej większości nie 

czytaliśmy w literaturze.
Eksperci klimatyczni zwracają uwa-

gę, że duża część przedstawionych 
zagrożeń (konflikty zbrojne, choroby, 
głód, migracje) może być skutkiem 
katastrofy klimatycznej, choć jest to 
wiedza płynąca od ekspertów, a nie 
wprost od Polaków. Kwestia zagrożeń 
środowiskowych jest dość nowa i mało 
przyswojona. Skoro Polacy stawiają 
ją tak wysoko w hierarchii, coś jest 
na rzeczy.

Jedno jest wszak pewne: większość 
Polaków (72%) uważa, że stan, w ja-
kim znalazła się Ziemia jest poważ-
ny i że konieczne są natychmiastowe 
działania zaradcze.

Polacy dostrzegają istnienie problemów 
związanych ze środowiskiem naturalnym. 
Trzeba działać natychmiast.

57%

konflikty
zbrojne

55%

zanieczyszczenie 
środowiska

52%

terroryzm

51%

zmiany klimatu
38%

choroby 
cywilizacyjne

34%

wyczerpywa-
nie zasobów 
naturalnych

31%

epidemie / 
choroby

30%

głód / 
niedożywienie

25%

migracje / 
uchodźcy

23%

ubóstwo / 
bieda

20%

cyber-
przestępczość

18%

odchodzenie 
od wartości

Q2.Które z poniższych zjawisk, jeśli którekolwiek, uważasz za największe zagrożenia dla świata, w którym żyjemy? [max 5 zjawisk]
Źródło: Ziemianie atakują, Kantar 2019, N=4004, Polacy 18-65.

20%8%72%

Stan, w jakim znalazła się Ziemia, jest poważny i wymaga natychmiastowych działań

tak nie nie wiem

Q12. Zobaczysz inne stwierdzenia, które inne osoby wypowiedziały na temat środowiska naturalnego. Na ile zgadzasz się z każdym z nich. 
[pytanie na skali od 1 od 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie zgadzam się”, a 5 „zdecydowanie zgadzam się”]
Źródło: Ziemianie atakują, Kantar 2019, N=4004, Polacy 18-65.
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Ocena wpływu człowieka na środowisko

Q4. A jaki jest Twoim zdaniem wpływ człowieka na środowisko naturalne? Zaznacz, proszę, odpowiedź na poniższej 10-punktowej skali - im Twoja odpowiedź jest bliższa postawie opisanej 
po lewej stronie skali, tym bardziej się z nią zgadzasz. Im jest bliższa prawej stronie, tym bardziej zgadzasz się z postawą po prawej.
Źródło: Ziemianie atakują, Kantar 2019, N=4004, Polacy 18-65.

Pomimo obecnych w mediach różnych narracji, jedynie 
3 na 100 Polaków uważa, że człowiek nie zagraża lub 

wręcz pomaga środowisku. Gdyby Polacy mieli stworzyć 
środowiskową ławę przysięgłych, jednoznacznie wskaza-
liby człowieka i jego działania jako zagrażające środowi-
sku naturalnemu.

Okazuje się jednak, że czujemy się odpowiedzial-
ni przede wszystkim za zaśmiecenie. W końcu ciężko zi-
gnorować odpadki porzucone na ulicach i w lasach lub 

* Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, W: „Wikipedia” [online], 2019 [dostęp 16.09.2019]. Link
** Ulanowski T., Wielka Pacyficzna Wyspa Śmieci jeszcze większa niż myślano, W: „Gazeta Wyborcza” [online], 2018 [dostęp 16.09.2019]. Link
Lebreton L. i in, Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic, W: „Nature - Scientific reports” [online], 2018 [dostęp 16.09.2019]. Link

doniesienia o Wielkiej Pacyficznej Plamie Śmieci* pięcio-
krotnie większej od Polski**.

Dla troszczących się o przyszłość Ziemi nie mamy zatem 
aż tak dobrych wiadomości. Polacy wprawdzie są świado-
mi złego stanu środowiska, widzą, że stoi za nimi człowiek, 
ale nie rozumieją - obiektywnie trudnej do dostrzeżenia i 
pojęcia - istoty zmian klimatycznych i zachwiania różno-
rodności ekosystemów. Degradację środowiska widzą ra-
czej przez pryzmat odpadów…

Tylko 3% badanych uważa, że człowiek nie zagraża środowisku, 
choć nasza wiedza o sposobach „ataku” ludzi na planetę jest 
bardzo mglista.

[1] - Człowiek i jego obecne działania zagrażają środowisku naturalnemu

To człowiek
jest sprawcą!

44%
[1-2]

42%
[3-5]

11%
[6-8]

3%
[9-10]

Człowiek i jego obecne działania nie zagrażają środowisku, a nawet mu pomagają - [10]

smog śmieci, odpady, zanieczyszczenia
wylesianie, wycinki, deforestacja

plastik

wykorzystanie węgla i innych paliw kopalnych

palenie śmieci

konsumpcja
zanieczyszczenie wody/ ścieki

spaliny

produkcja, przemysł, fabryki

transport, samochody, lotnictwo

brak segregacji

chemia w rolnictwie i przemyśle

emisje CO2 i innych gazów cieplarnianych

rabunkowa gospodarka, przesadna eksploatacjamarnowanie wody/ zużycie wody

emisje pyłów i innych zanieczyszczeń

urbanizacja, budownictwo, beton polowania i kłusownictwo

brak koncepcji na wtórny obieg odpadów, na neutralizację

niszczenie terenów zielonych

górnictwo

głupota, bezmyślność, nieodpowiedzialność

ludzkość i jej ekspansja

zużycie energii

mięso i hodowla zwierząt

marnowanie żywności

brak dbałości o przyrodę/ nie dbanie o ochronę środowiska

zła gospodarka wodna

egoizm i chciwość

wypalanie traw/ łąk/ nieużytków/ pożar lasów

rozwój

zbyt wolny rozwój energii odnawialnej

brak odpowiedniej edukacji/ wiedzy na temat ekologii

przeludnienie

ocieplenie klimatu

wojny i konflikty/ zbrojenia

Q4A. Które działania człowieka Twoim zdaniem szczególnie zagrażają środowisku naturalnemu? [pytanie otwarte]
Na czerwono zaznaczono działania związane bezpośrednio z dwoma podstawowymi zagrożeniami dla Ziemi, wskazanymi podczas warsztatów eksperckich (katastrofa klimatyczna i katastrofa 
środowiskowa).
Źródło: Ziemianie atakują, Kantar 2019, N=4004, Polacy 18-65.

Działania człowieka, które - zdaniem Polaków - zagrażają środowisku
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Środowiskowa 
segmentacja 
Polaków

Polacy w większości (72%) widzą 
konieczność działania w kontek-

ście złego stanu środowiska, a przy-
tłaczająca większość przyznaje, że 
człowiek nie odgrywa tu pozytyw-
nej roli.

Aby lepiej zrozumieć stosunek 
Polaków do kwestii środowiskowych, 
w naszym badaniu wyodrębniliśmy 
pięć segmentów ludzi. Okazało się, 
że nie są oni tak jednomyślni. Jedni 
chcą ratować planetę, dla innych to 
problem drugoplanowy. Jedni zna-
ją i wierzą w ostrzeżenia klimatolo-
gów, do innych taka wiedza nie do-
tarła lub uważają, że to spisek lub 
fakt medialny.

Stan środowiska jest poważny i wymaga 
natychmiastowych działań*

Człowiek i jego obecne działania 
zagrażają środowisku naturalnemu*

Poziom wiedzy o środowisku naturalnym 
(ocena wyników testu)

* Odsetek odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się” i 
„raczej zgadzam się”
Źródło: Ziemianie atakują, Kantar 2019, N=4004, Polacy 
18-65.

Nieczekajowie
Prawdziwi ekolodzy - świadomi, aktyw-
ni, dla planety wszystko!

Mają świadomość, że stan środowiska jest 
fatalny, globalne ocieplenie jest faktem 
i doskonale zdają sobie sprawę, że za obie 
te kwestie odpowiedzialny jest człowiek. 
Wiedzą, że trzeba działać i działają. Robią 
zdecydowanie najwięcej, aby nie szko-
dzić planecie, choć wiedzą, że to niewy-
starczające, dlatego chcą robić jeszcze 
więcej. Wysoko oceniają swoją wiedzę, 
ale jednocześnie mają świadomość kom-
plikacji i zawiłości problemu - nie wiedzą 
wszystkiego. Są gotowi do poważnych 
poświęceń, akceptują dotkliwe zmiany - 
wzrost podatków i cen.

Świadomici
Ekolodzy fasadowi, martwią się, ale nie 
są gotowi na rzeczywiste zmiany.

Są świadomi poważnego stanu, w jakim 
jest środowisko i widzą w tym bardzo duży 
udział działalności człowieka. Uważają, 
że robią wystarczająco dużo na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego, że mają 
czyste sumienie. W rzeczywistości ich 
aktywność ogranicza się do segregacji 
śmieci i ograniczenia zużycia wody. Ich 
zdaniem działać teraz powinni ci, którzy 
naprawdę mają na to wpływ - rządy i kor-
poracje. Deklarują chęć zmian, jednak nie 
są gotowi na poważne poświęcenia (jak 
podwyżki cen czy podatków).

100%

89%

3+

94%

71%

3

16%12%
udziały segmentów 
w populacji

Nie jesteśmy tacy sami

Niepokojonie
Zagubieni, zaniepokojeni, ale otwarci. 
Chcieliby robić więcej, ale nie wiedzą co.

Mają świadomość problemu, ale na bar-
dzo ogólnym poziomie. Uważają, że jest 
jeszcze czas, ale już dziś coś trzeba robić 
dla przyszłych pokoleń. Sami robią niewie-
le, by ratować planetę i źle się z tym czują, 
bo uważają, że powinni. Chcieliby robić 
więcej, ale brakuje im wiedzy i są nieco 
przytłoczeni. Czują, że powinni działać 
wszyscy, zarówno rządy, korporacje jak 
i ludzie jak oni. Są otwarci na ograniczenia 
systemowe w imię ochrony środowiska, 
nawet jeżeli będą dla nich niewygodne.

Dobrzeżyje
Ziemianie suwerenni. Nie są przekonani, 
że stan Ziemi jest bardzo poważny, a już 
na pewno nie winią za to człowieka.

Nie uważają, że sytuacja jest na tyle zła, 
żeby trzeba było podejmować jakieś rady-
kalne działania. Dostrzegają negatywne 
zjawiska, ale uważają, że to raczej część 
naturalnego cyklu i wierzą, że natura so-
bie poradzi. Sądzą, że robią wystarczająco 
dużo aby chronić środowisko - w istocie to 
co muszą, bo wymaga tego prawo lub to 
na czym oszczędzają. Mają wątpliwości, 
czy potrzebne są ograniczenia systemo-
we w tej dziedzinie (choć mało uciążliwe 
mogliby zaakceptować). Wierzą w gospo-
darkę opartą o węgiel.

Bezściemianie
Nie wierzą w tę całą ekologię - nie znają 
się, to nie ich sprawa, to jakieś wymysły 
i wielki biznes.

Nie interesują się szczególnie tematem. 
Środowisko jest być może w nienajlepszym 
stanie, ale nie uważają tego za swój osobi-
sty problem. Cały temat jest ich zdaniem 
nad wyrost rozdmuchany - podejrzewają, 
że dużo w tym mitów i interesów wielkie-
go biznesu. Sami w zasadzie nie robią nic 
w tym temacie, a nawet unikają tego co 
powinni robić (segregacja). Nie zgadzają 
się na wprowadzanie w sferze publicznej 
ograniczeń, które mogłyby ich dotknąć. 
Za nic nie wysiądą z samochodu.

80%

48%

2+

44%

14%

1+

52%

38%

2

17%
26%29%
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Środowisko – jak to 
łatwo powiedzieć
(wiedza i zrozumienie)



O katastrofie klimatycznej do nie-
dawna nie mówiło się w ogóle. 

Polacy nie mieli czasu ani sposob-
ności odebrać przyzwoitej edukacji 
w tej dziedzinie. Większość tego co 
wiemy, pochodzi z przekazów medial-
nych, które nie dają spójnego obra-
zu rzeczywistości.

W ciągu ostatniego roku w me-
diach i Internecie pod hasłem „zmiany 
klimatyczne” ukazało się prawie 119 
tys. publikacji. Gdyby przeliczyć ich 
wartość na powierzchnię reklamową, 
taka kampania kosztowałaby pra-
wie 544 mln złotych. Problem w tym, 
że kampanie reklamowe mają zazwy-
czaj klarowny i spójny przekaz. W tym 
wypadku Polacy mieli trudniej...

Trudno wyrobić 
sobie zdanie

Środowiskowy
zawrót głowy

Źródła: Bez Dogmatu, styczeń 2019, Link;  Do Rzeczy, lipiec 2019, Link;  Do Rzeczy, wrzesień 2019, Link;  Focus, 
sierpień 2018, Link;  Focus, wrzesień 2019, Link;  Gazeta Polska, czerwiec/lipiec, Link;  Gazeta Wyborcza, luty 2018, 
Link;  metrocafe.pl, maj 2016, Link;  Najwyższy Czas, grudzień 2015, Link;  Najwyższy Czas, sierpień/wrzesień 2019, 
Link;  National Geographic, czerwiec 2019, Link;  Newsweek, lipiec 2019, Link;  Newsweek, lipiec 2019, Link;  Polityka, 
czerwiec 2019, Link; Polityka, kwiecień 2019, Link; Stop Smog, luty 2017, Link; Świat Wiedzy, wrzesień 2019, Link; Tygodnik 
Powszechny - dodatek, kwiecień 2019, Link; Tygodnik Powszechny, październik 2018, Link; Tygodnik Solidarność, lipiec 
2019, Link; Uważam Rze, 2015, Link; Wprost, czerwiec 2007, Link; [dostęp 16.09.2019].

W ciągu ostatnich 12 miesięcy w mediach i Internecie pojawiło się niemal 119 tys. 
publikacji zawierających hasło „zmiany klimatyczne”, generując łącznie 1,1 mld 
kontaktów z czytelnikami*.

* Instytut Monitorowania Mediów, monitoring mediów i Internetu w okresie sierpień 2018 – lipiec 2019
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https://dorzeczy.pl/kraj/108099/Do-Rzeczy-nr-29-Klamstwo-klimatyczne-Czy-emisja-CO2-ma-wplyw-na-wzrost-temperatur-Lewica-uczynila-z-walki-z-globalnym-ociepleniem-ideologiczna-palke.html
https://www.dorzeczy.pl/kraj/112573/Do-Rzeczy-nr-36-Jak-ekolodzy-graja-dziecmi.html
https://www.focus.pl/magazyn/focus/2018/focus-8-2018
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https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/pakiet-negacjonistyczny-w-gazecie-polskiej-370
https://www.wirtualnemedia.pl/jedynki/gazeta-wyborcza/2018-02-23
http://rudestudio.pl/okladka-ze-smogiem-w-metrocafe-pl/
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ziemia-na-obu-polkulach-ma-dwie-osobne-atmosfery-serio-123
https://sklep-niezalezna.pl/pl/p/E-WYDANIE-NCZAS-numer-podwojny-35-36-2019/1388
http://www.national-geographic.pl/aktualnosci/wybierz-planete-wez-udzial-w-konkursie-national-geographic-planeta-albo-plastik
https://www.facebook.com/NewsweekPolska/photos/a.134803169892383/2442266709146006/?type=1&theater
http://www.e-kiosk.pl/numer,312021,newsweek
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1797060,1,co-w-nowym-numerze-polityki.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1790558,1,co-do-przeczytania-w-nowej-polityce.read
http://naszolsztyniak.pl/416825,Stop-smog.html
https://bauer.pl/czasopismo/swiat-wiedzy/
(https://www.tygodnikpowszechny.pl/przeklenstwo-ciekawych-czasow-158290
https://www.kawawkrzakach.pl/obojetni-na-koniec-swiata/
https://www.tysol.pl/a34647-Najnowszy-numer-Tygodnika-Solidarnosc-Katastrofa-klimatyczna-James-Taylor-Nie-ma-naukowych-dowodow
https://slideplayer.pl/slide/11615511/
https://www.wprost.pl/tygodnik/107676/Globalne-oglupienie.html


W pierwszym etapie projektu 
„Ziemianie atakują” eksperci 

klimatyczni, spośród pięciu wyzwań 
środowiskowych, zgodnie wskazali 
dwa fundamentalne i najbardziej za-
grażające przetrwaniu cywilizacji: ka-
tastrofę klimatyczną oraz katastrofę 
środowiskową. Pozostałe problemy to 
kwestia odpadów, gospodarka wodna 
oraz zanieczyszczenie powietrza.

Polacy szeregują problemy całkiem 
inaczej. Zarówno w skali świata, jak 
i w skali kraju niepokoją się przede 
wszystkim kwestią wody, jakości po-
wietrza i odpadami (każdy z proble-
mów wskazywany przez co najmniej 

* Q9. Które z poniższych zjawisk, jeśli którekolwiek, niepokoją Cię, kiedy myślisz o środowisku naturalnym na świecie? [max 3 zjawiska];
Q10. A teraz pomyśl o środowisku naturalnym w Polsce. Które z poniższych zjawisk, jeśli którekolwiek, niepokoją Cię, kiedy myślisz o środowisku naturalnym w Polsce? [max 3 zjawiska]
Źródło: Ziemianie atakują, Kantar 2019, N=4004, Polacy 18-65.
** Instytut Monitorowania Mediów, monitoring mediów i Internetu w okresie sierpień 2018 – lipiec 2019

1/3 respondentów). Wyzwania fun-
damentalne nie wydają się Polakom 
aż tak ważne. Zmiany klimatyczne są 
być może relatywnie ważnym proble-
mem (30% wskazań) w skali świata, 
ale Polski nie dotyczą już tak bardzo 
(19%). Katastrofa ekologiczna, czy-
li wymieranie całych gatunków roślin 
i zwierząt, jest w skali świata mało 
ważna (19%), a dla Polski prawie nie-
istotna (9%)*.

Priorytetyzacja problemów śro-
dowiskowych jest zgodna z częstotli-
wością ich występowania w dyskursie 
medialnym – w ciągu ostatnich mie-
sięcy odnotowano najwięcej publikacji 

pod hasłami „smog”, „susza” i „recy-
kling”, wyprzedzając „zmiany klima-
tyczne” i „bioróżnorodność”**.

Czy rzeczywiście Polacy nie do-
strzegają fundamentalnych, wska-
zanych przez ekspertów zagro-
żeń? Postanowiliśmy to sprawdzić! 
Wychodząc z założenia, że być może 
po prostu Polacy nie rozumieją w peł-
ni przyjętych w dyskursie publicznym 
definicji, zapytaliśmy o wyzwania śro-
dowiskowe w inny sposób. Zadaliśmy 
pytanie otwarte (w przeciwieństwie 
do możliwości wyboru z listy, tu bada-
ni mogli wpisać swoją odpowiedź).

Efekt tego eksperymentu daje do 
myślenia. Okazuje się, że po zsumo-
waniu poszczególnych wskazań (np. 
„globalne ocieplenie”, „podnoszące 
się temperatury”, czy „pustynnie-
nie”), katastrofa klimatyczna zajmuje 
pierwsze miejsce wśród niepokojących 
Polaków zjawisk (spychając na dalsze 
miejsca kwestie odpadów i jakości po-
wietrza). Jak widać, Polacy nie przy-
swoili sobie jeszcze jednego pojęcia 
tłumaczącego zmiany klimatyczne.

Polacy oceniają zagrożenia inaczej niż eksperci. Może to wyni-
kać z proporcji podejmowania tematów w dyskursie publicznym 
oraz użycia niezrozumiałego dla społeczeństwa języka.

Największe wyzwania środowiskowe 
oczami Polaków

„Ludzie mylą zmiany klimatu 
ze smogiem i plastikowymi 
torebkami.”
dr Aleksandra Kardaś, Nauka o klimacie

Świat*

Polska**

Publikacje w mediach
i internecie***

Własnymi słowami****

I miejsce II miejsce III miejsce

37%
zanieczyszczenie 

odpadami

35%
jakość powietrza

39%
katastrofa 

klimatyczna

33%
niedobory wody

47%
zanieczyszczenie 

odpadami

41%
jakość powietrza 33%

niedobory wody

57%
jakość powietrza

385 tys.
smog

113 tys.

48%
zanieczyszczenie 

odpadami

122 tys.

susza recykling

* Q9. Które z poniższych zjawisk, jeśli którekolwiek, niepokoją Cię, kiedy myślisz o środowisku naturalnym na świecie? [max 3 zjawiska];
** Q10. A teraz pomyśl o środowisku naturalnym w Polsce. Które z poniższych zjawisk, jeśli którekolwiek, niepokoją Cię, kiedy myślisz o środowisku naturalnym w Polsce? [max 3 zjawiska]
*** Monitoring Instytutu Monitorowania Mediów
**** Q3a. Co w stanie środowiska naturalnego szczególnie Cię niepokoi? [pytanie otwarte]; Źródło: Ziemianie atakują, Kantar 2019, N=4004, Polacy 18-65.

powietrze

smog

spalanie śmieci

spaliny samochodowe

zanieczyszczenie powietrza

zła jakość powietrza

odpady

śmieci

dużo śmieci i odpadów

wysypiska

zła segregacja

brak recyklingu

utylizacja

klimat

zmiany klimatu

globalne ocieplenie

ekstremalne zjawiska pogodowe

upały/ podnoszące się temperatury

emisje gazów cieplarnianych

susze

pustynnienie

topnienie lodowców

powodzie

Top 3 wyzwania środowiskowe - różne punkty widzenia
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Katastrofa klimatyczna to – zda-
niem ekspertów środowiskowych 

– jedno z głównych wyzwań, przed 
którym stoimy jako cywilizacja. Jak 
się okazało, Polacy nie są w stanie na-
zwać tego zjawiska po imieniu. Część 
z nich dostrzega tylko objawy (susze, 
ocieplenie, upały, topnienie lodow-
ców), a część nazywa chorobę bar-
dziej kompleksowo po imieniu (zmia-
ny klimatu, globalne ocieplenie).

7 na 10 Polaków uważa, że global-
ne ocieplenie to fakt. Różnimy się na-
tomiast interpretacją tego problemu. 
Część badanych słusznie łączy efekt 
cieplarniany z działalnością człowie-
ka. Przekonanie o takim stanie rze-
czy rośnie wraz z poziomem wiedzy 
ekologicznej i jest niemal powszech-
ne w segmencie Nieczekajów (któ-
rzy chcą działać), a trochę rzadziej 
dotyczy segmentów Świadomitów 
i Niepokojonów (o bardziej fasadowych 
postawach ekologicznych). Można 
jednak spotkać się z głosami przeciw-
nymi – szczególnie często w segmen-
cie wątpiących w zmiany klimatyczne 
Dobrzeżyjów oraz niezainteresowa-
nych tematem Bezściemnian.

Jest również niemała grupa scep-
tyków, która woli wierzyć, że dzisiejsze 
zmiany klimatu to część naturalne-
go cyklu. Takie przekonanie ma 45% 
Dobrzeżyjów i 37% Bezściemnian. 
Równocześnie co piąty z nich sądzi, 
że podniesienie średniej temperatury 
na świecie o 2-3 stopnie nie będzie dla 
nas takie złe, a ocieplenie klimatu to 
nic innego jak mit wymyślony przez 
polityków. Częściej od innych utrzy-
mują też, że dwutlenku węgla emi-
towanego przez ludzi jest tak mało, 
że nie może wpłynąć na środowisko.

Nic dziwnego, że rozdźwięk w od-
bieraniu tego samego problemu jest 
w naszym społeczeństwie tak głębo-
ki. Wynikać to może z nieuchwytno-
ści samego zjawiska (zmiana średniej 
temperatury o pół czy jeden stopień 
Celsjusza jest niewidzialna i nieodczu-
walna) oraz ze stosowanego w dys-
kursie publicznym nazewnictwa (do 
niedawna przeważnie mówiło się 
o zmianie klimatu i globalnym ocieple-
niu, teraz coraz częściej słychać bar-
dziej stanowcze określenia: katastrofa 
klimatyczna lub kryzys klimatyczny).

To trudne zjawisko, które nierównomiernie 
przebiło się do wyobraźni Polaków

wokół globalnego ocieplenia
Kontrowersje

7 na 10
Polaków uważa, 
że globalne ocieplenie 
jest faktem.

Q11. Poniżej zobaczysz stwierdzenia, które inne osoby wypowiedziały na temat środowiska naturalnego. Na ile zgadzasz się z każdym z nich? [pytanie na skali od 1 od 5, gdzie 1 oznacza „zdecy-
dowanie nie zgadzam się”, a 5 „zdecydowanie zgadzam się”]; Odsetek odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się” i „raczej zgadzam się”
Źródło: Ziemianie atakują, Kantar 2019, N=4004, Polacy 18-65.

81% 59%95% 92% 49%

96% 87% 74% 39% 49%

45% 37%9%

6%

1%

12%

8%

3%

21%

13% 21%

21%

20%

20%6%

Nieczekajowie Świadomici Niepokojonie Dobrzeżyje Bezściemianie

Globalne ocieplenie jest faktem.

To ludzie są odpowiedzialni 
za globalne ocieplenie.

Dzisiejsze zmiany klimatu to część 
naturalnego cyklu.

Podniesienie średniej temperatury 
na świecie o 2-3 stopnie nie będzie dla 
nas takie złe. 

Ocieplenie klimatu to mit wymyślony 
przez polityków.

Globalne ocieplenie w oczach różnych segmentów
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Klasówka z wiedzy o środowisku

Środowisko naturalne jest w złym 
stanie, sprawa jest poważna i wy-

maga działania – tak twierdzą Polacy. 
Skoro potrzebne jest działanie, 
sprawdziliśmy stan wiedzy badanych 
o środowisku. 

Samoocena wypada nawet nieźle. 
Tylko 1 na 10 osób przyznaje że wie 
mało na temat środowiska. Nie uwa-
żamy się też za środowiskowych geniu-
szy – uśredniając, oceniamy się (przyj-
mując szkolny system ocen) na trójkę 
z plusem (gdzie 1 to bardzo mała wie-
dza, a 5 – wiedza bardzo duża).

Sprawdziliśmy jednak, czy samo-
ocena nie odbiega od rzeczywistości 
i zaprosiliśmy naszych respondentów 
na… klasówkę. Przygotowaliśmy krótki 
test, w którym należało odpowiedzieć 
na dziesięć pytań – odnieść się do fak-
tów i mitów z dziedziny wiedzy o śro-
dowisku i zmianach klimatu.

Wiadomość dla zdających test 
mamy nienajlepszą, w rzeczywisto-
ści średnia ocena to zaledwie dwójka 
z plusem… Najsłabiej Polacy wypa-
dają w zderzeniu z mitami klimatycz-
nymi. (w tych obszarach, jak widać, 

potrzebna jest edukacja): 6 na 10 osób 
nie jest pewnych, czy obecne zmiany 
klimatu to aby nie część naturalnego 
cyklu. Równie wielu nie odróżnia smo-
gu od globalnego ocieplenia…

Oczywiście, poziom wiedzy 
jest różny dla różnych segmentów 
(Nieczekajowie wypadają trochę le-
piej), ale wniosek ogólny jest jeden: 
wiemy mało.

Wiemy mniej, niż myślimy że wiemy…

Q7. Jak ogólnie oceniasz swoją wiedzę na temat obecnego stanu środowiska naturalnego? Moja wiedza jest:
Q11. Poniżej zobaczysz stwierdzenia, które inne osoby wypowiedziały na temat środowiska naturalnego. Na ile zgadzasz się z każdym z nich? 
Odsetek odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się” i „raczej zgadzam się” [PRAWDA] / zdecydowanie nie zgadzam się” i „raczej nie zgadzam się” [FAŁSZ]
Źródło: Ziemianie atakują, Kantar 2019, N=4004, Polacy 18-65.

Ocena wiedzy Samoocena Wynik testu

5 - bardzo duża

4 - duża

3 - przeciętna

2 - mała

1 - bardzo mała

średnia ocena 3+ 2+   

W badaniu respondenci zostali poproszeni o zgodę bądź niezgodę z faktami i mitami środowiskowymi. 
Lista została przygotowana przy wsparciu ekspertów klimatycznych.

73%

66% 

66%

57%

56%

52%

48%

40%

40%

38%

Odsetek poprawnych odpowiedzi 

Globalne ocieplenie jest faktem PRAWDA

To ludzie są odpowiedzialni za globalne ocieplenie PRAWDA

Świat nauki jest zgodny, że to człowiek odpowiada 
za zmiany klimatu

PRAWDA

Polska ma małe zasoby wodne. Jesteśmy zagrożeni 
niedoborami wody

PRAWDA

Podniesienie średniej temperatury na świecie o 2-3 stopnie 
nie będzie dla nas takie złe

FAŁSZ

Dwutlenku węgla emitowanego przez ludzi jest tak mało, 
że nie ma on wpływu na klimat

FAŁSZ

Mamy obecnie do czynienia z największym wymieraniem 
gatunków roślin i zwierząt od czasu wyginięcia dinozaurów

PRAWDA

Dzisiejsze zmiany klimatu to część naturalnego cyklu FAŁSZ

Nawet w wodzie z kranu znajdują się drobinki plastiku PRAWDA

Smog / zanieczyszczenie powietrza jest tym samym 
zjawiskiem co globalne ocieplenie

FAŁSZ

32%

54%

9%

1%

4%

12%

21%

42%

22%

3%
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Twardy orzech
do zgryzienia

Jeśli przyjąć, że ojcem założycielem 
medycyny w Europie był Hipokrates, 

można założyć, że ta dziedzina nauki 
liczy sobie już ok. 2,5 tys. lat. Pomimo 
tak długiej historii i umiejscowienia tej 
dyscypliny w centrum potrzeb czło-
wieka, wciąż pojawiają się dyskusje 
i dylematy wokół skutecznej profilak-
tyki, diagnozy i leczenia.

W tym kontekście trudno się dzi-
wić, że w dziedzinie nauki o klimacie 
panuje tyle rozbieżnych opinii i mitów 
– wszak dyskusje o globalnym ocieple-
niu i wpływie człowieka na środowisko 
mogły zaistniał najwcześniej po rewo-
lucji przemysłowej, a w praktyce te-
mat pojawił się w szerokim dyskursie 
publicznym dopiero kilka dekad temu. 
Zjawisko to może być wzmocnione 
przewagą skuteczności uproszczo-
nych przekazów medialnych nad za-
wiłą i skomplikowaną z natury rze-
czy nauką.

Brak wiedzy oznacza niezwy-
kłą podatność na mity i emocje. 
Najlepszy przykład widoczny był pod-
czas publicznej debaty o wycince 
drzew w Puszczy Białowieskiej, gdy 

setki tysięcy Polaków, nie mających 
przecież wykształcenia leśniczego, 
a często nie znających tej puszczy, 
błyskawicznie przyjęło takie lub inne 
stanowisko w dyskusji, posługując się 
argumentami wybiórczo dostarczo-
nymi przez media.

Jeśli idzie o refleksje dotyczące 
zmian klimatycznych, Polacy są roz-
darci pomiędzy skrajnymi opiniami 
– zarówno na poziomie świadomości, 
emocji, jak i gotowości do działań. 
Połowa badanych optymistycznie 
wierzy, że stojąc na krawędzi kata-
strofy ekologicznej „jeszcze wszystko 
da się naprawić”, równie często jed-
nak Polacy po prostu rozkładają ręce, 
przygnieceni ciężarem problemu.

Ciekawe, że gotowość do działania 
rośnie wraz z wiekiem, a w grupie naj-
młodszych (18-25) dominuje poczucie 
przytłoczenia i pesymizm. Tuż za tą 
grupą kroczy – nieujęta w naszym ba-
daniu – młodzież w wieku gimnazjal-
nym, organizując od czasu do cza-
su protesty i „strajki klimatyczne”, 
wzywające decydentów do podję-
cia działań.

Zagrożenie klimatyczne to temat nowy 
i trudny do przyswojenia, dlatego 
wywołuje skrajne reakcje.

Q15. Obecnie coraz częściej można usłyszeć, że stoimy na krawędzi katastrofy ekologicznej. Ludzie wyrażają wobec niej różne postawy, które przedstawiamy poniżej. Spójrz na nie i zaznacz, na 
ile sam(a) zgadzasz się z każdą z nich. [pytanie na skali od 1 od 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie zgadzam się”, a 5 „zdecydowanie zgadzam się”]
Odsetek odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się” i „raczej zgadzam się”
Źródło: Ziemianie atakują, Kantar 2019, N=1002 (grupa kontrolna), Polacy 18-65.

Świadomość

Uczucia

Gotowość do działania

49%

Wszystko da 
się naprawić.

49%

Niewiele mogę 
zrobić wobec takiej 
perspektywy, 
za mało znaczę, 
żeby mieć na to 
jakikolwiek wpływ.

13%
9%

50%

Nie wiem, co 
z tym zrobić, a coś 
przecież trzeba!

59%

Ja sobie 
z tym poradzę, 
martwię się tylko 
o przyszłość dzieci 
i przyszłych pokoleń.

49%

Martwi mnie to, jak 
zmieni się przez to 
moje życie. 16%

72%

To prawda 
i nie ma już czasu 
na dyskusje, zacznijmy 
wreszcie działać.

12%

Nie wierzę, to 
wydumany problem, 
który nas nie dotknie.

Ta sytuacja jest zbyt 
przytłaczająca, żeby 
o niej myśleć.

Jest już za późno, 
aby zapobiec 
katastrofie 
klimatycznej.

To inni są za to 
odpowiedzialni, 
nie zamierzam 
nic z tym robić.

Reakcje na potencjalną katastrofę
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Niski poziom wiedzy o klimacie 
i środowisku znajduje doskona-

łe odbicie w codziennych zachowa-
niach Polaków. Jedynie segregacja 
śmieci jest wdrażana w życie, według 
deklaracji, przez więcej niż połowę 
badanych. Dużą wagę przykładamy 
też do oszczędności wody i żywności. 
Być może dlatego, że – jak pokazu-
ją zewnętrzne obliczenia – możemy 
na tym po prostu oszczędzić pienią-
dze (rocznie ponad 5 tys. złotych). 
W ten sposób wyobrażamy sobie 
ochronę środowiska.

Nie jesteśmy w stanie ograni-
czyć spożycia mięsa, nie angażuje-
my się w akcje pro-środowiskowe, no 
i – co oczywiste, patrząc na dyna-
mikę sprzedaży samochodów – nie-
chętnie rezygnujemy z wygody auta 
(w miastach wypada to nieco le-
piej, choć zarówno ten wskaźnik, jak 
i korki na ulicach pokazują, jak silnie 
jesteśmy przywiązani do tego środ-
ka komunikacji).

Wszystkie zachowania pro-środo-
wiskowe są znacznie rzadziej dekla-
rowane przez segmenty Dobrzeżyjów 
i Bezściemian, a zdecydowanie 
częściej w świadomym segmen-
cie Nieczekajów.

Na poziomie deklaracji jest do-
brze. Zapytani wprost odpowiadamy: 
Działam! Walczę! 62% z nas uważa, 
że robi dość dużo lub bardzo dużo aby 
chronić środowisko naturalne.

Praktyczne działania pro-środowiskowe to przede wszystkim 
sortowanie śmieci (którego wymaga od nas prawo) oraz 
oszczędność wody i żywności (która dotyka naszego portfela).

Od teorii do praktyki

15%

15%

14%

14%

29%

33%

44%

47%

65%

41%

20%

23%

18%

23%

8%

7%

8%

9%

Zachowania antyekologiczne [1-2] Zachowania anty/pro-ekologiczne [6-7] Zachowania proekologiczne

[1] [7]

Nie segreguję odpadów 
(to zbyt skomplikowane / nie mam na to miejsca) Śmieci Segreguję wszystkie śmieci zgodnie z zasadami

Przy codziennych czynnościach nie zwracam większej 
uwagi na to, ile wody wykorzystuję Woda

Ograniczam zużycie wody przy codziennych czynnościach 
(np. biorę krótki prysznic, zakręcam wodę przy myciu 
zębów, oszczędnie zmywam)

Bardzo często zdarza się, że w moim gospodarstwie 
domowym musimy wyrzucać żywność (np. dlatego, że jej 

nie dojedliśmy / przeterminowała się)
Żywność W moim gospodarstwie nie wyrzucamy żywności 

(kupujemy mniej, wykorzystujemy resztki)

Temat środowiska naturalnego i ekologii nie interesuje mnie 
na tyle, żeby rozmawiać o nim ze znajomymi czy rodziną Rozmowy Rozmawiam o środowisku i ekologii ze znajomymi i rodziną, 

nawet jeśli mają na ten temat inne poglądy niż ja

Unikam transportu publicznego.
Kiedy tylko mogę wybieram samochód Transport Korzystam z transportu publicznego, nawet jeśli czasem 

dojazd samochodem byłby wygodniejszy

Kupuję produkty, których potrzebuję – nie zwracam 
większej uwagi czy ich producent dba o środowisko Zakupy Kupuję tylko produkty firm, które dbają o środowisko, 

nawet jeśli czasem są one droższe lub trudniej dostępne

Nie angażuję się w akcje na rzecz ochrony środowiska Ochrona środowiska
Regularnie wspieram akcje na rzecz ochrony środowiska 
(np. podpisuję petycje, wspieram finansowo organizacje 
działające na rzecz środowiska)

Kupuję produkty, jakich potrzebuję – nie przywiązuję 
większej wagi do tego jak są zapakowane Plastik Nie kupuję produktów w plastikowych opakowaniach, 

nawet jeśli czasem jest to droższe i mniej wygodne

Jem mięso, kiedy mam na nie ochotę Mięso Znacząco ograniczam jedzenie mięsa

Q3. Wróćmy jeszcze do Twoich codziennych zwyczajów. Chcielibyśmy trochę więcej dowiedzieć się o nich. Zaznacz, proszę, odpowiedzi na poniższych skalach 7-punktowych - im Twoja odpo-
wiedź jest bliższa postawie opisanej po lewej stronie skali, tym bardziej się z nią zgadzasz. Im jest bliższa prawej stronie, tym bardziej zgadzasz się z postawą po prawej.
Odsetek wskazań punktów 1 i 2 / 6 i 7 na skali 7-stopniowej
Źródło: Ziemianie atakują, Kantar 2019, N=4004, Polacy 18-65.

Oszczędność wody i żywności pozwala zostawić nam w portfelu 5 000 zł rocznie!* 
* Szafrański M., Oszczędzanie wody: ile można zaoszczędzić na prysznicu?, W: „Jak oszczędzać pieniądze?” [online], 2012 [dostęp 16.09.2019]. Link
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5

Czy jesteśmy gotowi 
na zmianę?



Uprzedzeni o możliwej katastrofie 
klimatycznej, jesteśmy gotowi do 

pewnych wyrzeczeń. Kwestię śmieci 
uznajemy już za załatwioną (przecież 
sortujemy), zamierzamy kontynu-
ować „walkę” o środowisko za pomocą 
oszczędności wody, jeszcze mniejsze-
go marnotrawienia tego co kupimy, 
na pierwszy front wysuwa się jednak 
plastik. 

Plastik jest plastyczny (widać go, 
można go dotknąć), o plastiku dużo 
się mówi (wycofanie słomek z ba-
rów, coraz więcej innowacji w dzie-
dzinie opakowań biodegradowalnych, 
szokujące wiadomości o wyspach 
plastiku na oceanach i cierpiących 
zwierzętach morskich, wreszcie wpro-
wadzanie regulacji UE).

Największy kłopot mielibyśmy, by 
pomóc środowisku poprzez ograni-
czenie korzystania z samochodu (to 
nie tylko wygoda, ale i wciąż symbol 
statusu), ograniczenie spożycia mię-
sa (tradycja i przyzwyczajenie) oraz 
zaangażowanie się w działalność 
na rzecz ochrony środowiska (we-
dług „Diagnozy społecznej” społe-
czeństwo polskie jest w europejskim 
ogonie, jeśli idzie o zaangażowanie 
obywateli w działalność jakichkol-
wiek organizacji).

Wyrzeczenia, na które Polacy są 
gotowi, są albo stosunkowo bezbo-
lesne (to nie my, a producenci mają 
się martwić alternatywnymi opako-
waniami), albo takie, które pozwolą 
na realne oszczędności w budżecie 

domowym. Nie zanosi się na masową 
poprawę energooszczędności miesz-
kań i domów (bo to kłopotliwe i kosz-
towne) i niespecjalnie mamy ochotę 
kierować się środowiskiem przy wybo-
rach politycznych (choć to najmniej 
kłopotliwe, ale nie przynosi natych-
miastowych korzyści). 

Przechodząc od teorii do prakty-
ki, czyli od potwierdzonego w bada-
niu zaniepokojenia sytuacją, w której 
znalazła się Ziemia, do deklaracji kon-
kretnych działań, okazuje się, że dzia-
łalność na rzecz ochrony środowiska 
jest dość powierzchowna. Zrobimy 
to, co da nam korzyść, ewentualnie 
damy przyzwolenie innym na zmie-
nianie świata, byle by to nie zabolało 
nas samych.

Gotowi jesteśmy zrezygnować z plastiku i więcej oszczędzać.

Gotowość

do wyrzeczeń

Q17. Przyjmijmy, że każde z poniższych działań może pomóc środowisku naturalnemu. Co Ty osobiście jesteś gotowy(a) zrobić w ciągu najbliższych 2-3 lat? [pytanie wielokrotnego wyboru];
Q18. Na poniższej liście znajdują się wskazane przez Ciebie działania, które jesteś gotów(owa) podjąć w ciągu 2-3 lat. Zaznacz przy każdym z nich, na ile ich realizacja będzie dla Ciebie uciąż-
liwa? [pytanie na skali od 1 od 4, gdzie 1 oznacza „w ogóle nieuciążliwe”, a 4 „bardzo uciążliwe”]; Pytanie zadawane tylko osobom, które wskazały, że są gotowe podjąć daną czynność w ciągu 
najbliższych 2-3 lat.
* Odsetek wskazań punktów 3 i 4 na skali 4-stopniowej
Źródło: Ziemianie atakują, Kantar 2019, N=1002 (grupa kontrolna), Polacy 18-65.

18%

22%

34%

16%

53%

29%

39%

42%

7%

36%

43%

38%

29%

56%

45%

41%

38%

23%

22%

22%

22%

21%

21%

14%

13%

9%

Działania na rzecz środowiska Gotowość Uciążliwość*

Całkowicie zrezygnuję z jednorazowych 
przedmiotów (słomek, torebek, talerzyków itp.)

Będę mniej kupować i wyrzucać

Znacząco ograniczę zużycie wody w gospodarstwie 
domowym

Będę wymieniał(a) sprzęt elektroniczny tylko, 
jeśli będzie to naprawdę potrzebne

Zapłacę za poprawę energooszczędności mojego 
domu

Będę przekonywał(a) innych do zachowań 
ekologicznych, nawet kosztem różnicy zdań

Zrezygnuję z produktów i usług firm, które szkodzą 
środowisku, nawet kosztem wyższych cen

Będę wybierał(a) bardziej ekologiczne środki 
transportu, nawet kosztem wygody

Zagłosuję tylko na polityków, którzy zadeklarują 
wprowadzenie regulacji korzystnych dla środowiska

Poprę porzucenie przez Polskę energetyki węglowej, 
nawet kosztem kryzysu ekonomicznego

Poważnie ograniczę korzystanie z własnego 
samochodu

Znacząco ograniczę jedzenie mięsa

Zaangażuję się w działalność na rzecz ochrony 
środowiska
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Trzeba przyznać, że jak na problem 
nowy i stosunkowo słabo rozumia-

ny, dość zaskakujące jest, że aż 40% 
Polaków deklaruje, że sami (osoby 
prywatne) powinniśmy coś zrobić, 
żeby uniknąć katastrofy ekologicz-
nej. Niespecjalnie mamy na to po-
mysł i niezbyt mamy ochotę na wy-
rzeczenia, mandat do wprowadzenia 
zmian dajemy więc przede wszystkim 
władzom – rządowi, parlamentowi 
i partiom politycznym. Rozumiemy, 
że władze mają zarówno powinność, 
jak i stosowne narzędzia, żeby uchro-
nić nas przed złym biegiem spraw.

Gdyby władze, rozważając decy-
zje środowiskowe, potrzebowały kilku 
wskazówek, w świetle wyników bada-
nia brzmiałyby one następująco:
1. Władze mają mandat do wprowa-

dzania zmian o obszarze ochrony 
środowiska, jest też udowodniona 
potrzeba ich implementacji.

2. Polacy są skłonni podchwytywać 
ustawowe rozwiązania środowi-
skowe jako własne i stawać się 
realizatorami wprowadzonej po-
lityki (przykład segregacji śmieci 
i niemarnowania żywności).

3. Władze powinny działać ra-
mię w ramię z biznesem – firmy 
i ich siły marketingowe pozwalają 
na lepsze wytłumaczenie zmian 
oraz skuteczne wprowadzenie 
w życie.

4. Polacy w dziedzinie ochrony śro-
dowiska najchętniej przyjmują 
rozwiązania, których rachunek 
ekonomiczny jest łatwy do wyli-
czenia. Jesteśmy skłonni coś zmie-
nić, jeśli można na tym oszczędzić 
albo zarobić, mniej oglądamy się 
na ideologię i wartości.

5. Można zrobić więcej, niż się wydaje 
– np. pomimo narodowego przy-
wiązania do samochodu, jeste-
śmy relatywnie otwarci na wpro-
wadzenie ograniczeń w ruchu aut 
w centrach miast.

Jeśli idzie o możliwości dla bizne-
su, konsumenci zauważają dotych-
czas głównie działania firm związane 
z opakowaniami, segregacją, recy-
klingiem i biodegradowalnymi opako-
waniami. Poza plastikiem, foliówkami 
i śmieciami jest więc duże pole do 
kreatywności biznesowej w dziedzinie 
ochrony środowiska.

Czujemy, że zmiana jest konieczna 
i oczekujemy pomocy z zewnątrz.

Mandat
na zmianę

77%

72%

69%

65%

59%

44%

31%

28%

24%

Podniesie cen wszystkich napojów w plastikowych opakowaniach o kaucję 50 gr.
Możliwość zwrotu pieniędzy w specjalnych automatach

Wysokie kary finansowe dla producentów żywności za wyrzucanie lub utylizowanie 
niesprzedanych produktów

Całkowity zakaz produkowania, sprzedawania i używania torebek foliowych

Znaczące ograniczenia wjazdu samochodów osobowych do centrów miast przy jednoczesnym 
usprawnieniu transportu publicznego i obniżeniu cen za bilety komunikacji miejskiej

Odejście od spalania węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz energii atomowej

Całkowity zakaz stosowania paliw stałych (węgiel, drewno) w piecach do ogrzewania domów

Wyższe opodatkowanie produkcji mięsa (i w efekcie podniesienie cen za produkty mięsne 
w sklepach i restauracjach) przy jednoczesnym dofinansowaniu rolnictwa ekologicznego

Całkowity zakaz podlewania trawników, ogrodów i działek nie prowadzonych w ramach 
działalności rolniczej w okresie maj-wrzesień, pod groźbą wysokich kar finansowych

Znaczące podniesienie cen benzyny, ropy, gazu (w tym również cen biletów samolotowych) 
przy jednoczesnym dofinansowaniu i usprawnieniu transportu publicznego 

Q16. Jak sądzisz, kto powinien w pierwszej kolejności podjąć działania w celu uniknięcia możliwej katastrofy ekologicznej? [max 3 wskazania];
Q19. Rozpatrywane są różne rozwiązania systemowe, które mogą zapobiec katastrofie ekologicznej. Jak bardzo zgadzasz się lub nie zgadzasz na wprowadzenie w Polsce poniższych zmian w 
ciągu najbliższych lat? [pytanie na skali od 1 od 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie zgadzam się”, a 5 „zdecydowanie zgadzam się”]
Źródło: Ziemianie atakują, Kantar 2019, N=1002 (grupa kontrolna), Polacy 18-65.

Kto powinien działać, by uniknąć katastrofy ekologicznej

Gotowość Polaków na zmiany systemowe

Rząd, parlament, 
partie polityczne

Koncerny 
energetyczne, 
elektrownie, 

elektrociepłownie

Osoby prywatne 
takie jak Ty

(my, społeczeństwo)

Korporacje, biznes Samorządy, 
władze lokalne

55%
51%

40%

28% 27%
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Plastik stał się głównym bohaterem 
w dyskusji o zagrożeniach środo-

wiskowych. Mówią o tym firmy, wpro-
wadzając biodegradowalne innowa-
cje, mówią państwa, tworząc zakazy 
i regulacje. W efekcie plastik znajdu-
je się na pierwszym miejscu na liście 
potencjalnych wyrzeczeń związanych 
z ochroną środowiska. Plastik jest wi-
doczny, można go dotknąć – to naj-
bardziej namacalna rzecz, którą mo-
żemy zmienić. Zwłaszcza że koszty tej 
zmiany nie są specjalnie odczuwalne. 
To biznes niech się martwi w jaki spo-
sób pakować i transportować produk-
ty, my bez plastiku sobie poradzimy.

Polacy deklarują, że zmniejszą uży-
cie plastiku (56% badanych obiecuje 
całkowitą rezygnację z plastikowych 
jednorazówek w ciągu najbliższych 
2-3 lat). Bardzo wysokim poparciem 
cieszą się też formalne regulacje do-
tyczące plastiku (77% Polaków po-
piera wprowadzenie obowiązkowej 

kaucji 50 gr za plastikowe butelki, 69% 
jest za całkowitym zakazem produk-
cji foliówek).

Ścieżka plastikowa to idealny 
przykład synergii działania państwa 
oraz biznesu. Komunikaty od władz 
dotyczące plastiku cieszą się po-
parciem społecznym, a producenci 
i sieci handlowe muszą się głowić jak 
krok po kroku zmniejszać wykorzy-
stanie plastiku. Marki wykazujące się 
refleksem wykorzystują PR-owo pla-
stikowy trend, wprowadzając mate-
riały biodegradowalne, opakowania 
z otrąb czy skórek ziemniaczanych, 
a konsumenci z łatwością przyjmują 
te rozwiązania, bo przecież nic ich nie 
kosztują, a pozbawiają kłopotliwych 
wyrzutów sumienia.

Jedynie eksperci klimatyczni mó-
wią, że „plastiku jest za dużo na pla-
żach i w mediach”, przypominając, 
że wśród wyzwań środowiskowych 
kwestia plastiku jest wtórna.

Połączone działania władz i biznesu 
oraz niskie koszty dla konsumentów, 
przy odpowiednim wsparciu 
mediów, to recepta na skuteczne 
wprowadzenie zmian.

ścieżka plastikowa
Jak wprowadzać zmiany:

Deklaracja na przyszłość: Działanie teraz:

Rzeźba w Gdańsku przedstawiająca dwa wieloryby, które 
wynurzają się z wody przez warstwę dryfującego plastiku*.

* Szymczewski A., Sześciometrowa rzeźba wieloryba przy fontannie Neptuna, W: „trójmiasto.pl” [online], 2019 [dostęp 
16.09.2019]. Link

Kampania WWF „Pollution 
of the seawater”*

* Shams T., „Pollution of the seawater” kampania 
WWF 2018, W: „Behance” [online], 2018 [dostęp 
16.09.2019]. Link

Bez plastiku żyć możemy, ale czy umiemy?

Q3. Wróćmy jeszcze do Twoich codziennych zwyczajów. Chcielibyśmy trochę więcej dowiedzieć się o nich. Zaznacz, 
proszę, odpowiedzi na poniższych skalach 7-punktowych - im Twoja odpowiedź jest bliższa postawie opisanej po lewej 
stronie skali, tym bardziej się z nią zgadzasz. Im jest bliższa prawej stronie, tym bardziej zgadzasz się z postawą po 
prawej.
Źródło: Ziemianie atakują, Kantar 2019, N=4004, Polacy 18-65.

56% 10% 5%

Q17. Przyjmijmy, że każde z poniższych działań 
może pomóc środowisku naturalnemu. Co Ty oso-
biście jesteś gotowy(a) zrobić w ciągu najbliższych 
2-3 lat?  [max 5 wskazań];
Źródło: Ziemianie atakują, Kantar 2019, N=1002 
(grupa kontrolna), Polacy 18-65.

Całkowicie zrezygnuję 
z jednorazówek plastikowych

Kupuję produkty, jakich 
potrzebuję - nie przywiązuję 
większej wagi do tego jak są 
zapakowane

Nie kupuję produktów 
w plastikowych opakowaniach, 
nawet jeśli czasem jest to 
droższe i mniej wygodne
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W mediach z coraz większą czę-
stotliwością pojawiają się róż-

norakie informacje odnośnie narasta-
jącego deficytu wody w Polsce. Hasła 
takie jak: „polskie zasoby wody są 
mniejsze niż egipskie”, „Polska wysy-
cha” czy „Polakom zabraknie wody 
pitnej” zwracają uwagę na łamach 
tygodników, w telewizji informacyjnej 
czy radio. Nie wspominając o miesz-
kańcach Skierniewic, którzy w czerw-
cu br. doświadczyli braku dostępu do 
wody na własnej skórze. Czy jesteśmy 
na to gotowi? 

Wyczerpywanie zasobów natural-
nych (w tym wody pitnej) jest uzna-
wane przez 1/3 Polaków za jedno 
z największych zagrożeń dla świata, 
w którym żyjemy. Niezależnie od wie-
ku, płci czy sytuacji ekonomicznej, 
potencjalny deficyt wody niepokoi nas 
bardziej niż bieda, głód czy masowe 
migracje ludności. 

Jednym z trzech najczęściej dekla-
rowanych przez Polaków wyrzeczeń, 
których mogliby się podjąć w celu 
uniknięcia degradacji środowiska, jest 
właśnie ograniczenie zużycia wody 

(41%), pomimo, że dla 34% z nich by-
łoby to bardzo lub trochę uciążliwe, 
świadczy to o otwartości i gotowości 
na podjęcie określonych kroków, aby 
H2O nam nie zabrało. 

Oszczędzanie wody częściej de-
klarują osoby o wysokiej wiedzy eko-
logicznej, widać zatem, ze edukacja 
pozwoli na zmiany w tym obszarze. 
W grze pozostaje jeszcze czynnik ceny 
wody (w tym ciepłej), który może być 
dodatkowym katalizatorem zmian.

Stosunkowo duża łatwość w zrozumieniu 
problemu, możliwe oszczędności 
i edukacja dają realną szansę na zmianę.

Jak wprowadzać zmiany:

ścieżka wodna Deklaracja na przyszłość:

41%

Q17. Przyjmijmy, że każde z poniższych działań 
może pomóc środowisku naturalnemu. Co Ty oso-
biście jesteś gotowy(a) zrobić w ciągu najbliższych 
2-3 lat?  [max 5 wskazań];
Źródło: Ziemianie atakują, Kantar 2019, N=1002 
(grupa kontrolna), Polacy 18-65.

Znacząco ograniczę zużycie 
wody w gospodarstwie 
domowym

Najważniejsze niepokoje związane ze środowiskiem naturalnym w Polsce:

Kampania społeczna „Stop suszy!” mająca na celu 
uświadamianie o konieczności oszczędzania wody*.

* Pierońska K., Susza w Polsce. Ruszyła kampania społeczna „Stop suszy!”, W: „katowice.tvp.pl” [online], 2019 [dostęp 
16.09.2019]. Link

33%
niedobory wody

57%
jakość powietrza

48%
zanieczyszczenie 

odpadami

Q10. A teraz pomyśl o środowisku naturalnym w Polsce. Które z poniższych zjawisk, jeśli którekolwiek, niepokoją Cię, kiedy myślisz o środowisku naturalnym w Polsce? [max 3 zjawiska]
Źródło: Ziemianie atakują, Kantar 2019, N=4004, Polacy 18-65.
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Redukcja emisji CO2 poprzez ogra-
niczenie czy całkowite wstrzy-

manie spalania paliw kopalnych jest 
według specjalistów klimatycznych 
najpoważniejszym wyzwaniem przed 
jakim stoimy. Deklaracje ograniczeń 
w tym zakresie składają kolejne rządy: 
Niemcy planują likwidację wszystkich 
elektrowni węglowych w ciągu naj-
bliższych 20 lat, Brytyjczycy w 2015 
zamknęli ostatnią kopalnię węgla, 
a Szwecja do 2030 roku chce zakazać 
sprzedaży aut spalinowych.

Za wycofaniem się z gospodarki 
opartej na węglu opowiada się też 3 
na 5 Polaków – za przejściem na OZE 
i energię atomową jest 59% z nas. 
Choć poparcie jest najwyższe w naj-
większych miastach (65%), to zmianę 
modelu energetyki popiera też wyraź-
na większość na wsiach i w mniejszych 
miejscowościach (57%), gdzie węgiel 
stanowi naturalną część codzienności.

Słuszność samej idei jest zatem dla 
większości jasna. Jak jednak wpro-
wadzać zmianę, by nie nadziać się 
na wysokie społeczne koszty?

Łatwo się mówi, a trudno przejść 

do czynów. Płacić za poprawę ener-
gooszczędności swego domu czy 
mieszkania nie chcemy. Przesiadać się 
do komunikacji publicznej – też nieko-
niecznie, bo to niewygodne.

Pomieszanie znaczenia słowa 
„smog” z ociepleniem klimatu oraz 
dość skomplikowana i kosztow-
na zmiana, jaką jest odejście od 
węgla pokazują, że brak edukacji 
i narażenie ludzi na konieczność po-
niesienia kosztów nie wróżą suk-
cesu. Węgiel? Ocieplenie? Paliwa? 
Energooszczędność? – te problemy – 
w przeciwieństwie do wody i plastiku 
– są dla Polaków zbyt mgliste i zbyt 
skomplikowane, żeby się tym zajmo-
wać, a co dopiero za to płacić. Nawet 
ten uciążliwy smog jakoś przeżyjemy, 
jeśli tylko nie podniosą cen benzyny 
i będziemy mieć nadal komfort po-
dróży samochodem.

Rekomendacja w ścieżce energe-
tycznej to: edukować. Zrozumienie 
sensowności wyrzeczeń w tym obsza-
rze jest dla społeczeństwa dość trudne.

Skomplikowana natura problemu oraz 
uderzenie po kieszeni i naruszenie wygody 
życia to bariery trudne do przeskoczenia.

Jak wprowadzać zmiany:

ścieżka energetyczna

59% 24%

Q19. Rozpatrywane są różne rozwiązania systemowe, które mogą zapobiec katastrofie ekologicznej. Jak bardzo zgadzasz się lub nie zgadzasz na wprowadzenie w Polsce poniższych 
zmian w ciągu najbliższych lat? [pytanie na skali od 1 od 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie zgadzam się”, a 5 „zdecydowanie zgadzam się”];
Odsetek odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się” i „raczej zgadzam się”
Źródło: Ziemianie atakują, Kantar 2019, N=1002 (grupa kontrolna), Polacy 18-65.

Polaków popiera odejście od spalania węgla na rzecz 
odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz energii 
atomowej

Polaków popiera znaczące podniesienie cen benzyny, 
ropy, gazu w tym również cen biletów (samolotowych), 
przy jednoczesnym dofinansowaniu komunikacji 
publicznej

„Wyemitowane dotąd CO2 pozostanie 
w atmosferze dłużej niż cały wyprodukowany 
przez nas plastik. Dłużej niż historia całej 
naszej cywilizacji.”
dr Magdalena Budziszewska, Uniwersytet Warszawski
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Jak mówić 
o katastrofie 
klimatycznej?



Po zbadaniu świadomości w ob-
szarze środowiska oraz zachowań 

Polaków, postanowiliśmy zapytać ich 
o możliwe działania w przyszłości, 
w kontekście katastrofy klimatycz-
nej. Jak jednak rozmawiać o trudnej 
przyszłości w roku 2019, roku w którym 
na tle historii, żyje się dość wygodnie 
i przyjemnie.

W drugiej części ankiety, podzie-
liliśmy próbę badawczą na cztery 
równoliczne grupy. Trzy z nich zapro-
siliśmy do „wehikułu czasu” i zabrali-
śmy na wycieczkę do roku 2045. Tam 
pokazaliśmy uzgodnione z ekspertami 
klimatycznymi scenariusze przyszłości 
(Jak może wyglądać świat i codzien-
ne życie w Polsce i na świecie w roku 
2045). Następnie odbyliśmy podróż 
powrotną do roku 2019, sprawdziliśmy 
reakcję badanych na przedstawione 

wizje przyszłości i zadaliśmy ostatnią 
serię pytań na temat tego, jak można 
uniknąć katastrofy klimatycznej i kto 
powinien się tym zająć. Grupa kon-
trolna nie odbyła żadnej podróży i od 
razu „przeszła” w kwestionariuszu do 
ostatniej serii pytań.

Przygotowaliśmy trzy scenariusze 
przyszłości. Każdy respondent zapo-
znawał się z jednym z nich. Łagodny 
mówił o zmianie pogody w Polsce, 
braku śniegu, zniknięciu ryb z Bałtyku, 
wyższych cenach żywności, trud-
niejszej dostępności niektórych pro-
duktów i pewnych niepokojach spo-
łecznych. Scenariusz średni to m.in.. 
zdecydowana zmiana klimatu, zruj-
nowane rolnictwo i przemysł, brak 
dostępu do lekarza, masowe migracje 
klimatyczne i pozbawienie obywateli 
części praw. Scenariusz dramatyczny 

to sytuacja, w której każdy ma w ro-
dzinie czy wśród przyjaciół kogoś, kto 
w wyniku działania żywiołów stra-
cił dobytek, zdrowie lub życie. Setki 
milionów uchodźców szukają miej-
sca do przeżycia, światem targają 
konflikty zbrojne, a w Polsce mamy 
stan wojenny.

Użyte w eksperymencie scenariu-
sze zbudowaliśmy w oparciu o dysku-
sje z ekspertami oraz obecne w dys-
kursie publicznym przekazy medialne. 
Warto tu dodać, że nawet eksperci 
klimatyczni nie są w stanie naszkico-
wać możliwego, prawdopodobnego 
scenariusza wydarzeń – zbyt wiele jest 
bowiem niewiadomych (a najwięk-
szą niewiadomą jest samo zachowa-
nie ludzi).

Zaprosiliśmy badanych do roku 2045 i pokazaliśmy im różne 
scenariusze przyszłości, by przekonać się, na ile obecne 
w dyskursie publicznym apokaliptyczne narracje dotyczące 
katastrofy klimatycznej skłaniają ludzi do zmiany zachowań.

WEHIKUŁ CZASU
Eksperyment:

badanie na próbie 4004 Polaków

ostatnia seria pytań

podróż wehikułem czasu do roku 2045

scenariusz 
łagodny

N=1002

grupa 
kontrolna

N=1002

podróż wehikułem czasu
- powrót do roku 2019

scenariusz 
średni

N=1000

scenariusz 
dramatyczny

N=1000
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W naszym badaniu w pewnym 
momencie podzieliliśmy próbę 

respondentów na cztery części – trzy 
grupy badanych zobaczyły mniej lub 
bardziej przygnębiające scenariusze 
przyszłości wskutek katastrofy klima-
tycznej, jedna grupa nie brała udziału 
w eksperymencie.

Wyniki eksperymentu okazały 
się zaskakujące! Po pierwsze okaza-
ło się, że scenariusze nie wpływają 
specjalnie na skłonność do działania 

i na oczekiwanie wprowadzenia zmian 
systemowych. Po drugie, niezależnie 
od tego czy badani zobaczyli scena-
riusz bardziej apokaliptyczny, czy też 
z mniejszymi niedogodnościami życia, 
ich gotowość do podjęcia zmian w ży-
ciu jest praktycznie taka sama. Można 
przypuszczać, że naoglądaliśmy się 
już tyle dramatycznych wiadomości 
i apokaliptycznych filmów, że jeste-
śmy po prostu uodpornieni i straszenie 
nas najzwyczajniej nie działa.

Trzy czwarte badanych (w zależ-
ności od scenariusza od 72% do 76%), 
uważa przedstawione wizje przyszło-
ści za prawdopodobne, jednak jedyne 
co wywołują, to poczucie bezsilności 
(11%), smutku (15%), strachu (18%) 
i niepokoju (31%). Płynie stąd ciekawa 
rekomendacja dla tych, którzy zajmu-
ją się komunikacją w obszarze zagro-
żeń klimatycznych: straszenie – choć 
porusza - nie ma mocy sprawczej…

Straszenie apokaliptycznymi wizjami nie działa.
Może jedynie wpędzić ludzi w depresję, ale nie skłoni ich 
do zmiany zachowań.

Uwaga: samo straszenie nie działa!

Q15. Obecnie coraz częściej można usłyszeć, że stoimy na krawędzi katastrofy ekologicznej. Ludzie wyrażają wobec niej różne postawy, które przedstawiamy poniżej. Spójrz na nie i zaznacz, na 
ile sam(a) zgadzasz się z każdą z nich. [pytanie na skali od 1 od 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie zgadzam się”, a 5 „zdecydowanie zgadzam się”]
Odsetek odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się” i „raczej zgadzam się”
Źródło: Ziemianie atakują, Kantar 2019, N=4004, Polacy 18-65.

63% 49%

grupy, które widziały scenariusze przyszłości grupa kontrolna

Martwi mnie to, jak zmieni się przez to moje życie

Q17. Przyjmijmy, że każde z poniższych działań może pomóc środowisku naturalnemu. Co Ty osobiście jesteś gotowy(a) zrobić w ciągu najbliższych 2-3 lat?  [max 5 wskazań];
Źródło: Ziemianie atakują, Kantar 2019, N=4004, Polacy 18-65.

Straszenie nie motywuje do działań i wyrzeczeń

Gotowość do wyrzeczeń w związku z możliwą 
katastrofą ekologiczną

grupy, które widziały scenariusze przyszłości

grupa kontrolna

54%
56%

43%
45%

38%
41%

38%
38%

22%
23%

22%
22%

20%
22%

20%
22%

22%
21%

21%
21%

14%
14%

14%
13%

13%
9%

Całkowicie zrezygnuję z jednorazowych przedmiotów 
(słomek, torebek, talerzyków itp.)

Będę mniej kupować i wyrzucać

Znacząco ograniczę zużycie wody w gospodarstwie 
domowym

Będę wymieniał(a) sprzęt elektroniczny tylko, jeśli będzie 
to naprawdę potrzebne

Zapłacę za poprawę energooszczędności mojego domu

Będę przekonywał(a) innych do zachowań ekologicznych, 
nawet kosztem różnicy zdań

Zrezygnuję z produktów i usług firm, które szkodzą 
środowisku, nawet kosztem wyższych cen

Będę wybierał(a) bardziej ekologiczne środki transportu, 
nawet kosztem wygody

Zagłosuję tylko na polityków, którzy zadeklarują 
wprowadzenie regulacji korzystnych dla środowiska

Poprę porzucenie przez Polskę energetyki węglowej, nawet 
kosztem kryzysu ekonomicznego

Poważnie ograniczę korzystanie z własnego samochodu

Znacząco ograniczę jedzenie mięsa

Zaangażuję się w działalność na rzecz ochrony środowiska
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Q19. Rozpatrywane są różne rozwiązania systemowe, które mogą zapobiec katastrofie ekologicznej. Jak bardzo zgadzasz się lub nie zgadzasz na wprowadzenie w Polsce poniższych zmian 
w ciągu najbliższych lat? [pytanie na skali od 1 od 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie zgadzam się”, a 5 „zdecydowanie zgadzam się”], Odsetek odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się” i 
„raczej zgadzam się”
* Osoby z dużą wiedzą - osoby ocenione w teście na czwórkę lub piątkę (powyżej 50% poprawnych odpowiedzi)
Źródło: Ziemianie atakują, Kantar 2019, N=4004, Polacy 18-65.

Q8. Ostatnio coraz częściej pojawia się temat stanu 
środowiska naturalnego. Czy chciał(a)byś więcej o tym 
słyszeć? [pytanie na skali od 1 od 4, gdzie 1 oznacza 
„zdecydowanie nie”, a 4 „zdecydowanie tak”], Odsetek 
odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”
Źródło: Ziemianie atakują, Kantar 2019, N=4004, Polacy 
18-65.

W badaniu zrobiliśmy Polakom 
klasówkę z wiedzy z obszaru 

środowiska i zagrożeń klimatycznych. 
I dobrze, bo po wyodrębnieniu grupy, 
która nieźle zdała test widać, że to 
właśnie wiedza jest czynnikiem, który 
ma największą sprawczość, jeśli idzie 
o zmianę zachowań.

Osoby o większym poziomie wie-
dzy są zdecydowanie bardziej otwarte 
na osobiste wyrzeczenia. Chętniej zre-
zygnują z używania jednorazowych 
przedmiotów, z produktów i usług 
firm, które szkodzą środowisku (nawet 
kosztem wyższych cen), będą wybie-
rać bardziej ekologiczne środki trans-
portu, będą też przekonywać innych 
do ekologicznych zachowań.
* Instytut Monitorowania Mediów, monitoring publikacji pod hasłem „zmiany klimatyczne” i „500+”, sierpień 2018 lipiec 2019.

Duża wiedza generuje też olbrzy-
mie poparcie dla zmian systemowych, 
m.in. dla całkowitego zakazu ogrze-
wania paliwami stałymi oraz odejścia 
od węgla na rzecz odnawialnych źró-
deł energii i energii atomowej.

W naszym teście wiedzy średnia 
ocena Polaków to dwójka z plusem. 
Sami oceniają się nieco wyżej: na trój-
kę z plusem – do piątki jest wciąż da-
leko. Optymistyczne jednak jest to, 
że pomimo burzliwej dyskusji wokół 
zmian klimatycznych, które miały 
w ciągu 12 miesięcy w internecie nie-
wiele mniej wzmianek niż program 
500+*, Polacy zdecydowanie deklaru-
ją, że na temat środowiska naturalne-
go chcieliby wiedzieć więcej!

Sam strach nie jest skuteczny. To wiedza może pchnąć 
do działania. A akurat wiedzy Polacy chcieliby mieć więcej.

Kluczem jest wiedza!

Polaków chce więcej słyszeć 
na temat środowiska naturalnego

78%

Wiedza wpływa znacząco na gotowość do poparcia rozwiązań systemowych, 
podczas gdy prezentacja negatywnych wizji przyszłości nie wpływa na postawy.

89%
74%

51% 43%
59%

44%
31% 24%

Odejście od spalania węgla 
na rzecz odnawialnych źródeł 
energii (OZE) oraz energii 
atomowej

Całkowity zakaz stosowania 
paliw stałych (węgiel, drewno) 
w piecach do ogrzewania 
domów

Wyższe opodatkowanie 
produkcji mięsa (i w efekcie 
podniesienie cen za produkty 
mięsne w sklepach 
i restauracjach) przy 
jednoczesnym dofinansowaniu 
rolnictwa ekologicznego

Znaczące podniesienie 
cen benzyny, ropy, gazu 
(w tym również cen biletów 
samolotowych) przy 
jednoczesnym dofinansowaniu 
i usprawnieniu transportu 
publicznego

osoby z dużą wiedzą*
grupa kontrolna

Q17. Przyjmijmy, że każde z poniższych działań może pomóc środowisku naturalnemu. Co Ty osobiście jesteś gotowy(a) zrobić w ciągu najbliższych 2-3 lat?  [max 5 wskazań];
* Osoby z dużą wiedzą - osoby ocenione w teście na czwórkę lub piątkę (powyżej 50% poprawnych odpowiedzi)
Źródło: Ziemianie atakują, Kantar 2019, N=4004, Polacy 18-65.

Gotowość do wyrzeczeń w związku z możliwą 
katastrofą ekologiczną

osoby z dużą wiedzą*

grupa kontrolna

Wiedza motywuje do osobistych działań na rzecz środowiska - 
prezentacja negatywnych wizji przyszłości nie przynosi efektów.

76%
56%

47%
45%

45%
41%

37%
38%

26%
23%

34%
22%

42%
22%

35%
22%

27%
21%

29%
21%

20%
14%

13%
13%

6%
9%

Całkowicie zrezygnuję z jednorazowych przedmiotów 
(słomek, torebek, talerzyków itp.)

Będę mniej kupować i wyrzucać

Znacząco ograniczę zużycie wody w gospodarstwie 
domowym

Będę wymieniał(a) sprzęt elektroniczny tylko, jeśli będzie 
to naprawdę potrzebne

Zapłacę za poprawę energooszczędności mojego domu

Będę przekonywał(a) innych do zachowań ekologicznych, 
nawet kosztem różnicy zdań

Zrezygnuję z produktów i usług firm, które szkodzą 
środowisku, nawet kosztem wyższych cen

Będę wybierał(a) bardziej ekologiczne środki transportu, 
nawet kosztem wygody

Zagłosuję tylko na polityków, którzy zadeklarują 
wprowadzenie regulacji korzystnych dla środowiska

Poprę porzucenie przez Polskę energetyki węglowej, nawet 
kosztem kryzysu ekonomicznego

Poważnie ograniczę korzystanie z własnego samochodu

Znacząco ograniczę jedzenie mięsa

Zaangażuję się w działalność na rzecz ochrony środowiska
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Edukować, edukować i jeszcze raz 
edukować – to jeden z ważniejszych 

wniosków tego badania. Edukować na 
każdym poziomie – od komplekso-
wych programów edukacyjnych, po 
proste infografiki jak sortować śmieci 

i co to daje. Skuteczna komunikacja 
to ta oparta nie na strachu, a na wie-
dzy. Jeśli edukowaniu towarzyszyć 
będą implikacje ekonomiczne (moż-
liwość oszczędności), będzie to tylko 
pomocne.

Poziom wiedzy i stosunku do za-
grożeń klimatycznych jest jednak róż-
ny, dlatego komunikacja powinna być 
precyzyjnie dopasowana do poszcze-
gólnych grup Polaków.

Polacy czują, że wiedzą zbyt mało i są otwarci na dyskusję. 
Lepiej przyjmą edukowanie niż straszenie.

Jak rozmawiać z Polakami

Wszystkie segmenty

• Lepiej działają scenariusze ekonomiczne
• Warto edukować w kwestii odejścia od węgla – to może przynieść realne poparcie zmian systemowych
• Nie warto nadmiernie straszyć (strach nie motywuje do działania tylko powoduje przygnębienie

? • Oczekują komunikacji, choć wiedzą dużo
• Są bardzo zmotywowani, są gotowi działać 
• Komunikacja: powinna pokazać jak mogą działać
• Nieczekajowie: Osobiście (gotowi do zmian we 

własnym życiu)
• Świadomici: Czego wymagać od innych, np. rzą-

dzących (mniej skłonni do zmian)
• Nie warto straszyć, to nie wpływa na gotowość 

do zmian

• Potrzebują najbardziej podstawowej edukacji 
uświadamiającej o przyczynach dewastacji śro-
dowiska i roli człowieka, która wytrąci ich ze sta-
nu błogiej nieświadomości

• Straszenie wpływa jedynie na większe negowa-
nie lub zmartwienie problemem, nie wpływa 
motywująco na chęci do działania

• Edukować na poziomie podstawowym w obsza-
rze przyczyn globalnego ocieplenia i emisji ze 
spalania węgla

• Edukować czego mogą wymagać od rządzących
• Są bardziej gotowi wymagać od rządzących niż 

zmienić swoje nawyki i zachowania

• Nie wymagają specyficznej komunikacji, są na 
nią dość oporni i nie chcą słyszeć więcej w tym 
temacie

Nieczekajowie Świadomici Niepokojonie

Dobrzeżyje Bezściemianie
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Nie ma jednego tonu mówienia o środowisku. 
Wszystko zależy od tego, kto mówi i kto słucha.

Eko-osobowości

TROSKLIWY OPIEKUN

• Działam bezpiecznie i by chronić środowisko wracam do tradycji
• Wróćmy do bezpiecznych czasów, by było jak dawniej, żyjmy w zgodzie z naturą

• Ochrona środowiska to odpowiedzialne wybory, a zacząć należy od siebie

PRAKTYCZNY POMOCNIK

• Działam praktycznie, bez komplikacji i blisko natury
• Zmiany środowiskowe są dla dobra wszystkich
• W ochronie środowiska chodzi o praktyczne działania, proste 

wybory, które w sposób naturalny wpisują się w codzienność

ENTUZJASTYCZNY OPTYMISTA

• Działanie na rzecz środowiska może być zabawą, mogę być trendy, żeby inni mnie 
podziwiali w mediach społecznościowych

• Z radością dołączę do eko-społeczności, mając frajdę z dobrych działań, 
które podejmujemy

• Środowisko można chronić z energią, możemy działać 
w duchu zabawy

EFEKTOWNIE
Optymistycznie z efektem 

widocznym w krótkim czasie

RAZEM
Połączmy siły, by zmienić 

świat na lepsze

INDYWIDUALNIE
Wyróżnij się zdecydowanym 

działaniem

Z NAMYSŁEM
Zaplanowane, 

długoterminowe podejście

Udowodniliśmy już, że lepiej nie straszyć, a zaspokajać 
realnie istniejącą potrzebę wiedzy i w ten sposób sty-

mulować zmiany w obszarze ochrony środowiska natural-
nego. Jak jednak mówić? Jaki ton wybrać? Być poucza-
jącym mentorem czy wzywającym do akcji aktywistą? 
Jakiego języka użyć? Jakiego typu muzyka ma być wyko-
rzystana w tle? 

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko 

zależy od grupy docelowej, do której się zwracamy (doty-
czy to szczególnie biznesu, który rzadko „przemawia” do 
całego społeczeństwa) oraz od wartości marki, które już 
istnieją i są rozpoznawane przez konsumentów.

Inspiracją do budowania strategii komunikacji w obsza-
rze ochrony środowiska może być model NeedScope, po-
rządkujący ukryte potrzeby odbiorców i podpowiadający, 
jak nawiązać autentyczną relację z konsumentami.

ODWAŻNY AKTYWISTA

• Działam śmiało i z przekonaniem. Jeśli mam pomóc środowisku, to tak, żeby efekt był 
widoczny od razu

• Nie obawiam się przesuwać granic, mówię o tym głośno i z energią
• Ochrona środowiska to skuteczne i szybkie działania

WPŁYWOWY INWESTOR

• Mam wpływ na bieg rzeczy i mogę być przewodnikiem 
dla innych

• Działania w obszarze ochrony środowiska dają mi prestiż 
i budzą podziw

• Ochrona środowiska to bycie liderem zmian i wywieranie 
wpływu

WNIKLIWY PLANISTA

• Działam z namysłem, w oparciu o rzetelną wiedzę, efekty moich działań są dobrze obliczone
• Wiedza i informacja pozwalają na najwyższą skuteczność i odpowiedzialność
• Ochrona środowiska to mądre i przemyślane wybory
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Podsumowanie

Zła prognoza

Eksperci klimatyczni są zgodni: 
stoimy w przededniu katastrofy 
klimatycznej i środowiskowej.

Dotarło to do nas

72% z nas uważa, że trzeba działać natychmiast. 
Wiemy, że stoi za tym człowiek.

Co robić?

Nie wiemy co robić. Zabraliśmy się za plastik 
i śmieci, choć to problem drugorzędny.

Wiedzą, nie tylko strachem

Sam strach nie działa. Do aktywności może pobudzić 
nas wiedza o zależnościach w środowisku.

Mandat dla mądrych

Sami jesteśmy za mali. Zwracamy oczy w stronę 
przywódców. Liczymy na mądre decyzje, którym 
będziemy w stanie się poddać.

Wskazówki

• Edukujcie, bo za mało wiemy
• Zanim zaczniecie straszyć, upewnijcie się, 

że Wasi odbiorcy rozumieją problem
• Polacy czują, że trzeba coś zrobić – nie wiedzą 

dlaczego – wytłumaczcie im to
• Dawajcie konkretne instrukcje dotyczące 

ochrony środowiska i przeciwdziałania 
katastrofie klimatycznej

• Uzgodnijcie hierarchię problemów 
(wykorzystajcie dorobek nauki)

• Uzgodnijcie język i nazewnictwo, bo odbiorcy 
są zagubieni

• Działajcie w synergii z władzami i biznesem, by 
społeczeństwo dostawało jednolity przekaz

Dla mediów, organizacji pozarządowych i wspólnot duchowych

• Zagospodarujcie niszę, jaką jest brak i głód 
wiedzy w dziedzinie ochrony środowiska

• Wprowadzajcie realne zmiany, bo konsumenci 
będą się edukować i coraz więcej od Was 
wymagać

• Sprawdźcie swoje portfolio produktów i usług, 
sprawdźcie linie produkcyjne. Uważajcie 
na „greenwashing”, konsumenci mogą 
powiedzieć „sprawdzam!”

• Rozważcie inny model biznesowy – dłuższy 
cykl życia produktu

• Współpracujcie z władzami, wykorzystajcie 
swoje narzędzia, by wytłumaczyć niewygodne 
decyzje konsumentom

• Dawajcie wskazówki, jak korzystać z Waszych 
produktów, żeby jak najmniej szkodzić 
środowisku (np. gdzie wyrzucać opakowania)

Dla biznesu

• Społeczeństwo czeka na Wasze inicjatywy
• Uważajcie na przerzucanie kosztów 

na społeczeństwo – Polacy są wrażliwi na tym 
punkcie

• Komunikując zmiany, podeprzyjcie je faktami 
i wiedzą. Dawajcie jasne wskazówki, jak 
na co dzień działać, żeby chronić planetę, 
a przynajmniej jej nie niszczyć

• Edukujcie na każdym poziomie – od 
programów szkolnych, po konkretne instrukcje 
na temat skutków używania energii

• Współpracujcie z biznesem – wykorzystajcie 
ich potencjał komunikacyjny i innowacyjny

Dla władz
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„Ziemianie atakują” to bezprecedensowy projekt. Mamy przyjemność 
przekazać Państwu efekt sześciomiesięcznej pracy zespołu badawczego 
w postaci bezpłatnego raportu, dzięki któremu będziecie mogli podejmować 
lepsze decyzje – w biznesie, w polityce, w życiu. Nie byłoby to możliwe bez 
wsparcia, dobrej woli i zaangażowania dziesiątek, a nawet setek osób. 
Wszystkim autorom i partnerom pięknie dziękujemy!

Dziękujemy!

Tomek Jędrkiewicz
Magda Chojnowska 
Paweł Ciacek
Krzysztof Domeradzki
Zuzanna Faizy
Oliwia Grochowska
Mateusz Kosmala
Urszula Krassowska
Marta Nawrociak
Justyna Nowak
Katarzyna Starzyk

Zespół badawczy Kantar i przyjaciele, bez którego nie powstałby ten raport:

Zuzanna Jędrzejewska
Krzysztof Jodłowski
Katarzyna Knap
Zuzia Kolmus
Agnieszka Kosicka
Maciej Kossowski
Ewa Piechór
Michał Podgórski
Patrycja Prochera
Michał Roszkowski
Aleksandra Smoter
Agnieszka Sowa-Żyndul
Kasia Święciak

Rafał Celej
Piotr Foryś
Wojciech Hołdakowski
Olgierd Hryniewiecki
Łukasz Korolczuk
Arkadiusz Kucharski
Bartosz Pierzchalski
Anna Zatorska-Durst

Kuba Antoszewski
Dobrosława Hobrzańska
Marta Marczuk

Pięknie dziękujemy naszym ekspertom za wsparcie, dobre rady i olbrzymią wiedzę:

Antoni Bielewicz, European Climate Foundation
prof. dr hab. Ewa Bińczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr Magdalena Budziszewska, Wydział Psychologii UW
Agnieszka Dmytrenko, Fundacja Alter Eko
dr Maciej H. Grabowski, Centrum Myśli Strategicznych
dr Jakub Jędrak, Polski Alarm Smogowy
Ilona Jędrasik, Client Earth Prawnicy dla Ziemi
dr Aleksandra Kardaś, Nauka o Klimacie
dr Andrzej Kassenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju
dr hab. Wiktor Kotowski, Uniwersytet Warszawski
Oskar Kulik, WWF
Roman Kurkiewicz, Collegium Civitas
dr hab. Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Ewa Lutomska, Krakowski Alarm Smogowy

Wojciech Makowski, European Climate Foundation
prof. dr hab. Szymon Malinowski, Polska Akademia Nauk, Nauka o Klimacie
prof. Maciej Nowicki, ekolog, b. minister środowiska
Marcin Popkiewicz, Nauka o Klimacie
Artur Racicki, przedsiębiorca
Anna Sierpińska, Nauka o Klimacie
Magda Sikorska, European Climate Foundation
Dominika Sokołowska, Greenpeace
Urszula Stefanowicz, Polski Klub Ekologiczny
Paweł Szypulski , Greenpeace
Tomasz Terlecki, European Climate 
Mateusz Wielgosz, Węglowy Szowinista
Kamil Wyszkowski, United Nations Global Compact

Zespół badawczy: Zespół realizacyjny: Zespół komunikacji i PR:

Lider projektu:

Współpraca:

Mateusz Galica

wropa, Anna, Maciej Antczak, Wioletta Wicińska, Rafał, Aleksandra Lubaszka, Kuba, DaeronNenmacil, EwaRW, Dawid D., Jacek Fiałkowski, 
AgataStankiewicz, Iwona Wilak, kornelJa, andziaa, JOANNA KOZIOŁ, Brudryk, Leoncjo, molendus, Łukasz Wiśniewski, R, rena2803, PL, Rafał K., 
Milena Kasprzyk, Magdalena Hajduk Przybyła, Wojtek Łukasik, MIROSŁAW KUŚNIERZ, Agusia Stępień, Anna Filusz, Wiolunia, januszzagajewski, 
Zbiniew Ciepielowski, elaleczka, jag, maryla kaczmarska, Henryk, Robert Sudnikowski, Małgorzata, Ewa Panasiuk, Tatarek, Piotr Zarębiński, 
Grzegorz Kordowski, Iwonika56, Kasieńka, Pawelo, J. M., Apoko, Agnieszka, Andrzej Marciński, Balbina, Zdzich zl, Luna, Jan Caliński, tamek, Kajetan 
Cyganik, Paulina Kupczyk, AnkaD, Krzysztof Angielski, Lidia Sadowska, ada, ADAM GOROWSKI, D.J.J.A.C.K. - Gdańsk, Izolda, Marek Janasz, natka, 
yarogarus, Jacek Sacha, Bartosz, Lusi, Michał Jurak, Ferrari95, Majka, Krzysztof Wójcicki, justynapierzyna, BACHLEDA, Misielk, Kasia B., swistaczka, 
KOrre, Adam Czechlewski Senior, Dominika Omelan, ANETA, WROŹNIK, MKYPL, Renata Goss-Nowak, Piter, Paweł Kawala, Donat Zieliński, lucas79, 
Barbara Jaworska, Bożena Czerkawska, Piotr Wierzbanowski, Andrzej Lewczyk, Rysiek, Pawel, Przemysław Jabłoński, Drogowiec, Michał Newiak, 
BEATA I RADEK, Marzena Kaczmarek, Wioleta Nowak, Krzysztof Hankiewicz, krzysztofb, Tomasz, Karolina Rutkowska (Siabulek), Konrad Kociuba, 
Gwiazdozbiorka, Telyw, Bartłomiej Czerniak, ALICJA KOWALCZYK, Darek44, Kołtun, Jacek Kucharski, Tadeusz Klim, Hanna, AGA, Lawkenzo, Stefan59, 
cesarz, ROLF , M, Anna Kędziora, Mariusz Głowacki, Hanczi, Krystyna Majer, Marcin Kulesza, Beata Ziętkiewicz, Adam, Czechu, Dariusz Radłowski, 
Bogda, iWONA, Asia, Barbara Bucht, Agnieszka  Lip, Krzysztof Turkiewicz, Wioleta, Kurtynka, 27krzysiek, Guzik, jtac, PiotrG, markusowski, Ryszard, 
Renata Nowicka, Michał Badura, Dariusz, Daniela, Joanna Wilk, Artefak, Beata Billip, Marek Hlebowicz, Patrycja, Kuho, Agnieszka Strzała, Anna 
Maria, Okruszek, Bogusia, PK, Jarosław Gałkiewicz, Matwiz, Agnieszka Lutosławska, Tomasz Michalewski, Wplecy1, Maja, Sphigga, biss, Marcin 
Krzyśków, Grzegorz Rybicki, Emoo, Magdalena Kruk-Ubysz, Seba-go, Maciej, DonG, Anna Dobrzyńska-Mrowiec, Rafał Żukowski, M. Kustra, Ada, 
Simerr, Joanna Zet, Tommy, Katarzyna Dąbrowska, Ula, Arkadiusz, Mack814, Gregorius1982, Paulina , S., Krzysztof Walentowski, Radzio, Mateusz, 
Jarek.

Dziękujemy naszym Wspaniałym Partnerom:

Stronę zrealizował

Wsparli nas danymi w raporcie:

Mural namalowaliśmy z:

W nagraniu pomogli:

Film o raporcie stworzyli:

Okładkę zaprojektował:

Miejsce do opowiedzenia 
o wynikach zaoferował:

1251 osób, czyli 31% respondentów, przeczytawszy o celu badania, jakim jest bezpłatne przekazanie raportu w ręce 
liderów, zrezygnowało z wynagrodzenia za badanie. Serdecznie dziękujemy wszystkim, również tym, którzy nie 
zdecydowali się nam zostawić swojego imienia czy ksywki:

i Krystyna Czubówna

Kamil Targosz
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Kantar Polska S.A. | Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa | 22 545 20 00 |
ziemianieatakuja@kantar.com |     | ziemianieatakuja.pl | www.kantar.com

Ten raport to wierzchołek góry lodowej.
Za nami dziesiątki warsztatów, setki opinii ekspertów, tysiące wywiadów 
z Polakami i setki tysięcy przeanalizowanych treści w Internecie.
Chcesz wiedzieć więcej? Jesteśmy w gotowości.

„Ziemianie atakują” – wydanie pierwsze (wrzesień 2019)
© Kantar Polska
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