
1 | S t r o n a  
 

  
 

  



2 | S t r o n a  
 

 

 

 

  



3 | S t r o n a  
 

  



4 | S t r o n a  
 

  



5 | S t r o n a  
 

Prezentujemy Państwu pełen raport pt. 
„Transformacja energetyczna w percepcji 
Polaków i Europejczyków”. Składa się on z 
czterech zasadniczych części. Pierwsza to 
wyniki badań jakościowych, 
przeprowadzonych przez IBRiS na przełomie 
maja i czerwca 2022 r. Wykorzystana technika 
FGI (focus group interview) pozwoliła na 
zidentyfikowanie najważniejszych 
problemów badawczych. Swobodna 
rozmowa starannie dobranej 
sześcioosobowej grupy Polaków, 
moderowana przez doświadczonego badacza, 
pozwala odkryć szczególnie interesujące 
Polaków zagadnienia. Co więcej, 
przeprowadzono osiem podobnych badań w 
całej Polsce. 

Drugą część raportu stanowi badanie 
ilościowe przeprowadzone na 
reprezentatywnej grupie Polaków, które 
pozwoliło na określenie skali odkrytych w 
badaniach jakościowych problemów. Dzięki 
niemu można również odpowiedzieć na 
pytanie, czy zidentyfikowane zagadnienia są 
w społeczeństwie powszechne, marginalne, 
czy może charakterystyczne dla danego 
regionu, wieku, płci, a nawet wykształcenia. 
Wyniki analizy ilościowej przy założonej 
metodologii można ekstrapolować na całą 
populację. Badaniem z zastosowaniem 
metody CAWI (computer-assisted web 
interviewing) objęto 1100 dorosłych 
mieszkańców Polski. 

Trzecia część to prezentacja wyników badania 
przeprowadzonego w 8 krajach Unii 
Europejskiej, reprezentujących 75% 
populacji UE. Oprócz Polski były to: Francja, 
Niemcy, Grecja, Włochy, Holandia, 
Portugalia i Hiszpania. Dane przygotowano 
w taki sposób, aby możliwe było 
zidentyfikowanie postaw społeczeństw 
europejskich jako jednego organizmu. W 
kontekście walki ze skutkami zmian 
klimatycznych nie istnieją granice – 
szczególnie wewnątrz UE. Dopiero 
porównanie wyników z tak obszernej grupy 
krajów ukazało skalę problemów 
klimatycznych i energetycznych, z jakimi 
musi zmierzyć się zarówno Polska, jak i cała 
Unia Europejska. Jednak dla analitycznego 
porządku czwarta część zawiera w sobie dane 
pochodzące z każdego ze wspomnianych 
państw.  

Główne obszary przedstawione w raporcie 
to: percepcja zmian klimatycznych przez 
społeczeństwa europejskie; świadomość 
rozwiązań zawartych w Europejskim 
Zielonym Ładzie oraz Fit for 55; świadomość 
kosztów indywidualnych związanych z 
wdrożeniem Europejskiego Zielonego Ładu i 
Fit for 55; ocena rozwiązań klimatycznych 
oraz poziomu akceptacji związanych z ich 
wdrożeniem; identyfikacja barier 
występujących we wdrażaniu strategii 
Europejskiego Zielonego Ładu w Polsce.

Niniejszy raport powstał dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PGE.  
 

Autorzy raportu: 

Dr Dominik Héjj – wprowadzenie, analiza części ilościowej 

Agnieszka Kilijanek-Cieślik – analiza części jakościowej 

Adam Kostrzewski – redakcja 

Kamil Smogorzewski – redakcja i oprawa graficzna 
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W ostatnich latach dostrzec można 
zdecydowany wzrost zainteresowania opinii 
publicznej tematyką zmian klimatycznych. 
Impulsem do podjęcia badań nad tą kwestią 
w szerokiej skali była Konferencja Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
która odbyła się w listopadzie 2015 r. w 
Paryżu pod nazwą COP 26. Podjęto wówczas 
istotne kroki w dziedzinie redukcji krajowych 
emisji gazów cieplarnianych. Takowe zostały 
podjęte również przez Unię Europejską, 
kiedy w październiku 2014 r. unijni 
przywódcy uzgodnili ramy polityki 
klimatyczno-energetycznej do 2030 r. dla UE 
(dokument stanowił także podstawę 
stanowiska UE na unijnym szczycie). 
Ustalono wówczas redukcję krajowych emisji 
gazów cieplarnianych do 2030 r. o co 
najmniej 40% (porównaniu z poziomami z 
1990 r.), zwiększenie do 32% udziału energii 
odnawialnej we wszystkich źródłach 
zużywanej energii, poprawę efektywności 
energetycznej do 32,5% oraz budowę 
połączeń międzysystemowych obejmujących 
co najmniej 15% systemów 
elektroenergetycznych UE. Od tamtego 
momentu powstał szereg dokumentów 
kierunkowych oraz strategicznych, którego 
celem było i jest doprowadzenie do tego, by 
europejska gospodarka była neutralna dla 
środowiska. Wśród istotnych dokumentów 
wymienić można Strategię ramową na rzecz 
stabilnej unii energetycznej opartej na 
przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu 
2015 r. – akt unijnego prawa, który stał się 
podstawą funkcjonowania Unii 
Energetycznej, mającej na celu 
przekształcenie 27 ram krajowych w jedną 
ogólnounijną politykę energetyczną. Przez 
lata toczyły się dyskusje i negocjacje 
klimatyczne, które ostatecznie stanowią 
podwaliny Europejskiego Zielonego Ładu. W 
czasie szczytu Rady Europejskiej, który odbył 
się 20-21 czerwca 2019 r., najważniejsze 
gremium polityczne UE przyjęło cele 

strategiczne na lata 2019-2024. Wśród nich 
znalazły się również te związane z polityką 
klimatyczną. Państwa członkowskie zgodziły 
się, że należy podjąć wszelkie działania 
zmierzające do uzyskania neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r., co wynikało ze 
zobowiązania podjętego w porozumieniu 
paryskim parafowanym w listopadzie 2015 r. 
Członkowie Rady Europejskiej zaapelowali w 
czerwcu 2019 r. do Komisji Europejskiej, aby 
zintensyfikowała wysiłki na rzecz 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym. 
Rezultaty zostały zaprezentowane niespełna 
pół roku później – w grudniu 2019 r. Komisja 
Europejska przedstawiła wówczas 
Europejski Zielony Ład – dokument kładący 
podwaliny pod europejską strategię polityki 
klimatycznej. 

Jak zapisano w komunikacie Komisji 
Europejskiej: „Europejski Zielony Ład to 
nowa strategia na rzecz wzrostu, której celem 
jest przekształcenie UE w sprawiedliwe i 
prosperujące społeczeństwo żyjące w 
nowoczesnej, zasobooszczędnej i 
konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r. 
osiągnie zerowy poziom emisji gazów 
cieplarnianych netto i w ramach której wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów naturalnych”. 
Jednocześnie wskazano, iż postulowana 
transformacja energetyczna będzie musiała 
przebiegać w sposób sprawiedliwy i 
sprzyjający włączeniu społecznemu. Autorzy 
komunikatu podkreślali przy tym, jak istotne 
będzie pozyskanie poparcia społecznego i 
zaufania obywateli, a także szczególne 
uwrażliwienie na ludzi czy podmioty, które w 
wyniku przekształceń polityki energetycznej 
mogą odczuwać trudności (regiony 
geograficzne, różne gałęzie przemysłu oraz 
pracujący w nich ludzie). Europejski Zielony 
Ład miał stanowić pakt łączący zarówno 
obywateli, jak i władze poszczególnych 
państw (wszelkich szczebli), społeczeństwo 
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obywatelskie i sektor przemysłowy, które z 
kolei miały ściśle współpracować z 
instytucjami i organami doradczymi UE. 
Warto podkreślić tu znaczenie środków 
przeciwdziałających ubóstwu 
energetycznemu gospodarstw domowych, 
czyli sytuacji, w której nie mogłyby pozwolić 
sobie na najpotrzebniejsze, niezbędne do 
egzystencji uzyskanie minimalnego poziomu 
usługi energetycznej. W celu zapobieżenia 
temu poważnemu problemowi społecznemu 
Komisja Europejska zaproponowała 
odpowiednie programy finansowania. Na 
szczycie Rady Europejskiej 12 grudnia 2019 r. 
politycy przyjęli komunikat Komisji 
Europejskiej i uznali za priorytet osiągnięcie 
przez UE neutralności klimatycznej do 2050 
r. 

Niecały rok później w „Orędziu o stanie 
Unii” wygłoszonym 16 września 2020 r., 
przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula 
von der Leyen mówiła o konieczności 
wzmocnienia elementów składowych 
Europejskiego Zielonego Ładu. Powołując 
się na konsultacje publiczne i ocenę skutków 
pierwotnego projektu Europejskiego 
Zielonego Ładu, przewodnicząca 
zaproponowała w imieniu Komisji 
Europejskiej wytyczenie ambitniejszych 
celów klimatycznych w perspektywie na 2030 
r. Chodziło o zwiększenie do tego czasu celu 
redukcji emisji UE z pierwotnych 40% do co 
najmniej 55% netto (względem 1990 r.). To 
wówczas – jeszcze na etapie planowania 
nowej perspektywy budżetowej UE – 
przewodnicząca mówiła o wykorzystaniu 
nowego instrumentu finansowego, jakim 
miał być fundusz NextGenerationEU, 
którego pierwsze 37% miało być 
przeznaczonych bezpośrednio na realizację 
celów Europejskiego Zielonego Ładu. Von 
der Leyen wskazała też, że do następnego lata 
przeprowadzony będzie przegląd unijnych 
przepisów dotyczących klimatu. Efektem tej 

deklaracji stał się przyjęty 14 lipca 2021 r. 
pakiet „Fit for 55”, stanowiący część strategii 
Europejskiego Zielonego Ładu, z którym siłą 
rzeczy pozostaje w pełni komplementarny. 
Dokument przedstawia bowiem konkretne 
rozwiązania, które UE będzie musiała podjąć 
jako całość, by sprostać wyzwaniu, jakim jest 
redukcja emisji CO2 netto o co najmniej 55% 
do 2030 r. Jak opisano w grafice 
towarzyszącej prezentacji „Fit for 55”, 
ustanowienie Europejskiego Zielonego Ładu 
oznacza dekadę konkretnych decyzji. By 
wdrożyć je w życie, potrzebnych jest 
uchwalenie trzynastu aktów prawnych, 
obejmujących zarówno nowe propozycje 
ustawodawcze, jak i nowelizację już 
obowiązujących aktów prawnych. 

Państwa członkowskie zgadzają się w sprawie 
założeń Europejskiego Zielonego Ładu, a 
także ambitnego celu redukcji emisji CO2, 
jednakże przedstawiają odmienne podejście 
wobec osiągnięcia wyznaczonych celów. 
Liczną grupę stanowią te państwa 
członkowskie, których systemy energetyczne 
wymagać będą najdalej idących transformacji. 
Na podejście do szeroko rozumianej polityki 
klimatycznej UE istotny wpływ miał 
początek rosyjskiej agresji na Ukrainę, do 
której doszło w lutym 2022 r. Chociaż 
Parlament Europejski proceduje akty prawne 
składające się na reformę energetyczną, to 
jednocześnie zarówno wśród społeczeństw, 
jak i polityków pojawiają się obawy dotyczące 
możliwości realizacji założeń polityki 
klimatycznej UE – głównie w zakresie 
kosztów transformacji w obliczu 
konieczności niemal natychmiastowego i 
postulowanego uniezależniania się od 
rosyjskich węglowodorów. 

IBRiS po raz kolejny sięga do tematyki 
dotyczącej percepcji polityki klimatycznej UE 
– w 2020 r. opublikowano raport „Zielony 
potencjał społeczny – Polska i Europa 
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Środkowo-Wschodnia”. Mając jednak na 
uwadze powyższe, w ciągu dwóch lat doszło 
do pojawienia się istotnych okoliczności (w 
tym pakietu „Fit for 55” – „Gotowi na 55”), 
który postawił jeszcze ambitniejsze cele 
klimatyczne. Postrzeganie europejskiej 
polityki klimatycznej nie sprowadza się 
wyłącznie do decyzji w obszarze ekologii. 
Sięga zdecydowanie dalej, obejmując m.in. 
decyzje konsumenckie. A priori można być 
niemal pewnym, iż wytłumaczeniem w 
zakresie różnic odnoszących się do 
poszczególnych państw będzie ich stopień 
zamożności, udziału określonych źródeł 
energii w miksie energetycznym, uzależnienia 
od rosyjskich węglowodorów oraz 
wysokoemisyjnych źródeł energii. Wreszcie 
stopień świadomości ekologicznej w 
omawianych państwach będący wynikiem 
m.in. realizowanej w nich polityki edukacyjnej 
w tym zakresie. 

Niezbędnym jest odnotowanie, iż w trakcie 
prowadzenia badań doszło do rosyjskiej 
inwazji na Ukrainę (24 lutego 2022 r.). Nie 

sposób nie mieć tego na uwadze, analizując 
ich wyniki. Ankietowani nie mieli bowiem 
jeszcze świadomości dotyczącej tego, co 
zmieni się w polityce klimatycznej 
poszczególnych państw członkowskich. 
Mimo że nieprawdopodobnym wydawało się 
w czasie prowadzenia badań założenie, by 
ktokolwiek w Europie myślał o przywróceniu 
w niektórych państwach członkowskich 
energetyki opartej na węglu, to jednak się 
zmieniło i to w sposób diametralny. 
Brakowało także pełnej informacji dotyczącej 
konsekwencji rosyjskiej inwazji na Ukrainę 
względem systemu energetycznego w 
Europie – takich jak realna obawa, iż w 
sezonie grzewczym 2022/2023 zabraknie 
gazu. Jednocześnie, kiedy na poziomie 
państw członkowskich zapadały decyzje w 
kwestii podnoszenia bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez sięgnięcie do 
dotychczas odrzucanych źródeł energii 
(rzeczonego gazu), na poziomie Parlamentu 
Europejskiego oraz instytucji unijnych wciąż 
trwał legislacyjny etap wdrażania 
Europejskiego Zielonego Ładu.
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Świadomość zmian klimatycznych 

Świadomość zmian klimatycznych wśród 
Polaków jest hipotetycznie wysoka1. Wszyscy 
deklarują, że znają temat, przy czym 
większość obserwuje dowody zmian na 
przestrzeni lat. Badani wiążą je generalnie ze 
zjawiskami natury zagrażającymi zdrowiu czy 
życiu ludzi – np. z rakotwórczym działaniem 
słońca, na które „człowiek nie ma wpływu, 
może się jedynie przed nim bronić”. To 
wskazuje na działanie psychologicznego 
mechanizmu wyparcia w przypadku 
niektórych respondentów (wyparcie ze 
świadomości wpływu człowieka na naturę). 

„Gdy byłam mała, to był śnieg i narty, i sanki, 
a teraz są burze. To jest zjawisko, które 
obserwujemy od 20 lat. Ja od iluś tam lat w 
wakacje zawsze trafiam w deszcz. To jest 
pierwsza myśl i te promienie słoneczne – 
teraz bez filtrów się nie wychodzi na plażę, 
choroby skóry, rak, który zagraża naszemu 
życiu, to widać gołym okiem”. 

Źródłem wiedzy o zmianach klimatycznych 
są zarówno media masowe, jak i własne 
obserwacje na przestrzeni kilkudziesięciu lat, 
doświadczanie anomalii pogodowych – np. 
zamiast śniegu zimą są deszcze i wichury; 
coraz gorętsze lata, gwałtowne zmiany 
pogody, powodzie czy węższe wskutek 
topnienia lodowców plaże nadmorskie. 

„Tej zimy kilka dni mrozu, już kwitną kwiatki, 
zaraz opon zimowych nie będziemy 
wymieniać. Mamy najwyższy wzrost 
temperatury w lutym od początku pomiarów. 
Widać też, jak przyroda inaczej reaguje. Ptaki 
nie odlatują do Afryki, tylko na południu 
chwilę przeczekują”. 

Świadomość dynamiki zmian w kontekście 
klimatu zdecydowanie różnicuje badanych. 
Jedni są przekonani o tym, że to proces 
powolny, którego konsekwencje mogą 
dotknąć dopiero kolejne pokolenia. 
Hipotetycznie są to osoby starsze, słabiej 
wykształcone, skoncentrowane na 
problemach codzienności i tematach 
lokalnych. Inni, powołując się na różne 
źródła wiedzy bądź na swoje doświadczenia 
czy obserwacje, wyrażają przekonanie, że 
zmiany klimatyczne postępują bardzo 
szybko, a ich oddziaływanie jest widoczne 
„gołym okiem”. 

„Ocieplenie widać, wystarczy za okno 
wyjrzeć, bardzo szybkie zmiany na 
przestrzeni dwóch dekad. Choćby te wichury, 
potężne i niosące zniszczenie”. 

„W Norwegii widać tabliczki, gdzie był 
lodowiec, tak patrzysz i ojoj. To realnie 
pokazuje, jak i jak szybko się zmienia klimat, 
to nie jest proces trwający bardzo długo.

 

Świadomość konsekwencji zmian klimatycznych

Na ogół wszyscy wiedzą o wpływie ocieplenia 
klimatu na postępujące pogarszanie się 
warunków życia człowieka. Wśród 

 
1 Tego typu uogólnienia stanowią tylko hipotezy z uwagi na jakościowy charakter badania i celowy dobór próby – do 
zweryfikowania w badaniu ilościowym na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. 

przewidywanych konsekwencji wymieniane 
są: 

• wzrost cen żywności w wyniku 
problemów w rolnictwie (związanych 
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z anomaliami pogodowymi: susze, 
powodzie, wichury); 

• wzrost cen energii elektrycznej w 
związku z transformacją 
energetyczną; 

• utrudnienia codziennego 
funkcjonowania, a nawet zagrożenie 
życia z powodu anomalii 
pogodowych; 

• ograniczenie ilości wody pitnej (w 
dłuższej perspektywie czasowej); 

• zmniejszająca się powierzchnia 
kontynentów (w dłuższej 
perspektywie czasowej). 

„Wichury powodują zniszczenia mienia. 
Przekłada się to na zbiory rolników i ceny 
żywności, odczujemy to w portfelu. Już w 
zeszłym roku były kwestie klimatyczne, coś 
się nie przyjęło, albo gleba przemrożona, nie 
było to opłacalne, więc ceny poszły do góry”. 

Wzrosty cen stanowią główne źródło 
napięcia odczuwanego w związku ze 
zmianami klimatycznymi. W odniesieniu do 
pozostałych dominuje przekonanie, że mogą 
być realnym zagrożeniem najwcześniej za 
kilkadziesiąt (np. 25-30) lat, więc dotyczyć 
będą kolejnych pokoleń. 

„Lodowce będą topniały, będą wirusy. To 
wszystko są elementy, które nas dotykają. 
Jesteśmy w umiarkowanym klimacie, nas 
ekstrema nie będą dotykać” 

Mało kto jest skłonny uwierzyć w to, że 
ludzkość zostanie pozbawiona warunków do 
życia wskutek niewystarczających działań 
hamujących niekorzystne zmiany. Wyczuwa 
się w wypowiedziach badanych bardziej żal 
wywołany np. brakiem śniegu zimą czy 
nieprzewidywalnością pogody podczas 
letniego urlopu, niż poczucie realnego 
zagrożenia dla ludzkości.  

„Paradoksalnie Polska leży geograficznie w 
całkiem dobrym miejscu, mają być potężne 
ocieplenia, we Włoszech i Grecji nie da się 
żyć, nie ma śniegów i zim, za chwilę zaczną 
się problemy z wodą i problemy z 
chłodzeniem latem”. 

Co więcej, podejmując kwestię zagrożenia dla 
człowieka wynikającego z omawianych 
zmian, dominuje mimo wszystko poczucie 
spokoju o mieszkańców Polski z uwagi na 
położenie geograficzne, w tym umiarkowany, 
łagodny klimat. Wyraźne jest działanie 
psychologicznego mechanizmu wyparcia 
treści, które dostarczałyby zbyt przykrych 
wizji życia i świata. 

Świadomość czynników istotnie 
wpływających na niekorzystne zmiany 
klimatu zdecydowanie różnicuje badaną 
grupę. Dominuje przekonanie o wpływie 
rozwoju przemysłu, konsumpcyjnego stylu 
życia i hodowli zwierząt. Pozostali wyrażają 
odmienną postawę – mówią o zmianach 
klimatu jako naturalnym procesie 
obserwowanym przez tysiąclecia, a tym 
samym o nieznacznym wpływie człowieka na 
ocieplenie klimatu. 

„Człowiek może mieć wpływ na zmiany 
klimatyczne w jakimś niewielkim procencie; 
tu chodzi o biznes i propagandę, a wszyscy, 
którzy chodzili do podstawówki, wiedzą, że w 
erze kredy Ziemia pokryła się wodą, lodowce 
stopniały, a przecież nie było wtedy ani 
człowieka, ani fabryk”. 

„Ja do końca nie wierzę, że ten wzrost 
temperatury, który mamy, jest związany tylko 
i wyłącznie z działalnością człowieka na 
Ziemi; ja wiem, że dokładamy do tego swoje 
pięć groszy, natomiast zmiany klimatyczne 
wydarzają się cyklicznie w dziejach świata; 
wydaje mi się, że to nie jest do końca 
przebadane, na ile ten wzrost temperatur jest 
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spowodowany działalnością człowieka, a na 
ile jest cykliczny”. 

Świadomość osobistego wpływu na zmiany 
klimatyczne jest niewielka2. Co więcej, 
główną odpowiedzialnością za zmiany w 
wymiarze globalnym obarcza się kraje 
wysokorozwinięte (np. Niemcy) i duże 
(Chiny). 

„Być może to ocieplenie klimatu występuje 
dlatego, że Ziemia przygotowuje się do 
kolejnego zlodowacenia, ale to nie jest 
działalność człowieka, tylko cykl Ziemi”. 

Nastawienie do zmian klimatycznych 
wyraźnie różnicuje młode i starsze pokolenie 
Polaków. Hipotetycznie ma związek również 
z poziomem wykształcenia. Wśród młodych 
jest to temat dość rezonujący, angażujący 
wyobraźnię i wywołujący wiele obaw (co 
będzie z nami za kilka-kilkadziesiąt lat?). 
Wśród starszych tego typu postawy również 
występują (obawa o warunki do życia dla 
własnych dzieci, gdy staną się dorosłymi 
ludźmi), ale wydają się dotyczyć głównie osób 
lepiej wykształconych. Bagatelizowanie 
problemu i niedowierzanie przewidywanym 
konsekwencjom zmian klimatu wydaje się 
dominować wśród najstarszych badanych – 

hipotetycznie również wśród słabiej 
wykształconych, skupionych na bieżących 
problemach dotyczących poziomu życia 
(inflacja) i bezpieczeństwa (wojna na 
Wschodzie). 

„Jak ja byłem nastolatkiem w latach 90., to 
nas straszyli tą całą dziurą ozonową, a ona 
rosła, rosła i nagle zniknęła”. 

Zróżnicowane nastawienie do zmian 
klimatycznych generuje odmienne postawy 
wobec działań, które są podejmowane bądź 
miałyby być podjęte w celu zahamowania 
tego niekorzystnego dla ludzkości procesu. 
Młodzi i lepiej wykształceni wskazują na 
konieczność podejmowania zdecydowanych 
działań – zarówno na poziomie globalnym, 
jak i ogólnopolskim czy lokalnym. Pozostali 
wskazują na potrzebę rozwiązania w 
pierwszej kolejności bieżących problemów, 
które są odczuwalne na co dzień – np. 
rosnące ceny, uchodźcy w Polsce. Głównym 
argumentem jest szczególnie trudna aktualnie 
sytuacja gospodarczo-polityczna Polski z 
uwagi na wojnę na Wschodzie, pandemię i 
chętnie podchwytywane przez przeciwników 
obecnej partii rządzącej niepokoje społeczno-
polityczne.

Wpływ przekazu medialnego i obecnej sytuacji społeczno-
politycznej na postrzeganie zmian klimatycznych 

Intensywna obecność tematu zmian 
klimatycznych w mediach generuje dystans u 
części badanych, którzy wskazują na 
drugorzędne znaczenie problemu w 
kontekście innych, bardziej odczuwalnych 
„tu i teraz”: wojna na Wschodzie, inflacja, 
pandemia. Postrzegają medialny szum wokół 
zmian klimatycznych jako zbyt duży, 

 
2 Tego typu uogólnienia stanowią tylko hipotezy z 
uwagi na jakościowy charakter badania i celowy 

odwracający uwagę od bieżących problemów 
„zwykłego Kowalskiego”. Negatywnie 
reagują również na używanie słów mających 
wywołać silne emocje – takich jak: katastrofa 
klimatyczna, kataklizm, walka. Pozostali 
natomiast wskazują na potrzebę 
uświadamiania społeczeństw i 
wykorzystywania wszystkich możliwych 

dobór próby – do zweryfikowania w badaniu 
ilościowym na reprezentatywnej próbie dorosłych 
Polaków. 
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sposobów, aby wywołać poparcie dla 
proponowanych przez rządy rozwiązań. 

„Zmiany klimatyczne to jedno, ale nasz 
wpływ na te zmiany to zupełnie inne sprawa; 
jakiś wpływ nasza działalność ma, ale 
medialnie i propagandowo to jest oczywiście 
wykorzystywane i przesadzone”. 

Temat zmian klimatycznych uruchamia w 
rozmowach wątek polityczny. Wywołuje 
skojarzenie z dużą polityką, Unią Europejską 
i trudną relacją między polskim rządem a 
Unią. Niektórzy badani kojarzą temat z 
Szymonem Hołownią. 

Zmiany klimatyczne są kojarzone również z 
interesami partyjnymi, dużymi pieniędzmi i 
propagandą. Hipotetycznie tego typu 
postawę można spotkać częściej wśród 
starszych Polaków. Preferencje polityczne 
badanych determinują poziom internalizacji 
przekazu medialnego dotyczącego zmian 
klimatycznych i wdrażanych rozwiązań. 
Przeciwnicy partii rządzącej krytykują bierną 
postawę polskiego rządu wobec niekorzystnie 
oddziałujących na środowisko czynników 
(kopalnie, słaba dynamika rozwoju OZE, 
niekorzystne zmiany prawne dla rozwoju 
fotowoltaiki).

 
 

Gotowość do działania na rzecz klimatu 

Według deklaracji badanych poziom 
gotowości do działania na rzecz klimatu jest 
wysoki, choć pojawiają się głosy o znikomym 
wpływie działań jednostki w kontekście: 

• globalnego charakteru problemu 
klimatu; 

• braku możliwości zahamowania 
rozwoju przemysłu jako jednego z 
czynników wpływających 
niekorzystnie na klimat; 

• braku spójności działań 
podejmowanych przez kraje, których 
funkcjonowanie przyczynia się w 
dużym stopniu do niekorzystnych 
zmian klimatu; 

• hipokryzji wielu krajów, np. „Niemcy 
i Chiny mówią o kryzysie 
klimatycznym, a otwierają nowe 
kopalnie węglowe”. 

„Nie uwierzę, że świat dogada się i wszyscy 
będą robili to, co trzeba robić. I tu po raz 
kolejny cena energii i gazu jest mocno 
wyśrubowana sztucznie”. 

„Oczywiście, ja pierwsza się zgłaszam, bo 
mam wnuki i nie oglądam się na Rosję, każdy 
powinien od siebie cegiełkę dołożyć. Jeśli 
każda osoba coś od siebie zrobi, to minimalna 
poprawa będzie”. 

W wielu wypowiedziach wyczuwa się brak 
wiary w sens działań podejmowanych przez 
jednostkę – zmiana codziennych nawyków w 
imię dbania o środowisko jest postrzegana 
bardziej jako dowód wyższej świadomości i 
idącej za tym odpowiedzialności za miejsce, w 
którym żyjemy niż realny wkład w ochronę 
klimatu. Korzyścią wynikającą z tych działań 
jest jedynie satysfakcja. 

„Idea jest szlachetna, żeby ograniczać 
negatywny wpływ na klimat, ale nasz wpływ 
może być tylko minimalny – odpowiedzialne 
jest państwo czy firmy produkcyjne, 
kominami wysyłające najróżniejsze związki, 
to jest główny problem naszych czasów. Nie 
to, co produkują ludzie czy nawet nasza 
grupka. Ta grupka nic nie zmieni”. 

Polacy nie są gotowi ponosić kosztów na 
rzecz zahamowania niekorzystnych zmian 
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klimatu. Co więcej, są bardzo zaniepokojeni 
obecną sytuacją energetyczną w Polsce i na 
świecie oraz spodziewają się dalszego wzrostu 
cen – zarówno energii elektrycznej, jak i 
żywności. Nałożenie jakichkolwiek kosztów 
na „zwykłego Kowalskiego” może spotkać 
się ze zdecydowanym sprzeciwem. Z jednej 
strony z powodu zbyt dużego obciążenia 
gospodarstwa domowego kosztami 
pandemii, wojny na Ukrainie i – według 
przeciwników partii rządzącej – z powodu 
„rozdawnictwa” obecnego rządu oraz 
„bezmyślnego zarządzania pieniędzmi 
podatników”. Z drugiej zaś – z powodu 
postrzegania obciążania wszystkich 
mieszkańców Polski jako wysoce 
niesprawiedliwego, bo np. „jedni mają po trzy 
samochody, a inni jeżdżą rowerem”. 

„Ja żyję we własnej strefie komfortu, 
dlaczego ja mam z niej wychodzić, skoro 
dziesięć osób obok ma to w nosie. Ja się tego 
nauczyłam, żyjąc w naszym kraju. To rząd 
musi wykazać inicjatywę i wprowadzić jakieś 

regulacje. To jak z segregacją, miały być kary 
na niesegregujących i nie ma tego. Po co ja 
mam segregować, skoro osoba mieszkająca 
obok tego nie robi. Albo będzie 
konsekwencja. Brakuje regulacji, ulg 
podatkowych, że warto dbać o tę planetę. Nas 
motywują konsekwencje i pieniądze…”. 

Często pojawia się w rozmowach sugestia, że 
bogate, wysokorozwinięte kraje, które w 
dużej mierze są odpowiedzialne za ocieplenie 
klimatu, powinny ponieść największe koszty 
wynikające z podjęcia szeroko rozumianych 
działań hamujących ten proces, a w wersji 
wyidealizowanej – odwracających go (aby 
„odbudować” środowisko naturalne tam, 
gdzie zostało zniszczone wskutek np. 
rozwoju przemysłu). Formułowane są 
oczekiwania wobec rządu, aby 
zintensyfikował działania edukacyjne w 
zakresie ochrony klimatu i prowadził 
kampanie społeczne nakłaniające 
społeczeństwo do zmiany nawyków.

 
 
Czynniki motywujące do działania na rzecz ograniczenia zmian 
klimatu 

Wspieranie działań służących ochronie 
środowiska: 

• promowanie kupowania ubrań i 
innych produktów codziennego 
użytku w second-handach; 

• promowanie niekupowania 
produktów PCV (torby, butelki); 

• segregacja śmieci; 
• kompostowanie śmieci organicznych; 
• ograniczenie jedzenia mięsa 

(ograniczenie hodowli zwierząt); 
• korzystanie z komunikacji publicznej 

zamiast własnego samochodu; 

• rozbudowa sieci ścieżek rowerowych, 
budowa punktów do parkowania 
rowerów i przystanków dla 
rowerzystów; 

• ułatwienia, ulgi podatkowe i 
dofinansowania związane z 
korzystaniem z odnawialnych źródeł 
energii w gospodarstwach 
domowych; 

• nałożenie na producentów napojów 
w opakowaniach z PCV wysokich 
opłat lub obowiązek utylizacji 
opakowań w sposób nieszkodzący 
środowisku. 
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„Powinno być więcej akcji, więcej dni bez 
samochodu, bez TV, bez prądu, żeby 
świadomość była większa…”. 

„Rząd powinien się wziąć za te wszystkie 
firmy, które mają ochronę środowiska na 
sztandarach, a tak naprawdę chodzi tylko o 
marketing i o biznes…”. 

Walka z działaniami pozorującymi ochronę 
środowiska: 

„Często się słyszy, że segregujemy, ale potem 
to i tak wszystko trafia do jednego kosza, nie 
wiem, co o tym myśleć”. 

„Firmy przechodzą na ekologiczne 
rozwiązania, chwalą się tym, ale potem często 
okazuje się, że to tylko fikcja, działanie PR-
owe”. 

 

Czynniki demotywujące do działania na rzecz klimatu 

• Brak rozwiązań systemowych. 

Brak działań systemowych prowadzonych 
przez polski rząd, dedykowanych klimatowi, 
obserwowany przez zainteresowanych 
tematem ugruntowuje bierną postawę 
polskiego społeczeństwa. Zmiany 
klimatyczne są wobec tego postrzegane jako 
temat modny, ale nie przekonujący do 
podejmowania decyzji o zmianach 
codziennych nawyków. Dla osób bardziej 
świadomych, zorientowanych na problemy 
współczesnego świata (nie tylko Polski), to 
wyraz braku świadomości rządzących i 
dowód na polityczny charakter ich postawy 
(np. porozumienie z górnikami do 
wydobywania węgla dłużej, niż zakładano; 
obawa przed utratą elektoratu w związku z 
przewidywanym obciążeniem dodatkowymi 
kosztami działań na rzecz klimatu). 

• Zmiany przepisów dotyczących 
fotowoltaiki – spadek opłacalności. 

Zmiana przepisów od kwietnia 2022 r. 
wywołuje poważne wątpliwości właścicieli 
domów odnośnie do sensu inwestycji w 

fotowoltaikę, ale również pokazuje brak 
zainteresowania polskiego rządu wspieraniem 
rozwoju OZE. Działanie to wpisuje się w 
argumentację przeciwników partii rządzącej, 
która, ich zdaniem, nie ma spójnej strategii na 
rozwój OZE w Polsce lub podejmuje 
działania ignorujące kwestie klimatyczne. 

„Zmienia się program polityki PV z marcem. 
Ci, którzy zainwestowali w PV, mają trudną 
sytuację. Trudno dbać o sytuację, gdy jest pod 
górkę”. 

„Właśnie zrobiliśmy krok w tył, jeśli chodzi o 
fotowoltaikę – prawo się zmienia tak, by się 
przestało opłacać. My robimy wszystko, żeby 
było dobrze, a partia rządząca robi nam na 
odwrót. Brak słów na ten absurd. Przy tej 
władzy tego nie zrobimy”. 

• Brak zachęt do kupowania 
samochodów elektrycznych. 

Na tym etapie ceny samochodów 
elektrycznych powodują, że są one 
niedostępne dla większości społeczeństwa 
polskiego. 

 

 

Zielony Ład 
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Wiedza o Zielonym Ładzie jest pobieżna i 
fragmentaryczna. Często opiera się raczej na 
skojarzeniach z nazwą – zielony, czyli energia 
ze źródeł odnawialnych, ochrona środowiska; 
ład, czyli nowy porządek, powrót do źródeł. 
W tym kontekście nazwa jest dość czytelna. 
Część badanych mówi o tym, że Zielony Ład 
to plan zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych, kojarzy go z Unią Europejską. 

Sporadycznie pojawiają się w wypowiedziach 
wyrażenia typu „brzmi dumnie” lub 
„poważna nazwa”, wskazujące na wysoką 
wagę idei, której nośnikiem jest Zielony Ład. 
Nazwa nie budzi jednak szczególnych emocji, 
nie jest angażująca, nie komunikuje korzyści 
dla odbiorcy – „ład, czyli co konkretnie dla 
ludzi?”. 

Zielony Ład Przywołuje również skojarzenie 
z Polskim Ładem, który polaryzuje badaną 
grupę. Przeciwnicy obecnego rządu są 
skłonni wskazywać na brak wiarygodności 
jakiejkolwiek inicjatywy nazywanej „ładem”, 
bo „to wyrażenie brzmi dziwnie, trąci czymś 
prawicowym, czymś staroświeckim”. 

„Zielony Ład wprowadza gospodarkę 
energetyczną opartą na źródłach 
odnawialnych, takich jak wiatraki, 
fotowoltaika. Pytanie, czy energia atomowa 
mieści się w tym ładzie, czy nie”. 

Nazwa „Fit for 55” jest znana sporadycznie. 
Wiedza o pakiecie aktów prawnych pod tą 
nazwą jest wyłącznie hasłowa i dotyczy tylko 
osób szczególnie zainteresowanych tematem 
klimatu. 

Jakkolwiek Zielony Ład – nawet na poziomie 
wyobrażeń i powierzchownej wiedzy – 
odpowiada na potrzebę podjęcia 
systemowych działań wielu krajów na rzecz 
klimatu, to generuje przede wszystkim obawy 
przed kosztami, jakie Polska, a przede 
wszystkim mieszkańcy Polski będą musieli 
ponieść. W wielu wypowiedziach wyczuwa 

się niechęć, poczucie wykorzystania Polski 
oraz „pieniędzy Polaków, którzy i tak są 
biedni”. 

„Jak ja znowu słyszę, że mamy do czegoś 
dopłacać, to mnie coś bierze”. 

„Francja ma elektrownie jądrowe, Niemcy 
mają energię wiatrową. Europejskie bogatsze 
kraje robią ustawkę pod siebie, nas mają w 
nosie, my będziemy za to bardzo dużo 
płacili”. 

„Założenie jest takie, że my jako cudowna 
UE znów mamy przykręcać sobie śrubę, 
podczas gdy reszta świata ma to w nosie. 
Obecnie w Europie jest coś takiego jak 
certyfikat CO2 i to jest fatalne, bo my jako 
gospodarka na dorobku nie jesteśmy na to 
gotowi finansowo”. 

Część badanych wskazuje na potrzebę 
odroczenia wdrażania rozwiązań w ramach 
Zielonego Ładu w Polsce. Ich zdaniem kraje 
w największym stopniu odpowiedzialne za 
niekorzystne zmiany klimatyczne powinny 
zacząć realizować założenia Zielonego Ładu 
(kraje duże, wysokorozwinięte). 

Dyskusja na temat Zielonego Ładu 
przywołuje wątek polskiej energetyki, w tym 
głównie (nie)zamykania kopalń. Kopalnie 
oraz korzystanie z węgla to temat, który 
emocjonalnie angażuje badanych i ujawnia 
silne obawy – rysuje niepewną najbliższą 
przyszłość pod kątem kosztów życia, a także 
dostępności energii. 

„My powinniśmy postawić na energię 
jądrową, ale niestety nie mamy złóż tej 
energii. Powinniśmy zainwestować w filtry i w 
ten sposób zabezpieczyć się przed 
szkodliwością węgla. Jest też 47 elektrowni 
wodnych na Warmii i Mazurach, które od 
kilkudziesięciu lat są nieużywane”. 
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Wszyscy badani wskazują na potrzebę 
odejścia od tradycyjnych źródeł energii, choć 
tylko sporadycznie słyszy się głosy o 
potrzebie jak najszybszego wdrożenia działań 
w tym celu. Główne obawy koncentrują się 
na wzroście kosztów energii. 

„Jestem za tym, by ludzie zmieniali te piece w 
domu, ale jednak to jest trochę za szybko dla 
nas, żeby teraz od razu odchodzić od węgla. 
Nie wiem, czy nas stać na to, żeby teraz 
przystępować do EZŁ. Powinniśmy 
wycofywać się z węgla powoli, ale jednak 
mieć na to czas”. 

Mieszkańcy Śląska wyrażają generalnie 
sprzeciw wobec idei zamykania kopalń bez 
zastosowania rozwiązań, które miałyby 
chronić górników – np. wsparcie procesu 
przekwalifikowania i znalezienia nowej pracy 
dającej porównywalny dochód. Kwestia 
tradycji związanej z pracą w kopalni jest dla 
nich również ważnym argumentem, choć 
pozbawionym racjonalnego uzasadnienia w 
kontekście zmian klimatycznych i potrzeby 
podjęcia hamujących je działań. Kupowanie 
przez Polskę węgla od Rosji dodatkowo 
podsyca emocje związane z polskimi 
kopalniami – to ważny argument przeciwko 
kopalniom jako nieefektywnym źródle 
energii. 

Na tym etapie wątpliwości odnośnie do 
zielonej transformacji jest bardzo wiele. 
Przekaz medialny nie spełnia wymagań 
odbiorców – budzi lęk i dystans zamiast 
pozytywnego zaangażowania. Brakuje 
przejrzystego, czytelnego dla „zwykłego 
Kowalskiego” programu, który akcentowałby 
płynące dla niego korzyści. Brakuje koncepcji 
win – win, która dawałaby czytelny przekaz o 

kosztach i profitach – zarówno w skali 
ogólnopolskiej, jak i osobistej. 

„Chciałabym mieć gwarancję, że to wróci do 
nas. Chodzi o pokazanie perspektywy, 
uświadomienie ludziom. Pewnie i tak 
będziemy mieli za to podwyżki, tylko 
chciałabym widzieć, na co to idzie. Podejście 
ideowe jak najbardziej słuszne – wdrożenie i 
wykonawstwo jest problemem”. 

„Proste programy, komunikatywne 
przekazane, etapami. Jak mamy teraz 
likwidacje pieców, to likwidujemy kopciuchy, 
dostajesz ulotkę, jest proste, dostajesz kasę. 
Podzielić to na małe programy dedykowane 
mieszkańcom i pokazać efekt in plus. Cały 
czas mówimy o edukacji. Jak too good to go”. 

Brakuje wizji i planu przejścia na energię 
atomową, która pozwoliłaby odejść od węgla 
i dałaby obietnicę niższych kosztów energii. 
Potrzeba zarówno ogólnopolskich, jak i 
lokalnych programów, które dawałyby 
poczucie sprawczości mieszkańcom oraz 
przekonanie, że rząd współdziała z polskim 
społeczeństwem, a nie tylko obciąża go 
kosztami. 

„Program jest potrzebny, tylko dobrze to 
trzeba zaprezentować: otrzymacie świeższe 
powietrze”. 

„Zaadaptować, pokazać, przemówić 
pieniądzem – gdyby nam się udało przerzucić 
na atom, to horrendalne ceny energii byłyby 
niższe. Jesteśmy stosunkowo biednym krajem 
w porównaniu do Niemiec. Wszyscy w 
Europie to mają – przejdźmy do ekstraklasy, 
tam wszyscy korzystają z atomu”. 
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Podsumowanie 

Z badania wyłania się przede wszystkim 
potrzeba edukacji i systemu wsparcia 
społeczeństwa w dążeniu do zmiany 
codziennych nawyków na rzecz klimatu. 
Akcje edukacyjne powinny budować 
zaangażowanie wokół kwestii ochrony 
środowiska – przekaz merytoryczny w 
czytelny sposób powinien akcentować 
korzyści „tu i teraz”, ale też profity „dla 
naszych dzieci”. Powinien odwoływać się do 
podstawowych wartości, takich jak: zdrowie, 
bezpieczeństwo, spokojne życie. 

Warto, aby system wsparcia zmiany 
codziennych nawyków uwzględniał: 

• lokalność – program generujący 
wysoki poziom identyfikacji, ze 
swoim miastem, osiedlem; 

• drobne nagrody za wdrażanie nowych 
rozwiązań w ramach gospodarstwa 
domowego czy placówek 
edukacyjnych (np. konsekwentna 
segregacja śmieci, kompostowanie 
organicznych odpadów; oszczędzanie 
energii elektrycznej) budujące 
motywację do systematycznych i 
rzetelnych działań. 

W masowej komunikacji dotyczącej kwestii 
zmian klimatu należy ostrożnie używać słów 
i wyrażeń budzących negatywne emocje (np. 
katastrofa, walka). Generują dystans i nie 
angażują. Warto również kontrolować 
przekaz medialny dotyczący segregacji śmieci 
– doniesienia wskazujące na niewykorzystany 
potencjał segregowanych śmieci demotywują 

społeczeństwo do podejmowania działań na 
rzecz ochrony klimatu. 

Potrzeba nowych słów-kluczy w narracji, 
budujących pozytywne, zaangażowane 
podejście społeczeństwa do kwestii 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym. 
Słowa typu „ekologia” czy „Zielony Ład” na 
tym etapie nie mają potencjału, aby 
zrealizować ten cel. Kontekst polityczny 
wyraźnie osłabia internalizację przekazu 
medialnego dotyczącego zmian 
klimatycznych i rozwiązań służących 
zahamowaniu procesu. W komunikacji warto 
podkreślać działania ponad politycznymi 
podziałami na rzecz wspólnej sprawy, czyli 
klimatu, a docelowo, na rzecz uniwersalnych 
wartości, czyli np. zdrowie, bezpieczeństwo. 

Konieczność poniesienia kosztów 
związanych z przeciwdziałaniem zmianom 
klimatycznym jest na tym etapie silną barierą. 
System nagród za wdrażanie rozwiązań na 
rzecz klimatu mógłby złagodzić związane z 
tym odczuwanie napięcia. 

Aktualnie wątpliwości odnośnie do zielonej 
transformacji jest bardzo wiele. Przekaz 
medialny nie spełnia wymagań odbiorców, 
budząc lęk i dystans zamiast pozytywnego 
zaangażowania. Brakuje przejrzystego, 
czytelnego dla „zwykłego Kowalskiego” 
programu, który akcentowałby wynikające dla 
niego korzyści. Nie ma również koncepcji win 
– win, która dawałaby czytelny przekaz o 
kosztach i profitach – zarówno w skali 
ogólnopolskiej, jak i osobistej. 
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Czy obawia się Pan/Pani zmian klimatu?  

 
Wykres 1. 

 

72% Polaków wyraża obawy związane ze 
zmianami klimatu. Na tle pozostałych 
respondentów z Europy cechą 
charakterystyczną jest niższy odsetek 
odpowiedzi „zdecydowanie się obawiam”, a 
także nieco wyższy odsetek „raczej się 
obawiam”. O ile wiek nie jest czynnikiem 
warunkującym odpowiedzi w skali Europy, o 
tyle w przypadku Polski już jest. W grupie 
wiekowej między 18 a 24 rokiem życia 33% 
ankietowanych twierdzi, iż „zdecydowanie się 
obawia”, a 44% „raczej się obawia”. Co 
interesujące, w grupie wiekowej 45-64 

odsetek odpowiedzi „zdecydowanie się 
obawiam” wynosi 47%, a powyżej 65 roku 
życia – 40%. 

Podczas gdy w całej populacji 
Europejczyków fakt, z którą partią polityczną 
sympatyzują, jest istotnym czynnikiem 
warunkującym ich obawy dotyczące zmian 
klimatycznych, o tyle zmienna ta nie jest tak 
charakterystyczna w przypadku badań 
przeprowadzonych w Polsce. Bowiem dla 
zwolenników ECR także istotnym 
elementem jest troska o sytuację klimatyczną.  

 

Kto powinien być w większym stopniu odpowiedzialny za walkę z globalnym ociepleniem 
– Unia Europejska czy polski rząd?  

 

 
Wykres 2. 
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W odróżnieniu od trendu europejskiego 
znacznie niższy odsetek respondentów w 
Polsce wskazuje na to, iż kompetencje w 
zakresie przeciwdziałania globalnemu 
ociepleniu powinna posiadać Unia 
Europejska – 41% ankietowanych wśród 
europejskich respondentów. Natomiast 
wśród Polaków zanotowano wysoki odsetek 
uważających, iż z tym problemem powinien 

poradzić sobie rząd (wyższy jest jedynie we 
Francji). Blisko co piąty (18%) wskazuje na 
jeszcze inny typ organizacji. Taką postawę 
wiązać można w dużej mierze z polityką 
komunikacyjną rządu, który obarcza 
odpowiedzialnością za rosnące koszty życia 
politykę UE, a także istotną alienację unijnych 
instytucji, które nie tłumaczą Europejczykom 
swojej polityki. 

 

Czy Pana/Pani zdaniem Komisja Europejska powinna inwestować więcej, mniej czy tyle 
samo pieniędzy w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla (CO2)? 

 
Wykres 3.  

 

60% respondentów jest zdania, iż Komisja 
Europejska powinna wydawać więcej w celu 
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. 
Zmienną warunkującą odpowiedzi 
respondentów jest kolejny raz środowisko 
polityczne, z którym się utożsamiają. 
Powyższą odpowiedź popiera 44% 
wyborców ECR i 50% zwolenników ID. 
Warto jednakże mieć na względzie, iż chociaż 
ECR formalnie pozostaje trzecią siłą w 
Parlamencie Europejskim, to z siłami, które 

w Parlamencie Europejskim w największym 
stopniu wpływają na kreowanie europejskiej 
polityki są EPP – Europejska Partia Ludowa, 
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu 
Socjalistów i Demokratów w Parlamencie 
Europejskim i RE - Grupa Renew Europe. 
Ugrupowania te wspólnie dysponują 430 
mandatami spośród 705. W projektach 
klimatycznych Renew Europe często popiera 
EPP i S&D. 
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Czy słyszał/a Pan/Pani o Europejskim Zielonym Ładzie?  

 

 
Wykres 4.  

68% ankietowanych słyszało o Europejskim 
Zielonym Ładzie (EZŁ), jednakże zaledwie 
co trzeci dysponuje wiedzą na jego temat. 
Najwyższy odsetek dysponujących wiedzą na 
temat EZŁ występuje pośród respondentów 
w Grecji – 53%, a najniższy we Francji – 28%. 

Najmniejsza wiedza o EZŁ występuje wśród 
zwolenników frakcji ID – 29%. Wynik osób 
słyszących o EZŁ w Polsce lokuje się 
powyżej średniej notowanej w innych 
państwach. 

 

Europejski Zielony Ład ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla i osiągnięcie 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Czy uważa Pan/Pani, że Zielony Ład i 
związana z nim transformacja energetyczna są możliwe do zrealizowania? 

 
Wykres  5

Ponad połowa (53%) ankietowanych jest 
zdania, iż możliwe jest zrealizowanie celów, 
które postawiono przed EZŁ, a wynikającą z 
niego transformację energetyczną uda się 
przeprowadzić. Odsetek ten jest niższy od 
europejskiego, acz nieznacznie. Uwagę  

zwraca jednak fakt bardzo wysokiego odsetka 
respondentów, którzy odmówili udzielenia 
odpowiedzi bądź udzielili odpowiedzi „nie 
wiem/trudno powiedzieć” – 18% i jest on 
najwyższy w Europie. Ten rodzaj odpowiedzi 
jest charakterystyczny pośród polskich 
respondentów 
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Dlaczego Pana/Pani zdaniem Zielony Ład i związana z nim transformacja energetyczna 
nie są możliwe do zrealizowania? 

 

 
Wykres 6. Odpowiedzi osób, które twierdzą, że cele EZŁ i transformacja energetyczna  nie są możliwe do zrealizowania. 

 

Nieco ponad połowa (56%) ankietowanych 
nie zgadza się z twierdzeniem, iż duże firmy, 
które zanieczyszczają środowisko, mają silną 
pozycję polityczną. Jest to wynik odwrotny 
względem europejskiego. 67% 
ankietowanych nie zgadza się z twierdzeniem, 
iż europejscy politycy sami nie będą w stanie 
zrealizować celów Europejskiego Zielonego 
Ładu. Zdecydowana większość 
respondentów (79%) nie zgadza się z 
twierdzeniem, iż w UE jest zbyt wiele 
różnych opinii na temat EZŁ i transformacji 
energetycznej. 

60% Polaków jest zdania, że koszty 
transformacji energetycznej i realizacji celów 
Europejskiego Zielonego Ładu są zbyt 
wysokie. Jest to odpowiedź zupełnie 
odwrotna do europejskiego wyniku (64% 
respondentów uważało, że koszt 
transformacji energetycznej nie jest zbyt 
wysoki). O niskim koszcie transformacji 
przekonana jest wyłącznie grupa wiekowa 18-
29 lat (70%). W każdej kolejnej grupie 
wiekowej odsetek ten jest odwrotny. Koszty 
transformacji za wysokie uważają zwolennicy 
wszystkich frakcji Parlamentu Europejskiego 
poza jedną – Odnowić Europę (53%) uważa, 
że nie są zbyt wysokie. 

Jakie Pana/Pani zdaniem źródła energii powinny być bardziej wspierane przez UE?   

 
Wykres 7.  
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Pośród europejskich respondentów Polacy są 
jedyną grupą, która w tak wysokim stopniu 
wskazała węgiel jako źródło energii, które 
powinno być bardziej wspierane przez Unię 
Europejską (11%) wobec 4% wśród 
wszystkich europejskich badanych. W 
najbliższym czasie można także spodziewać 
się wzrostu tego wskaźnika, co wynika z 
trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę czy 
zdecydowanie rosnących kosztów energii w 
Polsce. Wśród Polaków występuje relatywnie 
wysokie poparcie dla energetyki jądrowej 
(21%). Na tle innych państw europejskich 
uwagę zwraca wysokie poparcie również dla 

gazu jako źródła energii, którym Unia 
Europejska powinna zająć się bardziej (17%), 
chociaż ponad połowa respondentów z 
Europy (58%) nie uważa go za źródło 
zielonej energii. Wsparcie dla energetyki 
słonecznej popiera 43% badanych 
(europejska średnia to 58%). Poparcie 
energetyki wiatrowej wykazuje 36%. 
Natomiast woda jako źródło energii została 
wskazana przez Polaków tak samo często, jak 
przez pozostałych ankietowani - 21%. 
Zwolennicy energii pochodzącej z morskich 
farm wiatrowych stanowią 15% 
respondentów.

 

Czy Pana/Pani zdaniem energia gazowa (gaz ziemny) to zielona energia?  

 

 
Wykres 8. 

 

Prawie połowa Polaków (45%) nie 
kwalifikuje gazu jako zielonego źródła 
energii. Odsetek ten pozostaje znacząco 
niższy od notowanego w Portugalii (65%) czy 
Hiszpanii (63%). Co więcej, może ulec 
zmianie z uwagi na dynamicznie zmieniającą 
się sytuację na rynku energii. Jednym z 
powodów, dla którego ponad połowa 

ankietowanych nie uważa gazu za zielone 
źródło energii, może być fakt, iż większa jego 
część pochodziła z Rosji. Obecnie ta sytuacja 
ulega zmianie poprzez wzrost dostaw 
skroplonego gazu LNG przyjmowanych w 
polskich portach, a także fakt tzw. zakręcenia 
kurka na Gazociągu Jamalskim do Polski.
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie zrezygnować ze 
spożywania mięsa? 

 
Wykres 9. 

 

Ponad połowa Polaków (51%) deklaruje, iż 
nie byłaby w stanie porzucić spożywania 
mięsa. Wśród europejskich respondentów 
dominuje dokładnie odwrotny trend – 50% 
deklaruje, że byliby w stanie (bądź już taką 
decyzję podjęli) porzucić spożywanie mięsa. 

Takie odpowiedzi ankietowanych są w dużej 
mierze wynikiem polskiej tradycji kulinarnej, 
w której mięsiwa zajmują istotne miejsce. 
55% respondentów w Polsce, którzy byliby w 
stanie porzucić mięso, to osoby w kategorii 
wieku 18-29. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie ograniczyć podróże 
lotnicze? 

 
Wykres 10. 

 

Większość respondentów (łącznie 66%) 
deklaruje, iż jest w stanie zrezygnować z 
podróży lotniczych. W grupach wiekowych 
powyżej 29 r.ż. do 65 + ankietowani w ponad 

45% „zdecydowanie” byliby w stanie 
zrezygnować z podróży lotniczych. Co 
dziesiąty ankietowany nie potrafił udzielić 
jednoznacznej odpowiedzi.  
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie kupić auto elektryczne 
zamiast spalinowego? 

 
Wykres 11. 

 

55% respondentów z Polski (wobec 68% 
ankietowanych z Europy) byłaby w stanie 
zrezygnować z zakupu auta spalinowego na 
rzecz auta elektrycznego. 28% badanych 
uznało, że nie zrobiłaby tego, a odsetek osób 
niepotrafiących udzielić odpowiedzi na to 

pytanie wyniósł 17% – najwięcej wśród 
ankietowanych. Auto elektryczne nabyłyby 
przede wszystkim osoby młode (18-29 lat), 
które w 32% deklarują, iż na pewno tak by 
postąpiły (35% rozważyłaby to). 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie korzystać z transportu 
publicznego (pociągu, autobusu, tramwaju) zamiast transportu prywatnego (auta, 
motocykla, skutera)? 

 
Wykres 12. 

 

69% ankietowanych w Polsce dopuszcza 
możliwość (bądź już tak postępuje), by 
zrezygnować z transportu prywatnego na 
rzecz korzystania z transportu publicznego. 
Po raz kolejny czynnikiem warunkującym jest 

kategoria wieku. Wśród osób 18-29 50% z 
nich „zdecydowanie” by tak postąpiła, a tylko 
14% deklaruje, iż nie zrobiłaby tego. W 
pozostałych grupach wiekowych liczba 
„zdecydowanych” jest znacząco niższa 
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(oscyluje w granicach 29%-39%). W tym 
przypadku istotnym czynnikiem 
wpływającym na spadek korzystania z 
komunikacji publicznej była pandemia SARS-
CoV-2, kiedy gros Polaków przesiadł się do 

aut osobowych. Z racji wysokich kosztów cen 
paliw, a także używanych aut (braku 
dostępności także nowych), trend ten będzie 
ulegał zmianie nie tylko z woli respondentów, 
ale także z konieczności. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za 
zrównoważoną energię elektryczną? 

 
Wykres 13. 

 

Kolejne zagadnienia podejmowane w 
ankietach dotyczyły faktycznego ponoszenia 
kosztów transformacji energetycznej. Ponad 
połowa Polaków (54%) odpowiada 
przecząco na pytanie o to, czy byłaby w stanie 

zapłacić więcej za zrównoważoną energię. 
Odmiennego zdania jest nieco ponad co 
trzeci respondent (35%). Co dziesiąty 
ankietowany (11%) nie potrafił odpowiedzieć 
na to pytanie. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za paliwo? 

 
Wykres 14. 
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Polacy, tak jak pozostały odsetek 
respondentów w Europie, nie byliby w stanie 
płacić więcej za paliwo (70% przeczących 
odpowiedzi). Wzrost cen na stacjach paliw w 
związku z rosyjską inwazją na Ukrainę w 

Polsce sięgnął ponad 50%, co jest 
najwyższym wynikiem w Unii Europejskiej. 
Zaledwie co piąty (22%) respondent w czasie 
badania stwierdził, iż byłby w stanie z własnej 
woli za paliwo płacić więcej. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za 
ogrzewanie? 

 
Wykres 15. 

 

68% respondentów w Polsce nie byłaby w 
stanie płacić więcej za ogrzewanie, 
odmiennego zdania jest co piąty ankietowany 
(22%). Co dziesiąty ankietowany nie umie 
odpowiedzieć na to pytanie. Należy w tym 

miejscu dodać, że za ogrzewanie z racji 
kosztów transformacji energetycznych, a 
także zawirowań na rynku energii Polacy i tak 
płacą zdecydowanie więcej. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za 
żywność? 

 
Wykres 16. 
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69% respondentów z Polski (wobec 57% z 
Europy) odpowiedziało negatywnie na 
pytanie o to, czy byliby w stanie płacić więcej 

za żywność. Jest to jeden z najwyższych 
wskaźników wśród badanych państw. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie kupować mniej nowych 
ubrań? 

 
Wykres 17. 

 

 

Niemal we wszystkich grupach wiekowych 
odsetek odpowiadających pozytywnie na 
pytanie o to, czy w trosce o środowisko 

naturalne byliby w stanie kupować mniej 
nowych ubrań, jest podobny i wynosi 80%. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie kupować mniej 
urządzeń elektronicznych?  

 
Wykres 18. 

 

71% respondentów zadeklarowało, iż w 
trosce o środowisko naturalne byliby w stanie 
kupować mniej nowej elektroniki. W 

przypadku Polski uwagę zwraca fakt 
zdecydowanie niższej kategorii 
„zdecydowanie tak” w porównaniu do innych 
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ankietowanych. Co piąty respondent nie 
zrezygnowałby z zakupów, a blisko co 
dziesiąty nie potrafił odpowiedzieć na to 
pytanie. Jest to konsekwencja faktu, iż rynek 

dóbr w Polsce wciąż nie został zaspokojony, 
a nowoczesny sprzęt elektroniczny jest 
jednym z wyznaczników społecznego 
prestiżu. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie spożywać więcej 
produktów regionalnych?  

 
Wykres 19. 

 

73% respondentów (wobec 87% 
ankietowanych w Europie) deklaruje, iż 
byłaby w stanie spożywać więcej produktów 
regionalnych, przy czym niespełna jedna 
czwarta (24%) wobec ponad połowy (53%) w 
Europie deklaruje, iż zdecydowanie by tak 

postąpiła lub już to robi. Co interesujące, w 
Polsce wystąpił najwyższy odsetek 
odpowiedzi negatywnych na to pytanie – 
17%, a dominującą odpowiedzią jest „raczej 
tak”. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie ograniczyć zużycie 
prądu? 

 
Wykres 20. 
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78% ankietowanych odpowiedziało 
twierdząco na pytanie to, czy w trosce o 
środowisko naturalne byłoby w stanie 
ograniczyć zużycie prądu. Wśród Polaków 

padł najwyższy odsetek głosów negatywnych 
(14%). W przypadku polskich respondentów 
niższy jest odsetek tych, którzy odpowiadają 
„zdecydowanie tak”. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie wydłużyć czas 
korzystania z dóbr przed zakupem (kolejnych) nowych?  

 
Wykres 21. 

 

83% ankietowanych deklaruje, iż w trosce o 
środowisko naturalne byliby w stanie 
wydłużyć czas korzystania z dóbr przed 
zakupem (kolejnych) nowych. Ponownie w 

przypadku Polski odsetek deklarujących 
„zdecydowaną” odpowiedź jest niższy aniżeli 
w przypadku innych respondentów w 
Europie – 42% wobec 56% w Europie.  

 

Gdyby był/a Pan/i odpowiedzialny/a za politykę energetyczną w Polsce, to jaki rodzaj, 
jakiego typu energii chciałby/aby Pan/i rozwijać? 

 

 
Wykres 22. 
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27% respondentów opowiada się za 
rozwojem energetyki wiatrowej. 
Zwolennikami tego rozwiązania są w 
największym stopniu osoby w wieku 50-59 lat 
(40%), a także mieszkańcy wsi (32%) i miast 
do 50 tys. mieszkańców – 32% Najczęściej tę 
odpowiedź podawali mieszkańcy 
województwa lubuskiego (46%) oraz 
mazowieckiego (49%). W największym 
stopniu zwolennicy opozycji energetykę 
wiatrową popierają zwolennicy opozycji 
(38%). 

23% ankietowanych opowiada się za 
rozwojem energetyki słonecznej. 
Zwolennikami tego rozwiązania są w 
największym stopniu osoby w wieku 70+ 
(35%), a także mieszkańcy wsi 24%) i miast 
do 50 tys. mieszkańców – 29%. Najczęściej tę 
odpowiedź podawali mieszkańcy 
województwa kujawsko-pomorskiego oraz 
lubelskiego (po 59%). Energetykę słoneczną 

w największym stopniu popierają zwolennicy 
rządzącej koalicji (24%). 

28% badanych opowiada się za rozwojem 
energetyki atomowej. Zwolennikami tego 
rozwiązania są w największym stopniu osoby 
w wieku 18-29 lat (28%), a także mieszkańcy 
miast 50-250 tys. mieszkańców (37%) i 250-
500 tys. (38%). Najczęściej tę odpowiedź 
podawali mieszkańcy województwa 
łódzkiego (51%) i opolskiego (47%). 
Energetykę jądrową w największym stopniu 
popierają zwolennicy rządzącej koalicji 
(36%). Za energetyką wodną opowiada się co 
dziesiąty ankietowany (9%). 

Polacy nie są zwolennikami elektrowni 
opartych na węglu, popiera je zaledwie 5% 
ankietowanych. Najmniejszym poparciem 
cieszą się elektrownie gazowe – 1% 
badanych. 

 
 
Farmy wiatrowe 

 
Czy widział/a Pan/Pani na własne oczy kiedyś farmę wiatrową? Chodzi o duże wiatraki, 
które produkują energię elektryczną. 

 

 

Wykres 23. 

Ośmiu na dziesięciu Polaków widziało w swoim życiu farmę wiatrową. 18% badanych takiej 
elektrowni nie widziało. 

 

82%
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Czy zgadza się Pani/Pan z twierdzeniem, że farmy wiatrowe psują walory turystyczne 
miejsca, na którym stoją? 

 
Wykres 24. 

Blisko co trzeci ankietowany (34%) zgadza się 
z twierdzeniem, iż farmy wiatrowe psują 
walory turystyczne miejsca, na którym stoją. 
Odmiennego zdania jest ponad połowa 
respondentów (55%). Co dziesiąty z 

respondentów nie miał na ten temat zdania. 
Najwyższy odsetek odpowiedzi twierdzących 
na to pytanie padł wśród ankietowanych 
zamieszkujących województwo lubelskie – 
64%. 

 

Czy zgadza się Pan/Pani z twierdzeniem, że nie chciałby/aby Pan/Pani mieszkać w 
pobliżu farmy wiatrowej? 

 
Wykres 25. 

 

45% respondentów zgadza się z 
twierdzeniem, iż nie chciałoby mieszkać w 
pobliżu farmy wiatrowej. Odmiennego 
zdania jest 44% ankietowanych. Odpowiedzi 

rozkładają się niemal dokładnie tak samo, 
natomiast 11% respondentów nie umiało 
odpowiedzieć na to pytanie. 
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Czy zgadza się Pan/Pani z twierdzeniem, że lepiej budować farmy wiatrowe na morzu niż 
na lądzie? 

 
Wykres 26. 

Blisko dwie trzecie ankietowanych (61%) jest 
zdania, iż farmy wiatrowe lepiej jest budować 
na morzu niż na lądzie. Uwagę zwraca 
jednakże fakt, iż jeden na czterech 
ankietowanych (23%) nie potrafił 
odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. W 
największej mierze ma to związek z brakiem 
prowadzonej w Polsce edukacji z zakresu 
wykorzystania OZE i rozumienia 
uwarunkowań wpływających na 

podejmowanie konkretnych kroków np. z 
zakresu rozmieszczania elektrowni 
wiatrowych. Na odpowiedzi nie miało 
wpływu wykształcenie respondenta, ale 
miejsce zamieszkania już w stopniu 
zasadniczym. Najwyższy odsetek 
zwolenników budowania farm wiatrowych na 
morzu odnotowano wśród respondentów z 
województwa kujawsko-pomorskiego – sięga 
on 92%.

Czy zgadza się Pan/Pani z twierdzeniem, że farmy wiatrowe budowane na morzu 
będą widoczne z plaży? 

 
Wykres 27. 

Niespełna połowa ankietowanych (49%) 
zgadza się z tezą, iż farmy wiatrowe 
budowane na morzu będą widoczne z plaży. 
Nie zgadza się z tym 27% respondentów. Co 
czwarty (24%) nie potrafił udzielić 
jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. 
Respondenci nie mają wiedzy dotyczącej 

przepisów wpływających na budowę farm 
wiatrowych – np. reguły 10H. Ankietowani w 
dużej mierze funkcjonują w szumie 
informacyjnym o powołaniach nowych 
spółek celowych ds. rozbudowy energetyki 
wiatrowej, za czym jednak nie idzie żadna 
edukacja społeczna.
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Elektrownie atomowe 

 

Czy zgadza się Pan/Pani z twierdzeniem, że Polska potrzebuje elektrowni atomowych? 

 
Wykres 28. 

59% Polaków uważa, iż Polska potrzebuje 
elektrowni atomowych. Odmiennego zdania 
jest co czwarty respondent (24%), a blisko 
jeden na pięciu (17%) nie potrafi 
jednoznacznie udzielić odpowiedzi na to 
pytanie. Co interesujące, czynnikiem 
warunkującym odpowiedzi jest tutaj płeć 
badanych. Zwolennikami energetyki 
atomowej są w przeważającej większości 
mężczyźni (71%), natomiast kobiety w 
mniejszym stopniu (46%). Niechętni temu 
rodzajowi energetyki są mieszkańcy wsi (49% 
zwolenników). Z kolei miasta jednoznacznie 
opowiadają się za atomem, przy czym 
liczebność mieszkańców miejsca  

zamieszkania nie jest w żaden sposób 
czynnikiem warunkującym odpowiedzi – są 
one niemal tożsame. We wszystkich grupach 
związanych z wykształceniem odsetek 
popierających budowę elektrowni atomowej 
jest wyższy od przeciwników. Najwyższy 
odsetek przeciwników (57%) stanowią 
respondenci, którzy nie mają dochodów. 
Preferencje polityczne nie miały w tym 
przypadku istotnego wpływu na odpowiedzi. 
Zwolennikami budowy elektrowni 
atomowych jest 64% wyborców obecnie 
rządzącej koalicji i 70% sympatyków 
opozycji.
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Czy zgadza się Pan/Pian z twierdzeniem, iż nie chciałby/aby Pan/Pani mieszkać w 
pobliżu elektrowni atomowej? 

 
Wykres 29. 

 

65% ankietowanych – w tym 44% w sposób 
„zdecydowany” – zgadza się z twierdzeniem, 
iż nie chciałoby mieszkać w pobliżu 
elektrowni atomowej. Odmiennego zdania 
jest 27% respondentów. Badani są w tej 
kwestii dużo bardziej zdecydowani – odsetek 
nieumiejących udzielić odpowiedzi na to 
pytanie wyniósł 8% (to jest zdecydowanie 
mniej niż dotychczas). Najwięcej osób 
deklarujących niechęć wobec mieszkania w 
pobliżu elektrowni to osoby w wieku 30-39 
lat (77%) oraz 60-69 lat (75%). Mieszkańcy 
miast z 250-500 tys. mieszkańców są bardziej 

niechętni zamieszkiwaniu w pobliżu 
elektrowni atomowej (67%) aniżeli 
mieszkańcy wsi (54%). Interesującym było 
sprawdzenie, jak rozkładają się odpowiedzi w 
województwie pomorskim, gdzie według 
informacji medialnych ma powstać pierwsza 
elektrownia atomowa w Polsce – gmina 
Choczewo. 65% mieszkańców województwa 
pomorskiego nie chce mieszkać w pobliżu 
elektrowni. Najwięcej przeciwników 
odnotowano w województwie kujawsko-
pomorskim – 77%. 

 

 

Czy zgadza się Pan/Pani z twierdzeniem, że nowoczesne elektrownie atomowe 
są bezpieczne? 

 
Wykres 30. 
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Ponad połowa ankietowanych jest zdania, że 
nowoczesne elektrownie atomowe są 
bezpieczne (58%). Odmiennego zdania jest 
co piąty ankietowany (19%). Blisko co 
czwarty nie ma w tej sprawie jednoznacznego 
zdania (23%). Najwyższy odsetek 
niegodzących się z postawioną tezą to osoby 
w przedziale 30-39 lat – 35%. Wśród 
mieszkańców miast z pytaniem zgadzają się w 
największej mierze (68%) mieszkańcy miast z 
liczbą mieszkańców na poziomie 200-500 tys. 
Wśród mieszkańców wsi 34% nie potrafiło 
udzielić jednoznacznej odpowiedzi. 

Czynnikiem warunkującym postawę 
respondentów jest ich wykształcenie – osoby 
z najniższym wykształceniem zaledwie w 
36% zgadzają się z tezą postawioną w 
pytaniu. Osoby z wykształceniem średnim – 
71%, a wyższym – 73%; osoby uczące się 
bądź studiujące – 82%. Nieco ponad połowa 
(53%) zwolenników Zjednoczonej Prawicy 
odpowiedziała twierdząco na powyższe 
pytanie, w przypadku sympatyków opozycji 
odsetek ten wyniósł 68%. 

 

 

Czy zgadza się Pan/Pani z twierdzeniem, że elektrownie atomowe o małej mocy są 
bezpieczniejsze od dużych elektrowni jądrowych? 

 
Wykres 31. 

 

Pytanie dotyczące tego, czy elektrownie 
atomowe o małej mocy są bezpieczniejsze od 
dużych elektrowni jądrowych, ujawnia 
najwyższy wskaźnik braku wiedzy 
respondentów. Trudno się temu dziwić, jest 
to bowiem wiedza specjalistyczna. W 
przestrzeni publicznej pojawiły się terminy 
dotyczące reaktorów SMR (Small Modular 
Reactors), porozumienia w ich sprawie, które 

osiągnięto kilka miesięcy temu z 
Amerykanami, jednakże komunikacji tej nie 
towarzyszyły działania edukacyjno-
informacyjne. Stąd nie jest zaskoczeniem, że 
35% badanych nie potrafiło udzielić 
jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. 
Twierdząco odpowiedziało 35% 
respondentów, a 26% – przecząco. 
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Czy słyszał Pan/Pani o planach budowy elektrowni atomowej w Polsce? 

 
Wykres 32. 

 

Blisko ośmiu na dziesięciu Polaków (79%) słyszała o planach budowy elektrowni atomowej w 
Polsce. Odmiennie odpowiedziało 21% respondentów. 

 

Jakie rozwiązanie uważa Pan/Pani za najbardziej korzystne: 

 
Wykres 33. 

 

21% respondentów opowiada się za budową 
jednej, dużej elektrowni atomowej na 
Pomorzu. Zwolennikami tego rozwiązania są 
osoby w wieku 18-39 lat (31%). 

43% ankietowanych opowiada się za budową 
wielu małych elektrowni o małej mocy w 
różnych częściach Polski. Zwolennikami tego 
rozwiązania są w większości (61%) osoby w 
wieku 18-29 lat. Mieszkańcy wsi – 44%, miast 
do 50 tys. mieszkańców – 44% oraz miast w 
przedziale 250-500 tys. mieszkańców – 49%. 
Mieszkańcy miast o ilości mieszkańców na 

poziomie 50-250 tys. w niemal równym 
stopniu popierają ideę budowy jednego 
reaktora (33%) co kilku mniejszych (32%). 

Co piąty respondent (21%) w ogóle 
zrezygnowałby z programu rozwoju 
energetyki jądrowej w Polsce. Są to głównie 
osoby w wieku 30-39 lat (36%), a 16% nie 
potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to 
pytanie. 

Mieszkańcy województwa pomorskiego, 
gdzie według planów ma powstać pierwsza 

79%

21%

Tak Nie

21%

43%

21% 15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Budowa jednej, dużej
elektrowni atomowej na

Pomorzu

Budowa wielu małych
elektrowni małej mocy w
różnych częściach Polski

Rezygnacja z programu
rozwoju energetyki jądrowej w

Polsce

Nie wiem/ Trudno
powiedzieć



40 | S t r o n a  
 

duża elektrownia tego typu w Polsce (gmina 
Choczewo), pomysł jednego bloku popierają 
w 11%. W większości są zwolennikami 
budowy kilku mniejszych reaktorów w 
różnych częściach państwa (59%), a co piąty 
w ogóle porzuciłby program energetyki 
jądrowej. Najwyższy odsetek wyrażających 
taki pogląd – 46% odnotowano w 
województwie lubuskim. 

Preferencje partyjnie nie odgrywały istotnej 
roli w odpowiedziach. Zwolennicy zarówno 
koalicji rządowej, jak i opozycji w równym 
stopniu (po 43%) opowiedzieli się za budową 
kilku mniejszych elektrowni. Za jedną 
opowiedział się co piąty zwolennik 
Zjednoczonej Prawicy i 27% zwolenników 
opozycji. 

 

Czy w Pana/Pani opinii energetyka atomowa jest energetyką zieloną? 

 

 
Wykres 34. 

 

Większość respondentów (43%) uważa, że 
energetyka jądrowa to zielone źródło energii. 
Odmiennego zdania w Europie było 56% 
ankietowanych, w Polsce odsetek ten wyniósł 
37%. Należy zauważyć, iż 20% Polaków nie 
potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie. 
Wiązać to można z faktem, iż kolejne polskie 
rządy dyskutują nad budową elektrowni 

atomowej, budując wokół niej narrację 
gwarancji niezależności energetycznej (od 
Rosji), jednakże nie prowadzą żadnych 
działań edukacyjnych związanych z tą 
tematyką. We frakcji tej najsilniejsza jest 
polska delegacja, która jest zwolennikiem 
energetyki jądrowej.

 

Podsumowanie 

Analiza badań przeprowadzonych w Polsce 
jasno wskazuje, iż ankietowani mają 
świadomość postępujących zmian 
klimatycznych i wyrażają w związku z nimi 
obawy. Na uwagę zasługuje jednakże fakt, iż 
obawy te dotykają Polaków w mniejszym 

stopniu niż przedstawicieli innych badanych 
państw. 

Co szczególnie interesujące, w przypadku 
Polski tradycyjne podziały dotyczące podejścia 
do zmian klimatycznych, oparte na 
preferencjach partyjnych, nie mają 
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zastosowania. Jak wskazano we wstępie, 
ankietowani pytani byli o preferencje polityczne 
zgodne z ugrupowaniami występującymi na 
scenie politycznej w rodzimych krajach, 
jednakże w celu uzyskania materiału 
porównawczego wyniki przedstawiono w 
oparciu o frakcje zasiadające w Parlamencie 
Europejskim. W jedno ze stronnictw w tej 
instytucji ECR, czyli Europejscy Konserwatyści 
i Reformatorzy, w którym zrzeszona jest partia 
Prawo i Sprawiedliwość – w dużym stopniu 
dystansuje się wobec transformacji 
klimatycznej. Ma to miejsce zarówno na forum 
Parlamentu Europejskiego, jak i na poziomie 
krajowym w poszczególnych badanych 
państwach. W Polsce jednak zwolennicy ECR 
mają wysoką świadomość zmian klimatycznych 
(całkowicie odrzucają je wyborcy 
Konfederacji). Warto w tym miejscu wskazać, 
iż nawet respondenci utożsamiający się z frakcją 
EPP nie podzielają wszystkich celów polityki 
klimatycznej UE. 

Badania jasno wskazują, iż respondentom w 
Polsce brakuje wiedzy dotyczącej szeroko 
rozumianych kwestii związanych z energetyką. 
Konsekwencją jej braku jest zdecydowanie 
wyższa podatność na narrację narzucaną przez 
władzę (w tym kampanię „żarówki”, która 
obwiniała instytucje europejskie za koszt 
energii elektrycznej w Polsce). Ze strony 
Komisji Europejskiej wymagana jest 
zdecydowana aktywność edukacyjna – nie tylko 
w Polsce, ale także w innych europejskich 
państwach (poza Grecją, gdzie świadomość jest 
bardzo wysoka). Polacy w dużo mniejszym 
stopniu względem pozostałych Europejczyków 
wyrażają przekonanie (41%), iż walkę z 
globalnym ociepleniem powinna wziąć na 
siebie Komisja Europejska. Więcej niż co piąty 

badany jest zdania, iż powinien uczynić to rząd. 
Jest to jeden z niższych wyników 
odnotowanych w badanych państwach, który 
można interpretować z jednej strony jako brak 
zaufania do unijnych instytucji, z drugiej zaś 
jako obawy, iż tworzona w Brukseli polityka nie 
będzie uwzględniała polskiej specyfiki – m.in. 
kosztów transformacji energetycznej. 

Mimo wszystko Polacy są zdecydowanymi 
zwolennikami energetyki niskoemisyjnej. W 
badaniach odrzucali energetykę węglową oraz 
opartą na wykorzystaniu gazu. Polacy chcieliby 
budować farmy wiatrowe, jednak nie mają 
dostatecznej wiedzy, która pozwoliłaby 
jednoznacznie stać się zwolennikami tego 
rozwiązania. Problem ten obrazuje brak 
konsekwencji w odpowiedziach. Podobnie 
rzecz ma się w przypadku energetyki jądrowej. 
W przestrzeni publicznej funkcjonują pewne 
terminy – przy wiatrakach 10H, przy energetyce 
atomowej mowa o SMR – jednakże za hasłami 
branżowymi nie idzie żadne tłumaczenie, nawet 
na poziomie podstawowym, tego, z czym 
związane jest wykorzystywanie energetyki 
wiatrowej i jądrowej. 

Należy mieć na względzie, iż z uwagi na 
dynamikę zmian w obszarze energetyki, która 
jest następstwem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, 
ma miejsce także równie dynamiczna zmiana w 
podejściu Polaków do energetyki – np. wzrostu 
poparcia dla energetyki wiatrowej. W badaniach 
zaskakiwać może relatywnie niewysokie na tle 
innych państw europejskich poparcie dla 
energetyki słonecznej, które jest kilkukrotnie 
niższe od notowanych w innych państwach 
europejskich. 
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Czy obawia się Pan/Pani zmian klimatu?  

 
Wykres 35. 

 

Ponad ośmiu na dziesięciu ankietowanych 
wyraża obawy związane ze zmianami klimatu. 
Czynnikiem warunkującym to podejście nie 
jest płeć badanych ani także – co interesujące 
– ich wiek, chociaż można byłoby a priori 
założyć, że im młodszy ankietowany, tym 
większą odczuwa obawę względem 
środowiska naturalnego. Czynnikiem istotnie 
wpływającym na obawy badanych jest 
natomiast poparcie dla frakcji w Parlamencie 
Europejskim. Wyborcy utożsamiający się z 
frakcją Grupa Zielonych/Wolne Przymierze 
Europejskie w największym stopniu wyrażają 
obawy w związku ze zmianami klimatu – 

łącznie 92% ankietowanych. Odsetek 
podzielających takie stanowisko jest 
natomiast najniższy w grupie wyborców 
identyfikujących się z grupą Europejskich 
Konserwatystów i Reformatorów (ECR) – 
54%. W grupie tej także najwięcej 
respondentów (16%) w ogóle nie ma obaw w 
związku ze zmianami klimatu – odsetek ten 
jest wyższy niż wśród zwolenników frakcji 
Tożsamość i Demokracja – ID (11%), gdzie 
zasiadają partie skrajnie prawicowe, jak m.in. 
Wolnościowa Partia Austrii – FPÖ czy 
francuskie Zjednoczenie Narodowe (do 2018 
r. Front Narodowy) Marine Le Pen. 

 

Kto powinien być w większym stopniu odpowiedzialny za walkę z globalnym ociepleniem?  

 
Wykres 36. 
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Blisko 2/3 ankietowanych jest zdania, że 
kompetencje w zakresie przeciwdziałania 
globalnemu ociepleniu powinna posiadać 
Unia Europejska. Z faktu tego wynikają duże 
oczekiwania europejskich społeczeństw 
kierowane pod adresem instytucji unijnych 
jako całości. Czynnikiem zdecydowanie 
warunkującym sposób odpowiedzi 
respondentów na to pytanie jest państwo, z 
którego się wywodzą. Opinię tę podziela 

bowiem 79% Portugalczyków i 75% 
Hiszpanów, ale zaledwie 41% Polaków czy 
niespełna połowa (48%) Francuzów. 
Sceptycznie do tego zagadnienia podchodzą 
również osoby identyfikujące się z frakcją 
konserwatywną – ECR (48%). Co 
interesujące, 1/3 zwolenników ECR 
wskazuje na „inny podmiot”, który powinien 
zajmować się walką z globalnym ociepleniem. 

 

Czy Pana/Pani zdaniem Komisja Europejska powinna inwestować więcej, mniej czy tyle 
samo pieniędzy w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla (CO2)? 

 

Wykres 37. 

 

69% respondentów jest zdania, iż Komisja 
Europejska powinna wydawać dużo więcej 
bądź więcej w celu zmniejszenia emisji 
dwutlenku węgla. Zmienną warunkującą 
odpowiedzi respondentów jest kolejny raz 
środowisko polityczne, z jakim się 
utożsamiają. Powyższą odpowiedź popiera 
44% wyborców ECR i 50% zwolenników ID. 
Warto jednak mieć na względzie, że chociaż 
ECR formalnie pozostaje trzecią siłą w 

Parlamencie Europejskim, to siłami w 
Parlamencie Europejskim, które w 
największym stopniu wpływają na kreowanie 
europejskiej polityki, są EPP – Europejska 
Partia Ludowa, S&D – Grupa Postępowego 
Sojuszu Socjalistów i Demokratów oraz i RE 
– Grupa Renew Europe. Ugrupowania te 
wspólnie dysponują 430 mandatami spośród 
705. Co więcej, w projektach klimatycznych 
Renew Europe często popiera EPP i S&D. 

 

 

 

 

 

33% 36%

16%
3% 4% 8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Zdecydowanie
więcej

Raczej więcej Ani więcej, ani
mniej

Raczej mniej Zdecydowanie
mniej

Nie wiem/Trudno
powiedzieć



45 | S t r o n a  
 

Czy słyszał/a Pan/Pani o Europejskim Zielonym Ładzie?  

 
Wykres 38. 

60% ankietowanych słyszało o Europejskim 
Zielonym Ładzie (EZŁ), jednak zaledwie co 
piąty ma wiedzę na jego temat. Najwyższy 
odsetek dysponujących wiedzą o EZŁ 

występuje pośród respondentów w Grecji – 
53%, a najniższy we Francji – 28%. 
Najmniejsza wiedza nt. EZŁ występuje też 
wśród zwolenników frakcji ID – 29%. 

 

Europejski Zielony Ład ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla i osiągnięcie 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Czy uważa Pan/Pani, że Zielony Ład i 
związana z nim transformacja energetyczna są możliwe do zrealizowania? 

 

 
Wykres 39. 

 

Ponad połowa (57%) ankietowanych jest 
zdania, iż możliwe jest zrealizowanie celów, 
które postawiono przed EZŁ, a wynikającą z 
niego transformację energetyczną uda się 
przeprowadzić. Najwyższy odsetek 

respondentów odpowiadających pozytywnie 
mieszka w Portugalii – 72%, a najniższy w 
Niemczech – 37%. W Polsce odsetek ten 
wynosi 53%. 
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Dlaczego Pana/Pani zdaniem Zielony Ład i związana z nim transformacja energetyczna 
nie są możliwe do zrealizowania? 

 
Wykres 40. Odpowiedzi osób, które twierdzą, że cele EZŁ i transformacja energetyczna  nie są możliwe do zrealizowania. 

 

Nieco ponad połowa (53%) ankietowanych 
zgadza się z twierdzeniem, że transformacja 
energetyczna nie jest możliwa za sprawą 
dużych firm o silnej pozycji społecznej, które 
zanieczyszczają środowisko. Z twierdzeniem, 
iż europejscy politycy sami nie będą w stanie 
zrealizować celów Europejskiego Zielonego 
Ładu, nie zgadza się 71% ankietowanych. 

W opinii zdecydowanej większości 
ankietowanych (64%) koszt transformacji 
energetycznej nie jest zbyt wysoki. Jak 
wskazano wcześniej, stopień akceptacji dla 
polityki klimatycznej UE zależy od wielu 
zmiennych – w tym od stopnia neutralności 
klimatycznej gospodarki. W Polsce 60% 
respondentów uznało, że koszt transformacji 
jest zbyt wysoki. Żadne inne państwo pośród 
badanych (poza Polską) nie ma przewagi 

osób twierdzących, że koszt jest zbyt wysoki. 
Interesujące jest, iż pośród zwolenników 
Europejskiej Partii Ludowej odsetek osób 
twierdzących, że transformacja energetyczna 
obarczona jest zbyt wysokimi kosztami, sięga 
46% i jest tożsamy z tym, który notowano 
wśród skrajnej prawicy z ID. Zwolennicy 
konserwatystów (ECR) są w tej sprawie 
najbardziej podzieleni – 49% uważa, że koszt 
jest zbyt wysoki, natomiast 51% jest 
odmiennego zdania. 

Ponad 2/3 respondentów (67%) zgadza się z 
twierdzeniem, iż w Unii Europejskiej jest zbyt 
wiele różnych opinii na temat Europejskiego 
Zielonego Ładu i transformacji 
energetycznej. Niemal dokładnie po połowie 
rozkładają się opinie tych ankietowanych, 
którzy są zwolennikami Zielonych.
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Jakie Pana/Pani zdaniem źródła energii powinny być bardziej wspierane przez UE?   

 
Wykres 41. 

 

Ponad połowa ankietowanych (58%) uważa, 
że Unia Europejska powinna bardziej 
wspierać energetykę słoneczną. Odnawialne 
źródła energii są popierane przez 
zdecydowaną większość respondentów – 
wiatr został wskazany przez 41%, a woda 
przez 1/5 badanych. Istotnie wysokie jest 
wskazanie na atom. Najniższe poparcie 
dotyczy paliw kopalnych – ropy (3%) i węgla 
(4%). Co ciekawe, poparcie dla energii 
atomowej wcale nie jest najwyższe we Francji, 
która dzięki energetyce jądrowej jest w 
zasadzie niezależna energetycznie – 35% 
Francuzów chce, aby ten rodzaj wytwarzania 
energii był przez Unię dodatkowo wspierany. 
Wyższe poparcie – 41% występuje w 

Holandii, która obecnie dysponuje jedną 
elektrownią atomową. Najwyższe poparcie 
dla unijnych programów wspierających węgiel 
(11%) odnotowano – bez zaskoczenia – w 
Polsce. Interesujące w tym świetle jest 
dostrzeżenie poparcia dla poszczególnych 
źródeł energii wśród frakcji parlamentarnych. 
Zarówno u chadeków (EPP) – 61%, 
socjaldemokratów – 64%, jak i Zielonych – 
66% dominuje poparcie dla energii 
słonecznej. Wśród konserwatystów (ECR) 
najwyższe poparcie uzyskano także dla 
energii słonecznej – 43%, ale istotnie wysoki 
odsetek ankietowanych wskazał na 
energetykę atomową – 38%. 

 

Czy w Pana/Pani opinii energetyka atomowa jest energetyką zieloną? 

 
Wykres 42. 
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Nieco ponad połowa respondentów (56%) 
nie uznaje energetyki jądrowej za zielone 
źródło energii. Pytanie to (a także następne) 
jest szczególnie istotne z uwagi na toczącą się 
w Parlamencie Europejskim dyskusje 
dotyczącą taksonomii. Część państw bowiem 
oczekuje uznania energetyki jądrowej i gazu 
za przejściowe paliwa, które stanowią ważny 
etap na drodze do transformacji 
energetycznej. Najwyższy odsetek 
uznających, że energetyka jądrowa jest 
„zielona”, notowany jest w Holandii (45%), a 
następnie w Polsce (43%). Z kolei najwięcej 
respondentów udzielających odpowiedzi 

negatywnej odnotowano w Niemczech – 
65%, co jest konsekwencją prowadzonej od 
kilku lat polityki niemieckiego rządu 
dotyczącej całkowitego odrzucenia 
energetyki jądrowej. Ankietowani 
identyfikujący się z frakcjami głównego nurtu 
– EPP/S&D niemal w dokładnie równym 
stopniu (odpowiednio 55% i 56%) nie uznają 
energetyki jądrowej za zielone źródło energii. 
Z kolei najwyższe poparcie odnotowano 
wśród konserwatystów z ECR – 52%, co 
może być konsekwencją tego, że w tej frakcji 
najsilniejsza jest polska delegacja popierająca 
energetykę jądrową. 

 

Czy Pana/Pani zdaniem energia gazowa (gaz ziemny) to zielona energia?  

 
Wykres 43. 

 

Podobnie jak w przypadku energetyki 
jądrowej, respondenci nie uznają gazu za 
zielone źródło energii, co w przypadku 
przytoczonej już debaty dotyczącej 
taksonomii ma nie lada znaczenie. Najwyższe 
poparcie dla uznania gazu za zielone źródło 
energii odnotowano w Niemczech – 40%, co 
jest wypadkową tamtejszej polityki i 
zaangażowania rządu w budowę 
porzuconego po rosyjskiej inwazji z 2022 r. 
projektu Nord Stream 2. Z kolei najwyższy 
odsetek przeciwników notuje się w Holandii 

– 71% respondentów. Wysoki jest on także w 
Portugalii – 65%) i Hiszpanii – 63%. Pośród 
zwolenników frakcji w Parlamencie 
Europejskim stanowisko EPL i S&D jest 
tożsame – 56% respondentów nie uznaje 
gazu za zielone źródło energii. Wśród 
ankietowanych identyfikujących się z 
Zielonymi (76%) bądź Renew Europe (65%) 
odsetek ten jest jeszcze wyższy. 
Konsekwencji tego stanu rzeczy należy 
upatrywać w silnej reprezentacji narodowej z 
Niemiec w EPL i S&D. 
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie zrezygnować ze 
spożywania mięsa? 

 

 
Wykres 44. 

 

Dokładnie połowa respondentów byłaby w 
stanie (bądź już taką decyzję podjęła) 
porzucić spożywanie mięsa – 50%. 
Przeciwnych wykluczeniu mięsa z diety jest 
45% ankietowanych. Najwyższy odsetek 
respondentów, którzy nie zdecydowaliby się 
na rezygnację z mięsa (54%), stanowią osoby 

mieszkające w Hiszpanii. O chęci bądź 
niechęci wobec rezygnacji z mięsa, decyduje 
również identyfikacja polityczna. Najwyższy 
odsetek „miłośników” mięsa utożsamia się ze 
skrajną prawicą – ID (62%). Na drugim 
końcu skali są zwolennicy Zielonych, którzy 
byliby w stanie porzucić mięso w 77%. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie ograniczyć podróże 
lotnicze? 

 
Wykres 45. 

 

62% ankietowanych jest w stanie 
zrezygnować z podróży lotniczych. Na tę 
decyzję wpływ mieć będzie docelowo także 

wzrost cen biletów wywołany z jednej strony 
globalnym, skokowym wzrostem cen paliw, a 
także zmiany związane z unijnym prawem 
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klimatycznym, które obejmie unijnym 
systemem handlu uprawnieniami do emisji 

(EU ETS) także cały sektor lotniczy, a nie jak 
dotychczas jedynie jego część. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie kupić auto elektryczne 
zamiast spalinowego? 

 

 
Wykres 46. 

 

68% respondentów dopuszcza możliwość 
(bądź już tak uczyniła), by zrezygnować z 
zakupu auta spalinowego na rzecz pojazdu 
elektrycznego. Co interesujące, nie występuje 
prosta korelacja między zamożnością 
społeczeństwa a odpowiedziami 
ankietowanych. Najwyższy bowiem odsetek 
odpowiedzi negatywnych występuje w 
Holandii (40%) i Francji (35%). W Polsce, 
która pośród badanych państw jest najmniej 
zamożna, odsetek odpowiedzi negatywnych 

wyniósł 28%. Jednakże to w Polsce było 
najwięcej osób niepotrafiących udzielić 
odpowiedzi na to pytanie (17%). Na 
odpowiedzi dotyczące tej kwestii wpływ mieć 
będzie uchwalone w czerwcu 2022 r. prawo 
unijne w sprawie uniemożliwienia produkcji 
aut spalinowych po 2035 r. Chociaż będzie 
ono jeszcze ustalane na poziomie 
poszczególnych państw członkowskich, to 
wyznacza pewien istotny kierunek rozwoju 
unijnego prawodawstwa. 
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie korzystać z transportu 
publicznego (pociągu, autobusu, tramwaju) zamiast transportu prywatnego (auta, 
motocykla, skutera)? 

 

 
Wykres 47. 

 

70% ankietowanych dopuszcza możliwość 
(bądź już tak postępuje)  rezygnacji z 
transportu prywatnego na rzecz korzystania z 
transportu publicznego. Najwyższy odsetek 
odpowiedzi negatywnych (40%) odnotowano 
w Holandii. Jest to o tyle interesujące, że to 

Holandia w powszechnej opinii uchodzi za 
kraj przyjazny zarówno transportowi 
publicznemu, jak i wykorzystywaniu 
bezemisyjnych środków transportu, takich jak 
rowery. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za 
zrównoważoną energię elektryczną? 

 
Wykres 48. 

 

Pytanie dotyczące faktycznego ponoszenia 
kosztów transformacji energetycznej przez 
poszczególne społeczeństwa w większości 

spotykają się z odmową. Odpowiedzi 
twierdzące pozostają w mniejszości. Połowa 
ankietowanych deklaruje, iż nie byłaby w 
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stanie zapłacić więcej za zrównoważoną 
energię. Odpowiedzi przeczących (po 56%) w 
największej liczbie udzielono we Francji i 

Holandii. Ponownie nie występuje prosta 
korelacja między zamożnością społeczeństwa 
a odpowiedziami respondentów. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za paliwo? 

 
Wykres 49. 

 

68% respondentów w Europie nie byłaby w 
stanie płacić więcej za paliwo. Należy jednak 
wskazać, iż cała Europa od początku 
rosyjskiej inwazji na Ukrainę i tak musi płacić 
o kilkanaście/kilkadziesiąt procent wyższe 
rachunki za paliwo w związku z globalnym 
wzrostem cen. Dobrowolnie jednak 
zdecydowana większość Europejczyków 

takich kosztów ponosić nie chce. Najwyższy 
odsetek przeczących odpowiedzi – 77% 
odnotowano w Grecji. Gdyby w badaniu 
ujęto także kraje skandynawskie, odpowiedzi 
te różniłyby się na wielu polach – także w 
zakresie poziomu zaawansowania 
transformacji energetycznej poszczególnych 
państw. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za 
ogrzewanie? 

 
Wykres 50. 
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66% respondentów nie byłaby w stanie płacić 
więcej za ogrzewanie. Najwyższy odsetek 
odpowiedzi przeczących zanotowano w 
Grecji i we Francji (po 77%). Niechęć wobec 

płacenia wyższych rachunków za ogrzewanie, 
ale także za paliwo, energię czy żywność jest 
niezależny od wieku respondentów. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za 
żywność? 

 
Wykres 51. 

 

Ponad połowa respondentów (57%) 
odpowiada negatywnie na pytanie o to, czy 
byliby w stanie płacić więcej za żywność. 

Najwyższy odsetek odpowiedzi negatywnych 
– 70% padł w Hiszpanii, następnie w 
Portugalii – 69% i w Polsce – 68%. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie kupować mniej nowych 
ubrań? 

 
Wykres 52. 

Zdecydowana większość respondentów 
(83%) twierdząco odpowiedziała na pytanie o 
to, czy w trosce o środowisko naturalne 

byłaby w stanie kupować mniej nowych 
ubrań.    
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie kupować mniej 
urządzeń elektronicznych? 

 
Wykres 53.  

 

Blisko 79% respondentów zadeklarowało, iż 
w trosce o środowisko naturalne byliby w 
stanie kupować mniej nowych urządzeń 
elektronicznych. Odpowiedzi te nie są 

zaskoczeniem, nie wymagają bowiem 
dodatkowych obciążeń finansowych, jak w 
przypadku wcześniejszych zagadnień, takich 
jak wyższe opłaty za paliwo czy energię. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie spożywać więcej 
produktów regionalnych? 

 
Wykres 54. 

 

87% ankietowanych deklaruje, iż byliby w 
stanie spożywać więcej produktów 
regionalnych, przy czym ponad połowa 
(53%) twierdzi, iż przynajmniej w części już 
tak zdecydowała. Wsparcie lokalnych 

producentów jest przejawem lokalnego 
patriotyzmu, który jest społecznie 
aprobowany. Co jednak interesujące, 
najwyższy odsetek odpowiedzi negatywnych 
(17%) padł w Polsce.
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie ograniczyć zużycie 
prądu? 

 
Wykres 55. 

 

85% respondentów odpowiedziało 
twierdząco na pytanie, czy w trosce o 
środowisko naturalne byliby w stanie 
ograniczyć zużycie prądu. W tym przypadku 
po raz kolejny najwyższy odsetek odpowiedzi 
negatywnych (14%) padł w Polsce, na 

kolejnym miejscu (13%) usytuowały się 
Włochy i Hiszpania. W tej sprawie cechą 
warunkującą niechęć wobec ograniczenia 
zużycia energii jest grupa wiekowa. W grupie 
18-29 lat odsetek ten wyniósł 16% – najwięcej 
pośród kategorii wiekowych. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie wydłużyć czas 
korzystania z dóbr przed zakupem (kolejnych) nowych?  

 
Wykres 56. 

 

87% ankietowanych deklaruje, iż w trosce o 
środowisko naturalne byliby w stanie 
wydłużyć czas korzystania z dóbr przed 

zakupem (kolejnych) nowych. Przy czym 
ponad połowa (56%) utrzymuje, iż 
przynajmniej w części już tak zdecydowała.

49%
36%

12%
3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Zdecydowanie tak (bądź już
tak postępuję)

Raczej tak Nie Nie wiem/Trudno
powiedzieć

56%

31%

9% 4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Zdecydowanie tak (bądź już
to postępuję)

Raczej tak Nie Nie wiem/Trudno
powiedzieć



56 | S t r o n a  
 

 

Czy odczuwa Pan/Pani konsekwencje rosnących cen energii? 

 
Wykres 57. 

 

86% respondentów odczuwa konsekwencje 
wzrostu cen energii. Najwięcej badanych 
odpowiadających twierdząco zanotowano w 
Grecji (90%) i Portugalii. Jednak w kolejnych 
państwach odsetek ten pozostaje bardzo 
wysoki. Odpowiedzi te należy przyrównać do 

wcześniej udzielonych na pytania o chęć 
ponoszenia wyższych kosztów paliw, 
zrównoważonej energii itp. Z własnej i 
nieprzymuszonej woli na taki krok 
respondenci się nie zdecydują. 

 

Czy obawia się Pan/Pani wzrostu cen towarów i usług? 

 
Wykres 58. 

 

91% respondentów odczuwa obawy 
związane ze wzrostem cen towarów, przy 
czym ponad połowa (56%) odczuwa to w 
stopniu „zdecydowanym”. Najwięcej 
badanych wyrażających obawy w tym zakresie 

odnotowano w Grecji – 97%, dla porównania 
w Polsce – 89%, jednakże najwyższy odsetek 
twierdzących, że wyraża „zdecydowane” 
obawy związane ze wzrostem cen towarów, 
padł w Hiszpanii – 77%. 
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Podsumowanie 
Wśród ankietowanych w Europie widać 
bardzo wysokość świadomość postępujących 
zmian klimatycznych. 80% respondentów 
wyraża w związku z nimi obawy. Najbardziej 
negatywne zapatrywanie na transformację 
energetyczną mają osoby identyfikujące się ze 
środowiskiem konserwatywnym (ECR) bądź 
skrajną prawicą (ID). 

W zdecydowanej większości (62%) 
respondenci pokładają nadzieje w tym, iż 
politycznym odpowiedzialnym za 
przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu 
powinna być UE. Zaledwie 17% uważało, że 
powinien być to rząd jego państwa. Problem 
stanowi, jednakże odsetek Europejczyków 
dysponujących wiedzą dotyczącą EZŁ, który 
jest bardzo niski. Niejednokrotnie w 
poszczególnych grupach respondentów 
ponad 1/3 ankietowanych o EZŁ w ogóle nie 
słyszała. Jest to problem szerszy – w dużej 
mierze bowiem Europejczycy nie rozumieją 
kompetencji unijnych instytucji w zakresie 
polityki klimatycznej, a także kolejnych jej 
etapów, z kolei instytucje unijne niewiele 
czynią w kierunku wytłumaczenia tychże 
opinii publicznej.  

69% respondentów uważa, że iż Komisja 
Europejska powinna wydawać dużo więcej 

bądź więcej w celu zmniejszenia emisji 
dwutlenku węgla. Jednakże mając na uwadze 
powyższe, należy uwzględnić fakt, iż 
Europejczycy, chociaż uznają w większości 
(64%), iż koszt transformacji energetycznej i 
realizacji celów Europejskiego Zielonego 
Ładu nie jest zbyt wysoki, to jednocześnie 
kosztów tych ponosić nie zamierzają. Poziom 
odpowiedzi w poszczególnych państwach jest 
wypadkową nie tylko stopnia zamożności 
danego kraju, ale także, co równie istotne – 
miksu energetycznego – tego, na jakich 
źródłach energii opiera się jego system 
energetyczny.  

Wśród Europejczyków panuje wyraźna 
niechęć wobec ponoszenia wyższych 
kosztów paliw (68%), ogrzewania (66%), 
żywności (57%). Niechęć ta nie jest w prostej 
linii zależna od zamożności państwa, jest ona 
cechą wspólnych poszczególnych państw i 
odpowiadających respondentów. 
Ankietowani w znaczącym stopniu już 
odczuwają wzrost szerokorozumianych 
kosztów życia, a także wyrażają (ponad 
dziewięciu na dziesięciu respondentów) 
obawy związane z drożejącymi towarami. 
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Czy obawia się Pan/Pani zmian klimatu?  

 
Wykres 59. 

 

77%. respondentów wyraża obawy związane 
ze zmianami klimatu. Francuscy wyborcy 
utożsamiający się z frakcją Grupa Zielonych 
/ Wolne Przymierze Europejskie w 
największym stopniu wyrażają obawy w 
związku ze zmianami klimatu – jest to łącznie 
96% ankietowanych. Obawy podziela także 
71% zwolenników ugrupowania Tożsamość i 
Demokracja (ID) – w którym Zjednoczenie 
Narodowe Marine Le Pen ma 19 europosłów. 

Co do zasady identyfikacja polityczna nie ma 
związku z negacją zmian klimatycznych we 
Francji. W Parlamencie Europejskim zasiada 
79 europosłów z Francji – przede wszystkim 
we frakcjach, które pozostają liderami w 
politycznym procesie uchwalania prawa 
klimatycznego. Zasiadają oni w EPP, S&D, 
przede wszystkim Renew Europe, a także 
Zieloni. 

 

Kto powinien być w większym stopniu odpowiedzialny za walkę z globalnym ociepleniem?  

 
Wykres 60. 

 

Niespełna połowa ankietowanych (wobec 
blisko 2/3 respondentów w Europie) jest 
zdania, że kompetencje w zakresie 
przeciwdziałaniu globalnemu ociepleniu 

powinna posiadać Unia Europejska. Jedna 
czwarta Francuzów wskazuje na francuskie 
władze, a blisko jedna piąta (18%.) na inne 
podmioty. We Francji występuje duża 
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nieufność wobec instytucji unijnych, a i tak 
wynik ten jest lepszy od notowanego w 
Polsce.  Czynnik związany z identyfikacją 

polityczną wciąż nie warunkuje odpowiedzi 
respondentów w znaczący sposób.

 

Czy Pana/Pani zdaniem Komisja Europejska powinna inwestować więcej, mniej czy tyle 
samo pieniędzy w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla (CO2)? 

 
Wykres 61. 

 

Ponad połowa respondentów (51%) uważa, 
iż Komisja Europejska powinna wydawać 
dużo więcej bądź więcej w celu zmniejszenia 
emisji dwutlenku węgla. Najwięcej 

zwolenników wzrostu wydatków jest pośród 
zwolenników grupy Renew Europe (łącznie 
79%) oraz zielonych – 89%. 

 

Czy słyszał/a Pan/Pani o Europejskim Zielonym Ładzie?  

 

 
Wykres 62.  

Zaledwie 39% respondentów słyszało o 
Europejskim Zielonym Ładzie. Zaledwie co 
dziesiąty Francuz  EZŁ Sześciu na dziesięciu 

respondentów w ogóle o EZŁ nie słyszało.  
Najmniejsza wiedza nt. EZŁ  występuje 
wśród zwolenników frakcji ID – 77%. 
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Europejski Zielony Ład ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla i osiągnięcie 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Czy uważa Pan/Pani, że Zielony Ład i 
związana z nim transformacja energetyczna są możliwe do zrealizowania? 

 

 
Wykres 63. 

 

Ponad połowa (51%) ankietowanych jest 
zdania, iż możliwe jest zrealizowanie celów, 
które postawiono przed EZŁ, a wynikającą z 

niego transformację energetyczną uda się 
przeprowadzić. 35% Francuzów jest 
odmiennego zdania.

 

Dlaczego Pana/Pani zdaniem Zielony Ład i związana z nim transformacja energetyczna 
nie są możliwe do zrealizowania? 

 
Wykres 64. Odpowiedzi osób, które twierdzą, że cele EZŁ i transformacja energetyczna  nie są możliwe do zrealizowania. 

 

Nieco ponad połowa (55%) ankietowanych 
nie zgadza się z twierdzeniem, iż duże firmy, 
które zanieczyszczają środowisko, mają silną 
pozycję polityczną. W pozostałych 
państwach europejskich odsetek ten jest 

dokładnie odwrotny. Czterech na pięciu 
ankietowanych nie zgadza się z twierdzeniem, 
iż europejscy politycy sami nie będą w stanie 
zrealizować celów (EZŁ). 74% 
ankietowanych (wobec 64%) respondentów 
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w Europie wyraża opinię, iż koszt 
transformacji energetycznej nie jest zbyt 
wysoki. Jednakże w kolejnych pytaniach 
Francuzi w zdecydowanym stopniu 
sprzeciwiają się ponoszeniu jakichkolwiek jej 
kosztów. Wskaźnik „zdecydowanie” 

przekracza we wszystkich podgrupach 
respondentów 60%. 2/3 respondentów (6) 
nie zgadza się z twierdzeniem, iż w UE jest 
zbyt wiele różnych opinii na temat EZŁ i 
transformacji energetycznej. 

 

Jakie Pana/Pani zdaniem źródła energii powinny być bardziej wspierane przez UE?   

 

Wykres 65. 

 

Francuzi są zwolennikami OZE, 45% z nich 
popiera energetykę słoneczną, co piąty (21%) 
zaś wiatrową i wodną (22%). Ponad co trzeci 
(35%) z respondentów popiera energetykę 
jądrową. Jak wskazano wcześniej, wyższe 

poparcie – 41% występuje w Holandii. 
Zaledwie co pięćdziesiąty respondent jest 
zwolennikiem paliw kopalnych – węgla i ropy. 
Nieco więcej ankietowanych (7%) popiera 
energetykę opartą na gazie. 

 

Czy w Pana/Pani opinii energetyka atomowa jest energetyką zieloną? 

 
Wykres 66. 

Ponad połowa respondentów (51%) nie 
uznaje energetyki jądrowej za zielone źródło 

energii, chociaż to energetyka jądrowa 
gwarantuje Francji niezależność 

45%
35%

22% 21% 15%
7% 2% 2% 2%

12%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Energia
słoneczna

Energia
jądrowa

Energia wodna Energia
wiatrowa

Wiatraki na
morzu

Gaz ziemny Węgiel Ropa naftowa Inne Nie
wiem/Trudno

powiedzieć

37%

51%

12%

Tak

Nie

Nie wiem/Trudno powiedzieć



63 | S t r o n a  
 

energetyczną. Odmiennego zdania jest 37% 
Francuzów. Energetykę jądrową za zielone 
źródło energii uznają osoby powyżej 65 r.ż. 

(56%), a także zwolennicy Europejskiej Partii 
Ludowej (52%). 

 

Czy Pana/Pani zdaniem energia gazowa (gaz ziemny) to zielona energia?  

 

 
Wykres 67. 

 

Francuzi jednoznacznie (66%) odrzucają gaz 
jako zielone źródło energii, co ma istotne 

znaczenie dla prac toczących się w unijnych 
instytucjach prac nad unijną taksonomią.  

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie zrezygnować ze 
spożywania mięsa? 

 
Wykres 68. 

 

Niemal dokładnie połowa respondentów jest 
zdania, iż nie byłaby w stanie porzucić 
spożywania mięsa. 47% Francuzów jest 

odmiennego zdania. Zdecydowanymi 
przeciwnikami odrzucenia mięsa są 
zwolennicy ID (64%) oraz EPP (61%). 
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie ograniczyć podróże 
lotnicze? 

 
Wykres 69. 

 

70% ankietowanych Francuzów (wobec 62% 
Europejczyków) jest w stanie zrezygnować z 
podróży lotniczych. Na uwagę zasługuje 

także fakt dotyczący tego, jak wysoki odsetek 
Francuzów (44%) deklaruje bez wahania 
możliwość rezygnacji z podróży lotniczych. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie kupić auto elektryczne 
zamiast spalinowego? 

 
Wykres 70. 

 

Nieco ponad połowa respondentów (51%) 
dopuszcza możliwość (bądź już tak 
postępuje), by zrezygnować z zakupu auta 
spalinowego na rzecz auta elektrycznego. 
Średnia z badania wyniosła 68% Francja jest 
jednym z państw, w których zdecydowaną 
przewagę mają przeciwnicy nabycia aut 

elektrycznych zamiast spalinowych – sięga on 
40%. Postawa ta jest o tyle interesująca, że 
francuski przemysł motoryzacyjny produkuje 
samochody elektryczne, państwo to posiada 
także niezbędną infrastrukturę do ładowania 
aut elektrycznych.  
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie korzystać z transportu 
publicznego (pociągu, autobusu, tramwaju) zamiast transportu prywatnego (auta, 
motocykla, skutera)? 

 
Wykres 71. 

 

65% ankietowanych dopuszcza możliwość 
(bądź już tak uczyniła), by zrezygnować z 
transportu prywatnego na rzecz korzystania z 
transportu publicznego. Jedna trzecia 

respondentów jest innego odmiennego 
zdania, wskazując, iż nie zgodziłaby się na 
rezygnację ze swojego auta.  

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za 
zrównoważoną energię elektryczną? 

 
Wykres 72. 

 

56% respondentów deklaruje, iż nie byłaby w 
stanie zapłacić więcej za zrównoważoną 
energię. Odmiennego zdania jest 39% 
ankietowanych. Z transportu swoich autem 

jest gotowych zrezygnować 78% 
respondentów w wieku 18-29 lat, a także 86% 
wyborców zielonych. 
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za paliwo? 

 
Wykres 73. 

73% respondentów we Francji nie byłaby w 
stanie płacić więcej za paliwo. Jedynie 11% 
deklaruje, że jest to koszt, który 

zdecydowanie mogą ponieść lub już go 
ponosi. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za 
ogrzewanie? 

 

Wykres 74. 

 

73% respondentów we Francji nie byłaby w 
stanie płacić więcej za ogrzewanie. 

Odmiennego zdania jest blisko co czwarty 
ankietowany (23%).  
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za 
żywność? 

 
Wykres 75. 

 

Blisko 2/3 respondentów (62%) 
odpowiedziała negatywnie na pytanie o to, 
czy byliby w stanie płacić więcej za żywność. 

Odmienną deklarację złożyło 36% 
ankietowanych.  

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie kupować mniej nowych 
ubrań? 

 
Wykres 76. 

 

Zdecydowana większość respondentów 
(80%) twierdząco odpowiedziała na pytanie o 
to, czy w trosce o środowisko naturalne 

byłaby w stanie kupować mniej nowych 
ubrań. Odmiennego zdania jest blisko co 
piąty ankietowany (17%). 
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie kupować mniej 
urządzeń elektronicznych?  

 
Wykres 77. 

 

78% respondentów zadeklarowało, iż w 
trosce o środowisko naturalne byłaby w 
stanie kupować mniej nowych urządzeń 
elektronicznych. Odmiennego zdania jest 

blisko co piąty ankietowany (17%). Jest to 
wynik zgodny ze swoim ogólnoeuropejskim 
odpowiednikiem. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie spożywać więcej 
produktów regionalnych?  

 
Wykres 78. 

 

89% respondentów deklaruje, iż byłaby w 
stanie spożywać więcej produktów 
regionalnych, przy czym ponad połowa 
(57%) deklaruje, iż przynajmniej w części już 

tak zdecydowała. Na uwagę w 
poszczególnych pytaniach wśród 
respondentów z Francji uwagę zwraca bardzo 
niski odsetek odpowiedzi „nie wiem”.  
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie ograniczyć zużycie 
prądu? 

 
Wykres 79. 

 

88% respondentów odpowiedziało 
twierdząco na pytanie o to, czy w trosce o 
środowisko naturalne byliby w stanie 
ograniczyć zużycie prądu. Uwagę zwraca fakt, 
że 54% ankietowanych wskazało, iż 

zdecydowanie byłoby w stanie ograniczyć 
zużycie prądu. Co dziesiąty ankietowany jest 
odmiennego zdania. Cechą warunkująca 
odpowiedzi nie jest w tym przypadku ani 
wiek, ani identyfikacja polityczna. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie wydłużyć czas 
korzystania z dóbr przed zakupem (kolejnych) nowych?  

 
Wykres 80. 

 

92% ankietowanych deklaruje, iż w trosce o 
środowisko naturalne byłaby w stanie 
wydłużyć czas korzystania z dóbr przed 
zakupem (kolejnych) nowych. Przy czym 

71%  deklaruje, iż przynajmniej w części już 
tak zdecydowała. Odsetek ten stanowi 
znaczący wzrost (o 15 p.p.) względem 
średniej dla Europy wynikających z badań. 
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Czy odczuwa Pan/Pani konsekwencje rosnących cen energii? 

 
Wykres 81. 

 

86% respondentów „zdecydowanie” bądź 
„raczej” odczuwa konsekwencje wzrostu cen 

energii. Blisko co dziesiąty (9%) wzrostu cen 
mocno nie odczuwa.  

 

Czy obawia się Pan/Pani wzrostu cen towarów i usług? 

 
Wykres 82. 

 

88% odczuwa  obawy związane ze wzrostem 
cen towarów. 45% ankietowanych odczuwa 

je w stopniu „zdecydowanym” (11 p.p) mniej 
niż w przypadku badań na poziomie Europy).  
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Czy obawia się Pan/Pani zmian klimatu?  

 
Wykres 83. 

 

75% ankietowanych w Niemczech wyraża 
obawy związane ze zmianami klimatu. 
Czynnikiem warunkującym podejście nie jest 
wiek badanych. Większe obawy (87%) 
wyrażają osoby identyfikujące się z 
socjaldemokracją. Z kolei zwolennicy EPP, 
do której przynależy chadecja, w 79% 
wyrażają obawy związane ze zmianami 
klimatu. W Parlamencie Europejskim zasiada 
96 niemieckich europosłów, głównie wśród 
stronnictw, które – podobnie jak w 

przypadku Francji, są liderami transformacji 
energetycznej – głównie EPP, S&D, Renew 
Europe czy Zielonych. Warto pamiętać, że w 
Republice Federalnej Niemiec od kilku lat 
rządy sprawuje wielopartyjna koalicja, która w 
ostatnich latach dokonała rewolucji związanej 
z polityką energetyczną, porzucając 
całkowicie energetykę jądrową na rzecz OZE 
i gazu, a także (w jakimś stopniu) 
przywrócenia także energii opartej na węglu.  

 

Kto powinien być w większym stopniu odpowiedzialny za walkę z globalnym ociepleniem?  

 
Wykres 84. 

 

Ponad połowa respondentów jest zdania, iż 
kompetencje w zakresie przeciwdziałaniu 
globalnemu ociepleniu powinna posiadać 

Unia Europejska. Jednocześnie jedna czwarta 
Niemców uważa, iż powinny być to 
kompetencje rządu federalnego. Niemcy są 
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państwem federalnym, w którym to rząd 
centralny ma większość kompetencji z 
zakresu polityki klimatycznej, jednakże landy 
mają możliwość jej blokowania, „np. poprzez 
ustawodawstwo dotyczące 
zagospodarowania przestrzennego czy 

zmniejszenie wydatków na niskoemisyjny 
transport i budownictwo” [analiza OSW 
pióra Rafała Bajczuka z lipca 2017 r. pt. 
„Niemieckie landy wycofują się z polityki 
klimatycznej”]. 

 

Czy Pana/Pani zdaniem Komisja Europejska powinna inwestować więcej, mniej czy tyle 
samo pieniędzy w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla (CO2)? 

 
Wykres 85. 

 

Nieco ponad połowa ankietowanych (52%) 
jest zdania, iż Komisja Europejska powinna 
wydawać więcej w celu zmniejszenia emisji 
dwutlenku węgla. W Europie odsetek ten 
sięga 69% Opinię tę podziela 68% 

respondentów sympatyzujących z EPP i 74% 
sympatyzujących z socjaldemokracją. Istotną 
zmienną warunkującą nie jest wiek 
respondentów. 

 

Czy słyszał/a Pan/Pani o Europejskim Zielonym Ładzie?  

 

 
Wykres 86.  
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Zaledwie 46% Niemców słyszało o EZŁ, a w 
grupie tej jedynie 14% ma wiedzę na ten 
temat. Ponad połowa ankietowanych (51%) o 

EZŁ nie słyszała. O EZŁ nie słyszało 63% 
zwolenników europejskiej frakcji ID. 

 

Europejski Zielony Ład ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla i osiągnięcie 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Czy uważa Pan/Pani, że Zielony Ład i 
związana z nim transformacja energetyczna są możliwe do zrealizowania? 

 
Wykres 87. 

 

Zaledwie 37% respondentów wierzy, iż 
możliwe jest zrealizowanie celów, które 
postawiono przed EZŁ, a wynikającą z niego 
transformację energetyczną uda się 
przeprowadzić. Ponad połowa 
ankietowanych (56%) jest zdania, iż celów 

EZŁ nie sposób zrealizować. Jedynie w 
grupie wiekowej 18-29 lat odsetek wierzących 
w możliwość realizacji transformacji 
energetycznej przekracza 50% (wynosi 
dokładnie 56%). 

 

Dlaczego Pana/Pani zdaniem Zielony Ład i związana z nim transformacja energetyczna 
nie są możliwe do zrealizowania? 

 
Wykres 88. Odpowiedzi osób, które twierdzą, że cele EZŁ i transformacja energetyczna  nie są możliwe do zrealizowania. 
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Nieco ponad połowa (53%) ankietowanych 
zgadza się z twierdzeniem, iż duże firmy, 
które zanieczyszczają środowisko, mają silną 
pozycję polityczną. 56% ankietowanych nie 
zgadza się z twierdzeniem, iż europejscy 
politycy sami nie będą w stanie zrealizować 
celów (EZŁ). Odsetek ten jest niższy o 15 
p.p. od wyników uzyskanych w badaniu 
ogólnoeuropejskim. W opinii ponad 2/3 

respondentów (68%)  koszt transformacji 
energetycznej nie jest zbyt wysoki.  Uważa tak 
79% ankietowanych sympatyzujących z 
socjaldemokracją S&D i 60% popierających 
EPL. Ponad 2/3 respondentów (67%) nie 
zgadza się z twierdzeniem, iż w UE jest zbyt 
wiele różnych opinii na temat EZŁ i 
transformacji energetycznej.  

 

Jakie Pana/Pani zdaniem źródła energii powinny być bardziej wspierane przez UE?   

 

Wykres 89. 

 

Zdecydowana większość ankietowanych – 
ponad połowa (59%) deklaruje się jako 
zwolennicy energii słonecznej. Odnawialne 
Źródła Energii są popierane przez 
zdecydowaną większość respondentów – 
wiatr został wskazany przez 49% z nich, a 
woda przez jedną czwartą (26%). Co dziesiąty 
(9%)  ankietowany wskazał na gaz, a 
niespełna co dwudziesty (17%) na energetykę 

jądrową, co ma związek z polityką 
gwałtownego odchodzenia od tego źródła 
energii. Zwolennikami tejże (w 40%) są 
sympatycy frakcji ID. Interesujący jest brak 
poparcia dla gazu jako źródła energii, podczas 
gdy był to filar Energiewende, który po 
wybuchu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 
lutym 2022 r. musi ulec przekształceniu w 
obszarze dostaw tego surowca. 
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Czy w Pana/Pani opinii energetyka atomowa jest energetyką zieloną? 

 
Wykres 90. 

 

Zdecydowana większość respondentów 
(65%) nie uznaje energetyki jądrowej za 
zielone źródło energii, co jest pokłosiem 

niemieckiej polityki klimatycznej, która w 
dużej mierze polegała na całkowitej 
dyskredytacji energetyki jądrowej. 

 

Czy Pana/Pani zdaniem energia gazowa (gaz ziemny) to zielona energia?  

 

 
Wykres 91. 

 

Jedynie co trzeci respondent uznaje gaz za 
zielone źródło energii. Odmiennego zdania 
jest 58% ankietowanych. To kolejny element 

istotnej rozbieżności pomiędzy polityką 
klimatyczną państwa a poglądami opinii 
publicznej.  
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie zrezygnować ze 
spożywania mięsa? 

 
Wykres 92. 

 

61% respondentów byłaby w stanie (bądź już 
taką decyzję podjęła), by porzucić 
spożywanie mięsa – jest to wynik powyżej 
europejskiej średniej. 37% ankietowanych 

taką decyzję odrzuca. Na uwagę zwraca fakt, 
iż ponad ¼ respondentów (27%) jest na taki 
krok zdecydowana.   

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie ograniczyć podróże 
lotnicze? 

 
Wykres 93. 

 

71% ankietowanych jest w stanie 
zrezygnować z podróży lotniczych. Przy 
czym 43% jest na taki krok zdecydowana 
(bądź już tak postępuje). Jest to wynik 

zdecydowanie powyżej średniej europejskiej. 
Z podróży lotniczych nie zrezygnowałby co 
czwarty (26%) respondent.  

 

 

27%
34% 37%

3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Zdecydowanie tak (bądź już
tak postępuję)

Raczej tak Nie Nie wiem/Trudno
powiedzieć

43%
28% 26%

3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Zdecydowanie tak (bądź już
tak postępuję)

Raczej tak Nie Nie wiem/Trudno
powiedzieć



78 | S t r o n a  
 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie kupić auto elektryczne 
zamiast spalinowego? 

 
Wykres 94. 

 

59% respondentów dopuszcza możliwość 
(bądź już tak postępuje), by zrezygnować z 
zakupu auta spalinowego na rzecz auta 
elektrycznego. Wśród ankietowanych z 
Niemiec zdecydowanie wyższy odsetek (od 
europejskiej średniej) deklaruje, iż takiego 
auta by nie nabyła – jest to ponad jedna 
trzecia respondentów (35%). Podobnie, jak w 

przypadku Francji Niemcy w dużej mierze 
wyrażają niechęć wobec nabycia aut 
elektrycznych, chociaż niemiecki przemysł 
motoryzacyjny produkuje samochody 
elektryczne, a państwo posiada niezbędną 
infrastrukturę do ładowania aut 
elektrycznych.  

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie korzystać z transportu 
publicznego (pociągu, autobusu, tramwaju) zamiast transportu prywatnego (auta, 
motocykla, skutera)? 

 
Wykres 95. 

 

64% ankietowanych dopuszcza możliwość 
(bądź już tak postępuje), by zrezygnować z 
transportu prywatnego na rzecz korzystania z 

transportu publicznego. W Niemczech co 
trzeci respondent (32%) nie podjąłby decyzji 
o zamianie transportu prywatnego na rzecz 
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transportu publicznego. Odsetek 
wybierających odpowiedź „nie” jest wyższa w 

Niemczech aniżeli w pozostałych państwach 
europejskich.  

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za 
zrównoważoną energię elektryczną? 

 

Wykres 96. 

 

Dokładnie połowa respondentów deklaruje, 
iż byłaby płacić więcej za zrównoważoną 
energię. Odsetek ten jest wyższy od średniej 
europejskiej. Odmiennego zdania jest 46% 
respondentów. Warto w tym miejscu 
wskazać, iż w Niemczech bardzo rozwinięta 

jest energetyka odnawialna wykorzystywana 
w gospodarstwach domowych, zatem koszty 
faktycznie ponoszone za „zrównoważoną 
energię” są inne niż w przypadku innych 
państw.  

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za paliwo? 

 
Wykres 97. 

 

Niemieccy respondenci - 35% byliby skłonni 
płacić więcej za paliwo. Jest to wynik 
podobny do notowanego w innych 

państwach europejskich. Więcej 
ankietowanych w Niemczech deklaruje 
odpowiedź „raczej tak”, aniżeli 
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„zdecydowanie tak”. Blisko 2/3 
ankietowanych (61%) deklaruje, iż nie 

chciałoby takich dodatkowych kosztów 
ponosić. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za 
ogrzewanie? 

 

Wykres 98. 

 

64% respondentów deklaruje, iż nie byłaby w 
stanie płacić więcej za ogrzewanie. 

Odmiennego zdania jest blisko co trzeci 
ankietowany – 32%  

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za 
żywność? 

 
Wykres 99. 

 

Niespełna połowa respondentów (47%) 
deklaruje, iż byłaby w stanie płacić więcej za 

żywność. Odmiennego zdania jest nieco 
ponad połowa ankietowanych (51%).  
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie kupować mniej nowych 
ubrań? 

 
Wykres 100. 

 

Odpowiedzi respondentów niemieckich są 
niemal tożsame z danymi zebranymi pośród 
ankietowanych z innych państw. 
Zdecydowana większość respondentów 

(80%) twierdząco odpowiedziała na pytanie o 
to, czy w trosce o środowisko naturalne 
byłaby w stanie kupować mniej nowych 
ubrań. 17% jest odmiennego zdania. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie kupować mniej 
urządzeń elektronicznych?  

 
Wykres 101. 

 

75% respondentów zadeklarowało, iż w 
trosce o środowisko naturalne byłaby w 
stanie kupować mniej nowej elektroniki, przy 
czym 40% ankietowanych wybrała 
odpowiedź „tak, zdecydowanie”. 

Jednocześnie co piąty ankietowany (21%) 
deklaruje, iż nie byłby w stanie kupować 
mniej elektroniki. Jest to wynik powyżej 
średniej z badań. 
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie spożywać więcej 
produktów regionalnych?  

 
Wykres 102. 

 

86% respondentów deklaruje, iż byłoby w 
stanie spożywać więcej produktów 
regionalnych, przy czym ponad połowa 
(56%) deklaruje, iż przynajmniej w części już 

tak zdecydowała. Co dziesiąty ankietowany 
(11%) nie byłby skłonny do spożywania 
większej liczby produktów regionalnych.  

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie ograniczyć zużycie 
prądu? 

 
Wykres 103. 

 

85% respondentów odpowiedziało 
twierdząco na pytanie to, czy w trosce o 
środowisko naturalne byłoby w stanie 
ograniczyć zużycie prądu. Pośród innych 
respondentów europejskich uwagę zwraca 

fakt, iż 55% ankietowanych w Niemczech 
zadeklarowało w sposób zdecydowany, iż 
byłoby w stanie ograniczyć zużycie prądu. 
Nieco ponad co dziesiąty ankietowany (12%) 
wskazał, iż nie zmniejszyłby zużycia prądu. 
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie wydłużyć czas 
korzystania z dóbr przed zakupem (kolejnych) nowych?  

 
Wykres 104. 

 

85% ankietowanych deklaruje, iż w trosce o 
środowisko naturalne byłaby w stanie 
wydłużyć czas korzystania z dóbr przed 

zakupem (kolejnych) nowych. Przy czym 
ponad połowa (52%) deklaruje, iż 
przynajmniej w części już tak postępuje. 

 

Czy odczuwa Pan/Pani konsekwencje rosnących cen energii? 

 
Wykres 105. 

 

82% respondentów odczuwa konsekwencje 
wzrostu cen energii. 15% deklaruje, iż 
rosnących cen energii nie odczuwa. 3% 

respondentów nie potrafiła odpowiedzieć na 
to pytanie. 
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Czy obawia się Pan/Pani wzrostu cen towarów i usług? 

 
Wykres 106. 

 

85% respondentów odczuwa obawy 
związane ze wzrostem cen towarów. Na 
uwagę zwraca fakt, iż 46% ankietowanych, to 
jest o 10 p.p. mniej niż w przypadku 
europejskich respondentów, wskazało 

odpowiedź „zdecydowanie się obawiam”. Ma 
to niewątpliwie ścisłą korelację z 
zamożnością społeczeństwa. Wyższy jest 
także odsetek odpowiedzi „raczej się 
obawiam”. 
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Czy obawia się Pan/Pani zmian klimatu?  

 
Wykres 107. 

 

W Grecji 85% ankietowanych wyraża obawy 
związane ze zmianami klimatu. Należy 
zwrócić uwagę, iż blisko połowa 
respondentów (48%) wskazuje na to, iż 
„zdecydowanie się obawia”. W kolejnych 
odpowiedziach widać będzie bardzo wysoką 
(wręcz najwyższą) świadomość klimatyczną. 
Grecja jest państwem, które w ostatnim 
czasie jest poważnie doświadczane przez 
zmiany klimatyczne – głównie susze 
powodujące pożary oraz ekstremalne 
zjawiska pogodowe, których przykładem były 
sztormy uderzające w wyspę Zakynthos i 
atrakcję turystyczną wyspy – wrak statku 
Panagiotis. Grecja jest państwem, które w 
ostatnim czasie zostało mocno doświadczone 
przez skutki nie tylko zmian klimatycznych, 

ale także spadku obrotu z turystyki z uwagi na 
pandemię Covid-19. W grudniu 2021 r. 
władze Grecji poinformowały o zamiarze 
wprowadzenia niezależnego od UE – prawa 
klimatycznego, którego założeniem jest 
doprowadzenie do spadku emisji gazów 
cieplarnianych do 2030 r. o 55%, a także 
zdecydowane zwiększenie udziału OZE w 
końcowym zużyciu energii. Założenia te w 
zdecydowany sposób, wręcz wyróżniający się 
pośród innych badanych państw, będzie 
można zaobserwować w kolejnych 
odpowiedziach. Zaledwie 15% Greków nie 
wyraża obaw w związku ze zmianami 
klimatycznymi. W Parlamencie Europejskim 
zasiada 21 europosłów z Grecji, w tym 
dziesięciu w EPP, S&D i Renew Europe. 
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Kto powinien być w większym stopniu odpowiedzialny za walkę z globalnym ociepleniem?  

 
Wykres 108. 

 

Blisko 2/3 ankietowanych jest zdania, że 
kompetencje w zakresie przeciwdziałaniu 
globalnemu ociepleniu powinna posiadać 
Unia Europejska. Zaledwie co dziesiąty 
respondent wskazał na odpowiedzialność 
greckiego rządu (11%) – co jest dowodem na 

niskie zaufanie wobec władz publicznych. 
Blisko co czwarty ankietowany (23%), co jest 
wysokim odsetkiem, wskazuje na jeszcze inny 
podmiot, który powinien mieć kompetencje 
w zakresie przeciwdziałaniu globalnemu 
ociepleniu.  

 

Czy Pana/Pani zdaniem Komisja Europejska powinna inwestować więcej, mniej czy tyle 
samo pieniędzy w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla (CO2)? 

 
Wykres 109. 

 

80% respondentów jest zdania, iż Komisja 
Europejska powinna wydawać dużo więcej 
bądź więcej w celu zmniejszenia emisji 
dwutlenku węgla. Odsetek ten jest wyższy od 
średniej unijnej, jednocześnie kategoria 
„zdecydowanie więcej” jest wybierana przez 

greckich respondentów dużo częściej niż 
wśród innych ankietowanych – sama Grecja 
jest beneficjentem unijnej polityki 
klimatycznej. Kategoria sympatii 
politycznych pośród odpowiedzi 
respondentów nie jest w Grecji różnicująca. 
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Tradycyjnie najwyższe poparcie polityka 
klimatyczna zyskuje pośród zwolenników 
socjaldemokracji – acz w bieżącej kadencji 

zasiada z Grecji w tej frakcji zaledwie 2 
europosłów. Największa ich liczba zasiada w 
EPP (7). 

 

Czy słyszał/a Pan/Pani o Europejskim Zielonym Ładzie?  

 

 
Wykres 110. 

 

W Grecji, w odróżnieniu od innych 
respondentów z Europy, świadomość 
Europejskiego Zielonego Ładu jest niezwykle 
wysoka. Słyszało o nim bowiem 85% 
ankietowanych, a co trzeci (32%) ma na jego 

temat wiedzę. Połowa ankietowanych o EZŁ 
słyszała, ale nie wie, z czym się on wiąże 
(53%). O EZŁ nie słyszał zaledwie co 
dziesiąty (14%) ankietowany. 

 

Europejski Zielony Ład ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla i osiągnięcie 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Czy uważa Pan/Pani, że Zielony Ład i 
związana z nim transformacja energetyczna są możliwe do zrealizowania? 

 

Wykres 111. 
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60% ankietowanych jest zdania, iż możliwe 
jest zrealizowanie celów, które postawiono 
przed EZŁ, a wynikającą z niego 
transformację energetyczną uda się 
przeprowadzić. Odmiennego zdania jest co 

trzeci (32%) ankietowany. Najwyższy odsetek 
respondentów odpowiadających pozytywnie 
mieszka w Portugalii - 72%, a najniższy w 
Niemczech – 37% W Polsce odsetek ten 
wynosi 53% 

 

Dlaczego Pana/Pani zdaniem Zielony Ład i związana z nim transformacja energetyczna 
nie są możliwe do zrealizowania? 

 
Wykres 112. Odpowiedzi osób, które twierdzą, że cele EZŁ i transformacja energetyczna  nie są możliwe do zrealizowania. 

 

58% ankietowanych zgadza się z 
twierdzeniem, iż duże firmy, które 
zanieczyszczają środowisko, mają silną 
pozycję polityczną. 77% ankietowanych nie 
zgadza się z twierdzeniem, iż europejscy 
politycy sami nie będą w stanie zrealizować 
celów (EZŁ). W opinii zdecydowanej 
większości ankietowanych (69%) koszt 
transformacji energetycznej nie jest zbyt 
wysoki. Odpowiedź ta pozostaje w ścisłej 
korelacji ze świadomością zmian 

klimatycznych oraz stopnia obaw o zmiany 
klimatu wyrażanych przez greckich 
respondentów. Blisko dziewięciu na 
dziesięciu (89%) respondentów nie zgadza się 
z twierdzeniem, iż w UE jest zbyt wiele 
różnych opinii na temat EZŁ i transformacji 
energetycznej. Odmiennego zdania jest co 
dziesiąty (11%) ankietowany. Różnica 
pomiędzy odpowiedziami negatywnymi w 
Grecji i Europie wynosi 22 p.p. – 89% wobec 
67%.
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Jakie Pana/Pani zdaniem źródła energii powinny być bardziej wspierane przez UE?   

 

Wykres 113. 

 

Poparcie dla Odnawialnych Źródeł Energii w 
Grecji jest bardzo wysokie. Zdecydowana 
większość ankietowanych (także w 
porównaniu do innych państw europejskich) 
– 76% deklaruje się jako zwolennicy energii 
słonecznej. 42% popiera wiatr jako źródło 
energii. Trzecie miejsce stanowi gaz (18%), co 
jest wysokim wynikiem wśród respondentów. 
Kolejne ex aequo woda i gaz (po 15%). 12% 

respondentów popiera energetykę 
pochodzącą z fal morskich. Poparcie dla 
poszczególnych źródeł energii nie jest 
czynnikiem, który w zasadniczy sposób 
wpływa na odpowiedzi ankietowanych. 
Źródła cieszące się najwyższym poparciem - 
słońce i wiatr są z racji geograficznego 
położenia Grecji są w naturalny sposób 
głównymi źródłami energii. 

 

Czy w Pana/Pani opinii energetyka atomowa jest energetyką zieloną? 

 
Wykres 114. 

 

Blisko 2/3 respondentów (64%) nie uznaje 
energetyki jądrowej za zielone źródło energii 
– wskaźnik ten jest wyższy niż w innych 

państwach europejskich. Jednocześnie 15% 
respondentów deklarowała się jako 
zwolennicy tego źródła energii. 
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Czy Pana/Pani zdaniem energia gazowa (gaz ziemny) to zielona energia?  

 

 
Wykres 115. 

 

Odsetek respondentów deklarujących, iż gaz 
jest zielonym źródłem energii, jest o 12 p.p. 
wyższy niż w innych badanych państwach i 
wynosi 40%. Co dziesiąty respondent (11%) 

nie ma w tej sprawie zdania, a połowa 
ankietowanych (50%) odpowiedziała 
negatywnie na to pytanie.   

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie zrezygnować ze 
spożywania mięsa? 

 

 
Wykres 116. 

 

Dokładnie połowa respondentów byłaby w 
stanie (bądź już taką decyzję podjęła), by 

porzucić spożywanie mięsa (50%). 48% 
ankietowanych taką decyzję odrzuca.  
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie ograniczyć podróże 
lotnicze? 

 
Wykres 117. 

 

Nieco ponad połowa (51%) Greków wobec 
62% ankietowanych w Europie jest w stanie 
zrezygnować z podróży lotniczych. 46% 
ankietowanych jest przeciwnego zdania. Taka 
postawa w dużej mierze wynika z faktu, iż z 
podróży lotniczych do Grecji korzysta gros 

turystów, a objęcie unijnym systemem handlu 
uprawnieniami do emisji (EU ETS) także cały 
sektor lotniczy wpłynąć może w 
konsekwencji na ceny biletów, a co za tym 
idzie – liczbę turystów odwiedzających 
Grecję. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie kupić auto elektryczne 
zamiast spalinowego? 

 
Wykres 118. 

 

74% respondentów dopuszcza możliwość 
(bądź już tak postępuje), by zrezygnować z 
zakupu auta spalinowego na rzecz auta 
elektrycznego. Jest to jeden z najwyższych 

wskaźników notowanych pośród badanych 
państw. Co piąty respondent (22%) 
odpowiedział przecząco na to pytanie. 
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie korzystać z transportu 
publicznego (pociągu, autobusu, tramwaju) zamiast transportu prywatnego (auta, 
motocykla, skutera)? 

 

 
Wykres 119. 

 

81% ankietowanych Greków (wobec 70% 
respondentów) z Europy dopuszcza 
możliwość (bądź już tak postępuje), by 
zrezygnować z transportu prywatnego na 
rzecz korzystania z transportu publicznego. 

W Grecji odnotowano bardzo wysoki 
odsetek odpowiedzi „zdecydowanie, tak” – 
sięgający blisko połowy wszystkich 
odpowiedzi (48%). 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za 
zrównoważoną energię elektryczną? 

 
Wykres 120. 

 

Ponad połowa respondentów (51%) byłaby 
w stanie płacić więcej za zrównoważoną 
energię. Odmiennego zdania jest 47% 

respondentów. Na uwagę zwraca fakt bardzo 
niskiego odsetka osób, które nie potrafiły 
odpowiedzieć na to pytanie (3%). 
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za paliwo? 

 

 
Wykres 121. 

 

77% Greków nie byłoby w stanie płacić 
więcej za paliwo, co jest najwyższym 
wynikiem odnotowanym wśród badanych 

państw. Odmiennego zdania jest co piąty 
respondent (20%). 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za 
ogrzewanie? 

 
Wykres 122. 

 

73% ankietowanych Greków nie byłaby w 
stanie płacić więcej za ogrzewanie. 
Twierdząco na to pytanie odpowiedział 

blisko co czwarty respondent (24%). Jest to 
ponownie jeden z najwyższych wskaźników 
wśród badanych państw. 
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za 
żywność? 

 
Wykres 123. 

 

Co trzeci respondent (34%) odpowiedział 
twierdząco na pytanie o to, czy byłby w stanie 

płacić więcej za żywność. 64% 
ankietowanych nie godziłaby się na to. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie kupować mniej nowych 
ubrań? 

 
Wykres 124. 

 

Zdecydowana większość respondentów 
(85%) twierdząco odpowiedziała na pytanie o 
to, czy w trosce o środowisko naturalne 

byłaby w stanie kupować mniej nowych 
ubrań. Jest to wynik nieco powyżej średniej 
notowanej z europejskich badań. 
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie kupować mniej 
urządzeń elektronicznych?  

 

 
Wykres 125. 

 

83% respondentów zadeklarowało, iż w 
trosce o środowisko naturalne byłaby w 
stanie kupować mniej nowych elektroniki. 

15% Greków odpowiedziało na to pytanie 
przecząco.  

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie spożywać więcej 
produktów regionalnych?  

 
Wykres 126. 

 

95% respondentów deklaruje, iż byłaby w 
stanie spożywać więcej produktów 
regionalnych. W grupie tej 69% Greków 
zadeklarowało, iż przynajmniej w części już 

tak zdecydował, co jest jednym z wyższych 
wyników notowanych w badaniach. Zaledwie 
4% ankietowanych udzieliło przeczącej 
odpowiedzi na to pytanie. 

 

 

42% 41%

15%
2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Zdecydowanie tak (bądź już
tak postępuję)

Raczej tak Nie Nie wiem/Trudno
powiedzieć

69%

26%

4% 1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Zdecydowanie tak (bądź już
tak postępuję)

Raczej tak Nie Nie wiem/Trudno
powiedzieć



97 | S t r o n a  
 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie ograniczyć zużycie 
prądu? 

 
Wykres 127. 

 

87% respondentów odpowiedziało 
twierdząco na pytanie o to, czy w trosce o 
środowisko naturalne byliby w stanie 

ograniczyć zużycie prądu. Negatywnej 
odpowiedzi udzieliło 12% ankietowanych.  

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie wydłużyć czas 
korzystania z dóbr przed zakupem (kolejnych) nowych?  

 

 
Wykres 128. 

 

96% ankietowanych (o 10 p.p. więcej, niż 
średnia z europejskich badań) deklaruje, iż w 
trosce o środowisko naturalne byłaby w 
stanie wydłużyć czas korzystania z dóbr 

przed zakupem (kolejnych) nowych. 
Jednocześnie aż 72% (wobec 56% 
Europejczyków) deklaruje, iż przynajmniej w 
części już tak zdecydowała. 
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Czy odczuwa Pan/Pani konsekwencje rosnących cen energii? 

 
Wykres 129. 

 

90% respondentów odczuwa konsekwencje 
wzrostu cen energii. To najwyższy odsetek 
notowany w badaniu (razem z Portugalią). W 
przypadku Grecji w porównaniu do innych 

państw bardzo zmniejszył się odsetek 
deklarujących odpowiedzi „raczej nie 
odczuwam” lub „zdecydowanie nie 
odczuwam”. 

 

Czy obawia się Pan/Pani wzrostu cen towarów i usług? 

 
Wykres 130. 

 

97% respondentów „zdecydowanie” (ponad 
2/3) bądź „raczej” (co trzeci) odczuwa obawy 

związane ze wzrostem cen towarów. Jest to 
najwyższy notowany wynik. 
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Czy obawia się Pan/Pani zmian klimatu?  

 
Wykres 131. 

 

Ponad ośmiu na dziesięciu ankietowanych 
(84%) wyraża obawy związane ze zmianami 
klimatu. 14% respondentów nie martwi się 
tym zagadnieniem. Najmniejsze obawy w tym 
temacie wykazują zwolennicy EPL (68%), w 
której zasiada 11 europosłów. Z kolei w ID 
zasiada ich 24, jednak zwolennicy tego 

stronnictwa w przeciwieństwie do 
europejskiego trendu bardziej martwią się 
zmianami klimatycznymi (74% 
respondentów). Łącznie włoskich 
europosłów jest 76. Istotna reprezentacja 
zasiada także w ławach socjaldemokracji (17) 
czy ECR (8). 

 

Kto powinien być w większym stopniu odpowiedzialny za walkę z globalnym ociepleniem?  

 
Wykres 132. 

 

72% ankietowanych jest zdania, że 
kompetencje w zakresie przeciwdziałaniu 
globalnemu ociepleniu powinna posiadać 
Unia Europejska, jest to wskaźnik wyższy, niż 
w pozostałych państwach, które objęto 
badaniem. Zaledwie co dziesiąty ankietowany 
wskazuje na odpowiedzialność rządu Włoch. 

12% Włochów wskazuje na inny podmiot, 
który powinien zajmować się walką z 
globalnym ociepleniem. Zwolennicy ID, 
która tradycyjnie krytykuje działania instytucji 
europejskich, w 69% wskazują na 
odpowiedzialność Komisji Europejskiej.
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Czy Pana/Pani zdaniem Komisja Europejska powinna inwestować więcej, mniej czy tyle 
samo pieniędzy w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla (CO2)? 

 
Wykres 133. 

 

67% respondentów jest zdania, iż Komisja 
Europejska powinna wydawać więcej w celu 
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. 
Zmienną warunkującą odpowiedzi 
respondentów w zasadzie nie jest po kolejny 

raz środowisko polityczne, z którym się 
utożsamiają. Różnice pomiędzy 
poszczególnymi stronnictwami nie są 
znaczące. 

 

Czy słyszał/a Pan/Pani o Europejskim Zielonym Ładzie?  

 

 
Wykres 134. 

 

Ponad połowa (56%) respondentów słyszała 
o EZŁ, jednakże wiedzę na jego temat 

deklaruje nieco ponad jeden na pięciu 
ankietowanych (22%).  
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Europejski Zielony Ład ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla i osiągnięcie 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Czy uważa Pan/Pani, że Zielony Ład i 
związana z nim transformacja energetyczna są możliwe do zrealizowania? 

 

 
Wykres 135. 

 

63% ankietowanych jest zdania, iż możliwe 
jest zrealizowanie celów, które postawiono 
przed EZŁ, a wynikającą z niego 

transformację energetyczną uda się 
przeprowadzić. W realizację celów tych nie 
wierzy co trzeci respondent (29%).  

 

Dlaczego Pana/Pani zdaniem Zielony Ład i związana z nim transformacja energetyczna 
nie są możliwe do zrealizowania? 

 
Wykres 136. Odpowiedzi osób, które twierdzą, że cele EZŁ i transformacja energetyczna  nie są możliwe do zrealizowania. 

 

57% ankietowanych zgadza się z 
twierdzeniem, iż duże firmy, które 
zanieczyszczają środowisko, mają silną 
pozycję polityczną. 70% ankietowanych nie 
zgadza się z twierdzeniem, iż europejscy 
politycy sami nie będą w stanie zrealizować 

celów (EZŁ). W opinii zdecydowanej 
większości ankietowanych (64%) koszt 
transformacji energetycznej nie jest zbyt 
wysoki. 36% respondentów jest odmiennego 
zdania. 
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Jakie Pana/Pani zdaniem źródła energii powinny być bardziej wspierane przez UE?

 
Wykres 137. 

 

2/3 Włochów deklaruje się jako zwolennicy 
energii słonecznej. 39% popiera energetykę 
wiatrową. Co piąty respondent jest 
zwolennikiem elektrowni wodnych (20%) 
oraz jądrowych (19%). Największymi 
zwolennikami energetyki jądrowej są 

sympatycy EPP (36%). Z kolei energia 
słoneczna” we wszystkich grupa 
różnicujących respondentów notuje podobne 
wyniki. We Włoszech występuje najniższe 
poparcie dla energetyki opartej na węglu – 1% 

 

Czy w Pana/Pani opinii energetyka atomowa jest energetyką zieloną? 

 
Wykres 138. 

 

Niespełna połowa respondentów (49%) nie 
uznaje energetyki jądrowej za zielone źródło 
energii, co jest odmiennym wynikiem od 
europejskiego trendu wynikającego z badań. 

Co trzeci (31%) ankietowany jest 
odmiennego zdania, a co piąty (20%) nie ma 
na ten temat zdania, co jest jednym z 
najwyższych odnotowanych wyników. 
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Czy Pana/Pani zdaniem energia gazowa (gaz ziemny) to zielona energia?  

 

 
Wykres 139. 

 

Analogiczna sytuacja, jak w przypadku atomu 
ma miejsce w kontekście pytania o uznanie 
gazu za zielone źródło energii. Niespełna 
połowa respondentów (46%) nie uznaje 
energetyki opartej na gazie za zielone źródło 
energii, co jest odmiennym wynikiem od 
europejskiego trendu wynikającego z badań. 

Co trzeci (31%) ankietowany jest 
odmiennego zdania (i jest to wynik niższy od 
notowanego w innych państwach 
europejskich). Z kolei piąty respondent (22%) 
nie ma w tej sprawie zdania, co jest jednym z 
najwyższych odnotowanych wyników. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie zrezygnować ze 
spożywania mięsa? 

 

 
Wykres 140. 

 

59% ankietowanych byłaby w stanie (bądź już 
taką decyzję podjęła), by porzucić 
spożywanie mięsa. 34% respondentów taką 

decyzję odrzuca. 7% nie ma w tej sprawie 
zdania 
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie ograniczyć podróże 
lotnicze? 

 
Wykres 141. 

 

46% ankietowanych (znacznie poniżej 
europejskiej średniej wynoszącej 62%) byłaby 
w stanie zrezygnować z podróży lotniczych. 

43% jest odmiennego zdania i z podróży nie 
byłaby w stanie zrezygnować.  

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie kupić auto elektryczne 
zamiast spalinowego? 

 
Wykres 142. 

 

76% respondentów dopuszcza możliwość 
(bądź już tak postępuje), by zrezygnować z 
zakupu auta spalinowego na rzecz auta 
elektrycznego. 16% jest odmiennego zdania. 
Interesujące jest, iż w przypadku Francji i 

Niemiec odsetek odrzucających decyzję o 
rezygnacji z auta elektrycznego był znacząco 
wyższy, chociaż tamtejszy przemysł 
motoryzacyjny auta elektryczne produkuje – 
podobnie jak włoski. 
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie korzystać z transportu 
publicznego (pociągu, autobusu, tramwaju) zamiast transportu prywatnego (auta, 
motocykla, skutera)? 

 
Wykres 143. 

 

73% ankietowanych dopuszcza możliwość 
(bądź już tak uczyniła), by zrezygnować z 
transportu prywatnego na rzecz korzystania z 
transportu publicznego. Co piąty respondent 

(22%) odpowiada przecząco na pytanie 
dotyczące rezygnacji z transportu prywatnego 
na rzecz publicznego. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za 
zrównoważoną energię elektryczną? 

 
Wykres 144. 

 

43% respondentów byłoby w stanie płacić 
więcej za zrównoważoną energię. 

Odmiennego zdania jest 49% respondentów. 
8% nie ma w tej sprawie zdania. 
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za paliwo? 

 

 
Wykres 145. 

 

Dwie trzecie (61%) Włochów nie byłaby w 
stanie płacić więcej za paliwo. Co trzeci 

natomiast (33%) mógłby taki fakt 
zaakceptować. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za 
ogrzewanie? 

 

 
Wykres 146. 

 

60% respondentów nie byłoby w stanie płacić więcej za ogrzewanie. Odmienną decyzję deklaruje 
co trzeci respondent (33%).
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za 
żywność? 

 
Wykres 147. 

 

Blisko 2/3 respondentów (61%) odpowiada 
negatywnie na pytanie o to, czy byliby w 

stanie płacić więcej za żywność. Odmiennego 
zdania jest 32% ankietowanych. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie kupować mniej nowych 
ubrań? 

 
Wykres 148. 

 

Zdecydowana większość respondentów 
(84%) twierdząco odpowiedziała na pytanie 
o to, czy w trosce o środowisko naturalne 

byłoby w stanie kupować mniej nowych 
ubrań. 
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie kupować mniej 
urządzeń elektronicznych?  

 
Wykres 149. 

 

72% respondentów zadeklarowało, iż w 
trosce o środowisko naturalne byłaby w 
stanie kupować mniej nowych elektroniki. 

Odmiennego zdania jest co piąty ankietowany 
(19%).  

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie spożywać więcej 
produktów regionalnych?  

 
Wykres 150. 

 

87% respondentów deklaruje, iż byłaby w 
stanie spożywać więcej produktów 
regionalnych, przy czym ponad 60% 

deklaruje, iż przynajmniej w części już tak 
zdecydowała. 8% respondentów jest 
odmiennego zdania. 
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie ograniczyć zużycie 
prądu? 

 
Wykres 151. 

 

82% respondentów odpowiedziało 
twierdząco na pytanie to, czy w trosce o 
środowisko naturalne byłoby w stanie 
ograniczyć zużycie prądu. 13% Włochów 

(drugi wynik pośród badanych państw) 
odpowiedziało negatywnie na powyższe 
pytanie. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie wydłużyć czas 
korzystania z dóbr przed zakupem (kolejnych) nowych?  

 

 
Wykres 152. 

 

88% ankietowanych deklaruje, iż w trosce o 
środowisko naturalne byłaby w stanie 
wydłużyć czas korzystania z dóbr przed 
zakupem (kolejnych) nowych. We Włoszech 

wyższy odsetek (60%) deklaruje 
zdecydowanie wobec wydłużenia czasu 
korzystania z dóbr przed zakupem 
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Czy odczuwa Pan/Pani konsekwencje rosnących cen energii? 

 
Wykres 153. 

 

82% respondentów odczuwa konsekwencje 
wzrostu cen energii. We Włoszech 
zanotowano wyższy odsetek odpowiedzi 

„raczej nie odczuwam” w porównaniu do 
innych respondentów w Europie (13%). 

 

Czy obawia się Pan/Pani wzrostu cen towarów i usług? 

 
Wykres 154. 

 

89% respondentów odczuwa obawy 
związane ze wzrostem cen towarów. Niemal 
ponad połowa (51%) z nich odczuwa to w 

stopniu „zdecydowanym”. Wzrostu cen 
towarów i usług nie obawia się z kolei 8% 
ankietowanych. 
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Czy obawia się Pan/Pani zmian klimatu?  

 

 
Wykres 155. 

 

64% ankietowanych (wobec ponad 80% w 
Europie) wyraża obawy związane ze 
zmianami klimatu. Co czwarty respondent nie 
wyraża obaw z powodu zmian klimatu. W 
Parlamencie Europejskim większość 
europosłów zasiada w trzech frakcjach 
popierających politykę klimatyczną UE – 
EPP, S&D i Renew Europe. Są także 

przedstawiciele zielonych. 92% S&D wyraża 
obawy wobec zmian klimatycznych, a także 
65% zwolenników EPL i 73% Renew 
Europe. Jednakże zwolennicy ECR (w 
parlamencie zasiada pięciu posłów) zaledwie 
w 36% wyrażają obawy dotyczące zmian 
klimatu.  

 

Kto powinien być w większym stopniu odpowiedzialny za walkę z globalnym ociepleniem?  

 
Wykres 156. 

2/3 ankietowanych jest zdania, iż 
kompetencje w zakresie przeciwdziałania 
globalnemu ociepleniu powinna posiadać 
Unia Europejska. 15% respondentów 
wskazało na rząd Niderlandów, a 14% na 
inny podmiot. Identyfikacja polityczna ma 

istotny wpływ na odpowiedź – otóż zaledwie 
co trzeci zwolennik ECR wskazał na 
kompetencje UE. Sympatycy pozostałych 
frakcji zdecydowanie opowiedzieli się za 
kompetencjami unijnymi. 
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Czy Pana/Pani zdaniem Komisja Europejska powinna inwestować więcej, mniej czy tyle 
samo pieniędzy w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla (CO2)? 

 
Wykres 157. 

 

62% respondentów jest zdania, iż Komisja 
Europejska powinna wydawać dużo więcej 
bądź więcej w celu zmniejszenia emisji 
dwutlenku węgla. 17% respondentów 
wskazało, iż wydatki nie powinny ulec 
zmianie, a co dziesiąty (11%), iż wydatki 
powinny zostać zmniejszone. Za 

zwiększeniem wydatków opowiedziało się 
90% zwolenników S&D, 64% zwolenników 
EPL (co mogłoby być zaskoczeniem na tle 
innych państw). Zwiększenie wydatków na 
politykę klimatyczną popiera zaledwie 39% 
zwolenników ECR. 

 

Czy słyszał/a Pan/Pani o Europejskim Zielonym Ładzie?  

 

 
Wykres 158. 

61% ankietowanych słyszało o Europejskim 
Zielonym Ładzie (EZŁ), a wiedzę na jego 
temat ma 28% respondentów. 38% 
ankietowanych nie słyszało o EZŁ. Co 
interesujące, pośród poszczególnych frakcji 
zwolennicy konserwatystów z ECR w 

znaczącym stopniu słyszeli o EZŁ – 71% 
77% Renew Europe, 76% S&D i zaledwie 
64% EPL. W Holandii odsetek osób 
słyszących o EZŁ jest niższy niż w 
pozostałych państwach. 

 

20%

42%

17%
4% 7% 10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Zdecydowanie
więcej

Raczej więcej Ani więcej, ani
mniej

Raczej mniej Zdecydowanie
mniej

Nie wiem/Trudno
powiedzieć

28%

33%

38%

1%

Tak i wiem co to jest

Tak, ale nie wiem co to jest

Nie

Nie wiem/Trudno powiedzieć



115 | S t r o n a  
 

Europejski Zielony Ład ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla i osiągnięcie 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Czy uważa Pan/Pani, że Zielony Ład i 
związana z nim transformacja energetyczna są możliwe do zrealizowania? 

 
Wykres 159. 

 

Ponad połowa (58%) ankietowanych jest 
zdania, iż możliwe jest zrealizowanie celów, 
które postawiono przed EZŁ, a wynikającą z 

niego transformację energetyczną uda się 
przeprowadzić. Odmiennego zdania jest 38% 
respondentów.  

 

Dlaczego Pana/Pani zdaniem Zielony Ład i związana z nim transformacja energetyczna 
nie są możliwe do zrealizowania? 

 
Wykres 160. Odpowiedzi osób, które twierdzą, że cele EZŁ i transformacja energetyczna  nie są możliwe do zrealizowania. 

 

Odpowiedzi respondentów na pytanie dotyczące tego, czy zgadzają się oni z twierdzeniem, iż duże 
firmy, które zanieczyszczają środowisko, mają silną pozycję polityczną, rozkładają się dokładnie po 
równo. 83% ankietowanych nie zgadza się z twierdzeniem, iż europejscy politycy sami nie będą w 
stanie zrealizować celów (EZŁ). Wynik odpowiedzi notowany w Holandii na to pytanie znajduje 
się poniżej średniej innych państw Europy. W opinii (59%) koszt transformacji energetycznej nie 
jest zbyt wysoki. Jedyna grupa, w której dominuje odsetek respondentów twierdzących, iż koszt 
transformacji jest zbyt wysoki notowany jest wśród sympatyków ECR wynosi 53%. Większość 
respondentów (57%) nie zgadza się z twierdzeniem, iż w UE jest zbyt wiele różnych opinii na temat 
EZŁ i transformacji energetycznej. Wynik ten jest dużo poniżej europejskiej średniej. 
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Jakie Pana/Pani zdaniem źródła energii powinny być bardziej wspierane przez UE?

 
Wykres 161. 

 

Holendrzy całkowicie odrzucili energię 
opartą na węglu i ropie. Jednakże należy 
wskazać, iż w związku z rosyjską inwazją na 
Ukrainę z lutego 2022 r. doszło do 
dynamicznych zmian na rynku energii, którą 
władze Niderlandów starają się 
dywersyfikować awaryjnym uruchamianiem 
rezerwowych elektrowni węglowych. 41% 
Holendrów uznaje energetykę atomową, 

chociaż w Holandii znajduje się tylko jedna 
tego typu elektrownia w Borssele, lecz 
przestrzeni publicznej pojawiają się jednak 
deklaracje, iż Holandia zbuduje tam dwie 
nowe elektrownie jądrowe. Ponad 50% 
respondentów deklaruje się jako zwolennicy 
energii słonecznej. 37% z nich popiera 
energetykę wiatrową, a 28% wodną. Gaz 
uznaje 8% ankietowanych. 

 

Czy w Pana/Pani opinii energetyka atomowa jest energetyką zieloną? 

 
Wykres 162. 

 

Głosy dotyczące uznania bądź nie energetyki 
jądrowej za energię zieloną są rozłożone 
dokładnie po połowie – 45% za i 45% 
przeciwko. Co dziesiąty ankietowany nie ma 

w tej sprawie zdania. Za zieloną atom uznają 
zwolennicy Renew Europe (51%) i ECR 
(66%). 
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Czy Pana/Pani zdaniem energia gazowa (gaz ziemny) to zielona energia?  

 

 
Wykres 163. 

 

Zdecydowana większość Holendrów (71%) 
odrzuca gaz jako zielone źródło energii. 

Odmiennego zdania jest co piąty respondent 
(22%). 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie zrezygnować ze 
spożywania mięsa? 

 
Wykres 164. 

 

Ponad połowa respondentów byłaby w stanie 
(bądź już taką decyzję podjęła), by porzucić 

spożywanie mięsa (54%). 45% 
ankietowanych taką decyzję odrzuca.  
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie ograniczyć podróże 
lotnicze? 

 
Wykres 165. 

 

69% ankietowanych jest w stanie 
zrezygnować z podróży lotniczych. 
Odmiennego zdania jest co czwarty 

ankietowany (26%). 5% nie potrafiło 
odpowiedzieć na to pytanie. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie kupić auto elektryczne 
zamiast spalinowego? 

 
Wykres 166. 

 

W Holandii notowany jest najwyższy 
wskaźnik respondentów deklarujących, iż nie 
zdecydowałoby się na auto elektryczne 
zamiast spalinowego. Na taki krok 
zdecydowałoby się 57% ankietowanych. 
Odpowiedzi zwolenników EPP, S&D i 

Renew Europe są niemal tożsame w sprawie 
rezygnacji z auta spalinowego (oscylują w 
granicach 60%) za odpowiedziami 
twierdzącymi. Zupełnie odmiennego zdania 
są zwolennicy ECR – zaledwie 33% 
zdecydowałaby się na taki krok. 
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie korzystać z transportu 
publicznego (pociągu, autobusu, tramwaju) zamiast transportu prywatnego (auta, 
motocykla, skutera)? 

 

 

 
Wykres 167. 

 

Zaledwie 51% ankietowanych dopuszcza 
możliwość (bądź już tak uczyniła), by 
zrezygnować z transportu prywatnego na 
rzecz korzystania z transportu publicznego. 
Jest to wynik o ok. 20 p.p. niższy od średniej 
notowanej w pozostałych państwach 
europejskich. Jednocześnie 48% 
respondentów w ogóle wyklucza możliwość 

rezygnacji z transportu prywatnego. 
Najbardziej negatywnie w tym obszarze 
nastawieni są zwolennicy ECR – 86% 
odrzuca zamianę, jednocześnie postępuje tak 
50% zwolenników EPP i 51% zwolenników 
Renew Europe. Mniej negatywni są wyborcy 
socjaldemokracji S&D (45%). 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za 
zrównoważoną energię elektryczną? 

 
Wykres 168. 
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Ponad połowa respondentów 56% wskazuje, 
iż nie byłaby w stanie zapłacić więcej za 
zrównoważoną energię. Odmiennego zdania 
jest 39% ankietowanych. Cecha aspiracji 

politycznych (poza zielonymi) nie przekłada 
się na uzyskanie wysokiego poparcia dla tego 
pytania generującego koszty. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za paliwo? 

 

 
Wykres 169. 

2/3 respondentów w Niderlandach nie 
byłaby w stanie płacić więcej za paliwo, 
odmiennego zdania jest 37% ankietowanych. 

Warto w tym miejscu wskazać, iż Holendrzy 
jednocześnie odrzucają przejście na auta 
elektryczne. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za 
ogrzewanie? 

 

 
Wykres 170. 

 

54% byłaby w stanie płacić więcej za 
ogrzewanie. W skali innych państw 
europejskich odsetek ten sięgał 66% na rzecz 
braku zgody na ponoszenie dodatkowych 

kosztów. 47% Holendrów nie chciałoby 
zapłacić więcej za ogrzewanie. Za wyższymi 
opłatami są zwolennicy EPP, S&D, Renew 
Europe i Zielonych, przeciwko ID i ECR, 
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którzy odrzucają wyższe opłaty odpowiednio 
78% i 74% Przyczyn tego stanu rzeczy 
upatrywać można z jednej strony w 

niewątpliwie wyższej stopie życia Holendrów, 
ale także świadomości klimatycznej.  

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za 
żywność? 

 
Wykres 171. 

W odróżnieniu od innych ankietowanych 
Europejczyków, aż 84% Holendrów 
dopuszcza możliwość płacenia więcej za 
żywność, przy czym 2/3 z nich (61%) 
deklaruje zdecydowaną postawę wobec 
droższej żywności. W skali Europy 57% 
Europejczyków odpowiedziało na to pytanie 
przecząco. W przypadku Niderlandów i 

tamtejszych respondentów odsetek ten sięgał 
jedynie 16% Przyczyn tego stanu rzeczy, 
podobnie jak w przypadku pytania o koszty 
ogrzewania, upatrywać można z jednej strony 
w niewątpliwie wyższej stopie życia 
Holendrów, ale także świadomości 
klimatycznej. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie kupować mniej nowych 
ubrań? 

 
Wykres 172. 

Zdecydowana większość respondentów 
(78%) twierdząco odpowiedziała na pytanie o 
to, czy w trosce o środowisko naturalne 

byłaby w stanie kupować mniej nowych 
ubrań. Jeden na pięciu ankietowanych jest 
odmiennego zdania.
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie kupować mniej 
urządzeń elektronicznych?  

 
Wykres 173. 

90% respondentów zadeklarowało, iż w 
trosce o środowisko naturalne byłaby w 
stanie kupować mniej nowych elektroniki, 
jednocześnie w grupie tej blisko 2/3 

ankietowanych deklaruje zdecydowaną 
decyzję (58%). Negatywnej odpowiedzi 
udzieliło zaledwie 8% respondentów. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie spożywać więcej 
produktów regionalnych?  

 
Wykres 174. 

 

85% respondentów deklaruje, iż byłaby w 
stanie spożywać więcej produktów 
regionalnych, przy czym blisko 2/3 (60%) 

deklaruje, iż przynajmniej w części już tak 
zdecydowała. Odsetek przeczących 
odpowiedzi wyniósł 13%.  
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie ograniczyć zużycie 
prądu? 

 
Wykres 175. 

 

90% respondentów odpowiedziało 
twierdząco na pytanie to, czy w trosce o 
środowisko naturalne byliby w stanie 
ograniczyć zużycie prądu. Ponownie ok. 2/3  
respondentów (61%) deklaruje zdecydowanie 

w takim postępowaniu. Odsetek odpowiedzi 
negatywnych wyniósł zaledwie 7%. A 
składają się na niego zwolennicy ID (17%) i 
ECR (19%). 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie wydłużyć czas 
korzystania z dóbr przed zakupem (kolejnych) nowych?  

 

 
Wykres 176. 

 

65% ankietowanych deklaruje, iż w trosce o 
środowisko naturalne byłaby w stanie 
wydłużyć czas korzystania z dóbr przed 
zakupem (kolejnych) nowych. Co trzeci 
ankietowany (29%) odpowiada na to pytanie 
przecząco. Odsetek odpowiedzi 

pozytywnych jest znacząco (o ponad 20 p.p.) 
niższy od średniej europejskiej, a 
jednocześnie odsetek odpowiedzi 
negatywnych dwadzieścia p.p. wyższy od 
średniej respondentów europejskich.
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Czy odczuwa Pan/Pani konsekwencje rosnących cen energii? 

 
Wykres 177.. 

 

80% respondentów odczuwa konsekwencje 
wzrostu cen energii. Jednocześnie odsetek 
odczuwających owe konsekwencje jest o 11 
p.p. niższy niż w Europie. W Holandii także 
odsetek respondentów odpowiadających, że 

„raczej nie odczuwa” konsekwencji wzrostu 
cen energii jest wyższy niż w Europie, co 
wiąże się z zamożnością społeczeństwa w 
Niderlandach.  

 

Czy obawia się Pan/Pani wzrostu cen towarów i usług? 

 
Wykres 178. 

 

89% respondentów odczuwa obawy 
związane ze wzrostem cen towarów, przy 
czym 37% (w Europie 56%) odczuwa to w 

stopniu „zdecydowanym”. Blisko co dziesiąty 
respondent nie obawia się wzrostu cen. 
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Czy obawia się Pan/Pani zmian klimatu?  

Wykres 179. 

 

Aż 85% ankietowanych wyraża obawy 
związane ze zmianami klimatu. Podobnie jak 
w przypadku Grecji czy Portugalii, państwo 
to boryka się ze zmianami klimatu, jednakże 
kolejne odpowiedzi nie są tak stanowcze, jak 
w przypadku Grecji czy Portugalii. Podobnie 
jak one, Hiszpania w dużej mierze żyje z 
turystyki. W Parlamencie Europejskim 

zasiada 59 posłów z Hiszpanii, w największej 
mierze we frakcjach, które sprzyjają polityce 
klimatycznej – EPL, S&D, Renew Europe i 
Zielonych, a także Lewicy. Trzech posłów 
jest niezrzeszonych, trzech w ECR. W 
badaniu jednak nie ujęto w przypadku 
Hiszpanii następujących grup politycznych: 
Zielonych, ECR i ID.  

 

Kto powinien być w większym stopniu odpowiedzialny za walkę z globalnym ociepleniem?  

 

Wykres 180. 

 

Trzech na czterech ankietowanych jest 
zdania, że kompetencje w zakresie 
przeciwdziałania globalnemu ociepleniu 
powinna posiadać Unia Europejska. Tylko 

14% wskazało rząd, a 6% inny podmiot. 
Hiszpanie, podobnie jak Grecy czy 
Portugalczycy, w największej mierze wierzą w 
sprawczość UE.
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Czy Pana/Pani zdaniem Komisja Europejska powinna inwestować więcej, mniej czy tyle 
samo pieniędzy w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla (CO2)? 

Wykres 181. 

 

Blisko ośmiu na dziesięciu respondentów 
(78%) jest zdania, iż Komisja Europejska 
powinna wydawać zdecydowanie lub raczej 
więcej w celu zmniejszenia emisji dwutlenku 
węgla. Odsetek osób uważająca, że środki te 

należy ograniczyć wynosi 4%. Co dziesiąty 
ankietowany (13%) deklaruje, iż nakłady 
powinny zostać na dotychczasowym 
poziomie. 

 

Czy słyszał/a Pan/Pani o Europejskim Zielonym Ładzie?  

 

 
Wykres 182.  

 

O Europejskim Zielonym Ładzie (EZŁ) 
słyszało 61% ankietowanych, jednakże 
zaledwie co piąty (18%) dysponuje wiedzą na 
jego temat. Natomiast 37% Hiszpanów takiej 

wiedzy nie ma. Poziom znajomości EZŁ jest 
bardzo porównywalny wśród zwolenników 
poszczególnych frakcji. 
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Europejski Zielony Ład ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla i osiągnięcie 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Czy uważa Pan/Pani, że Zielony Ład i 
związana z nim transformacja energetyczna są możliwe do zrealizowania? 

Wykres 183.  

 

Dwóch na trzech ankietowanych jest zdania, 
że zrealizowanie postawionych przez EZŁ 
celów jest możliwe, a wynikającą z niego 
transformację energetyczną uda się 

przeprowadzić. Odmiennego zdania jest 29% 
respondentów. Wynik ten mieści się w 
średniej obserwowanej w innych państwach. 

 

Dlaczego Pana/Pani zdaniem Zielony Ład i związana z nim transformacja energetyczna 
nie są możliwe do zrealizowania? 

 
Wykres 184. Odpowiedzi osób, które twierdzą, że cele EZŁ i transformacja energetyczna  nie są możliwe do zrealizowania. 

Ponad połowa badanych, według których 
transformacja energetyczna nie jest możliwa 
do zrealizowania, twierdzi, że duże firmy 
zanieczyszczające środowisko mają zbyt silną 
pozycję polityczną i zablokują te działania 
(52%). Około co trzeci zapytany przyczyn 

hipotetycznego niepowodzenia EZŁ 
dopatruje się w: nieporadności polityków 
europejskich (35%), zbyt wysokich kosztach 
(34%) oraz w rozbieżnościach opinii na ten 
temat w UE (31%). 
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Jakie Pana/Pani zdaniem źródła energii powinny być bardziej wspierane przez UE?   

 

Wykres 185. 

 

Zdecydowana większość ankietowanych – 
ponad połowa (59%) deklaruje się jako 
zwolennicy energii słonecznej, a 47% energii 
wiatrowej. Co czwarty respondent jest 
zwolennikiem elektrowni jądrowych. Badani 

wyrażają również wysokie poparcie dla 
elektrowni wodnych (17%). W Hiszpanii 
zanotowano relatywnie wysoki odsetek (9%) 
odpowiedzi „nie wiem”.  

 

Czy w Pana/Pani opinii energetyka atomowa jest energetyką zieloną? 

 

Wykres 186. 

 

Zdecydowana większość badanych (64%) nie 
uznaje energetyki jądrowej za zielone źródło 
energii, natomiast blisko co czwarty jest 
odmiennego zdania. Natomiast co dziesiąty 
zapytany (12%) nie potrafił odpowiedzieć na 
to pytanie. Zwolennikami energetyki 

atomowej są sympatycy socjaldemokracji, 
którzy w 44% uważają ją za energię zieloną 
(40% uważa przeciwnie). Podobny odsetek 
zwolenników notuje się wśród Renew 
Europe (44%), jednakże 48% tej opinii nie 
podziela. 
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Czy Pana/Pani zdaniem energia gazowa (gaz ziemny) to zielona energia?  

 

 

Wykres 187. 

 

Niskie poparcie dla energetyki opartej na 
gazie - 6% - (wykres 185) znajduje swoje 
odzwierciedlenie w pytaniu o to, czy 
respondenci uznają energetykę gazową za 

energię zieloną. Dwóch na trzech Hiszpanów 
(63%) uważa, że nie. Blisko co piąty wyraził 
przeciwne zdanie (22%), a 16% badanych nie 
potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.  

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie zrezygnować ze 
spożywania mięsa? 

Wykres 188. 

 

Czterech na dziesięciu respondentów, w 
trosce o środowisko naturalne, byłoby w 
stanie porzucić spożywanie mięsa. Ponad 

połowa badanych (54%) taką decyzję 
odrzuca.  Może to wynikać w dużej mierze z 
kulinarnej tradycji Hiszpanii. 
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie ograniczyć podróże 
lotnicze? 

Wykres 189. 

 

Przeszło co drugi respondent (55%) jest w 
stanie zrezygnować z podróży lotniczych. 
Odmienne stanowisko deklaruje 38% 

ankietowanych (podobny odsetek notujemy 
w przypadku Portugalii). 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie kupić auto elektryczne 
zamiast spalinowego? 

Wykres 190. 

 

Trzech na czterech respondentów dopuszcza 
możliwość (bądź już tak uczyniło), by 
zrezygnować z zakupu auta spalinowego na 
rzecz auta elektrycznego. Odmiennego 

zdania jest 17% ankietowanych. Wśród 
poszczególnych frakcji politycznych odsetek 
zwolenników porzucenia auta spalinowego 
na elektryczne jest porównywalna.  
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie korzystać z transportu 
publicznego (pociągu, autobusu, tramwaju) zamiast transportu prywatnego (auta, 
motocykla, skutera)? 

 
Wykres 191. 

 

W trosce o środowisko naturalne, 80% 
badanych jest w stanie zrezygnować z 
transportu prywatnego na rzecz transportu 

publicznego. Jedynie 16% jest odmiennego 
zdania i jest to odsetek niższy od europejskiej 
średniej.  

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za 
zrównoważoną energię elektryczną? 

Wykres 192. 

 

Zgodnie z deklaracjami, 42% badanych 
Hiszpanów byłoby w stanie zapłacić więcej za 

zrównoważoną energię. Natomiast częściej 
respondenci nie są na to gotowi – 49% 
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za paliwo? 

Wykres 193. 

 

Płacić więcej za paliwo jest w stanie co 
czwarty badany. Przecząco odpowiedziało aż 
siedmiu na dziesięciu respondentów (69%) i 
jest to wynik podobny do uzyskanych w 
innych państwach. Najwyższy odsetek (40%) 

deklarujących, iż byłoby w stanie zapłacić 
więcej wywodzi się spośród sympatyków 
Renew Europe i taki trend utrzymuje się w 
przypadku kolejnych pytań. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za 
ogrzewanie? 

Wykres 194. 

Hiszpanie na ogół nie są skłonni płacić więcej 
za ogrzewanie w trosce o środowisko 
naturalne – 73% Jest to jeden z najwyższych 

zanotowanych negatywnych wyników pośród 
badanych państw. 
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za 
żywność? 

 
Wykres 195. 

 

Aż 70% Hiszpanów nie chce płacić więcej za 
żywność, by przyczynić się do ochrony 
środowiska, co jest najwyższym wynikiem 

spośród badanych państw. Wzrost kosztów 
jest akceptowalny dla 27% badanych. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie kupować mniej nowych 
ubrań? 

 
Wykres 196. 

 

Zdecydowana większość respondentów 
(79%) twierdząco odpowiedziała na pytanie o 
to, czy w trosce o środowisko naturalne 

byłaby w stanie kupować mniej nowych 
ubrań. 17% twierdzi odwrotnie. 
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie kupować mniej 
urządzeń elektronicznych?  

Wykres 197. 

 

Z kolei 76% respondentów zadeklarowało, iż 
w trosce o środowisko naturalne byłaby w 
stanie kupować mniej nowej elektroniki. Co 
piąty respondent odpowiedział przecząco 
(19%). Co interesujące – pośród 

przeciwników ograniczenia zakupu nowej 
elektroniki występuje wysoki odsetek 
zwolenników Renew Europe (27%) oraz 
S&D (26%). 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie spożywać więcej 
produktów regionalnych?  

 
Wykres 198. 

 

Zdecydowana większość badanych (88%) 
deklaruje, że w trosce o środowisko, jest w 
stanie spożywać więcej produktów 
regionalnych (w tym 48% zdecydowanie lub 

już w ten sposób postępuje). Natomiast co 
dziesiąty zapytany odrzuca taką formę dbania 
o naturę. 
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie ograniczyć zużycie 
prądu?

Wykres 199. 

 

W Hiszpanii 84% respondentów 
odpowiedziało twierdząco na pytanie to, czy 
w trosce o środowisko naturalne byliby w 
stanie ograniczyć zużycie prądu. W grupie tej 

46% deklaruje, iż postąpiłoby tak w sposób 
„zdecydowany”, zaś 13% ankietowanych 
odpowiedziało na to pytanie przecząco 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie wydłużyć czas 
korzystania z dóbr przed zakupem (kolejnych) nowych?  

 
Wykres 200. 

 

Zdecydowana większość ankietowanych 
(86%) deklaruje, iż w trosce o środowisko 
naturalne byłoby w stanie wydłużyć czas 
korzystania z dóbr przed zakupem 

(kolejnych) nowych. Przy czym 2/3 
respondentów (64%) przynajmniej w części 
już tak zdecydowało. 
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Czy odczuwa Pan/Pani konsekwencje rosnących cen energii? 

 
Wykres 201. 

 

Konsekwencje wzrostu cen energii 
odczuwalne są aż dla 89% badanych z 
Hiszpanii, w tym dla 58% w stopniu 
zdecydowanym. Dostrzegalnie wzrósł 

odsetek ankietowanych wskazujących, iż 
wzrosty cen energii są zdecydowanie 
zauważalne (z 45% do 58%)  Przecząco 
odpowiedziało zaledwie 9% ankietowanych. 

 

Czy obawia się Pan/Pani wzrostu cen towarów i usług? 

 
Wykres 202. 

 

Wzrostu cen towarów i usług obawia się 93% 
respondentów, przy czym 77% 
zdecydowanie, co stanowi jeden z 

najwyższych wyników pośród badanych 
państw. Przecząco odpowiedział zaledwie co 
dwudziesty ankietowany.  
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Czy obawia się Pan/Pani zmian klimatu?  

Wykres 203. 

 

Dziewięciu na dziesięciu ankietowanych 
wyraża obawy związane ze zmianami klimatu, 
przy czym blisko połowa (47%) deklaruje, iż 
„bardzo się martwi”. Portugalczycy jako 
kolejne państwo zdają sobie sprawę z 
konsekwencji zmian klimatycznych, z 
którymi borykają się tak w kontynentalnej 
Portugalii, jak i wyspach – Maderze i Azorach 
trawionych przez żywioły – powodzie, pożary 

oraz wichury. Zmiany klimatyczne wpływają, 
podobnie jak w Grecji na turystykę, stąd też 
Portugalczycy (podobnie jak Grecy) w 
badaniach są społeczeństwem bardzo 
świadomym wyzwań klimatycznych. 
Zdecydowanie bardziej, aniżeli sąsiadujący 
Hiszpanie. W Parlamencie Europejskim 
zasiada 21 europosłów, z których 16 zasiada 
w głównych frakcjach (EPP – 7) i S&D (9).  

 

Kto powinien być w większym stopniu odpowiedzialny za walkę z globalnym ociepleniem?

 

Wykres 204. 

Ośmiu na dziesięciu respondentów jest 
zdania, że kompetencje w zakresie 
przeciwdziałaniu globalnemu ociepleniu 
powinna posiadać Unia Europejska. Co 
dziesiąty ankietowany uważa, iż kompetencje 
te mieć powinien portugalski rząd. Jest to 

dowód pełnego zaufania, jakim 
Portugalczycy darzą unijną administrację. 
Podobnie jak w Grecji obserwujemy niski 
odsetek osób, które wybrały odpowiedź 
wskazującą na inną instytucję. 
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Czy Pana/Pani zdaniem Komisja Europejska powinna inwestować więcej, mniej czy tyle 
samo pieniędzy w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla (CO2)? 

Wykres 205. 

 

Zdaniem 86% respondentów Komisja 
Europejska powinna wydawać dużo więcej 
bądź więcej w celu zmniejszenia emisji 
dwutlenku węgla. Jest to wynik o 17 p.p. 
wyższy niż europejska średnia. Warto zwrócić 

uwagę, iż odsetek głosów dotyczący 
zmniejszenia nakładów de facto nie istnieje. 
Portugalczycy mają zdecydowanie wyższe 
oczekiwania dotyczące polityki klimatycznej 
UE. 

 

Czy słyszał/a Pan/Pani o Europejskim Zielonym Ładzie?  

 
Wykres 206.  

 

Blisko trzech na czterech (73%) 
ankietowanych słyszało o Europejskim 
Zielonym Ładzie (EZŁ), jednocześnie 
niespełna co trzeci (28%) dysponuje na jego 
temat wiedzą. O EZŁ słyszało 45% 
badanych, jednakże nie mają oni o nim 
wiedzy. Przeszło co czwarty zapytany 
Portugalczyk o EZŁ nie słyszał. Co 

interesujące, sympatycy środowisk 
politycznych, które w przypadku innych 
państw wykazywały najmniejszy poziom 
wiedzy dot. EZŁ, w przypadku Portugalii 
deklarują dużą znajomość tematu – zaledwie 
¼ respondentów nie słyszała o EZŁ, a wśród 
zwolenników ID - 100% o EZŁ słyszało.
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Europejski Zielony Ład ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla i osiągnięcie 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Czy uważa Pan/Pani, że Zielony Ład i 
związana z nim transformacja energetyczna są możliwe do zrealizowania? 

Wykres 207.  

 

W Portugalii 72% ankietowanych jest zdania, 
iż możliwe jest zrealizowanie celów, które 
postawiono przed EZŁ, a wynikającą z niego 
transformację energetyczną uda się 

przeprowadzić. Odmiennego zdania jest 23% 
respondentów, których zapytano o 
hipotetyczne przyczyny braku powodzenia w 
realizacji ww. celów.  

 

Dlaczego Pana/Pani zdaniem Zielony Ład i związana z nim transformacja energetyczna 
nie są możliwe do zrealizowania? 

 
Wykres 208. Odpowiedzi osób, które twierdzą, że cele EZŁ i transformacja energetyczna  nie są możliwe do zrealizowania. 

 

Zapytani wskazują przede wszystkim na zbyt 
silną pozycję polityczną dużych firm, które 
zanieczyszczają środowisko i to one mogą 
zablokować działania (63%). Rzadziej 
natomiast przyczyn badani dopatrują się w 
pozostałych czynnikach. Zbyt wysokie koszty 

mogą być przeszkodą według 29% Co 
interesujące, wśród Zielonych (zupełnie 
odwrotnie, niż w przypadku innych 
respondentów w Europie), 67% uważa, że 
koszt transformacji jest zbyt wysoki (we 
frakcji tej zasiada jeden Portugalczyk). Co 
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czwarty zapytany twierdzi, że sami politycy 
europejscy nie są w stanie zrealizować celów 

EZŁ, zaś 22% uważa, że w UE istnieje zbyt 
wiele różnych opinii na ten temat. 

 

Jakie Pana/Pani zdaniem źródła energii powinny być bardziej wspierane przez UE?   

 

Wykres 209. 

 

Najwyższy odsetek Portugalczyków (71%) 
deklaruje się jako zwolennicy energii 
słonecznej (podobny odsetek odnotowano w 
Grecji). Na drugim miejscu usytuowała się 
energetyka wiatrowa (65%). Pozostałe źródła 
energii otrzymały zdecydowanie mniej 
wskazań. Elektrownie wodne popierane są 

przez 17%, zaś wiatraki na morzu – przez 
16% Energię jądrową aprobuje zaledwie 6% 
badanych.  Charakterystyka źródeł 
odnawialnych, które można zaobserwować w 
badaniu, w dużej mierze wynika z 
geograficznego położenia i możliwości 
wykorzystania tych typów OZE. 

 

Czy w Pana/Pani opinii energetyka atomowa jest energetyką zieloną? 

 

Wykres 210. 

Niskie poparcie dla energetyki jądrowej ujęte 
w poprzednim pytaniu (6%) znajduje swoje 
odzwierciedlenie w pytaniu o to, czy 
respondenci uznają energetykę jądrową za 

energię zieloną. Siedmiu na dziesięciu 
badanych (69%) Portugalczyków uważa, że 
energetyka atomowa nie jest zieloną energią. 
Blisko co piąty uważa odwrotnie (19%). 
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Czy Pana/Pani zdaniem energia gazowa (gaz ziemny) to zielona energia?  

 

 

Wykres 211. 

 

Podobnie wyglądają opinie dotyczące energii 
gazowej: 65% zaprzecza, że jest to zielona 
energia, zaś 22% wyraziło odmienne 

stanowisko. Przeszło co dziesiąty respondent 
nie ma zdania w tej kwestii. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie zrezygnować ze 
spożywania mięsa? 

Wykres 212. 

 

Ponad połowa (56%) respondentów byłaby 
w stanie (bądź już taką decyzję podjęła) 

porzucić mięso. 42% ankietowanych taką 
decyzję odrzuca.  
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie ograniczyć podróże 
lotnicze? 

Wykres 213. 

 

Dwóch na trzech (64%)  ankietowanych jest 
w stanie zrezygnować z podróży lotniczych. 
Co ciekawe, zaledwie co trzeci ankietowany 
(33%) odpowiada na to pytanie przecząco. 

Odpowiedzi układają się odmiennie od tych, 
które podali respondenci w Grecji, państwa, 
do którego także najwygodniej dostać się 
transportem lotniczym. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie kupić auto elektryczne 
zamiast spalinowego? 

Wykres 214. 

 

Aż 81% respondentów dopuszcza możliwość 
(bądź już tak uczyniła), by zrezygnować z 
zakupu auta spalinowego na rzecz auta 
elektrycznego. Jest to jeden z najwyższych 
odsetków w Europie. Odmiennego zdania 

jest zaledwie 16% respondentów. Na uwagę 
zwraca fakt bardzo wysokiego poparcia 
odejścia od aut spalinowych w państwie, 
które jest o wiele mniej zamożne od Francji, 
Niemiec czy Holandii. 
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie korzystać z transportu 
publicznego (pociągu, autobusu, tramwaju) zamiast transportu prywatnego (auta, 
motocykla, skutera)? 

Wykres 215. 

 

Z transportu prywatnego, w trosce o 
środowisko naturalne, skłonnych 
zrezygnować byłoby aż 81% badanych. 

Natomiast 17% nie dopuszcza takiej 
możliwości. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za 
zrównoważoną energię elektryczną? 

Wykres 216. 

 

Ponad połowa badanych (54%) byłaby w 
stanie płacić więcej za zrównoważoną 
energię. Odmiennego zdania jest 43% 
ankietowanych. Jest to zdecydowana 
przewaga odpowiedzi pozytywnych nad 

negatywnymi. Przecząco na to pytanie 
odpowiadali głównie: zwolennicy EPP 
(42%), S&D – 36%, Renew Europe – 48%, 
ID – 58% i ECR – 100% 
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za paliwo? 

Wykres 217. 

 

Na ogół Portugalczycy nie byliby skłonni 
zapłacić więcej za paliwo w trosce o 
środowisko naturalne – deklaruje tak 70% 

respondentów. Odmiennego zdania jest 28% 
ankietowanych.  

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za 
ogrzewanie? 

 

Wykres 218. 

 

Portugalczycy nie dopuszczają również 
możliwości płacenia wyższych rachunków za 
ogrzewanie, by przyczynić się do ochrony 

środowiska (68% respondentów). Odmienną 
postawę deklaruje 28% badanych.  
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie płacić więcej za 
żywność?

Wykres 219. 

 

Podobnie wyglądają wyniki dotyczące cen 
żywności – jedynie 30% badanych jest 

skłonnych zapłacić więcej. Natomiast 68% 
respondentów wyraża brak akceptacji. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie kupować mniej nowych 
ubrań? 

Wykres 220. 

 

Aż 89% Portugalczyków twierdząco 
odpowiedziało na pytanie o to, czy w trosce 
o środowisko naturalne byłoby w stanie 

kupować mniej nowych ubrań. Negatywnie 
odpowiedział niespełna co dziesiąty 
respondent (9%). 
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie kupować mniej 
urządzeń elektronicznych?  

Wykres 221. 

 

Wysoki odsetek respondentów (85%) 
zadeklarowało, iż w trosce o środowisko 
naturalne byłoby w stanie kupować mniej 

nowej elektroniki. Odmiennego zdania jest 
13% ankietowanych. 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie spożywać więcej 
produktów regionalnych?  

Wykres 222. 

 

Zdecydowana większość (91%) 
respondentów deklaruje, iż byłoby w stanie 
spożywać więcej produktów regionalnych, 

przy czym ponad połowa (51%) deklaruje, iż 
przynajmniej w części już tak zdecydowała. 
Odmiennego zdania było 7% respondentów. 
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Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie ograniczyć zużycie 
prądu? 

Wykres 223. 

 

Ograniczyć zużycie prądu skłonnych jest 
88% respondentów, w tym 46% 
zadeklarowało, że zdecydowanie byłoby w 

stanie podjąć takie kroki. Negatywnej 
odpowiedzi udzielił co dziesiąty respondent 
(11%). 

 

Czy w trosce o środowisko naturalne byłby/aby Pan/Pani w stanie wydłużyć czas 
korzystania z dóbr przed zakupem (kolejnych) nowych?  

Wykres 224. 

 

Portugalczycy deklarują, iż w trosce o 
środowisko naturalne, byliby w stanie 
wydłużyć czas korzystania z dóbr przed 
zakupem nowych (95%). Jest to jeden z 
najwyższych wyników odnotowanych w 

badaniu, tym bardziej warte jest to 
podkreślenia, iż dwóch na trzech 
ankietowanych deklaruje zdecydowaną 
gotowość (64%). 
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Czy odczuwa Pan/Pani konsekwencje rosnących cen energii? 

Wykres 225. 

 

Konsekwencje wzrostu rosnących cen energii 
są w Portugalii odczuwalne – deklaruje tak aż 
90% badanych, przy czym niemal połowa 

badanych wskazała, że zdecydowanie (47%). 
Natomiast tylko co dziesiąty nie dostrzega 
negatywnych następstw. 

 

Czy obawia się Pan/Pani wzrostu cen towarów i usług? 

Wykres 226. 

 

Obawy związane ze wzrostem cen towarów 
są wyrażane przez 94% respondentów, przy 
czym aż 64% - w stopniu zdecydowanym. 

Kategoria ta zasadniczo wzrosła w 
porównaniu z innymi państwami. Obaw nie 
wyraża zaledwie co dwudziesty respondent.  
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